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

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

Raadsbijeenkomst
Raad Landbouw

Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
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
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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2. Agenda december 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand december 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – december 2017.
Datum
1 december

Raadsbijeenkomst
Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek en Ruimtevaart)

4 december
4 december

Eurogroep
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Buitenlandse zaken
(Handel)
Raad Landbouw en Visserij

5 december

5 december
7-8 december
7 december

8 december

10 december
11-12 december

Woordvoerder
Onderzoek: Waals
Gewest
Ruimtevaart:
Federaal
Federaal
Federaal

Assessor

Federaal

Waals Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

Vlaamse
Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Visserij: Vlaams
11 december
12 december
12 december
14-15 december
18 december

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art.50)
Europese Raad
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Onderzoek: Federaal
Ruimtevaart: n.v.t.

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

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

Vervoer: Waals
Gewest

Telecom: n.v.t.
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Datum

Raadsbijeenkomst

Woordvoerder

19 december

Raad Leefmilieu

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Assessor
Energie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
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3. Raad Algemene Zaken (Cohesiebeleid)
Datum
15 november 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Geert Bourgeois (Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed)
Hoofdpunten van de 1. Aanname Raadsconclusies
agenda
2. Informatie van het Voorzitterschap: Wijziging Verordening
gemeenschappelijke bepalingen (Verordening (EU) nr.
1303/2013)
3. Gedachtewisseling: Op weg naar het cohesiebeleid voor na
2020: op basis van het zevende verslag over economische,
sociale en territoriale samenhang
1.

Aanname Raadsconclusies

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam conclusies aan over synergie en vereenvoudiging voor het cohesiebeleid na 2020.
Het eerste deel gaat over synergiën, complementariteit en harmonisatie. Het tweede deel betreft
vereenvoudiging van het cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen na
2020.
2. Informatie van het voorzitterschap: Wijziging Verordening gemeenschappelijke bepalingen
(Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Estse voorzitterschap informeerde over de stand van zaken van wijzigingen aan de
Verordening inzake Gemeenschappelijke Bepalingen ( Common Provisions Regulation, CPR).
Ten eerste informeerde het Estse voorzitterschap over een voorstel van verordening dat de
middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en de middelen voor de
doelstellingen ‘investeren in groei en werkgelegenheid’ en ‘Europese territoriale samenhang’
wijzigt. Het voorstel werd als A-punt ter goedkeuring voorgelegd aan Coreper op 25 oktober.
Het voorzitterschap wil de verordening dit jaar nog in werking laten treden. De Europese
Commissie dringt aan op een snelle aanname.
Ten tweede informeerde het voorzitterschap over de besprekingen die in triloog lopen over een
voorstel van Verordening tot vereenvoudiging van de regels betreffende de Europese Structuur en Investeringsfondsen (de zogenoemde omnibusverordening). Het Estse voorz itterschap
informeerde dat reeds verschillende technische trilogen hebben plaatsgevonden. Ze evolueren
in de richting van een compromis. Het voorzitterschap ambieert een politiek akkoord tegen het
einde van het jaar. De Europese Commissie benadrukte dat het voorstel dit jaar nog
aangenomen zou moeten worden en was verbaasd dat het proces zo lang duurt. Volgens de
Commissie moet vereenvoudiging ook het hoofddoel van de verordening blijven en mogen de
vele amendementen voorgesteld door de Raad en het Europees Parlement niet tot meer
complexiteit leiden. De Commissie hoopt op een politiek akkoord tijdens de triloog op 21
november.

Link met het Europees Parlement

De REGI-commissie (Commissie Regionale Ontwikkeling) van het Europees Parlement stemde
recent in met het voorstel van verordening dat de middelen wijzigt, waardoor het voorgelegd
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kan worden aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement in een procedure zonder
bezwaar.
Met betrekking tot het voorstel van omnibusverordening lopen de onderhandelingen in triloog
tussen Raad, Europees Parlement en Commissie.
3. Gedachtewisseling: Op weg naar het cohesiebeleid voor na 2020: op basis van het zevende
verslag over economische, sociale en territoriale samenhang

