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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda oktober 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand oktober 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
9 oktober
9-10 oktober

10 oktober

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

13 oktober

Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Leefmilieu

16 oktober
17 oktober
17 oktober
18 oktober

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
Tripartite sociale top

12-13 oktober

19-20 oktober
23 oktober

Europese Raad
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Federaal

Federaal
Federaal

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

Sociaal beleid: Waals
Gewest/Franse
Gemeenschap
n.v.t.
Sociaal beleid: Waals
Gewest/Franse
Gemeenschap
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2. Agenda november 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand november 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – november 2017.
Datum
6-7 november

6 november
7 november
9 november
10 november
13 november
14 november
15 november
17 november
20 november
20 november
20 november

Raadsbijeenkomst
Raad Landbouw en Visserij

Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken (poss.)
Raad Buitenlandse Zaken
(Handel)
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Defensie)
Raad Algemene Zaken
(Cohesiebeleid)
Raad Economische en
Financiële Zaken (Budget)
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (ART.50)
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Jeugd,
Onderwijs)

21 november

Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Cultuur,
Sport)

27 november

Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

30 november

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

n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Vlaams Gewest

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal
Jeugd: Duitstalige
Gemeenschap
Onderwijs: Franse
Gemeenschap
Cultuur: Vlaamse
Gemeenschap
Sport: Duitstalige
Gemeenschap
Federaal

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

Interne markt:

Interne markt: Vlaams

Federaal

Gewest

Industrie: Vlaams

Industrie: Federaal

n.v.t.

n.v.t.

Gewest
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
17 oktober
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding Europese Raad 19 en 20 oktober
agenda
2. Media en rechtsstaat
1.

Voorbereiding Europese Raad van 19 en 20 oktober

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad startte met de voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 door het
bespreken van de ontwerpconclusies:
- Migratie: in de conclusies zijn de belangrijkste aspecten op het gebied van het thema
migratie opgenomen. Minister Reynders onderstreepte het belang van het respecteren van
de fundamentele rechten en de mensenrechten en vroeg om een evaluatie van het EUtrustfonds voor Afrika.
- Digitaal Europa: de vervolmaking van de digitale eenheidsmarkt wordt door iedereen
gesteund. Sommige lidstaten, waaronder België, leggen de klemtoon op vorming en
onderwijs.
- Veiligheid en defensie: er is gesproken over de lopende voorbereidingen voor de oprichting
van permanent gestructureerde samenwerking en het Europees Defensiefonds, waaronder
financiering. Minister Reynders herhaalde de vraag voor een referentie naar de
gezamenlijke EU-NAVO-verklaring.
- Turkije: de lidstaten onderstreepten hun grote zorgen met betrekking tot de
ontwikkelingen van de rechtsstaat. In navolging van het debat de dag voordien op de Raad
Buitenlandse Zaken, pleitte minsister Reynders voor duidelijkheid inzake Turkije waarbij
de de facto bevriezing van de toetredingsonderhandelingen zou kunnen worden
vastgesteld, gevolgd door een debat over de strategische rol van Turkije.
2. Media en rechtsstaat
De Raad Algemene Zaken hield een thematische discussie over mediapluralisme en de rechtsstaat
in het digitale tijdperk. Tijdens de discussie kwam het belang van onafhankelijke media voor de
democratische rechtsstaat aan bod, alsmede de risico’s die nepnieuws en desinformatie met zich
meebrengen. Minister Reynders verwees, voor wat betreft de strijd tegen online boodschappen die
oproepen tot haat en terrorisme, naar het bestaande wetgevende kader in België, dat gerechtelijke
vervolging toelaat. De minister riep ook op tot een versterkte inzet inzake onderwijs en vorming
en het delen van goede praktijken op dat vlak onder de lidstaten. De minister steunde ook een
voorstel van Italië om het maatschappelijk middenveld bij de discussie te betrekken. Hij toonde
zich voorstander om het thema ook binnen een meer informeel kader te bespreken. Tot slot
herhaalde de minister een eerder Belgisch voorstel om op jaarlijkse basis een peer review van de
toestand van de rechtsstaat in de lidstaten uit te voeren.
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4. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

19 en 20 oktober
Brussel
Charles Michel, premier
1. Migratie
2. Digitaal Europa
3. Veiligheid en defensie
4. Externe betrekkingen
5. Discussie toekomst Europese Unie

