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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda juli-augustus 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maanden juli-augustus 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze
bijlage.
Datum
6-7 juli

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

13-14 juli

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Eurogroep
Raad Economische en Financiële
Zaken
Informele Raad Leefmilieu

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

17-18 juli

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Interne markt:

Interne markt: Vlaams

Federaal

Gewest

Industrie: Vlaams

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

10 juli
11 juli

17 juli
17-18 juli

Raad Buitenlandse zaken
Informele Raad
Concurrentievermogen (Interne
Markt, Industrie, Onderzoek en
Ruimtevaart)

Gewest

Onderzoek: Waals
17-18 juli

19-20-21 juli

24-25 juli

Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecommunicatie)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming

Informele Raad
Concurrentievermogen
(Onderzoek)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

Werk/sociaal: Waals

Waals Gewest

Gewest/Franse
Gemeenschap
Gezondheid: Vlaamse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Federaal

(geen raadsbijeenkomsten in augustus)

2

2. Agenda september 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand september 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – september 2017.
Datum
4-5 september

6-7 september
11 september
14 september
15 september
15-16
september
19 september
19-21
september

25 september
25 september

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Landbouw en
Visserij

Informele Raad Defensie
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken (poss.)
Eurogroep
Informele Raad Economische
en financiële zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie, Transport)

Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (art. 50)

Woordvoerder

Assessor

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.

Vervoer: Waals
Gewest

Energie: Brussels

Federaal
Federaal

Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
n.v.t.
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3. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken
De Ministers van Buitenlandse Zaken bespraken op 17 juli de situatie in Libië. De Raad sprak daarbij
opnieuw zijn krachtige steun uit voor het Libisch politiek akkoord en voor de presidentiële raad
en de regering van nationale overeenstemming die volgens het Libisch politiek akkoord de enige
legitieme regeringsautoriteiten in het land zijn. De EU roept alle gewapende groeperingen op af
te zien van geweld, zich te verbinden tot demobilisatie en de autoriteiten te erkennen waaraan
volgens het Libisch politiek akkoord het recht is verleend om als enige het leger en de
veiligheidstroepen van Libië te controleren.
De Raad kwam ook overeen de missie van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
EUBAM Libya te verlengen tot en met 31 december 2018. EUBAM Libya helpt momenteel de Libische
autoriteiten en werkt met hen samen op het gebied van grensbeheer, wetshandhaving en
strafrecht, met name in het zuiden van Libië. De missie zal ook werk maken van een planning voor
een mogelijke missie voor civiele capaciteitsopbouw en crisisbijstand.
Op 25 juli verlengde de Raad ook het mandaat van Operatie SOPHIA tot en met 31 december 2018.
SOPHIA is de marine-operatie van de EU om het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars en handelaars in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied te ontwrichten. De
operatie heeft daarnaast twee ondersteunende taken: het opleiden van de Libische kustwacht en
marine, en bijdragen aan de uitvoering van het wapenembargo van de VN. Samen met de
verlenging is ook sprake van een aanpassing van het mandaat. Het akkoord voorziet bijvoorbeeld
meer mogelijkheden om informatie uit te wisselen met de autoriteiten van de lidstaten en de
bevoegde agentschappen Frontex en Europol. Ook komt er een monitoringsysteem dat de
efficiëntie van de opleiding van de Libische kustwacht moet garanderen, net als nieuwe
toezichtsactiviteiten op illegale olie-uitvoer uit Libië. België nam deel aan de missie met het fregat
Louise-Marie.
Daarnaast heeft de Raad beperkingen ingevoerd op de uitvoer naar en levering aan Libië van
opblaasbare boten (rubberboten) en buitenboordmotoren. De EU-lidstaten hebben nu een
juridische basis om de uitvoer of levering van deze goederen naar Libië te beletten wanneer er
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat deze zullen worden gebruikt door mensensmokkelaars
en -handelaars. De beperkingen zullen ook van toepassing zijn op rubberboten en motoren die op
weg naar Libië door de EU worden doorgevoerd. De beperkingen gelden evenwel niet voor de
uitvoer of de verkoop van deze goederen wanneer zij bedoeld zijn voor legitiem gebruik door de
burgerbevolking, bijvoorbeeld door vissers die motoren voor hun boten nodig hebben.
Naast Libië, stonden ook Pakistan, Irak en Noord-Korea op de agenda. In antwoord op een verzoek
van de Iraakse autoriteiten om steun op het gebied van de hervorming van de civiele
veiligheidssector, en conform de conclusies van de Raad over Irak van 19 juni, is de EU
overeengekomen een civiele missie in Bagdad voor te bereiden. De missie moet de Iraakse
autoriteiten helpen bij de uitvoering van de civiele aspecten van de Iraakse veiligheidsstrategie.
De EU zal advies en bijstand verstrekken op prioritaire werkgebieden die inspelen op de behoeften
van de betrokken autoriteiten. Daarnaast namen de ministers akte van het verslag van het 5-jarig
inzetplan EU-Pakistan dat in 2012 werd aangenomen. Aangezien dit plan dit jaar afloopt werken
de EU en Pakistan momenteel aan een politiek kader waarbinnen het 5-jarig inzetplan wordt
vervangen door een nieuw strategisch inzetplan EU-Pakistan. Wat Noord-Korea betreft
veroordeelden de buitenlandsministers gezamenlijk de lancering van een raket met
intercontinentaal bereik op 4 juli gezien dergelijke acties een ernstige bedreiging vormen van de
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internationale vrede en veiligheid. De Unie houdt vast aan haar sanctieregeling ten aanzien van
Noord-Korea. Dit regime is een van de meest restrictieve die momenteel van kracht zijn.
Ten slotte nam de Raad conclusies aan over de prioriteiten van de EU voor de VN en de 72e
Algemene Vergadering. De voornaamste prioriteit van de EU zal de handhaving, versterking en
hervorming van de VN en de op regels gebaseerde (rules based) wereldorde zijn. Voor de 72e
Algemene Vergadering van de VN zal de EU inzetten op een sterkere mondiale governance, op
vrede en conflictpreventie en op een duurzame agenda voor verandering. Gendergelijkheid en
empowerment van vrouwen, en vrouwen, vrede en veiligheid zullen in alle drie de prioritaire
gebieden worden geïntegreerd.
Sancties
De Raad voegde op 17 juli 16 personen toe aan de lijst van personen op wie beperkende
maatregelen van de EU tegen het Syrische regime van toepassing zijn.

B. Brexit-onderhandelingen
Tweede onderhandelingsronde
Op 17 juli startte de tweede formele onderhandelingsweek tussen het onderhandelingsteam van
de Europese Commissie en de onderhandelaars namens de Britse regering over de uittreding van
het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dit waren de eerste inhoudelijke gesprekken. Deze ronde had
vooral als bedoeling om elkaars posities te presenteren en om punten van convergentie en
divergentie te identificeren. Voor de looptijd van de eerste onderhandelingsfase werden voor
inhoudelijke onderhandelingen drie gespecialiseerde werkgroepen opgericht. Een eerste behandelt
de financiële regeling, een andere gaat over de rechten van EU27 en Britse burgers, een derde
werkgroep regelt de overige zaken (lopende juridische en administratieve procedures, politionele
en justitiële samenwerking in strafzaken, handhaving van het uittredingsakkoord,…). Daarnaast is
er een high level dialoog opgestart over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Het Verenigd
Koninkrijk maakte haar openingsposities bekend inzake de rechten van EU burgers, Euratom en
lopende juridische en administratieve procedures. De meeste vooruitgang werd geboekt inzake de
rechten van burgers. Blijvende jurisdictie van het Europees Hof Van Justitie om deze rechten te
handhaven blijft echter een rode lijn voor het VK. Op de andere domeinen kon weinig vooruitgang
vastgesteld worden. De EU wil zo spoedig mogelijk de concrete Britse positie inzake de financiële
aspecten van de uittreding ontvangen. Er kan immers pas overgegaan worden naar de tweede
fase van de uittredingsonderhandelingen als voldoende vooruitgang geboekt is in alle drie de
prioritaire dossiers. Naast de rechten van burgers en de situatie inzake Noord-Ierland behoren ook
de financiële aspecten van de Britse uittreding daartoe. Meer specifiek moet in verre mate
overeenstemming zijn over de berekeningsmethode. Vlaanderen wenst zo snel mogelijk over te
kunnen gaan naar de tweede fase van de uittredingsonderhandelingen omdat dan ook al
gesproken zal worden over het raamwerk van de toekomstige relaties tussen de EU en het VK. De
Vlaamse Regering wil daarbij een zo handelsvriendelijk mogelijke regeling gezien het grote belang
van de handel met het VK voor de Vlaamse economie.
European Union withdrawal bill
Op 13 juli bracht de Britse regering de ‘European Union withdrawal bill’ uit (ook bekend onder de
naam ‘Repeal Bill’). Daarmee wil men een einde maken aan de suprematie van het EU-recht op
datum van terugtrekking en tegelijk rechtsonzekerheid minimaliseren door het Acquis
Communautaire globaal om te zetten in Brits recht. Dat betekent dat op datum van terugtrekking
er volledige convergentie is tussen Brits recht enerzijds en EU-recht anderzijds. Na terugtrekking
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kan het Brits parlement de wetgeving evenwel naar eigen goeddunken aanpassen. De grote
moeilijkheid is dat de talrijke Europese wetteksten verwijzen naar EU-instellingen die niet meer
van toepassing zijn na de Brexit. Om de zaak vooruit te laten gaan zou de regering zogeheten
‘Henry VIII powers’ willen gebruiken waarbij ministers aanvullingen zouden kunnen doen zonder
de gebruikelijke parlementaire controle. De oppositie heeft al laten verstaan dat er een stevig
robbertje gevochten zal worden over de wettekst, met onder meer aandacht voor
werknemersrechten, mensenrechten en het beperken van het gebruik van ‘Henry VIII powers’
vermits men vreest dat die misbruikt zouden worden om al te haastig ook inhoudelijke
(ongewenste) aanpassingen te doen. Er zal ook aandacht gaan naar ‘devolution’ waarbij Europese
materies hetzij naar Westminster, hetzij naar Edinburgh, Cardiff en Belfast vloeien. Een extra
moeilijkheid is ook dat men momenteel nog geen zicht heeft op de uitkomst van de
onderhandelingen en in functie daarvan mogelijk nog aanpassing behoeft.