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Aan de basis van de gedachtewisseling lag het zevende cohesieverslag (een driejaarlijkse balans
van de EU-regio’s en van de staat van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU) en
een achtergrondpaper van het Estse voorzitterschap over ‘ Towards Cohesion Policy post-2020:
Based on the Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion ’. De
achtergrondpaper vertrekt van het idee dat de lidstaten een gemeenschappelijke kijk hebben
op een aantal strategische elementen van het cohesiebeleid post-2020, maar dat een aantal
kwesties substantieel verder debat vragen, waaronder de reikwijdte van het cohesiebeleid,
stabiliteit vs. flexibiliteit, de overgang tussen programmaperiodes, de link met structurele
hervormingen, een enkele set van regels, en manieren voor radicale vereenvoudiging.
Eurocommissaris voor Regionaal Beleid Crețu benadrukte enkele bevindingen uit het zevende
cohesieverslag:
 De convergentie op EU-niveau neemt toe, maar tegelijk worden de ongelijkheden tussen en
binnen lidstaten nog steeds groter. In deze context vraagt de Commissie aandacht voor
geografie en nieuwe geografische scheidingslijnen tussen de EU-regio’s.
 Het cohesiebeleid is belangrijk voor groei en werkgelegenheid, sociale inclusie, energ ie,
openbaar vervoer… We moeten interregionale samenwerking faciliteren, onder meer door
slimme specialisatiestrategieën.
 Goed beheer en administratieve capaciteit zijn van groot belang voor het slagen van het
cohesiebeleid. Ex-ante voorwaarden (noodzakelijke voorwaarde voor een doeltreffende en
efficiënte uitvoering van een doelstelling voor een (investerings)prioriteit) kunnen daarin
een rol spelen. We moeten positieve stimuli gebruiken en nagaan hoe we de link met het
Europees semester kunnen versterken.
Alle lidstaten waren het erover eens dat het cohesiebeleid grondig vereenvoudigd moet worden,
vooral op het vlak van beheer en controles. Enkele lidstaten, ook België, vroegen om
differentiatie, onder andere wat de controles betreft. Een aantal lidstaten stelden één
gemeenschappelijke set van regels voor gelijkaardige projecten voor. Een groep netto bijdragers, waaronder België, verwees naar het belang van respect voor de fundamentele
waarden van de EU en de rechtsstaat. Vooral Hongarije was het daar openlijk niet mee eens.
De Europese Commissie reageerde dat de rechtsstaat een belangrijk beginsel is voor de EU,
maar dat het geen specifieke voorwaarde voor het cohesiebeleid mag worden. Bovendien is het
een transversaal gegeven; het speelt een rol op elk beleidsterrein.
Vlaams Minister-President Geert Bourgeois benadrukte voor België dat het debat over de
toekomst van het cohesiebeleid gekaderd moet worden binnen een debat over de toekomst
van het Meerjarig Financieel Kader. De Minister-President beklemtoonde ook het belang van
Europese meerwaarde, die het grootst is in grensoverschrijdende samenwerking. Net als
verschillende andere lidstaten onderstreepte België de nood aan thematische concentratie en
wil België met het cohesiebeleid hedendaagse uitdagingen aanpakken, zoals globalisering,
digitalisering, klimaatverandering en migratie. De Minister-President ondersteunde ook een
sterke(re) link met structurele hervormingen en meer complementariteit en synergieën met
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andere Europese instrumenten. Tot slot vroeg de Minister-President nog om rekening te houden
met de geplogenheden per lidstaat en riep hij de lidstaten op om open te staan voor eventuele
nieuwe macro-regionale strategieën.
Heel wat lidstaten waren van mening dat het toekomstige cohesiebeleid flexibeler moet zijn
om te kunnen inspelen op onvoorziene gebeurtenissen. Verschillende lidstaten waren ook
voorstander van ex-ante voorwaarden (al dan niet in beperkte vorm) en pleitten voor positieve
stimulansen. Verder stelden verschillende lidstaten dat alle regio’s in aanmerking moeten blijven
komen voor steun van het cohesiebeleid en dat de overgang tussen verschillende
programmaperiodes vlot moet verlopen, met aandacht voor continuïteit.
In haar reactie benadrukte Commissaris Crețu eerst en vooral het verbindende karakter van het
cohesiebeleid alsook de zichtbaarheid ervan. De top in februari zal een belangrijk moment zijn
voor de lidstaten om aan te geven wat ze willen dat de EU doet en waartoe zij bereid zullen
zijn. Volgens de Commissie kunnen we alleen met 1,2% van het BNI van de EU-27 het huidige
cohesiebeleid voortzetten en het hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen. De Commissie wil
nadenken over waar het cohesiebeleid echt verschil kan maken en daarbij uitgaan van de
behoeften. Er is ook flexibiliteit nodig om te kunnen omgaan met plotselinge gebeurtenissen
en actuele uitdagingen (met verwijzing naar Caterpillar in Wallonië).