Migratie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad besprak de voortgang van de integrale Europese aanpak van het thema migratie
en de vier prioriteitsgebieden: 1) hervorming gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) zodat
de EU een crisisbestendig systeem heeft voor toekomstige migratiedruk; 2) hervestiging en legale
routes; 3) effectief terugkeerbeleid, door versterking van de terugkeerafdeling van Frontex en het
stroomlijnen van het terugkeerbeleid van de lidstaten; en 4) samenwerking met derde landen en
organisaties.
In de discussie werd in het bijzonder gewezen op de bijdragen van de lidstaten aan het EUtrustfonds voor Afrika ter ondersteuning van de noodzakelijke migratie gerelateerde acties in
Noord-Afrika, nader te concretiseren vóór de komende Europese Raad van 14 en 15 december.
De Europese Raad herbevestigde dat het aanpakken van de diepere oorzaken van migratie en het
bieden van economische en sociale mogelijkheden in de landen van doorreis en herkomst deel
uitmaken van zijn lange termijn aanpak van migratie. Het Europees Fonds voor duurzame
ontwikkeling dient investeringen in Afrikaanse landen en nabuurschapslanden aan te jagen.
Tijdens de komende top van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie met de Afrikaanse partners
zal nader van gedachten worden gewisseld over de samenwerking, inclusief de gezamenlijke
uitdagingen op het gebied van migratie en de opvolging van eerdere afspraken op dit terrein.
Tot slot stond de Europese Raad stil bij de besprekingen over de hervorming van het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Verdere discussies zijn nodig om te komen tot een goed
evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. De Europese Raad van 14 en 15 december
zal op deze kwestie terugkomen, met het uitdrukkelijke doel om tijdens de eerste helft van 2018
een consensus te bereiken.
2. Digitaal Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad heeft de uitkomsten van de Tallinn Digital Summit onderschreven en heeft
aangegeven al het nodige te willen doen om Europa digitaal voor te bereiden op de toekomst.
Daarom heeft de Europese Raad zich verbonden aan een snelle implementatie van de voorstellen
van de digitale interne markt strategie, uiterlijk eind 2018.
Daarnaast is gesproken over de noodzaak om belastingstelsels geschikt te maken voor het digitale
tijdperk. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle bedrijven een eerlijk aandeel in de belastingen
betalen en dat er wereldwijd een gelijk speelveld tot stand wordt gebracht, in overeenstemming
met de lopende werkzaamheden bij de OESO. De Europese Raad heeft daarom de Raad verzocht
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werk te maken van de bespreking van de Commissiemededeling ter zake, met het oog op passende
Commissievoorstellen vroeg in 2018.
In het kader van groei en banen stond de Europese Raad kort stil bij het belang van de
modernisering van het handelsdefensief instrumentarium en de voortgang van lopende
handelsgesprekken, zoals de onderhandelingen met de Mercosur.
3. Veiligheid en defensie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad verwelkomde de aanzienlijke vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt met
de ontwikkeling van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, in het bijzonder op het terrein
van permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en het Europese Defensiefonds.
De Europese Raad sprak verder waardering uit voor de vorderingen die zijn gemaakt met
betrekking tot het Commissievoorstel voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor
Europese Defensie en riep de Raad op nog voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen
met het oog op spoedige afronding van de onderhandelingen met het Europees Parlement. Dit
zou het mogelijk maken de eerste door lidstaten beoogde projecten in 2019 te financieren. De
Europese Raad riep lidstaten op binnen het Europees Defensiefonds flexibele en solide
financieringsmechanismen te ontwikkelen die bijdragen aan de capaciteitsontwikkeling in Europa
op het gebied van veiligheid en defensie, die zorgen voor een concurrerende, innovatieve en
evenwichtige basis voor de defensie-industrie in Europa en die bijdragen aan nauwere Europese
defensiesamenwerking.
De Europese Raad moedigde de Europese Investeringsbank aan verdere stappen te bespreken ter
ondersteuning van investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op defensiegebied.
4. Externe betrekkingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad sprak over de recente ontwikkelingen in de betrekkingen met Turkije aan de
hand van een uiteenzetting door de voorzitter van de Europese Commissie. Alle lidstaten waren
het eens met de kritische analyse over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtsstaat en de
mensenrechtensituatie in Turkije zelf en met de constatering dat het proces van
toetredingsonderhandelingen tot stilstand is gekomen. Ook onderhandelingen over een herziening
van de douane-unie met Turkije zijn momenteel niet aan de orde. Tegelijkertijd erkende de