C. Handel
6 juli 2017 werd een principeakkoord gevonden tussen de EU en Japan over het vrijhandelsakkoord
dat beide partners onderhandelden. Dit akkoord kwam daags voor de vergadering van de G20
over handel en klimaat. Het akkoord geldt als een krachtig signaal voor vrijhandel en tegen
protectionisme. Nu het principeakkoord gevonden is, worden de technische aspecten van het
akkoord verder afgewerkt en volgt een juridische opschoning van het onderhandelingsresultaat.
Vlaanderen stelt voor dat rekening wordt gehouden met het advies 2/15 van het Hof van Justitie
van de Europese Unie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en de lidstaten
vastlegt wat handel en investeringen betreft.
Onderhandelingsrondes met Mexico en MERCOSUR leidden tot vooruitgang in de
onderhandelingen. De Commissie gelooft dat beide onderhandelingen tegen eind 2017 kunnen rond
zijn. De besprekingen over het ontwerp onderhandelingsmandaat voor de modernisering van het
associatieakkoord (inclusief vrijhandelsakkoord) met Chili zijn gestart.
Op voorstel van Duitsland, Italië en Frankrijk, zal de Europese Commissie een voorstel tot
verordening uitwerken dat moet toelaten om buitenlandse investeringen te screenen. Tijdens de
zomer werden de lidstaten een eerste maal gecontacteerd en midden september, waarschijnlijk
na de State of the Union, zal een voorstel verspreid worden. Vlaanderen schuift hierin het
subsidiariteitsprincipe naar voor aangezien “strategische sectoren” meer dan waarschijnlijk per
lidstaat anders kunnen worden ingevuld. Een one-size-fits-all-benadering lijkt de verkeerde te zijn.
De Europese Commissie heeft ook een document verspreid over de tenuitvoerlegging van de
hoofdstukken handel en duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden. Daarin schuift het twee
pistes naar voor om in toekomstige handelsakkoorden het duurzame ontwikkelingshoofdstuk te
versterken. Dit initiatief komt tegemoet aan een eis die Vlaanderen in zijn handelsstrategie van
november 2016 heeft opgenomen. Meer overleg met de lidstaten is echter vereist om een concreet
voorstel tot wijziging van de Europese benadering mogelijk te maken.
Tot slot is er tijdens de zomer hard gewerkt aan de voorbereiding van de 11de Ministeriële
Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie. Hoewel er over veel gesproken wordt (bijvoorbeeld
visserijsubsidies, interne steun voor landbouw, KMO’s, diensten en e-commerce) lijkt vooral het
visserijdossier kans te hebben klaar te geraken voor de ministeriële conferentie. Daarnaast dienen
niet minder dan 3 vacatures voor rechters in het Beroepsorgaan van de Wereldhandelsorganisatie
ingevuld te worden. Vlaanderen heeft hierbij duidelijk aangegeven dat men kwaliteit, expertise en
ervaring, zoals opgenomen in GATT Art. XXVII, absoluut moet voorrang geven bij het selecteren
van de nieuwe rechters. Pro memorie: het GATT is een verdrag tussen de lidstaten van de
Wereldhandelsorganisatie dat het mechanisme van de internationale handel vastlegt. Artikel XVII
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handelt over de aanstelling van rechters in het beroepsorgaan
geschillenbeslechtingsmechanisme van deze internationale organisatie.

van

het
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4. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
11 juli 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester – landenspecifieke aanbevelingen –
agenda
formele aanneming
2. Werkprogramma van het Ests voorzitterschap - presentatie
3. Kapitaalmarktenunie – mededeling van de Commissie over
de tussentijdse evaluatie van het actieplan –
ontwerpconclusies van de Raad
1.

Landenspecifieke aanbevelingen Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Economische en Financiële Zaken keurde landenspecifieke aanbevelingen over het
economisch beleid en begrotingsbeleid van de lidstaten goed. Met de formele goedkeuring van
die aanbevelingen – die in juni door de Europese Raad onderschreven werden – wordt het
Europees Semester 2017 formeel afgesloten. De lidstaten zullen met de aanbevelingen rekening
moeten houden bij de opmaak van hun begrotingen voor 2017 en bij beslissingen over
structurele hervormingen. De Raad en de Commissie zullen de uitvoering van de aanbevelingen
op de voet volgen.
2. Werkprogramma van het Ests voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Ests voorzitterschap lichtte haar werkprogramma voor economische en financiële zaken
toe
(zie
ook:
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201707/EU2017EE%20ECOFIN%20Programme_1.pdf). Het programma ligt in lijn met de
verwachtingen. Het voorzitterschap zal verder werken aan onder meer de trilogen over EFSI
2.0, het Europees Semester 2018, de bankenunie, de kapitaalmarktenunie, de financiële
transactietaks en een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.
Er vond geen discussie plaats.
3. Kapitaalmarktenunie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 30 september 2015 presenteerde de Europese Commissie een actieplan dat tegen uiterlijk
2019 de belangrijkste elementen van een kapitaalmarktenunie moet realiseren.
De kapitaalmarktenunie heeft tot doel tekorten aan investeringen rechtstreeks aan te pa kken
door de financieringsbronnen voor Europese ondernemingen en langetermijnprojecten te
versterken en te diversifiëren. Alternatieve financieringsbronnen die complementair zijn aan
bankfinanciering, waaronder kapitaalmarkten, durfkapitaal, crowdfunding e n de sector van
vermogensbeheer, worden in andere delen van de wereld op ruimere schaal gebruikt en zouden
een grotere rol moeten spelen in het financieren van bedrijven die moeite hebben om financiële
middelen te vinden, met name kleine en middelgrote en startende ondernemingen. Diversificatie
is ook cruciaal voor de financiële stabiliteit. De gevolgen van problemen in de banksector
worden immers gemilderd. Om die reden vormt de ontwikkeling van een kapitaalmarktenunie
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ook een belangrijke stap in de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie. De Commissie
wil ook barrières voor grensoverschrijdende investeringen in Europese bedrijven en
infrastructuurprojecten afbreken zodat die gemakkelijker de financiering kunnen vinden die zij
nodig hebben, waar zij ook gevestigd zijn.
Op 8 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie van het actieplan
en identificeerde ze 9 nieuwe prioritaire initiatieven om de kapitaalmarktenunie, die met
nieuwe uitdagingen geconfronteerd wordt, verder te versterken:
1. meer bevoegdheden voor de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) om
de doeltreffendheid van het toezicht te bevorderen;
2. een evenrediger regelgevingskader voor de notering van KMO’s op publieke markten;
3. de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen;
4. onderzoek naar een mogelijk Europees kader voor financiële technologie (fintech);
5. maatregelen ter ondersteuning van secundaire markten voor oninbare leningen en
onderzoek naar eventuele wetgevende initiatieven om preferente schuldeisers beter in
staat te stellen de waarde te recupereren van gedekte leningen;
6. een follow-up van de aanbevelingen van de groep van deskundigen inzake duurzame
financiering;
7. de bevordering van de grensoverschrijdende distributie van en het toezicht op UCITS
(instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) en AIFs (alternatieve
beleggingsinstellingen);
8. richtsnoeren voor de bestaande EU-regels over de behandeling van
grensoverschrijdende EU-investeringen en een adequaat kader voor het minnelijk
schikken van beleggingsgeschillen;
9. een alomvattende EU-strategie om maatregelen te onderzoeken om de ontwikkeling
van lokale en regionale kapitaalmarkten te ondersteunen.
De ministers hebben raadsconclusies aangenomen over de tussentijdse evaluatie van het
actieplan voor de kapitaalmarktenunie, die voorbereid werden door het Economisch en
Financieel Comité. In de conclusies stelt de Raad onder meer dat de opbouw van de
kapitaalmarktenunie verder moet worden opgevoerd en uit de Raad steun voor de nieuwe
prioritaire initiatieven. De Raad verzoekt de Commissie om ten minste om de zes maanden
verslag te blijven uitbrengen over de geboekte vooruitgang.
Er vond geen discussie plaats.
5. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Visserij
Datum
17 juli 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Michel Gerebtzoff, Permanente Vertegenwoordiging van België
België
bij de EU - Mertens
Hoofdpunten van de 1. Werkprogramma van het voorzitterschap
agenda
2. Mededeling van de Commissie betreffende de stand van
zaken van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de
raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2018
1.

Werkprogramma van het voorzitterschap
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Het voorzitterschap gaf een presentatie van haar prioriteiten.












Voor visserij zal het Estse voorzitterschap de focus leggen op de totaal toegestane
vangsten (TAC)) en de quotaonderhandelingen voor 2018 voor zowel de Oostzee, de
Zwarte Zee, als de voornaamste TAC en quota (besproken tijdens de Raad van
december);
Estland hoopt ook om vooruitgang te kunnen boeken voor de triloog voor het
meerjarenplan Noordzee. Het PECH comité van het Europese Parlement heeft daarover
begin juli gestemd. Het onderhandelingsmandaat komt echter ten vroegste in
september;
Wat betreft de herziening van de technische maatregelen hoopt het voorzitterschap om
in november onderhandelingen te kunnen starten met het Europees Parlement, maar
dat valt uiteraard samen met de drukke onderhandelingsperiode voor de quota;
Ook de omzetting van de SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management
Organisation) aanbevelingen is een prioriteit. Dat is voor Vlaanderen echter niet
relevant;
Het voorzitterschap wil inzetten op de amendering van de basisverordening, meer
bepaald artikel 15,6, om de continuïteit van de teruggooiplannen te garanderen;
Verder zal het voorzitterschap voortgang proberen te boeken voor de meerjarenplannen
voor de kleine pelagische soorten (vissen die in de waterkolom zwemmen) in de
Adriatische Zee en de zalm in de Oostzee;
De Raad zal de Commissie ook de nodige mandaten geven voor onderhandelingen voor
de Regionale Organisaties voor Visserijbeheer en Duurzame Visserijpartnerschappen;
Het voorzitterschap wil ook raadsconclusies aannemen over het rapport van de
Europese Rekenkamer over de efficiëntie van het EU systeem voor visserijcontrole;
Ten slotte wil Estland een discussie opstarten over de toekomst van het Europees Fonds
voor Maritieme Zaken en Visserij tijdens een conferentie in oktober te Tallinn.

Link met het Europees Parlement
Afhankelijk van dossier.