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement nam in plenaire vergadering op 24 mei 2017 het rapport aan inzake de
bouwstenen voor een Europees cohesiebeleid post-2020. Het Parlement bereidt een eerste
ontwerprapport voor over het zevende cohesieverslag, dat klaar moet zijn in februari 2018.
4. Raad Algemene Zaken
Datum
20 november
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
België
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding Europese Raad 14 en 15 december
agenda
2. Commissie Werkprogramma 2018
3. Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven
4. Europees Semester 2018
5. Raadsconclusies EU-cyberbeveiliging
6. Meerjarig Financieel Kader: Lunch met Commissaris
Oettinger
1.

Voorbereiding Europese Raad van 14 en 15 december

De Raad is de voorbereiding van de Europese Raad van december begonnen met de bespreking
van een voorlopige agenda. De EU-leiders zullen zich buigen over defensieaangelegenheden. Naar
verwachting zal de aandacht daarbij vooral uitgaan naar de voortgang met betrekking tot de
oprichting van Permanent gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europese Defensiefonds
(EDF) en de EU-NAVO samenwerking.
Op 17 november 2017 organiseerde de Europese Commissie samen met de Zweedse regering een
informele ‘Sociale Top voor eerlijke banen en groei’ in Gotenburg. Tijdens de Sociale Top is in een
besloten lunchvergadering door regeringsleiders gesproken over de toekomst van de Unie, met
aandacht voor de rol van onderwijs en cultuur. De voorzitter van de Europese Raad zal voorstellen
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doen om de uitkomsten van zowel de informele Sociale Top als deze lunchdiscussie te vertalen
naar conclusies voor de Europese Raad.
De staatshoofden en regeringsleiders zullen in het kader van de Leidersagenda een thematisch
debat over het migratiebeleid houden. Naar verwachting zullen de herziening van het
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS), het beschermen van de buitengrenzen van de EU
en het beheersen van migratiestromen uit Afrika aan de orde zijn.
De ministers bespraken de uitvoering van de conclusies van de Europese Raad van oktober en met
name de financiering van het onderdeel Noord-Afrika van het EU-trustfonds, wat volgens de
Europese Commissie verdere financiële aanvulling behoeft.
2. Commissie Werkprogramma 2018
In het kader van de jaarlijkse wetgevingsplanning wisselden de ministers van gedachten over het
werkprogramma van de Commissie voor 2018. De Raad Algemene Zaken zal naar alle
waarschijnlijkheid in december instemmen met een gezamenlijke verklaring over de EUwetgevingsprioriteiten voor 2018, die vervolgens in de marge van de Europese Raad in december
zal worden ondertekend door de voorzitters van de 3 instellingen.
3. Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven
De Raad besprak de vorderingen inzake de uitvoering van het Interinstitutioneel Akkoord over
beter wetgeven.
4. Europees Semester 2018
Ter voorbereiding van het Europees Semester 2018 stelde het Estse voorzitterschap samen met het
aantredende Bulgaarse voorzitterschap de routekaart voor het Europees Semester 2018 voor.
Daarin staat hoe te werk zal worden gegaan in de rest van 2017 en de eerste helft van 2018. De
inkomende voorzitter kondigde aan in Raadsformaties in maart 2018 thematische discussies te
willen organiseren over milieu en mededingingsvermogen.
5. Raadsconclusies EU-cyberbeveiliging
De Raad nam conclusies aan over betere cyberbeveiliging in de EU. De Raad onderschrijft de
plannen om cyberveiligheid aan te pakken met een coherente aanpak op nationaal, Europees en
mondiaal niveau, in het licht van digitale dreigingen die een mogelijke impact hebben op onze
democratie, veiligheid en stabiliteit.
6. Meerjarig Financieel Kader: Lunch met Commissaris Oettinger
Tijdens de lunch heeft Commissaris Oettinger een toelichting gegeven op de voorbereidingen van
het Commissievoorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK). Commissaris
Oettinger wees naast het belang van hervormingen op huidige beleidsterreinen ook op de