Europese Raad de noodzaak tot dialoog en het belang van Turkije voor de EU als
samenwerkingspartner (o.a. ten aanzien van migratie, handel en terrorismebestrijding).
De Europese Raad riep Noord-Korea op onmiddellijk en onvoorwaardelijk al zijn verplichtingen uit
hoofde van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad na te komen en op een volledige, verifieerbare
en onomkeerbare wijze een einde te maken aan zijn nucleaire en ballistische rakettenprogramma’s.
De Europese Raad stelde dat de recente houding van Noord-Korea onaanvaardbaar is en een
ernstige bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit op het Koreaans schiereiland en daarbuiten.
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De Europese Raad verwelkomde het besluit van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2017
om het EU-sanctieregime met een aantal autonome sancties verder te versterken.
De Europese Raad sprak zijn volledige steun uit voor het nucleair akkoord met Iran (het zogeheten
Joint Comprehensive Plan of Action) en schaarde zich achter de verklaring van de Raad
Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2017.
5. Discussie toekomst Europese Unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De voorzitter van de Europese Raad lichtte de leidersagenda toe, die op brede instemming kon
rekenen. De leidersagenda bevat een overzicht van Europese topbijeenkomsten tot eind juni 2019.
De bijeenkomsten geven uitvoering aan Bratislava-agenda en heeft betrekking op concrete
plannen voor versterking van de Europese samenwerking op cruciale terreinen als migratie,
veiligheid en defensie en economie. Voorts wordt vooruitgeblikt naar de nabije toekomst en wordt
een serie bijeenkomsten gepland om op de belangrijkste thema’s op politiek niveau knopen door
te hakken opdat de EU sneller concrete resultaten kan leveren.
De Benelux onderstreepte het belang van de communautaire methode, m.a.w. de
verdragsrechtelijke vastgelegde rolverdeling tussen de instellingen.
5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken 16 oktober
De Raad vond plaats vlak na de beslissing van Amerikaans President Trump om het nucleaire
akkoord (JCPOA) met Iran niet te certificeren. De verdere Europese houding t.a.v. dit dossier stond
dan ook hoog op de agenda. De Raad verklaarde vastbesloten te zijn het akkoord veilig te stellen
als steunpilaar van de internationale non-proliferatieregeling en kadert de beslissing van President
Trump dan ook binnen de binnenlandse politieke context van de VS. De EU roept de VS ertoe op
verdere stappen goed te overwegen in het licht van de veiligheid van de VS, zijn partners en de
regio.
De Raad nam ook een EU-strategie voor Afghanistan aan en bevestigde daarmee de langdurige
inzet van de EU en haar lidstaten ter bevordering van vrede, stabiliteit en welvaart in Afghanistan,
en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling in het land. De strategie voor Afghanistan is
toegespitst op vier prioritaire gebieden: bevordering van vrede, stabiliteit en regionale veiligheid,
versterking van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, bevordering van behoorlijk
bestuur en verbetering van de positie van de vrouw, ondersteuning van economische en
menselijke ontwikkeling, aanpak van migratievraagstukken.
Verder gaven de ministers aan dat de EU, in het kader van haar algemene strategie ten aanzien
van Bosnië-Herzegovina, in dit stadium bereid is om, op grond van een nieuw mandaat van de VN,
de uitvoerende militaire rol van Operatie Althea voort te zetten als steun voor de autoriteiten van
Bosnië-Herzegovina bij het handhaven van een veilig klimaat. De ministers gaven daarnaast het
startsein voor een nieuwe civiele missie in Irak in het kader van het gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid (GVDB). De missie moet de Iraakse autoriteiten helpen bij de uitvoering van de
civiele aspecten van de Iraakse nationale veiligheidsstrategie.
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Ook de binnenlandse situatie in Turkije en de relaties EU-Turkije kwamen aan bod. De discussie
diende vooral ter voorbereiding van de Europese Raad van 18 oktober waar Turkije ook op de
agenda stond.
De Raad heeft zich tenslotte beraad over het EU-beleid inzake mensenrechten en over de beste
manier om die te stimuleren in bilateraal en multilateraal verband. Duidelijk is dat de rechtstaat
wereldwijd onder druk staat. Daarom bevestigde de Raad dat de EU zich inzet om de
mensenrechten overal in de wereld te bevorderen en te beschermen. De Raad nam verder
conclusies aan over de tussentijdse evaluatie van het actieplan inzake mensenrechten en
democratie. Ook namen de ministers het jaarverslag 2016 over mensenrechten en democratie in
de wereld aan.
Sancties
Gezien de aanhoudende dreiging voor de internationale vrede en stabiliteit die van Noord-Korea
uitgaat, nam de Raad nieuwe autonome EU-maatregelen aan om de druk op de Noord-Koreaanse
autoriteiten verder op te voeren en aldus het land ertoe aan te zetten zijn internationale
verplichtingen na te komen. Deze maatregelen vormen een aanvulling op en een versterking van
de sancties van de VN-Veiligheidsraad.