2. Mededeling van de Commissie betreffende de stand van zaken van het gemeenschappelijk
visserijbeleid en de raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Vella gaf een presentatie over de
mededeling die voor het eerst ook rekening houdt met de stand van zaken bij het bereiken van
doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Zo benadrukte de Commissaris de
belangrijke vooruitgang die werd geboekt bij het bereiken van MDO-niveaus (Maximale Duurzame
Opbrengst) en de verbetering van de biomassa voor vele bestanden. Dat moet lidstaten
aanmoedigen om al in 2018 op MDO-niveau te vissen. Ook de economische prestaties van de EUvloot zijn opmerkelijk verbeterd, net zoals de lonen binnen de sector. Daaruit concludeert
Commissaris Vella dat een duurzame exploitatie leidt tot socio-economische duurzaamheid. Het
valt echter op dat de kleinschalige visserij het niet zo goed doet.
Vervolgens verwees de Commissaris naar het meerjarenplan voor de Oostzee en de twee andere
meerjarenplannen die nu in de pijplijn zitten (voor de Noordzee en de Adriatische Zee). Die
meerjarenplannen zijn een goede basis voor een duurzaam visserijbeheer. Ook de regionalisering
speelt een belangrijke rol. Er zijn momenteel al 15 teruggooiplannen goedgekeurd op basis van
regionale aanbevelingen. De Commissaris benadrukte ook dat hij de aanlandplicht verder wilde
faciliteren. Ten slotte besloot de Commissaris dat er bijkomende inspanningen nodig waren voor
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de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Daarbij verwees hij naar de opgenomen doelstellingen in
de MedFish4Ever- en Boekarestverklaring voor beide zeeregio’s.
In het algemeen kreeg de Commissie veel steun voor haar aanpak. De meeste lidstaten waren
het echter eens dat het MDO-niveau geleidelijk aan moet behaald worden, ten laatste in 2020.
Vele lidstaten vroegen ook om naar trends te kijken als een wetenschappelijk advies niet
volledig is. Als er geen advies is, moet de situatie volgens bepaalde delegaties geval per geval
bekeken worden. Vele delegaties vroegen ook extra aandacht voor de implementatie van de
aanlandingsverplichting, waarbij ‘verstikkingssoorten’ voor een vroegtijdige sluiting van de
visserij kunnen zorgen.
Commissaris Vella reageerde dat hij de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
wilde volgen, maar wel bereid was om rekening te houden met socio-economische gevolgen. Voor
bepaalde bestanden zou de Commissie de vangstmogelijkheden stabiel houden, tenzij het
wetenschappelijk advies een andere aanpak aanraadt.

Link met het Europees Parlement

De vaststelling van TAC en quota valt enkel onder de bevoegdheid van de Raad.

Sessie Landbouw
Datum
17-18 juli 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Borsus Willy (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Modernisering
en
vereenvoudiging
van
het
agenda
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
2. Landbouwgerelateerde handelskwesties
3. Divers punt over de droogte
1.

Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Onder dit punt werden zowel de vereenvoudiging en toekomst van het toekomstig
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als de reflectiepaper van de Europese Commissie
over de toekomst van de EU-financiën besproken. Landbouwcommissaris Hogan gaf een
toelichting bij de stand van zaken:






De openbare raadpleging over het toekomstig landbouwbeleid heeft de grote publieke
interesse in het GLB, ook buiten de landbouwgemeenschap, bevestigd. Daarna ging de
Commissaris in op de voornaamste resultaten (online te vinden via
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/capmodernising/highlights-public-consul.pdf). Samen met andere consultatiemomenten zal
deze raadpleging input geven voor de communicatie en de voorstellen over het GLB.
Hogan zei dat hij blijft luisteren naar vereenvoudigingsvoorstellen. Op korte termijn
denkt hij aan vereenvoudiging via het gebruik van nieuwe technologieën in het
controlesysteem. Ook de Omnibus is een opportuniteit om de basisverordeningen te
vereenvoudigen.
Hogan zei dat er een communicatie over het GLB komt voor eind dit jaar. Op vlak van
het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zijn er nieuwe uitdagingen en er is ook de Brexit.
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Het GLB zal dus bruggen moeten leggen naar andere beleidsdoelstellingen. Zo moet het
GLB innovatie stimuleren, investeringen aanzwengelen en focussen op resultaten.
De reflectiepaper over de EU-financiën heeft als doel reflectie te stimuleren. Door de
Brexit zullen we keuzes moeten maken. We kunnen geen programma uitsluiten van het
criterium van toegevoegde waarde, ook het GLB niet. Voor het GLB stelt de paper
provocerende vragen die om antwoorden vragen.

In hun tussenkomsten braken de meeste lidstaten een lans voor het behoud van een adequaat
niveau van financiering voor het GLB. Ze vonden dat het financieel pakket in verhouding moet
staan met de verwachtingen. Velen onder hen vermeldden de doelstellingen waar aan het GLB
allemaal een bijdrage levert. België pleitte voor het behoud van het huidig MFK in een
Brexitcontext en vroeg hoe de Commissie het GLB op een adequaat niveau kon houden.
Sommige lidstaten gingen in op de scenario’s uit de reflectiepaper en deelden de Spaanse
analyse dat het GLB daarin vooral in negatieve termen aan bod komt.
Meerdere lidstaten deden ook hun ideeën uit de doeken omtrent het toekomstig GLB. Daarbij
was er vooral aandacht voor de directe steun.
Op het vlak van vereenvoudiging was er een evidente consensus over het doel. Over de invulling
ervan waren lidstaten minder eensgezind. Scandinavische en Baltische lidstaten verwezen naar
de voorstellen die ze in april op de tafel van de Raad hadden gelegd. Wa t betreft de Omnibus
vroegen meerdere delegaties om de besprekingen snel af te ronden zodat de voorstellen begin
2018 zouden kunnen ingaan. België hekelde het feit dat de Omnibus het GLB verder weg doet
evolueren van een gelijk speelveld.
Commissaris Hogan noteerde dat een meerderheid een robuust gefinanc ierd GLB wil, maar hij
wees op de feiten: als er geen extra middelen komen, zullen we minder geld ter beschikking
hebben. Hij nodigde de lidstaten uit om te spreken met de budgetcollega’s want het zijn de
lidstaten die de hoogte van het budget zullen bepalen. Landbouwers zullen meer moeten doen.
We moeten ze daarvoor betalen, maar dat kan op verschillende manieren. Tot slot zei hij te
werken aan voorstellen voor de herfst om een eerlijkere aanpak op vlak de relaties in de
voedselketen te bewerkstelligen.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever in dit dossier.
2. Landbouwgerelateerde handelskwesties
In dit regelmatig terugkerend punt gaf Commissaris Hogan een overzicht van de verschillende
handelsdossiers met een belang voor landbouw. Hij noteerde dat de landbouwexport verder is
gestegen tot een waarde van €130 miljard en een positieve van handelsbalans kent van €18,6
miljard. Hij ging in op diverse bilaterale vrijhandelsbesprekingen waarbij het princiepsakkoord
met Japan het belangrijkste punt was. De landbouwcommissaris omschreef het akkoord als het
grootste succes ooit voor de landbouw. De EU wordt de eerste handelspartner van Japan voor
landbouw. Hij ging ook in op de lopende besprekingen met onder andere Mexico, Mercosur,
Australië en Nieuw-Zeeland. Op multilateraal vlak kondigde hij aan dat de EU samen met Brazilië
een voorstel ingediend heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de interne steun voor
landbouw te disciplineren. Met dat voorstel wil de EU mee de agenda bepalen. De Commissie
heeft ervoor gezorgd dat er geen verbintenissen worden aangegaan die wijzigingen vergen aan
het huidig GLB en die voldoende marge laten voor een toekomstig GLB. Hogan zei wel dat een
positief resultaat tegen eind dit jaar een uitdaging wordt.
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In het algemeen benadrukten veel lidstaten het belang van het nastreven van
vrijhandelsakkoorden, al voegde Frankrijk eraan toe dat dat op een evenwichtige manier moet
gebeuren. Het akkoord met Japan werd door iedereen positief onthaald, enkel Polen was
kritisch. België wou eerst de documenten zien vooraleer een definitief standpunt in te nemen.
Wat betreft Mercosur herhaalde België, samen met anderen, de vraag om voorzichtig te zijn in
de aanpak van gevoelige landbouwproducten. Bij de besprekingen van het WTO-initiatief
maanden verschillende lidstaten, waaronder België, aan tot voorzichtigheid. Ze willen
voldoende marge behouden in het GLB.
In zijn reactie stelde Hogan dat lidstaten ook de positieve zaken uit het handelsbeleid moeten
vermelden. Dat kan enkel een gunstig effect hebben bij de burgers. Hij zei verder dat de
Commissie transparanter is dan ooit tevoren, maar dat ze niet alles kan vrijgeven.
3. Divers punt over droogte
Net als Portugal en Spanje vroeg België om uitzonderlijke steunmaatregelen omwille van de
droogte in hun landen. Ze vroegen om hogere voorschotten te kunnen uitkeren op directe
betalingen voor landbouwers. België vroeg ook om hogere voorschotten voor de
plattelandsbetalingen. Met die voorschotten willen de lidstaten de liquiditeit op de
landbouwbedrijven verbeteren. De Iberische lidstaten vroegen ook om een toelating om
braakland te mogen gebruiken voor begrazing. Verschillende lidstaten toonden hun solidariteit
en steunden hun vragen.
Hogan heeft de droogtesituatie nauw opgevolgd. Om snel op de situatie te kunnen inspelen
heeft de Commissie voorgesteld om de gevraagde voorschotten toe te laten en de afwijkingen
voor vergroening mogelijk te maken. De maatregelen zijn ook beschikbaar voor andere lidstaten
op aanvraag.
6. Informele
Raad
Werkgelegenheid,
Consumentenbescherming
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda

1.