noodzaak dat het toekomstig MFK de deels nieuwe, gezamenlijke prioriteiten beter reflecteert.
Naar verwachting zal dit niet leiden tot een Commissievoorstel voor een MFK met een kleinere
omvang dan het huidige MFK.
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5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken (13/11)
De ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie hebben van gedachten
gewisseld over de uitvoering van de integrale EU-strategie op het gebied van veiligheid en defensie.
In de marge van de zitting ondertekenden 23 lidstaten (inclusief België) een kennisgeving, de eerste
stap op weg naar een permanente gestructureerde samenwerking (PESCO). Samen zullen zij
defensievermogens ontwikkelen, investeren in gezamenlijke projecten en de operationele
paraatheid van hun krijgsmachten opvoeren. Dit zal de EU-samenwerking inzake veiligheid en
defensie ambitieuzer en flexibeler maken. Het belang voor Vlaanderen in meer
defensiesamenwerking ligt voornamelijk in opportuniteiten voor de onderzoeksector en het
bedrijfsleven.
Raad van de Europese Economische Ruimte (EER) (14/11)
De 48e EER-Raad heeft het algemene functioneren van de EER-Overeenkomst geëvalueerd. Met
name de samenwerking tussen de EU en de EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
in het kader van de EER-Overeenkomst werd tegen het licht gehouden. De EER-Raad hield ook een
debat over maatregelen om de Europese data-economie te ontwikkelen. De EER-Raad erkende de
belangrijke rol die de EER-Overeenkomst speelt bij het bevorderen van de economische integratie
tussen de EU en de EER-EVA-staten.
Vóór de zitting van de EER-Raad vond een informele politieke dialoog met de EER-EVA-staten
plaats. De besprekingen gingen vooral over de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de
EU voor de EER-Overeenkomst, en over het Oostelijk Partnerschap.
Top van het Oostelijk Partnerschap (23/11)
Tijdens de top van het Oostelijk Partnerschap in Brussel hebben de EU-leiders en de 6 oostelijke
partners – Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne – elkaar ontmoet
om afspraken te maken over de toekomstige prioriteiten van het partnerschap. Samen bekeken zij
hoe nauwer kan worden samengewerkt en hoe vooruitgang kan worden geboekt op het vlak van
economie, governance, connectiviteit en samenleving. In de slotverklaring herhaalde de EU dat zij
de territoriale integriteit, onafhankelijkheid en soevereiniteit van al haar partners blijft steunen.
De deelnemers aan de top pleitten voor hernieuwde inspanningen om onopgeloste conflicten in
de regio vreedzaam te beëindigen op basis van het internationaal recht.
Alle deelnemers erkenden de Europese aspiraties en de keuze voor Europa van partners die
associatieovereenkomsten met de EU hebben ondertekend, met name Georgië, Moldavië en
Oekraïne. Tegelijk erkenden zij het recht van andere partners om het ambitieniveau voor hun
betrekkingen met de EU te bepalen. De leiders waren ook ingenomen met de 20 doelstellingen
voor 2020. Die vormen een concreet kader om het leven van burgers in de oostelijke partnerlanden
te verbeteren op de 4 prioritaire samenwerkingsgebieden die in 2015 in Riga werden
overeengekomen (economie, governance, connectiviteit en samenleving).
EU-Afrika Top (29-30/11)
In de Ivoriaanse stad Abidjan hielden de staats- en regeringsleiders van 83 Afrikaanse en Europese
landen op woensdag 29 en donderdag 30 november een top. Het was de vijfde dergelijke
bijeenkomst. Jeugdwerkloosheid baart zowel Afrikaanse leiders als de EU zorgen. Een tekort aan
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jobs dwingt steeds meer jonge Afrikanen om naar Europa te migreren. Op de EU-Afrika top in
Abidjan ging daarom bijzondere aandacht naar investeringen in jeugd en het stimuleren van de
lokale economie en werkgelegenheid. Verder waren de onthullingen over slavenhandel in Libië
eveneens voorwerp van de gesprekken.
In 2015 heeft de EU een speciaal fonds voor Afrika opgericht, dat is bedoeld om de grondoorzaken
van migratie aan te pakken. Inmiddels zijn 117 ontwikkelingsprogramma's goedgekeurd voor in
totaal 1,9 miljard euro.