B. Brexit-onderhandelingen
Op 20 oktober 2017 besloten de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Raad dat
onvoldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen. Na vier
maanden onderhandelen over de terugtrekkingsvoorwaarden van het VK is het bilan eerder
negatief: terwijl de Europese Raad erkent dat enige vooruitgang is geboekt inzake rechten van
burgers en de Ierse grenskwestie en akte neemt van de Britse belofte om financiële verplichtingen
na te komen, stelt het dat deze vorderingen onvoldoende zijn om door te gaan naar de tweede
fase van de uittredingsonderhandelingen. De Europese Raad hoopt voorts dat onderhandelingen
over de contouren van de toekomstige relatie zo snel mogelijk kunnen beginnen en stelt dat het
interne discussies zal starten ter voorbereiding van deze volgende fase. Eerder bekritiseerden ook
het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de EU het gebrek aan vooruitgang
in de onderhandelingen. De Britten, die al geruime tijd aansturen op onderhandelingen over de
toekomstige relatie, betreuren de beslissing van de EU27. De Europese lidstaten mikken op de
Europese top van 14-15 december om een nieuwe inschatting te maken van de voortgang in de
brexit-onderhandelingen.

C. Handel
Aangezien er in oktober geen formele Raad Buitenlandse Zaken over handel was, organiseerde het
Estse voorzitterschap van de Raad een informele lunch voor de ministers van Handel op 13 oktober
2017 om het handelspakket dat Commissievoorzitter Juncker lanceerde in zijn “Staat van de EU”
te bespreken. Het ging hierbij ook over de nieuwe architectuur voor EU-handelsakkoorden en in
het bijzonder de plaats van investeringen hierin. Andere elementen uit het handelspakket die aan
bod kwamen, waren de ontwerpverordening voor een Europees kader voor de screening van
buitenlandse investeringen en het ontwerpmandaat voor onderhandelingen over een Multilateraal
Investeringshof (MIC). Deze punten zullen in de komende weken en maanden verder uitgewerkt
worden.
De besprekingen in de Raad van de onderhandelingsmandaten voor de vrijhandelsakkoorden met
Australië en Nieuw-Zeeland gingen van start. De Commissie hoopt dat de Raad nog voor het einde
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van het jaar de mandaten kan aannemen. Van 2 tot 6 oktober 2017 vond de 29ste ronde van de
onderhandelingen voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en MERCOSUR plaats. Er werd
onder meer gesproken over de versterking van het hoofdstuk handel en duurzame ontwikkeling.
De interne EU-debatten gingen voornamelijk over de nieuwe tariefcontingenten voor rundsvlees
en ethanol, alsook meer in het algemeen over het (gebrek aan) gelijk speelveld voor de Europese
boeren, o.m. inzake dierenwelzijnstandaarden. We hebben mee de vraag aan de Commissie
gesteund om een analyse te maken van de gecumuleerde impact van handelsakkoorden op de
Europese landbouwsector. Het EU-China investeringsakkoord was aan zijn 15de ronde toe. Tot
dusver vond er nog geen uitwisseling van marktaanboden plaats. Op de EU-Indiatop van 6 oktober
2017 werd het belang van de economische relaties benadrukt, maar dit leidde niet tot een formele
herlancering van de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord. Er werd wel overeengekomen
dat de onderhandelaars elkaar in november zullen ontmoeten.
De voorbereidingen van de 11de Ministeriële Conferentie van de WTO in december naderen hun
eindfase. Op 9 en 10 oktober werd het water getest op de mini-Ministeriële van de WTO in
Marrakesh. De Commissie blijft zich inzetten voor een evenwichtig resultaat, maar veel zal
afhangen van de houding van de VS. In die zin was het weinig opbeurend dat er geen Amerikaanse
ministeriële afvaardiging was naar de mini-Ministeriële.
In de triloog over de nieuwe anti-dumpingmethodologie werd een interinstitutioneel akkoord
bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. De plenaire stemming volgt half november,
waarna het dossier voor stemming naar de Raad gaat.
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6. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
9 oktober 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Denis Ducarme (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Marktontwikkelingen en de vrijhandelsbesprekingen met de
agenda
Mercosurlanden
2. Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020
1.

Marktontwikkelingen en de vrijhandelsbesprekingen met de Mercosurlanden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Landbouwcommissaris Hogan lichtte toe dat de marktsituatie voor de meeste producten goed
is. Hij verwees ook naar de korte termijn vooruitzichten voor de landbouwmarkten
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-termoutlook/current_en.pdf). Wat betreft het verbeteren van de positie van de landbouwer in de
voedselketen werkt de Commissie aan een impactevaluatie en komen er mogelijk voorstellen in
de eerste helft van 2018. Verder meldde hij een aantal aandachtspunten:
 De transitie naar het post-quotum tijdperk in de suiker is voorbereid en verloopt vlot.
De oogst zal 20% hoger zijn.
 De Commissie zal een campagne lanceren ter promotie van nieuwe
producentenorganisaties in de zuivelsector. De hoge voorraden magere melkpoeder
(MMP) zijn een zorg. Hij stelde voor om voor 2018 geen MMP aan vaste prijs in te kopen,
maar ineens met aanbestedingen te werken.
Een tiental lidstaten stelden dat de Commissie te vroeg overgegaan was tot het aanbieden van
verlaagde tarieven voor rundsvlees en ethanol in het kader van de vrijhandelsbesprekingen met
de Mercosurlanden. Zij kregen steun van een aantal andere landen, waaronder België. Een
aantal andere daarentegen, steunden de démarche van de Commissie. Hogan nam nota van de
bezorgdheden van de coalitie van tien lidstaten, maar oordeelde dat deze stappen nodig waren
om de onderhandelingen niet te blokkeren.
Lidstaten erkenden daarnaast de stabielere situatie op de markten. Het grootste punt van
bezorgdheid was de grote voorraad magere melkpoeder. De meeste lidstaten, inclusief België,
benadrukten dat deze volumes met de grootste voorzichtigheid terug op de markt moeten
gebracht worden. Slechts een aantal steunde het voorstel van de Commissaris. Lidstaten hadden
in hun interventies ook aandacht voor de evolutie op de suikermarkt, de impact van de
Afrikaanse varkenspest en de effecten van verschillende weersfenomenen op het continent.
België stipte in dat verband de impact aan van droogte en vorst op de fruit- en sierteeltsector.
Verder bracht België, na de fipronilcrisis, ook de eieren onder de aandacht.
2. Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Agenda 2030 zal zijn impact hebben op landbouw en tegelijkertijd kan landbouw een
bijdrage leveren aan de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Met deze
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bespreking wil de Estse voorzitter een bespreking per domein van de Agenda 2030 starten. Hij
had twee vragen voorgelegd aan de delegaties:
1. In welke mate draagt landbouw nu al bij aan de verwezenlijking van de SDG’s?
2. Hoe kunnen we beter samenwerken en op welke terreinen moeten we samenwerken in
de EU en in multilaterale fora om de SDG’s beter te realiseren?
Hogan stelde dat landbouwers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s. Hij was
van mening dat we de klimaatactie moeten versterken in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB), de bossen beter moeten beheren en de verloedering van het platteland
tegen moeten gaan. We moeten groei meer stimuleren. Voor een duurzame landbouw moeten
we werken aan een betere instroom in de sector. De Commissaris kondigde aan dat de GLBmededeling op 29 november zal gepubliceerd worden. Verder zei hij nog dat landbouwers enkel
steun mogen krijgen als ze aan de randvoorwaarden voldoen en benadrukte hij het belang van
het plattelandsbeleid voor het waterbeheer en het behoud van zinvolle banen.
De bespreking onder de lidstaten vat zich als volgt samen: zelfs al levert het GLB al een bijdrage,
toch is er nog verbetering mogelijk. Een betere integratie is mogelijk via de promotie van
nieuwe technologieën, innovatie en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Landbouw
speelt een centrale rol in de realisatie van bepaalde SDG’s. Tegelijkertijd staat het GLB voor vele
uitdagingen: voedselproductie, klimaat, handhaven van het concurrentieniveau, dynamische
plattelandsontwikkeling. De GLB-begroting moet toereikend zijn om deze ambities te kunnen
aanpakken.
Als antwoord op de 2 de vraag vond Hogan dat we het beleid beter kunnen coördineren met de
Verenigde Naties (VN), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de G7 en de G20.
We moeten ook beter communiceren over de meerwaarde van het landbouwbeleid. Het GLB is
de laatste 25 jaar aangepast (op vlak van marktwerking en milieu). De EU is de grootste
invoerder van landbouwproducten uit Afrika. Hij zag een nood aan een nieuwe logica in de
relaties met Afrika. We moeten de dialoog centraal plaatsen en verantwoordelijke investeringen
stimuleren.
De lidstaten zagen vele uitdagingen die de lidstaten niet alleen kunnen oplossen. We moeten
de terreinen afbakenen waarop lidstaten efficiënter kunnen samenwerken: digitalisering,
handel, gebruik van water, klimaatslimme landbouw, verminderen van voedselverspilling. We
moeten betere resultaten kunnen voorleggen via het aanwenden van alle mogelijke financiële
middelen, ook uit de privé, en we hebben nood aan een referentiekader om vooruitgang te
meten. We moeten ook beter samenwerken met derde landen, vooral ontwikkelingslanden, en
beter gebruik maken van internationale organisaties, zoals de FAO.