Sociaal

beleid,

Gezondheid

en

19-20 juli
Estland (Tallinn)
voor Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie
en Consumentenzaken (vervangen door Jan Hoogmartens,
adjunct-permanent vertegenwoordiger)
van de 1. Herziening richtlijn evenwicht werk-privé
a. Overzicht van familiale verlofstelsels in de lidstaten
b. Uitwisseling goede praktijken om de rol van mannen
te versterken bij het opnemen van zorgtaken in het
huishouden

Herziening richtlijn evenwicht werk-privé

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Deze informele EPSCO-raad was de eerste onder het voorzitterschap van Estland en stond in
het teken van het streven naar een beter evenwicht tussen de professionele loopbaan en het
privéleven. In dat verband werden twee onderwerpen behandeld: lidstaten stelden hun
verschillende familiale verlofstelsels voor en wisselden goede praktijken uit over maatregelen
om de rol van mannen bij het opnemen van zorgtaken te versterken. De Europese Commissie
gaf ook kort toelichting bij het pakket aan maatregelen, aangenomen in april, met het oog op
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de herziening van de Europese richtlijn over het evenwicht werk-privé. Die herziening kadert
ook in het initiatief van de Europese sociale pijler en zal de komende EPSCO-raden prominent
op de agenda staan. Net zoals België steunen de meeste lidstaten de geest en doelstellingen
van het wetgevend initiatief van de Europese Commissie.
Bij de voorstelling van de nationale verlofstelsels benadrukken lidstaten dat er voldoende
rekening gehouden moet worden met het diverse en heterogene karakter van de verschillende
stelsels. Lidstaten vragen bij de herziening van de richtlijn ook aandacht voor tal van
doelgroepen, zoals werkzoekenden, personen met een migratieachtergrond, zelfstandigen,
studenten, éénoudergezinnen, samengestelde gezinnen etc. Heel wat lidstaten plaatsen ook
vraagtekens bij de budgettaire impact van de Commissievoorstellen. Onder meer België geeft
aan dat een verhoging van uitkeringen voor ouder- en vaderschapsverlof naar het niveau van
ziekte een grote impact zou hebben op het budget. Sommige lidstaten, zoals Denemarken en
Nederland, roepen subsidiariteit in om aan te geven dat een herziening van de richtlijn
evenwicht werk-privé niet opportuun is. Daarnaast springen een aantal nationale maatregelen
in het oog : de invoering van gratis kinderopvang (MT), het recht op ouderschapsverlof voor
grootouders (SI, CZ, LT), financiële stimuli voor éénoudergezinnen en grote gezinnen (HU), het
doorgeven van verlof aan een collega om te kunnen zorgen voor een naaste (BE), het
herwaarderen van sociale beroepen en het verhogen van de financiële compensaties voor
vaderschapsverlof (DE). België gaf ook aan dat verlofstelsels moeten samengaan met andere
maatregelen om werk en privé te verzoenen, zoals sociale zekerheid, mantelzorg en
dienstencheques. Voor Vlaanderen zal de herziening mogelijk impact hebben op het Vlaams
zorgkrediet. Een ambtelijke werkgroep zal de impact van de herziening trachten in te schatten
en de ontwikkelingen op de voet volgen.
Europees Commissaris Thyssen benadrukt in haar tussenkomst dat de arbeidsparticipatie van
vrouwen op de Europese arbeidsmarkt ondermaats blijft. Vrouwen aanvaarden ook vaker jobs
beneden hun kwalificatieniveau en nemen tot vijf keer meer familiale verantwoordelijkheden
op zich in vergelijking met mannen. Dat heeft vaak een negatieve impact op hun carrière en
zet een rem op de economische groei. Wat nodig is volgens Commissaris Thyssen is een echte
mentaliteitswijziging waarbij mannen systematisch meer familiale taken opnemen. Een betere
verzoening tussen werk en het privéleven enerzijds en een betere taakverdeling tussen partners
anderzijds zal ook het absenteïsme terugdringen en de motivatie op het werk verbeteren.
Commissaris Thyssen betreurt dat er geen akkoord is gevonden met de industrie over de
herziening van de huidige richtlijn inzake ouderschapsverlof. Ze beklemtoont dat het
engagement van de sociale partners een voorwaarde is voor succes. Ze stelt ook vast dat slechts
twee lidstaten zich beroepen op subsidiariteit om het Commissievoorstel te bekritiseren. Het
huidige voorstel is volgens haar van belang omdat de beleidsinitiatieven van de lidstaten niet
volstaan om mannen te overtuigen familiaal verlof op te nemen. Ze wijst er ook op dat negen
lidstaten een aanbeveling hebben gekregen in dit domein in het kader van het Europees
Semester. Tot slot stelt Commissaris Thyssen dat ook de fondsen, zoals ESF en EFSI, een meer
prominente rol kunnen spelen bij de financiering van kinderopvanginitiatieven en
sensibiliseringscampagnes voor het opnemen van familiaal verlof. Ze verwijst naar goede
praktijken op vlak van cofinanciering in bijvoorbeeld Nederland en Malta.
Een aantal organisaties krijgt de kans om te reageren op de voorstellen van de Europese
Commissie. Eurofound benadrukt dat de te lage arbeidsdeelname van vrouwen geschat wordt
op 2,8% van het BBP. De voorzitter van EMCO liet verstaan dat de lage arbeidsparticipatie van
vrouwen het ook moeilijk maakt om de Europese werkzaamheidsdoelstelling van 75% te
behalen. De Europese koepel van vakbondsorganisaties (ETUC) benadrukt dat de voorstellen
tegemoetkomen aan de demografische uitdagingen en het garanderen van de onafhankelijkheid
van vrouwen. Ze verwijzen naar het behalen van de Barcelonanormen voor kinderopvang en
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willen dat de Europese fondsen ook worden gebruikt voor vergoedingen voor personen die
naasten verzorgen.
De werkgeversorganisatie BusinessEurope geeft vooral aan dat de Commissie de heterogeniteit
van de systemen van familiaal verlof in de lidstaten moet respecteren en zich niet moet mengen
in de onderhandelingen tussen de sociale partners. Om het evenwicht tussen werk en privé te
verbeteren, moeten systemen die minder werken stimuleren niet worden uitgebouwd. Het
aanbod in crèches en privé-initiatieven in de zorgsector moet daarentegen wel verhogen. Een
vertegenwoordiger van de werkgeversfederatie UEAPME geeft aan dat KMO’s organisatorische
problemen zouden kunnen krijgen als er bijkomende verlofstelsels worden gecreëerd. Tot slot
stelt een vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie dat lidstaten de voorbije
jaren geremd werden om maatregelen te nemen die familiaal verlof stimuleren, maar dat de
voorstellen van de Europese Commissie daar hopelijk verandering in kunnen brengen.

Link met het Europees Parlement

In het kader van de herziening van de richtlijn evenwicht werk-privé wordt de bestaande
richtlijn terug getrokken. Het dossier (Directive 2010/18/EU) werd, na de aankondiging van het
pakket maatregelen door de Europese Commissie in april, doorverwezen naar de commissie
werkgelegenheid van het Europees Parlement. De Commissie moet formeel de beslissing nog
nemen
om
de
bestaande
richtlijn
te
herroepen.
Voor
meer
info:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0085(C
OD)#basicInformation
7. Informele Raad Concurrentievermogen (Onderzoek)
Datum
25 juli 2017
Plaats
Tallin
Woordvoerder
voor Waals Gewest (naam onbekend)
België
Hoofdpunten van de 1. Impact en waarde van onderzoek en innovatie
agenda
2. Partnerschappen inzake onderzoek en innovatie
1.

Impact en waarde van onderzoek en innovatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Deze discussie kadert in de voorbereiding van de volgende meerjarenbegroting. Binnen de
Commissie en de Raad wordt al langere tijd nagedacht over hoe de ministers bevoegd voor budget
het best overtuigd kunnen worden van de noodzaak aan blijvende investeringen in onderzoek en
innovatie (O&I). Het beter belichten van de impact en de waarde van deze investeringen vormt
hierbij het centrale aandachtspunt.
De ministers kregen een introductie van Pascal Lamy (voorzitter van een ad-hoc werkgroep over
de impact van investeringen in O&I) die vooral de nadruk legde op het verhogen van de
investeringen in O&I. De uitdaging, ook volgens Europees Commissaris voor Onderzoek,
Wetenschap en Innovatie Moedas, zijn de personen bevoegd voor budget (zowel binnen de
lidstaten als binnen de Europese Commissie) te overtuigen van het belang van investeringen in
O&I. Moedas verwees hierbij naar het belang van missies, waarbij personen worden verzameld
rond concrete ambities voor de toekomst. Dit moet leiden tot een meer langetermijnvisie inzake
O&I binnen een context van steeds kortere politieke cycli. Lamy legde onder meer de nadruk op
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het feit dat het Kaderprogramma geen subsidieprogramma is zoals het landbouwbeleid of
cohesiebeleid, maar een investeringsprogramma in de toekomst.
Heel wat lidstaten waren het eens met de sprekers dat O&I-investeringen belangrijk zijn voor
toekomstige groei en werkgelegenheid. Impact meten is een belangrijk element, maar mag niet
beperkt worden tot economische impact (ook sociaal, cultureel, politiek, levenskwaliteit etc.).
Verschillende lidstaten ondersteunden ook het idee van missies voor het volgende
Kaderprogramma.
In de discussie gingen deelnemers verder algemeen in op wat belangrijk is in het toekomstige
Kaderprogramma. Daarbij werd onder meer de nadruk gelegd op verdere vereenvoudiging,
De Belgische interventie focuste zich onder meer op de nood aan een groter belang voor O&I in
andere beleidsdomeinen (en ook budgetten), het belang van sociale en menswetenschappen in het
volgende Kaderprogramma, het belang van een brede definitie van innovatie, het behoud van de
huidige pijlerstructuur voor het volgende Kaderprogramma, het betrekken van burgers en het
maatschappelijk middenveld bij O&I en het belang van een optimaal hergebruik van gegevens voor
meer valorisatie.
Vlaanderen is voorstander van een verhoogd budget voor het volgende Kaderprogramma. Het is
dan ook belangrijk om de discussies rond de meerjarenbegroting in die zin te beïnvloeden.

Link met het Europees Parlement

De discussie kadert in de voorbereiding van de volgende meerjarenbegroting. Hierover heeft de
Europees Parlement medezeggenschap.
2. Coherentie en openheid van partnerschappen inzake O&I

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Met partnerschappen wordt gedoeld op de publiek-publieke partnerschappen (genre art.185initiatieven) en publieke private partnerschappen (Joint Technology Initiatives, contractuele
Publiek-Private Partnerschappen etc.)
Commissaris Moedas leidde de discussie in met te herinneren aan het feit dat de EU de
partnerschappen 15 jaar geleden heeft gestart. Ze laten toe om samenwerking op langere termijn
te organiseren, zowel publieke als private fondsen aan te trekken en de prioriteiten te aligneren.
Het probleem is dat er ondertussen zoveel partnerschappen zijn dat het moeilijk is om nog het
bos door de bomen te zien. De toegevoegde waarde van de publiek-publieke partnerschappen is
niet altijd even duidelijk. Er bestaat tot slot ook de perceptie, terecht of onterecht, dat de
partnerschappen gesloten clubs vormen. Hieraan moet iets worden gedaan. Een missiegedreven
aanpak kan volgens Moedas de visie scherper stellen die aan de partnerschappen ten grondslag
ligt.
De lidstaten, waaronder België, benadrukten in hun discours vooral de complementariteit tussen
de partnerschappen en het collaboratieve onderzoek binnen Horizon 2020. Ook meer
vereenvoudiging in de partnerschappen kan leiden tot grotere deelname. Verder moet er een
duidelijke evaluatie komen van de toegevoegde waarde van de partnerschappen en op basis
hiervan moeten keuzes durven worden gemaakt.