Sessie Visserij
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

9 oktober 2017
Luxemburg
voor De heer Jan Hoogmartens – adjunct Permanente
Vertegenwoordiger
1. Vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2018
2. Gedachtewisseling over visserijakkoord EU/Noorwegen
3. Gedachtewisseling over International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT);
4. Variapunt over de uitvoering van het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij (EFMZV)
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1.

Vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Er werd een politiek akkoord bereikt voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden in de
Oostzee in 2018. Dit gebeurde met gekwalificeerde meerderheid. Polen, Letland, Litouwen en
Finland stemden uiteindelijk tegen.
Vlaanderen heeft hierbij geen belang.
2. Gedachtewisseling over visserijakkoord EU/Noorwegen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad hield een uitgebreide gedachtewisseling over het visserijakkoord tussen de Europese
Unie en Noorwegen over de gemeenschappelijke bestanden en de jaarlijkse quota ruil.
Vlaanderen heeft belang bij het gemeenschappelijk beheer van verschillende belangrijke
bestanden zoals kabeljauw en schol in de Noordzee. Bij de jaarlijkse quota ruil is het voor
Vlaanderen vooral van belang dat er geen tong uit de Noordzee wordt gebruikt. Vlaanderen
heeft een voorkeur voor het gebruik van bestanden buiten de Noordzee.
3. Gedachtewisseling over International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
(ICCAT);

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vlaanderen heeft hierbij geen belang. Dit is vooral relevant voor lidstaten rond de Middellandse
Zee.
4. Variapunt over de uitvoering van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(EFMZV)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie spoorde de lidstaten aan om bijkomende inspanningen te leveren voor een
optimaal gebruik van de financiële middelen uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij (EFMZV).
België/Vlaanderen is op dit punt niet tussengekomen. Na een tragere opstart zit het verbruik
van middelen nu op kruissnelheid.
7. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
10 oktober 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Minister Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester – geleerde lessen
agenda
1.

Europees Semester – geleerde lessen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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De voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC) presenteerde kort het resultaat
van de discussies die in het EFC en in het Comité voor Economisch Beleid (EPC) hebben
plaatsgevonden over manieren om de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen te
verbeteren. Uit deze discussies bleek dat het gebrek aan een multilateraal toezicht en de
hiermee samenhangende groepsdruk vanwege de andere lidstaten een belangrijk pijnpunt is.
Een sterker multilateraal toezicht is eveneens van belang vanuit het perspectief van mogelijke
spill-over effecten die de structurele hervormingen (of het gebrek eraan) van een bepaalde
lidstaat kunnen hebben op andere lidstaten.
De Europese Commissie bracht de verbeteringen die aan het proces aangebracht werden in
herinnering: de grotere betrokkenheid van de lidstaten bij de totstandkoming van de
landenrapporten, de evaluatie van structurele hervormingen in meerjarig perspectief, de
versterking van de dialoog met de sociale partners, de focus van de landenspecifieke
aanbevelingen op politieke prioriteiten en de vervroeging van de publicatiedatum van de
aanbevelingen voor de eurozone. De Europese Commissie wees daarnaast op de technische
ondersteuning die de lidstaten onder het SRSP (Structural Reform Support Programme) kunnen
aanvragen om structurele hervormingen door te voeren. De Europese Commissie gaf mee dat
ze zal nadenken over manieren om de relevantie van de aanbevelingen verder te vergroten,
rekening houdend met onder andere de interactie met de markt, de economische en sociale
impact en de institutionele capaciteit van de lidstaten.
Ook de Europese Centrale Bank gaf aan dat er nog marge voor verbetering is voor wat betreft
de volledige en tijdige uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen (volgens de ECB zou
slechts 2% van de aanbevelingen volledig geïmplementeerd zijn). De ECB stelt vast dat er beter
uitvoering gegeven wordt aan de budgettaire aanbevelingen dan aan de aanbevelingen
betreffende het economisch beleid.
8. Raad Leefmilieu
Datum
13 oktober 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Céline Fremault, Brussels minister voor Leefmilieu
België
Hoofdpunten van de 1. Broeikasgasemissiereducties in de niet-ETS-sectoren : effort
agenda
sharing verordening
2. Verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en –
verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik
en bosbouw (LULUCF) in het klimaat- en energiekader 2030
1.

Broeikasgasemissiereducties in de niet-ETS-sectoren : effort sharing verordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Leefmilieu bereikten een akkoord (“algemene benadering”) over de verdeling
van de inspanningen voor broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren tegen 2030.
Het startpunt voor de emissiereducties blijft ongewijzigd en wordt dus berekend op basis van
de geverifieerde emissies 2016-2018, dit ondanks een poging van Duitsland om dit startpunt aan
te passen. De eerder onder het Maltese voorzitterschap uitgewerkte “veiligheidsreserve”, waar
lidstaten die in 2020 beter zullen doen dan vereist gebruik van kunnen maken in 2030, werd
op vraag van o.a. Polen, Italië en Spanje verhoogd naar 115 miljoen rechten (in plaats van de
100 miljoen rechten uit het voorstel van het voorzitterschap). Malta en Letland krijgen in de
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algemene benadering een groter éénmalig bijkomend budget in 2021, maar desondanks stemde
Malta tegen.
Voor België was het belangrijk dat het evenwicht van het Commissievoorstel (voor wat betreft
de doelstellingen – voor België -35% tegen 2030 in vergelijking met 2005, het startpunt en de
flexibiliteiten) bewaard bleef. België betreurde de verhoging van de veiligheidsreserve en het
feit dat er een tweede verdelingsronde van deze reserve mogelijk is, maar kon akkoord gaan
met het compromis.

Link met het Europees Parlement

Het voorstel volgt de gewone wetgevende procedure en wordt besproken in de ENVI Commissie
(Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) van het Europees Parlement.
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/NL) is rapporteur. De ENVI Commissie van het Europees Parlement
stemde op 30 mei 2017. De plenaire zitting stemde op 14 juni 2017. Het Europees Parlement
wijzigt o.a. het startpunt en stelt een veiligheidsreserve van 90 miljoen rechten voor. Nu de
Raad zijn algemene benadering heeft aangenomen, kunnen de onderhandelingen tussen Raad
en Europees Parlement (informele trilogen) van start gaan.
2. Verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen door
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in het klimaat- en
energiekader 2030

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

-De ministers van Leefmilieu bereikten een akkoord (“algemene benaderin g”) over het voorstel
voor de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen door landgebruik, verandering in
landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (LULUCF-verordening). Het
grootste discussiepunt was de flexibiliteit waar lidstaten gebruik van mogen maken om
debieten uit bosbeheer slechts gedeeltelijk aan te rekenen, zolang de “no debit”-regel voor de
LULUCF-sector op Europees niveau gehandhaafd blijft; met andere woorden: zolang
(veranderingen in) landgebruik en in de bosbouwsector in de ganse EU niet tot emissies leiden.
Finland domineerde het debat met de vraag om ook debieten uit ontbossing gedeeltelijk niet
te moeten compenseren. Deze vraag botste op weerstand van heel wat lidstaten, waaronder
Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België, die oordeelden dat dit een verkeerd precedent zou
vormen voor de nog te maken internationale afspraken hierrond en bovendien de milieu integriteit van het systeem onderuit zou halen. Uiteindelijk verkreeg Finland extra ruimte voor
de flexibiliteit inzake bosbeheer, zonder expliciete verwijzing naar ontbossing. Desalniettemin
onthield Finland zich. Polen en Kroatië stemden tegen.

Link met het Europees Parlement

Het voorstel volgt de gewone wetgevende procedure en wordt besproken in de ENVI Commiss ie
van het Europees Parlement. Norbert Lins (EPP/DE) is rapporteur.
De ENVI Commissie van het Europees Parlement stemde op 11 juli 2017. De plenaire zitting
stemde op 13 september 2017. Nu de Raad zijn algemene benadering heeft aangenomen, kunnen
de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement (informele trilogen) van start gaan.
9. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Datum
Plaats

23 oktober
Estland (Tallinn)
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Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda
1.

voor Kris Peeters, vice eerste minister en minister van Werk, Economie
en Consumentenzaken (vervangen door Jan Hoogmartens, adjunct
permanent vertegenwoordiger)
van de 1. Herziening van de detacheringsrichtlijn