Link met het Europees Parlement

De discussie kadert in de voorbereiding van het volgende Kaderprogramma. Hierover heeft de
Europees Parlement medezeggenschap.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. Discussienota over de toekomst van de financiën van de EU
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in de
Raad

Actoren + rol van het Europees
Parlement
Link naar documenten

COM Impact Assessment

Discussienota over de toekomst van de financiën van de EU
COM(2017) 358 final
Niet-wetgevend (mededeling)
De Raad en de Europese Raad zullen tijdens de tweede
jaarhelft een gedachtewisseling houden over de toekomst van
de EU na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk
Het Europees Parlement zal eveneens van gedachten wisselen
over de toekomst van de EU
Raad Algemene Zaken, Raad Ecofin, Europese Raad
Begrotingscommissie Europees Parlement
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseactio
n=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&version=F&dateF
rom=2017-06-28&dateTo=2017-0730&serviceId=&documentType=&title=reflection&titleLanguage
=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
De Commissie heeft geen impact assessment gepubliceerd.

B. Identificatie betrokkenen
Trekker binnen Vlaanderen
Betrokkenheid binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid andere
overheden
Aard intra-Vlaams overleg
Aard intra-Belgisch overleg

Buza
Alle beleidsdomeinen
Federale niveau en de andere gemeenschappen en gewesten
SOIA + IKW
DGE

C. Inhoud van het voorstel
De Commissie presenteerde op 28 juni jl. de discussienota over de toekomst van de financiën
van de EU. De discussienota is de laatste van een reeks van vijf discussienota’s die de Commissie
heeft opgemaakt in navolging op de presentatie van het witboek over de toekomst van de EU,
waarin scenario’s zijn opgenomen voor de EU 27 (= de 27 resterende EU-lidstaten na de exit van
het Verenigd Koninkrijk).
In de discussienota beschrijft de Commissie opties, inclusief verschillende scenario’s, voor de
toekomst van de uitgaven en inkomsten van de EU. De Commissie maakt geen keuze tussen de
scenario’s. Het betreft dan ook geen eerste voorstel van de Commissie voor een nieuw Meerjarig
Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020. Op basis van de discussienota zal de Commissie
de discussie aangaan met de lidstaten. De uitkomsten van die discussies kunnen meegenomen
worden in de gedachtewisseling over de toekomst van de EU. De Commissie zal de input
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vervolgens gebruiken in de totstandkoming van het voorstel voor het MFK na 2020 en de
financiering van de EU na 2020. De Commissie verwacht dat voorstel medio 2018 te presenteren.
In de inleiding geeft de Commissie aan dat de discussie over de toekomst van de EU-begroting van
groot belang is, onder meer wegens nieuwe uitdagingen waar de EU voor staat. Het vertrek van
het VK heeft de urgentie vergroot: daarmee valt namelijk een van de grootste nettobetalers
wegvalt. De Commissie geeft aan dat de brexit de noodzaak creëert om scherp te prioriteren.
De discussiepaper start met een terugblik. Daarbij wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van
de omvang van het budget en de grootste uitgavenposten. Zo wordt zichtbaar dat landbouw en
cohesie al jarenlang de grootste uitgavenposten vormen. De omvang van het MFK (in percentage
van het EU BNI) is in het huidige MFK iets lager dan de voorafgaande MFK’s.
De Commissie gaat uitgebreid in op het begrip ‘Europese toegevoegde waarde’. Daarbij stelt de
Commissie dat financiering via de EU-begroting een meerwaarde moet hebben ten opzichte van
financiering via nationale begrotingen. De Commissie geeft aan dat voor het vaststellen van
Europese toegevoegde waarde aan een of meerdere van de volgende criteria moet worden
voldaan: verdragsdoelstellingen en verplichtingen, EU publieke goederen, schaalvoordelen,
grensoverschrijdende aspecten, subsidiariteit, voordelen van EU-integratie en Europese waarden.
In het witboek over de toekomst van de EU benoemde de Commissie al de uitdagingen waar de
EU voor staat en de Europese prioriteiten die daaruit volgen. In de discussiepaper geeft de
Commissie een overzicht van hoe deze prioriteiten – veiligheid, versterken Europese economie,
duurzaamheid en solidariteit – in het huidige MFK zijn opgenomen. Daaruit blijkt dat nieuwe
prioriteiten als veiligheid en migratie nog onvoldoende worden gereflecteerd. Ook wordt
vastgesteld dat het noodzakelijk is de beleidscoherentie van verschillende EU-instrumenten te
vergroten en dat hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het
cohesiebeleid nodig is. De Commissie pleit voor het volgende MFK eveneens voor een goede balans
tussen stabiliteit voor investeringen en flexibiliteit om beter in te kunnen spelen op nieuwe
uitdagingen.
Na verscheidene opties te hebben genoemd voor de toekomst van de EU-begroting, presenteert
de Commissie vijf scenario’s. Daarin komen de opties terug. De scenario’s bevatten zowel opties
voor de uitgavenzijde als voor de inkomstenzijde van het MFK.

Scenario 1: Op dezelfde voet doorgaan
Aan de uitgavenzijde weerspiegelt dit scenario de huidige hervormingsagenda, waarbij
hervormingen die nu al zijn ingezet worden voortgezet met een ruimer gebruik van
financieringsinstrumenten en garanties in plaats van klassieke subsidies.
De omvang van de uitgaven blijft ongeveer gelijk en het aandeel van het GLB en het cohesiebeleid
in de totaliteit van de uitgaven vermindert om nieuwe prioriteiten te financieren.
Binnen het GLB wordt voorgesteld de steun aan landbouwbedrijven meer te focussen op speciale
beperkingen, zoals bergachtige en dunbevolkte gebieden, in te zetten op
risicobeheersingsinstrumenten
voor
alle
landbouwbedrijven,
en investeringen
in
plattelandsontwikkeling (met name milieumaatregelen in de landbouw).
Binnen het cohesiebeleid wordt onder meer een lager investeringsniveau voor alle regio’s
voorgesteld, hogere niveaus van nationale medefinanciering en meer gebruik van financiële
instrumenten. Inhoudelijk stelt dit scenario een focus voor op sociale inclusie, werkgelegenheid,
vaardigheden, innovatie, klimaatverandering, energie- en milieutransitie.
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Dit scenario voorziet ook in een versterkte link tussen de EU-uitgaven en de structurele
hervormingen in het kader van het Europees Semester op basis van positieve prikkels via het
cohesiebeleid of een specifiek fonds.
Er worden extra middelen voorzien voor nieuwe prioriteiten rond interne/externe veiligheid,
migratie en grenscontrole, en defensie.
De inkomstenzijde gaat uit van het afschaffen van kortingen op de afdrachten van lidstaten. Ook
worden andere inkomstenbronnen of vergoedingen vermeld als mogelijke bijdragen aan de
financiering van de EU, zonder evenwel concrete bronnen of vergoedingen te benoemen.

Scenario 2: Minder samen doen
Dit scenario gaat uit van een focus van de EU op de interne markt. Aan de uitgavenzijde betekent
dit een kleinere omvang van de begroting.
De uitgaven zijn gefocust op het functioneren van de interne markt. Daarom worden
nieuwe prioriteiten zoals migratie en defensie niet gefinancierd en worden huidige programma’s
zoals Erasmus+ en het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie niet voortgezet.
Daarnaast wordt het budget van het GLB aanzienlijk ingekort, bijvoorbeeld door uitsluitend steun
te voorzien voor landbouwers met inachtneming van speciale beperkingen (bijv. kleine
landbouwbedrijven,
bergachtige
gebieden
en
dunbevolkte
gebieden)
en
risicobeheersingsinstrumenten voor alle landbouwbedrijven.
Ook het budget van het cohesiebeleid wordt aanzienlijk verminderd door uitsluitend steun voor
cohesielanden en grensoverschrijdende samenwerking te voorzien.
Aan de inkomstenzijde worden de kortingen op de afdrachten van lidstaten afgeschaft.

Scenario 3: Sommigen doen meer
Dit scenario is aan de uitgavenzijde gelijk aan scenario 1. Aanvullend zijn er budgetten opgenomen
voor verdergaande samenwerking tussen verscheidene lidstaten. Een voorbeeld is een budget voor
het Europese Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn er financieringsmogelijkheden naast de EUbegroting, zoals trust funds. Ook is een budget opgenomen voor macro-economische stabilisatie
in de eurozone.
De inkomstenzijde is gelijk aan scenario 1, aangevuld met extra bijdragen voor specifieke
initiatieven door deelnemende lidstaten. Ook wordt een nieuwe inkomstenbron buiten het huidige
financieringsstelsel voorgesteld, zoals bijvoorbeeld (een deel van) de opbrengst uit een financiële
transactiebelasting.

Scenario 4: Radicale hervorming
Dit scenario bevat een ambitieuze hervorming van de uitgavenzijde. De omvang van de begroting
is kleiner, het aandeel van het cohesiebeleid en het GLB is kleiner, de nadruk komt te liggen op
prioriteiten met zeer hoge EU-meerwaarde, en er wordt veel meer gebruik gemaakt van financiële
instrumenten en garanties.
Wat het GLB betreft zijn er minder rechtstreekse betalingen en ligt de nadruk op landbouwers met
inachtneming van speciale beperkingen (bv. kleine landbouwbedrijven, bergachtige gebieden en
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dunbevolkte gebieden). Er is sprake van agromilieurisicobeheersingsinstrumenten voor alle landbouwbedrijven.

en

klimaatmaatregelen

en

Voor het cohesiebeleid is er uitsluitend steun voor armere regio's en grensoverschrijdende
samenwerking en ligt de focus uitsluitend op sociale inclusie, werkgelegenheid, vaardigheden,
innovatie, klimaatverandering, energie- en milieutransitie.
Ook in dit scenario wordt de link tussen structurele hervormingen in het kader van het Europees
Semester en EU-uitgaven versterkt op basis van positieve prikkels via het cohesiebeleid of een
specifiek fonds.
Er komen meer middelen voor onderwerpen met duidelijke Europese toegevoegde waarde, zoals
veiligheid en defensie (gezamenlijke financiering van cruciale vermogens, gezamenlijke inkoop),
een agentschap voor terrorismebestrijding, een migratiebeheer met grenscontrole en kustwacht
met gezamenlijke uitrusting, slimme vervoers- en energienetwerken, high-performance computing,
wereldwijd vooraanstaand onderzoek en ontwikkeling, e-vervoer en extern beleid.
Ook de inkomstenzijde wordt flink aangepast door afschaffing van alle kortingen en hervorming
of afschaffing van de op btw gebaseerde eigen middelen. Met nieuwe eigen middelen wordt een
deel van de EU-begroting gefinancierd en wordt bijgedragen tot beleidsdoelstellingen (bijv. groene
belasting, belasting op financiële transacties, gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting). Ook is financiering van de EU-begroting door
middel van andere ontvangstenbronnen of vergoedingen voorzien.