Herziening van de detacheringsrichtlijn

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming (EPSCO)
stond helemaal in het teken van de herziening van de detacheringsrichtlijn. Eurocommissaris
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Thyssen lanceerde in
2016 een nieuw voorstel tot herziening met als voornaamste doelstelling het bestrijden van
sociale dumping. Zij deed een ronde van Oost- en Centraal lidstaten in de hoop hen te
overtuigen van de noodzaak van de herziening. In het kader van de huidige richtlijn is er immers
sprake van heel wat misbruik en fraude van buitenlandse ondernemingen die werknemers
tewerkstellen in het gastland aan een minimumloon van het thuisland en vaak zonder sociale
bijdragen te betalen. Deze praktijken leidden tot deloyale concurrentie en zwartwerk en zijn al
langer een doorn in het oog van West-Europese lidstaten. Er werd al een akkoord tussen de
lidstaten verwacht tijdens de vorige EPSCO Raad van juni. Maar de nieuwe Franse president
Macron diende in extremis nog amendementen in op de compromistekst van het Maltese
voorzitterschap. Frankrijk wilde bijvoorbeeld de termijn voor detachering terugbrengen van 24
naar 12 maanden. Deze amendementen werden gesteund door een groep van 6 gelijkgezinde
lidstaten, waaronder Spanje, Duitsland en ook België.
Na een korte inleiding door het Ests voorzitterschap en Eurocommissaris Thyssen kregen de
lidstaten de kans om hun standpunt kenbaar te maken over de herziening van de
detacheringsrichtlijn. Frankrijk pleitte sterk voor de toepassing van het principe gelijk loon
voor gelijk werk vanaf dag 1 van de detachering, voor een ruime interpretatie van wat begrepen
wordt onder verloning en voor een versterkte aanpak in de strijd tegen fraude. Ze wilden de
duur van detachering ook beperken tot 12 maanden, onmiddellijke toepasbaarheid van de
richtlijn op de transportsector en een overgangsperiode van 2 jaar (zeker geen 5). Het Belgisch
standpunt sloot, samen met andere West-Europese landen, in grote mate aan bij dit standpunt.
Op het vlak van ruimere verloning pleitte België ook heel sterk voor het toevoegen van onkosten
voor huisvesting, transport en maaltijden aan de harde kern van arbeidsvoorwaarden die
moeten gerespecteerd worden tijdens detacheringen. Er werd ook gewezen op de noodzaak om
werk te maken van versterkte administratieve samenwerking tussen inspectiediens ten van de
lidstaten, met name in het Europees platform tegen zwartwerk. Ook de mogelijke oprichting
van
een
Europese
Arbeidsautoriteit
behoort
tot
de
mogelijkheden.
De Centraal- en Oost-Europese landen, vooral van de VISEGRAD groep, lieten verstaan zich
onmogelijk te kunnen verzoenen met deze eisenbundel van de West-Europese landen. Zo vond
Hongarije dat de verruiming van het begrip verloning een grote toegeving inhield waar
uitzonderingen voor de transportsector moesten tegenover staan. Roemenië pleitte ook voor
een koppeling van een langere duurtijd van de detachering met uitzonderingen in de
transportsector. Ook Ierland wilde een uitzondering op het principe van gelijk loon voor gelijk
werk voor het wegvervoer : meer bepaald 7 dagen voor internationaal transport en 10 dagen
voor cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land
door een bedrijf uit een ander land). Uitzonderingen voor transport lagen dan weer erg moeilijk
voor de West-Europese landen. Na lang onderhandelen werd er rond middernacht toch een
akkoord gevonden tussen de lidstaten.
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Het compromisvoorstel beperkt de duur van de detachering tot 12 maanden en er word t geen
uitzondering toegestaan voor de transportsector. Voorlopig blijven de bepalingen van de
huidige richtlijn van kracht. Het dossier zal verder behandeld worden door de Raad Transport
dat volop bezig is met het uitwerken van een mobiliteitspakket. Het principe van gelijk loon
voor gelijk werk blijft overeind. Ook het ruimer loonbegrip werd aanvaard. Lidstaten worden
geacht om de herziene richtlijn om te zetten binnen 3 jaar en de regels toe te passen binnen 4
jaar na de bekendmaking. Hier hebben de Westerse landen, en ook België dus, enige flexibiliteit
getoond. Door het transnationale karakter van misbruik en fraude zal ook de samenwerking
versterkt worden tussen inspectiediensten binnen het kader van het Europees platform tegen
zwartwerk. De handhaving van de richtlijn wordt dus versterkt, al blijft de controle op sociale
zekerheidsbijdragen bij detachtering een zwakke plek. In globo is de herziening van de
detacheringsrichtlijn een stap vooruit in de strijd tegen sociale dumping. Het akkoord is ook in
grote mate in lijn met het Belgisch standpunt.

Link met het Europees Parlement

Nu er een akkoord is tussen de lidstaten kunnen de onderhandelingen starten met het Europees
Parlement en de Europese Commissie (de zogenaamde trialogen). In de week voor de EPSCO
Raad werd in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) de ontwerptekst van
rapporteurs Jongerius/Morin-Chartier goedgekeurd en kregen zij een mandaat om de
onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie op te starten. Deze week moet dat
mandaat voor het starten van de trialogen nog bekrachtigd worden in een plenaire sessie. Een
vaststelling is dat het akkoord in de Raad op sommige vlakken verder gaat dan het voorstel
van de rapporteurs (vb. duurtijd detachering 24 i.p.v. 12 maanden). Staatssecretaris De Backer
zei tijdens een voorbereidende vergadering dat hij verwacht dat de onderhandelingen met het
Parlement vlot zullen verlopen. Het akkoord over de herziening van de detacheringsrichtlijn zal
as definitief zijn als er dus overeenstemming wordt bereikt tussen de Raad en het Parlement
in de trialogen. Voor meer info: http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/ficheprocedure/2016/0070(COD)
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 oktober 2017 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: C(2017)6947
Naam: in het verkeer
brengen van Solanum
tuberosum
L.
van
oorsprong uit de Unie
Voorstel: COM(2017)0569
Naam: harmonisering en
vereenvoudiging
van
bepaalde regels in het btwstelsel en tot invoering van
het definitieve stelsel voor
de belastingheffing in het
handelsverkeer tussen de
lidstaten
Voorstel: COM(2017)0637
Naam: bepaalde aspecten
van overeenkomsten voor
de online-verkoop en