Scenario 5: Veel meer samen doen
In dit scenario gaat de omvang van de begroting aanzienlijk omhoog, doordat meer middelen
beschikbaar worden gesteld voor het GLB, cohesiebeleid en nieuwe prioriteiten. Ook worden
aanvullende budgetten gecreëerd voor fondsen buiten de EU-begroting, waaronder een fonds voor
defensie en durfinvesteringen, evenals een eigen begroting voor de eurozone. De inkomstenzijde
wordt zoals in scenario 4 aangepast. Daarbij wordt een groot deel van de begroting gefinancierd
door nieuwe eigen middelen.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Verschillende lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld ontvangen EU-subsidies,
hetzij rechtstreeks van de Commissie, hetzij van de Vlaamse overheid bij de uitvoering van de
Europese Structuur en Investeringsfondsen.
E. Subsidiariteitsinschatting
Het gaat om een niet-wetgevend initiatief, waardoor een subsidiariteitsinschatting van toepassing
is.
F. Eerste politieke standpuntinname
Met de presentatie van vijf scenario’s inventariseert de Commissie verschillende mogelijke evoluties
van de EU-financiën. De vijf scenario’s zijn geen afgelijnde opties die elkaar wederzijds uitsluiten.
Heel wat elementen kunnen en zullen in de praktijk gecombineerd worden.
De toekomst van de financiën van de EU is vanzelfsprekend van belang voor alle lidstaten en
regio’s in de EU. In België zijn het de deelstaten die op basis van hun bevoegdheden instaan voor
de implementatie van de EU-programma’s in gedeeld beheer, waaronder het sociaal, economisch
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en territoriaal cohesiebeleid (met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
en het Europees Sociaal Fonds), het plattelandsontwikkelingsbeleid (via het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en het visserijbeleid. Deze programma’s worden
gefinancierd met Europese middelen in combinatie met middelen uit de Vlaamse begroting. De
deelstaten staan daarnaast ook in voor uitkering van rechtstreekse betalingen aan landbouwers
(zonder medefinanciering uit de Vlaamse begroting).
Private en publieke actoren ontvangen EU-subsidies uit diverse EU-financieringsprogramma’s
waaronder Horizon 2020 (onderzoek, ontwikkeling, innovatie), Erasmus+ (onderwijs, vorming,
jeugd en sport), Connecting Europe Facility (transport-, energie- en ICT-infrastructuur), COSME
(kmo’s), Europa voor de burger (burgerschap), Creatief Europa (cultuur, media, creatieve
industrieën), het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds, het Europees Globalisatiefonds (ontslagen
werknemers).
De Vlaamse Regering volgt dit dossier van nabij op en zal in de tweede jaarhelft haar positie
bepalen.
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2. Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa – update tussentijdse
evaluatie
In de Maandelijkse Mededelingen met het overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de
Europese Unie van april (VR_2016_2705), mei (VR_2016_1706), september (VR_2016_2810) en
november 2016 (VR_2016_1612) werd reeds uitgebreide informatie opgenomen over het dossier
‘Digitale Eenheidsmarkt’ dat door de Vlaamse Regering als een prioritair dossier werd bestempeld.
Onderstaand vindt u een update over de evaluatie van de digitale eenheidsmarkt.
Op 10 mei 2017 heeft de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van haar strategie voor de
digitale eengemaakte markt gepubliceerd. De Commissie heeft bekeken welke vorderingen er zijn
gemaakt en roept de medewetgevers op om snel werk te maken van alle ingediende voorstellen.
Daarnaast heeft zij geschetst welke maatregelen er verder nodig zijn op het vlak van
onlineplatforms, de dataeconomie en cyberveiligheid.
Sinds mei 2015 is de Europese Commissie, zoals aangekondigd in de strategie voor de digitale
eengemaakte markt, met 35 wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven gekomen. Het doel is nu
een politiek akkoord met het Europees Parlement en de Raad tot stand te brengen met betrekking
tot alle voorstellen. Van belang zijn met name de bijgewerkte telecomvoorschriften van de EU die
een stimulans zijn voor investeringen in snelle en hoogwaardige netwerken. Deze netwerken zijn
van doorslaggevend belang voor de volledige ontplooiing van de digitale economie en
samenleving.
In de mededeling betreffende de tussentijdse evaluatie noemt de Commissie drie belangrijke
punten met betrekking waartoe verdere EU-maatregelen nodig zijn: (1) het volledige potentieel van
de Europese dataeconomie verwezenlijken, (2) de Europese activa beschermen door de uitdagingen
op het gebied van cyberveiligheid aan te pakken en (3) bevorderen dat onlineplatforms te werk
gaan als verantwoordelijke actoren binnen een eerlijk internetecosysteem.
Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête die op 10 mei is uitgebracht, blijkt dat twee derde van de
Europeanen van mening is dat het gebruik van de nieuwste digitale technologieën een positief
effect heeft op de maatschappij, de economie en hun eigen leven. Verder blijkt dat de meerderheid
van de respondenten verwacht dat de EU, de lidstaten en het bedrijfsleven maatregelen treffen
om de problemen in verband met de digitalisering (zoals het effect op de werkgelegenheid en de
behoefte aan betere digitale vaardigheden) aan te pakken.
De evaluatie brengt in kaart welke weg er op drie gebieden moet worden ingeslagen.
Wat betreft de dataeconomie bereidt de Commissie een wetgevingsinitiatief voor inzake het
grensoverschrijdende vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens (herfst 2017) en een
initiatief over de toegankelijkheid en het hergebruik van publieke en door de overheid
gefinancierde data (lente 2018). Daarnaast zal de Commissie haar werkzaamheden met betrekking
tot aansprakelijkheid en andere datagerelateerde kwesties voortzetten.
Wat betreft de cyberveiligheid zal de Commissie tegen september 2017 de EU-strategie voor
cyberbeveiliging evalueren, evenals het mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor
netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) zodat dit aansluit bij het nieuwe EU-brede kader inzake
cyberveiligheid. De Commissie zal ook werk maken van nieuwe voorstellen voor aanvullende
maatregelen op het gebied van standaardisatie, certificering en etikettering in verband met
cyberbeveiliging, zodat verbonden objecten op cyberniveau veiliger worden.
Op het gebied van onlineplatforms zal de Commissie tegen eind 2017 met een initiatief komen
waarmee oneerlijke contractbepalingen en handelspraktijken in relaties tussen platforms en
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bedrijven worden aangepakt. Recent heeft de Commissie ook hieraan gerelateerde besluiten over
de handhaving van de mededingingsregels vastgesteld. De Commissie voert in het kader van de
digitale eengemaakte markt meerdere dialogen met onlineplatforms (bijv. het EU-internetforum,
de gedragscode voor het bestrijden van illegale haatzaaiende uitlatingen op internet en het
memorandum van overeenstemming over de verkoop van namaakgoederen via het internet) en is
van plan de coördinatie daarvan te verbeteren. Het doel is onder meer vorderingen te maken met
de procedurele aspecten en de beginselen voor de verwijdering van illegale inhoud ("melding en
actie"), waarbij wordt uitgegaan van transparantie en de bescherming van de grondrechten.
Bovendien houdt de Commissie rekening met de noodzaak van verdere investeringen in digitale
infrastructuur en technologieën op gebieden die een investeringsvolume vergen dat de
mogelijkheden van de afzonderlijke lidstaten ruimschoots overschrijdt, zoals "high-performance
computing".

Achtergrond
De digitale eengemaakte markt is een topprioriteit van de Commissie-Juncker. Een goed
functionerende digitale eengemaakte markt kan onze economie 415 miljard euro per jaar opleveren
en honderdduizenden banen creëren. De EU heeft binnen twee jaar al belangrijke akkoorden
bereikt over de afschaffing van roamingtarieven met ingang van 15 juni 2017 voor iedereen die in
de EU op reis is, over de overdraagbaarheid van inhoud die de Europeanen vanaf begin 2018 de
mogelijkheid geeft op reis gebruik te maken van de films, muziek, videospellen of e-books waarop
zij thuis een abonnement hebben, en over de vrijgave van de 700 MHz-band voor de ontwikkeling
van 5G en nieuwe onlinediensten. Over het eindresultaat van de resterende voorstellen vinden nu
onderhandelingen plaats in het Europees Parlement en de Raad.
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3. Europees Solidariteitskorps
Het EU solidariteitskorps (EUSK) werd een eerste maal door president Juncker aangekondigd in
zijn ‘State of the Union’ in september 2016. Daarna volgde een communicatie van de Commissie
in december 2016 (COM(2016)942). Eind mei 2017 was er de communicatie met een concreet
voorstel.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam

Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in de
Raad
Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex - wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het rechtskader
van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr.
1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit
nr. 1313/2013/EU
Voorstel voor een Verordening
EYCS – JEUGDZAKEN /Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en
Sport(OJCS)
Medebeslissing
Besluitvormingsprocedure Raad: Gewone wetgevingsprocedure
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/nl/ALL/?uri=CELEX:52017PC0262
Er is geen impact assessment uitgevoerd aangezien het
Solidariteitskorps al in december 2016 door de Commissie is
opgericht. Om aan de vereisten van het Financieel Reglement
te voldoen is wel een ex-ante evaluatie uitgevoerd.
Uit de ex-ante evaluatie blijkt dat het van belang is om
fragmentatie van het aanbod voor jongeren tegen te gaan,
zodat jongeren weten waar ze terecht kunnen op het moment
dat ze maatschappelijk actief willen zijn.
De Commissie wil daartoe vrijwilligerswerk en
beroepsgerelateerde solidariteitsactiviteiten onder één paraplu
brengen met een gedeelde kwaliteitsbenadering en meer
eenvoudige en gelijke toegang voor jongeren om deel te
nemen aan activiteiten. Voor dat laatste punt is speciale
aandacht nodig voor jongeren in een kwetsbare positie. Uit de
evaluatie blijkt ook dat zeker moet zijn dat de activiteiten
daadwerkelijk bijdragen aan maatschappelijke behoeften en
dat daarbij sprake moet zijn van gemeenschappelijke
kwaliteitsnormen en een gemeenschappelijk begrip van de
verwerving van kennis, vaardigheden en competenties.
In de ex-ante evaluatie zijn twee opties in kaart gebracht,
namelijk (1) het voortzetten van het Solidariteitskorps via
bestaande programma's, zoals tijdens de eerste fase van het
initiatief, en (2) het ontwikkelen van een nieuw zelfstandig
initiatief met een eigen juridische grondslag en budgetlijn. De
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opties zijn kwalitatief beschreven en beoordeeld op basis van
verschillende criteria, zoals toegankelijkheid en zichtbaarheid,
kwaliteit en effectiviteit. Volgens de Commissie blijkt uit de
evaluatie dat met de tweede optie aanzienlijk betere
resultaten behaald kunnen worden, bijvoorbeeld doordat één
duidelijk toegangspunt voor jongeren kan worden ingericht en
schaalvoordelen behaald kunnen worden in de administratieve
afhandeling van aanvragen. Uit de evaluatie van de tweede
optie komen nauwelijks nadelen naar voren.

B. Identificatie betrokkenen
Trekker binnen Vlaanderen
Betrokkenheid binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid andere
overheden
Aard intra-Vlaams overleg
Aard intra-Belgisch overleg

CJSM – afdeling Jeugd
OV – WSE - ea
De andere Gemeenschappen, de Gewesten alsook het federale
niveau
Overleg met de jeugdsector alsook op het attaché-overleg
AAVR EU
Overleg met de jeugdadministraties van de andere
Gemeenschappen en DGE FOD BZ

C. Inhoud van het voorstel
Met de verordening presenteert de Europese Commissie de juridische grondslag en eigen budgetlijn
voor het Europees Solidariteitskorps. Het betreft een aanvulling op en nadere uitwerking van de
mededeling van de Commissie van 7 december 2016 over de oprichting van een Europees
Solidariteitskorps.
Het Solidariteitskorps biedt nieuwe mogelijkheden voor jongeren om in eigen land of elders in
Europa vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of beroepsmatig actief te zijn. Het programma
vereenvoudigt onder andere de toegang voor jongeren om deel te nemen aan activiteiten door
middel van een online portaal: https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_nl. Het Solidariteitskorps
biedt volgens de Commissie kansen die onder nationale regelingen niet zouden bestaan. De
activiteiten kunnen ook bijdragen aan doelstellingen die op Europees niveau worden vastgesteld.
Zo kunnen deelnemers aan het Solidariteitskorps meedoen aan een breed scala van activiteiten op
gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke integratie en milieubescherming. Ten
slotte kan met de introductie van het Solidariteitskorps fragmentatie van het aanbod van
vrijwilligerswerk, stages en tijdelijke banen in de EU worden tegengegaan.
Het Solidariteitskorps bestaat uit twee fases. In de eerste fase zijn binnen acht bestaande EUprogramma's mogelijkheden voor jongeren gecreëerd om vrijwilligerswerk te doen of
beroepsmatig actief te zijn1. Voor deze fase geldt dat regels en voorwaarden van de betreffende
1

-

De Europese Commissie wil gebruik maken van bestaande programma’s en budgetlijnen:
Erasmus+
EU Programme for Employment and Social Innovation and the Your First EURES Job scheme
The Europe for Citizen programme
The LIFE Programme
The Asylum, Migration and Integration Fund
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EU-programma's van toepassing blijven. Omdat het een bestaand programma betreft onder een
nieuwe naam, is de Commissie al in december 2016 van start gegaan met het werven van jongeren
voor deelname aan het Solidariteitskorps. De tweede fase begint met de inwerkingtreding van
deze verordening die gepland staat op 1 januari 2018. Voor sommige programma's - zie hoofdstuk
III Art 9 (2) - geldt dat middelen worden overgeheveld van bestaande programma's ten gunste van
het Solidariteitskorps.
Het budget wordt voor het grootste deel beschikbaar gesteld aan deelnemers van het
Solidariteitskorps voor onder andere reis- en verblijfkosten. Daarnaast is budget gereserveerd voor
netwerkactiviteiten, online opleidingen en taalcursussen. De nationale agentschappen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Solidariteitskorps ontvangen 15,3 miljoen euro
voor uitvoerende taken, zie ook hoofdstuk VI Art 21 (2b). De juridische bepalingen, die worden
gepresenteerd als onderdeel van de verordening, zijn van toepassing op activiteiten die met die
middelen worden gefinancierd.
In alle deelnemende landen zal de uitvoering van het Solidariteitskorps - inclusief de beoordeling
van aanvragen voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel en de begeleiding van kwetsbare
jongeren - worden gelegd bij de nationale agentschappen die op dit moment al verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van het jeugdluik van het Erasmus+ programma. Voor de Vlaamse overheid
is dat Jint vzw.
Onder de vlag van het Solidariteitskorps kunnen jongeren vrijwilligerswerk doen of beroepsmatig
actief zijn via een stage of een tijdelijke baan. Dat is mogelijk bij zowel publieke als private
organisaties die werkzaam zijn binnen solidariteitsgerelateerde sectoren.
Beide typen activiteiten kunnen zowel elders in de EU als in het eigen land plaatsvinden. Na
succesvolle afronding ontvangen deelnemers een bewijs in de vorm van een certificaat waar onder
andere activiteiten en verworven competenties op beschreven staan.
Vrijwilligerswerk kunnen jongeren individueel of in groepsverband doen. Individueel
vrijwilligerswerk vindt plaats voor een periode van 2 tot 12 maanden. In groepsverband werken
tien tot veertig jongeren uit verschillende deelnemende landen samen aan een bepaald
(maatschappelijk) project voor een periode van 2 weken tot maximum 2 maanden.
Stageplekken zijn gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst die een duidelijk leer- en
opleidingsdeel bevat. Stages mogen geen onderdeel uitmaken van een (onderwijs)opleiding en
duren over het algemeen minimaal 2 en maximum 6 maanden. In sommige gevallen kan een stage
maximum 12 maanden duren. Stagiaires moeten door de ontvangende organisatie vergoed
worden.
Voor (tijdelijke) banen geldt dat een arbeidsovereenkomst overeenkomstig met nationale wet- en
regelgeving wordt opgesteld. Het kan gaan om tijdelijke banen van minimaal 2 en maximum 12
maanden. Jongeren die kiezen voor een werkproject van het Solidariteitskorps krijgen een
arbeidscontract en worden voor hun werk betaald door hun werkgever in overeenstemming met
de geldige nationale loonwetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten. Ze vallen onder de
arbeidswetgeving van het land waar ze werken.
Organisaties die in het kader van het Solidariteitskorps mogelijkheden willen aanbieden, moeten
aan bepaalde eisen voldoen. Ze worden gecontroleerd voor ze projecten voor het Solidariteitskorps
kunnen organiseren en kandidaten voor hun projecten mogen selecteren en in dienst nemen.
-

The EU external action programmes
And others
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Organisaties moeten bijvoorbeeld deskundige ondersteuning bieden aan de deelnemers en zorg
dragen voor de (co)financiering van kosten. Organisaties moeten ook de missie en beginselen van
het Solidariteitskorps naleven. Alleen organisaties die aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen
een kwaliteitslabel waarmee ze mogelijkheden aan deelnemers kunnen aanbieden en aanspraak
kunnen maken op financiële steun die de Commissie beschikbaar stelt.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Ondernemingen, ngo’s en plaatselijke overheden die op zoek zijn naar werknemers, stagiaires of
vrijwilligers voor solidariteitsprojecten zullen op de regeling beroep kunnen doen.
E. Subsidiariteitsinschatting
Via het Europees Solidariteitskorps beschikken alle ondernemingen, ngo's en plaatselijke
overheden die op zoek zijn naar werknemers, stagiairs of vrijwilligers voor solidariteitsprojecten,
over één contactpunt voor toegang tot informatie en plaatsings- en rekruteringsdiensten.
Bovendien bereiken ze een grotere groep gemotiveerde jongeren dan doorgaans op lokaal of
nationaal niveau mogelijk is.
Aangezien alle voor het korps ingeschreven jongeren de basisbeginselen van het korps moeten
onderschrijven en hun motivatie moeten aantonen, kunnen de organisaties en ondernemingen
gemakkelijker en sneller die jongeren selecteren die het best bij hun cultuur en specifieke
behoeften passen.
F. Eerste politieke standpuntinname
Standpunt België:
Het Europese Solidariteitskorps zou moeten kunnen voortbouwen op de goede ervaringen van de
reeds bestaande initiatieven (bv. de Europese Vrijwilligersdienst) voor het uitgebreid wordt met
nieuwe mogelijkheden. Verder zou het Europese Solidariteitskorps de nationale, lokale en Europese
ervaringen en tradities moeten gebruiken en waar mogelijk versterken.
Enkel vragen die zeker een antwoord verdienen zijn:
 Waar zal op worden gefocust in het EUSK?
 Zal de nadruk liggen op solidariteit en solidariteitsactiviteiten of op vrijwilligerswerk?
 Hoe kan er gegarandeerd worden dat er tegen 2020 100.000 jongeren aan het EUSK zullen
kunnen deelnemen?
 Wat is de link en de afstemming met het traject voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid
in Vlaanderen?
 Wat is de precieze rechtsgrondslag voor het Europees Solidariteitskorps?
 Hoe wordt het EUSK precies gefinancierd in 2017 en nadien?
Om de financiering van het programma in detail te kennen, is het nog wachten op een meer
concreet voorstel van de Commissie. Rekening houdend met de extra middelen voor Erasmus+ en
YEI in de tussentijdse herziening van het MFK, waarvan een deel al is opgenomen in de begroting
2017, dienen de middelen voorzien voor EUSK voor de periode 2017-2020 gefinancierd te worden
door de bestaande kredieten. Dat is in lijn met de positie van België tijdens de onderhandelingen
van de tussentijdse herziening van het MFK, waarin begrotingsneutraliteit een belangrijk principe
was. De financiering van EUSK vanuit het jeugdbudget (10% binnen Erasmus+ - geoormerkt geld)
kan niet worden verminderd. Zie ook standpunt van het Europees Parlement (EP).
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 juli en 31 augustus 2017 werden 2 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM (2017) 406
Naam: wijzingen uit 2014
van
het
Verdrag
betreffende
maritieme
arbeid
Voorstel: C (2017) 5446
Naam: vrijstelling voor
cadmium in lichtdioden
(leds) met kleuromzetting
voor
gebruik
in
beeldweergavesystemen

2

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot uitvoering van de overeenkomst tussen de
Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van
vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn 2009/13/EG van de Raad overeenkomstig de
door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde wijzigingen uit 2014 van
het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing
aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in lichtdioden (leds) met
kleuromzetting voor gebruik in beeldweergavesystemen.

Bevoegdheid2
Federale
bevoegdheid

Federale
bevoegdheid

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 juli en 31 augustus 2017 werden 2 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/1279
Naam: beschermende
maatregelen tegen het
binnenbrengen en de
verspreiding in de
Gemeenschap van voor
planten en plantaardige
producten schadelijke
organismen
RL: (EU) 2017/1371
Naam: strafrechtelijke
bestrijding van fraude die
de financiële belangen van
de Unie schaadt

3
4

Inhoud
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie van 14 juli 2017 tot wijziging van
de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen

Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017
betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de
Unie schaadt

Termijn3
31-12-2017

6-7-2019

Bevoegdheid4
Federale
bevoegdheid

Gemengde
bevoegdheid

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die
een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen. Met betrekking tot een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen een adviserende rol. Aangezien dergelijke
richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet opgenomen in dit overzicht.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en de richtlijnen die niet
onder de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A.