1

Inhoud
Bevoegdheid1
UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) …/… VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn Federale
2000/29/EG van de Raad wat betreft het in het verkeer brengen van zaden van Solanum bevoegdheid
tuberosum L. van oorsprong uit de Unie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft Federale
harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het bevoegdheid
definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Federale
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van bevoegdheid
goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de
Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

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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andere verkoop op afstand
van goederen

2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 oktober 2017 werden 3 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/1852
Naam: mechanismen ter
beslechting van
belastinggeschillen in de
Europese Unie
RL: (EU) 2017/1920
Naam: in het verkeer
brengen van Solanum
tuberosum L. van
oorsprong uit de Unie
RL: (EU) 2017/1975
Naam: vrijstelling voor
cadmium in lichtdioden
(leds) met kleuromzetting
voor gebruik in
beeldweergavesystemen

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter 30/06/2019 Gemengde
bevoegdheid
beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1920 van de Commissie van 19 oktober 2017 tot wijziging 31/03/2018 Federale
van bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad wat betreft het in het verkeer
bevoegdheid
brengen van zaden van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit de Unie

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1975 van de Commissie van 7 augustus 2017 tot 21/11/2018 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek,
bevoegdheid
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

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 20174

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 9 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 4 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
4

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.

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 11 oktober 2017
Minister(s): Schauvliege
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 17 oktober 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55869.
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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

De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de
Minister(s): Homans, Weyts, kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging
van diverse decreten. Het decreet werd op 25 oktober 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Er werd 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
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Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het
instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd op 27 oktober 2017 definitief goedgekeurd
door de Vlaamse Regering.
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

RL: 2014/45/EU

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. De
overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen. Dit besluit werd op 6 oktober 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met
oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
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 richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke
Beleidsdomein(en): MOW
technische controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door
de administratie.
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
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en
Beleidsdomein(en): MOW
een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van
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Minister(s): Weyts

CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 oktober 2017, met
het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen
worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de technische controle langs de weg is in opmaak.

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
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het voorontwerp van besluit werd op
8 september 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op overleg,
adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De omzetting wordt
voorbereid.

24

B.

Vlaams scorebord van juni 20185

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 2 “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 ontwerpbesluit werd op 27 oktober 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Minister(s): Schauvliege
Regering.
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

5

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
De richtlijn wordt 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. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 4 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober

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.
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2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 2 oktober 2017 ondertekend door de minister.

C.

Vlaams scorebord van december 20186

Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 4 “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

6

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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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.
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 ontwerpbesluit werd op 27 oktober 2017 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

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
De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in de
Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.

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
De omzetting is in voorbereiding.
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,

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 op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord
tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Crevits,
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor
meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden
gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
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
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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.
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 Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord
het kader van een overplaatsing tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
binnen een onderneming
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
Beleidsdomein(en): WSE, OV, de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
Minister(s): Muyters, Crevits,
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
Vandeurzen, Homans
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen;
voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de
federale overheid.
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Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
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
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 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 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 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
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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 richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Minister(s): Muyters, Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Gatz, Muyters, Vandeurzen en overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Homans
Voor wat betreft punt 2, 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 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat
betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in oktober 2017 nog maatregelen te nemen in 12 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
8 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
Daarnaast was de Vlaamse overheid in oktober 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.7 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
Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

7

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
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

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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De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
bedrijfsvoertuigen langs de weg 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): MOW
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de
ladingzekering, werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 oktober 2017, met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit
van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg
is in opmaak.

Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

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
Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. De overige artikelen worden omgezet door het besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
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algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De omzetting wordt voorbereid.
Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
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
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het voorontwerp van besluit werd op 8 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op overleg, adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de
Raad van State.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. De omzetting wordt voorbereid.

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

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Vandeurzen
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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 op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Dit samenwerkingsakkoord regelt de
toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90
dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
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
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
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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.
Nr: 2017/0015

Fase 3: IGS (04/10/2017)

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

04/12/2017: deadline voor antwoord aan de Europese Commissie
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

Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
EWI, OV
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, 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
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gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
gecombineerde
vergunning 19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
onderdanen derde landen
25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie.
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Richtlijn: 2011/98/EU
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
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
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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
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.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22
september 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad
van State.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in een
besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
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 en op 6 oktober 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55689.
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
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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 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
communicatienetwerken
met 19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
hoge snelheid
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie.
Beleidsdomeinen: KB, MOW,
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
Omgeving, CJSM, RWO
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Minister(s): Homans, Wetys,
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Commissie
Richtlijn: 2014/61/EU
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
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.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 25 oktober 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement.
Er werd 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
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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. Het instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd op 27 oktober
2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
2. Vier 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
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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).
Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
van de relevante producten- en
dienstenmarkten in de sector
elektronische communicatie

04/12/2017: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): CJSM

De Europese Commissie is van oordeel dat België kaderrichtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, met name artikel 16, lid 6, wat betreft
de tijdspanne voor analyses van de relevante producten- en dienstenmarkten die aan regelgeving ex ante kunnen
worden onderworpen in de sector elektronische communicatie in België, verkeerd toepast.

Minister(s): Gatz
Richtlijn: 2002/21/EG

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,
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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:
-

-

-

Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

Fase 3: MROA (28/04/2017)
in

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijnen: 2009/18/EG

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

de 27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.
Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
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de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.

3. Twee afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
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)
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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
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.
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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.
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
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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.

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
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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.

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
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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
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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