Vlaams scorebord van december 20175

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 10 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 3 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2017/0433

Richtlijn (EU) 2017/433 van de Commissie van 7 maart 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 15-06-2017
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaamse Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
Beleidsdomein(en): iV
5

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2017.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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Minister(s): Bourgeois

Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/EG wijzigt. Richtlijn (EU) 2017/0433 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 21 maart 2017 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51682 en MNE
(2017) 51684.

RL: (EU) 2016/1914

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de 30-06-2017
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek

Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen
zich
ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 15 juni 2017 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 53212.

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
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energie
bronnen

uit

hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.

Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en door de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn wordt in Vlaanderen door een aanpassing van het energiebesluit. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft
technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van biomassacertificatie, van
duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUC-voorwaarden werd op 21
juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 juni 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53502.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/61/EU

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
communicatienetwerken
met Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
hoge snelheid
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken
Beleidsdomeinen:
KB, MOW, door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Omgeving, CJSM

Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
Minister(s): Homans, Weyts, gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
Tommelein, Gatz, Schauvliege
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)’
goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
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snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet werd op 31 maart 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van
State werd ontvangen. Er wordt tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
breedband opgemaakt. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: (MNE) 2017 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie
die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van
samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Bij de bekrachtiging
van het afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State
opmerkingen gemaakt, waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te
worden. Het aangepast ontwerp van samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse
Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-05-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale verkeer maximaal Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
toegestane
afmetingen
en maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door twee
besluiten van de Vlaamse Regering.
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RL: 2014/45/EU

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van
Richtlijn 2009/40/EG

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door twee
Beleidsdomein(en): MOW
besluiten van de Vlaamse Regering.
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. Voor de omzetting van deze richtlijn moeten
Beleidsdomein(en): MOW
twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De aanpassing van de
Minister(s): Weyts
wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren
via een besluit van de Vlaamse Regering. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door
een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.
RL: (EU) 2015/1787

Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III 27-10-2017
bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water

Naam: kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd
water
De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Beleidsdomein(en): Omgeving
besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Het besluit werd op 30 juni 2017
Minister(s): Schauvliege
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van
State.
RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
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Minister(s): Weyts

De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door twee
besluiten van de Vlaamse Regering.
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, zal een besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. De
omzetting is in voorbereiding.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, zal eveneens een besluit van de Vlaamse Regering worden
opgemaakt. Deze omzetting is in voorbereiding.

B.

Vlaams scorebord van juni 20186

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2193

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
stookinstallaties

Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door De richtlijn zal worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
middelgrote stookinstallaties
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van
Beleidsdomein(en): Omgeving
16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017 voor de eerste maal principieel
Minister(s): Schauvliege
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
6

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.

35

Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in
en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot
wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de
reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname
van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Er werd
advies ontvangen van de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid over beide besluiten. Het besluit van de Vlaamse Regering werd op 30 juni 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van
State. Het advies van de Raad van State werd ontvangen. Het ministerieel besluit ligt momenteel ter
advies voor bij de Raad van State.
Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 09-05-2018
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
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C.

Vlaams scorebord van december 20187

Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
Naam: vermindering van de de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
nationale emissies van bepaalde van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
luchtverontreinigende stoffen
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
Beleidsdomein(en): Omgeving
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
Minister(s): Schauvliege
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de strukturering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.

7

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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De andere artikelen van de richtlijn zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2
van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017 voor
de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de adviesraden.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake 08-09-2018
terrorismebestrĳding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad

Minister(s): Vandeurzen
RL: (EU) 2017/853

Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van 14-09-2018
Naam:
controle
op
de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben
verwerving en het voorhanden van wapens
hebben van wapens
Beleidsdomein(en): iV
Minister(s): Bourgeois
RL: (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de 23-09-2018
Naam: toegankelijkheid van toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
websites en mobiele applicaties De richtlijn zal worden omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. De omzetting is in voorbereiding.
van overheidsinstanties
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
RL: (EU) 2016/1629

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
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Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang
tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1),
onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus
betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat betreft
punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor
het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585.
Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs, het decreet
basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het
secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor wat
betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 50549.
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RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
het kader van een overplaatsing voorbereiding en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.
binnen een onderneming
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
Beleidsdomein(en): WSE, OV, het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits,
en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
Vandeurzen, Homans
diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25
november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord
te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het
samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende
een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging
van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van
vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10
juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29
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november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE
(2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De omzetting wordt voorbereid.
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG, RWO

OV,

Minister(s): Muyters, Crevits,
Gatz, Vandeurzen, Bourgeois

42

4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in augustus 2017 nog maatregelen te nemen in 10 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
2 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in augustus 2017 betrokken in 7 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.8 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Acht lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken

8

Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding
en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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Beleidsdomein(en): WSE, WVG, Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
EWI, OV
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
Crevits
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

19/09/2017: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door twee besluiten van de
Vlaamse Regering.
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Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 19/09/2017: deadline voor antwoord op IGS
bedrijfsvoertuigen langs de weg Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
Beleidsdomein(en): MOW
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Minister(s): Weyts
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee
wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in
samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse
Regering. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.
Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: in het nationale en
internationale verkeer maximaal
toegestane
afmetingen
en
gewichten

19/09/2017: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): MOW

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten

Minister(s): Weyts

De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse
Regering.

Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 19/09/2017: deadline voor antwoord op IGS
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, zal een besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. De omzetting is
in voorbereiding.
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Wat het ADN (binnenwateren) betreft, zal eveneens een besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. Deze
omzetting is in voorbereiding.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

13/09/2017: deadline voor antwoord op MROA

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn (nog geen reactie ontvangen vanwege de Europese
WVG
Commissie)
Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding, en bouwt
verder op de gecombineerde vergunning.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
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betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
onderdanen derde landen
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Richtlijn: 2011/98/EU
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
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procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten;
de onderhandelingen over het samenwerkingsakkoord lopen.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
Nr: 2016/0165

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam: aanleg elektronische Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
communicatienetwerken
met 23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
hoge snelheid
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Beleidsdomeinen: KB, MOW,
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Omgeving, CJSM, RWO
Commissie
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Minister(s): Homans, Wetys, Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Tommelein, Gatz, Schauvliege
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Richtlijn: 2014/61/EU

Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet
werd op 31 maart 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Er wordt tevens een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband werd op 11 juli 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: (MNE) 2017 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door
het overlegcomité. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU
inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met
hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Bij de bekrachtiging van het
afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State opmerkingen gemaakt,
waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te worden. Het aangepast ontwerp van
samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord
werd op 14 juli 2017 ondertekend.
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2. Twee lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
Beleidsdomein(en): KB, WSE
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Minister(s): Homans, Muyters
Commissie
Richtlijn: 2006/54/EG

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
gemeenschappelijke 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
regels interne markt voor 16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese
elektriciteit en aardgas
Commissie
Beleidsdomein(en): Omgeving
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Tommelein
Commissie
Richtlijnen:
2009/73/EG

2009/72/EG, De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden
omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
-

-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
51

-

het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.

3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0218

Fase 2: IGS (31/03/2017)

Naam: vermindering van de 01/06/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS werd verzonden
nationale emissies van bepaalde Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
luchtverontreinigende stoffen
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
Beleidsdomein(en): Omgeving
tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
Minister(s): Schauvliege

De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn wordt gesteld
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017
om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissie-inventarissen
en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote
puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van
toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te zijn met de
rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid en de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de strukturering
van de gegevens BS. Beide akten werden op 19 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676 en MNE (2017) 52678.
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Nr: 2017/0286

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
particuliere projecten
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
Beleidsdomein(en): Omgeving
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde
Minister(s): Schauvliege
openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

Fase 3: aanvullend MROA (27/04/2017)

Naam: beroepskwalificaties en 27/06/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het aanvullend MROA ingediend bij de
administratieve samenwerking Europese Commissie
IMI
27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 28/06/2017
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
WVG, RWO
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
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Minister(s): Muyters, Crevits, 29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Vandeurzen, Bourgeois
Commissie
Richtlijn: 2013/55/EU

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
4. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Schauvliege

03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 28/06/2017: antwoord op het MROA werd verzonden door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 27/04/2017: MROA werd ontvangen
voorkomen en herstellen van
25/11/2016: antwoord op de IGS werd verzonden door de federale overheid
milieuschade
22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): Omgeving
Commissie (tot 25/11/2016).
Minister(s): Schauvliege
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Richtlijn: 2004/35/EG
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade betreft.
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. Dit
koninklijk besluit zal door de federale overheid worden gewijzigd om artikelen 7 en 12 correct om te zetten. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming ook gedeeltelijk de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is het gedeelte van het koninklijk besluit waar het de bevoegdheid van Vlaanderen betreft vervangen
door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer van afvalstoffen uitdrukkelijk is opgenomen in het
toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog eens uitdrukkelijk het koninklijk besluit is opgeheven
voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. Hoewel de ingebrekestelling de
aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij
de aanmelding van het besluit van de Vlaamse Regering gewezen op de volledige conformiteit. In het met redenen
omkleed advies dat ontvangen werd op 27 april 2017 wordt expliciet bevestigd dat de IGS gericht was naar andere
Belgische overheden. De Europese Commissie heeft dus impliciet aangenomen dat Vlaanderen in orde is.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): Omgeving
18/06/2015: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie
Richtlijn: 2008/50/EG

16/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen. De meetresultaten voor het jaar 2015, die 100% conformiteit met
de richtlijn aantonen, werden overgemaakt aan de Europese Commissie. Het Europees Milieuagentschap is
momenteel bezig met de verificatie van de gegevens.

FASE 5: EERSTE VEROORDELING
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2009/2304

Fase 5: Eerste veroordeling (06/11/2014)

Naam: Stedelijk afvalwater

6/11/2014: arrest in zaak C-395/13

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA

Minister(s): Schauvliege

21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie

Richtlijn: 1991/271/EG

De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
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kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 07 januari 2014 legde België
haar dupliek neer, op 15 mei 2014 volgde de hoorzitting. Op 6 november 2014 werd België veroordeeld, het Hof
stelde een niet-naleving vast van de richtlijn in verschillende Waalse gemeenten. Het Vlaamse Gewest was niet
gevat door het arrest. Het Waalse Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.
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