B. Brexit-onderhandelingen
VK doet nieuw financieel voorstel – voldoende vooruitgang voor de lidstaten?
Volgens recente berichtgeving bereikten de EU en het VK een akkoord over de “Brexit bill”, de
financiële regeling tussen de EU en het VK die volgt uit de stopzetting van het EU-lidmaatschap
van het VK. Het akkoord zou een verdubbeling inhouden van de financiële belofte die Theresa May
in Firenze maakte. Bij de Europese Commissie klinken de eerste echo’s positief en lidstaten
(inclusief België) reageren voorzichtig optimistisch, al kijken beide vooral uit naar wat hierover op
papier komt te staan. In de aanloop naar de Europese Raad van 14-15 december, waar de Europese
lidstaten zich opnieuw zullen buigen over de vraag of “voldoende vooruitgang” is geboekt in de
brexit-onderhandelingen, wordt verwacht dat de Britse regering haar financieel voorstel verder
zal uitwerken en aftoetsen met de EU-onderhandelaars en de lidstaten. De vereffening van de
“Brexit bill” zal erg belangrijk zijn voor de Europese Raad: commentatoren stellen dat vooruitgang
in dit dossier absoluut noodzakelijk is vooraleer de Europese Raad tot “voldoende vooruitgang”
besluit en de deur naar de tweede fase in de onderhandelingen openzet. Naast deze financiële
kwestie moeten de Europese Staatshoofden en Regeringsleiders ook de vooruitgang op vlak van
de rechten van burgers en de Ierse kwestie evalueren. Wat de rechten van burgers betreft, stelt de
Commissie tevreden vast dat het VK grotendeels akkoord is met Europese eisenpakket, maar de
rol van het Europees Hof van Justitie bij de afdwinging van het brexit-akkoord blijft een belangrijk
knelpunt. Ook de Ierse grenskwestie blijft bijzonder netelig: de EU wacht op een concreet Brits
voorstel dat een evenwicht moet vinden tussen de Goede Vrijdagakkoorden en het Ierse
vredesproces enerzijds, en de integriteit van de interne markt anderzijds. Beide belangen blijken
echter zeer moeilijk te verzoenen, en de vraag stelt zich momenteel of dergelijk voorstel überhaupt
denkbaar is.

C. Handel
November stond in het teken van de laatste voorbereidingen van de 11e Ministeriële Conferentie
(MC11) van de WTO. De resultaten van MC11 zullen echter aan de bescheiden kant zijn. Ondanks de
ambitie die er was om tegen MC11 de bilaterale onderhandelingen met MERCOSUR af te ronden,
zal men er niet meer in slagen dit ook te realiseren. Kwaliteit van het akkoord gaat immers voor
op de snelheid. De Europese Commissie houdt desalniettemin vast aan een ambitieuze kalender
om de onderhandelingen met MERCOSUR af te ronden. In november vond de 30e
onderhandelingsronde plaats. Eind november vatte men de 31e onderhandelingsronde aan. De
Europese Commissie wil ook nog voor de Mexicaanse verkiezingen (juni 2018) de onderhandelingen
met Mexico afronden. De onderhandelingen lopen vlot, mede door de pauze die in de NAFTAonderhandelingen werden ingelast. Op het thematische vlak wordt er verder gewerkt aan het MIContwerpmandaat en worden de werken omtrent de discussie in UNCITRAL over de modernisering
van investeringsgeschillenbeslechting verdergezet. Daarnaast lopen de discussies verder over het
potentieel instellen van een Europees screeningsmechanisme van buitenlandse investeringen.
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6. Raad Landbouw
Datum
6 november 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Denis Ducarme (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Duurzaam bodembeheer
agenda
2. Handelsgerelateerde landbouwkwesties
1.

Duurzaam bodembeheer

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tussen 4 en 6 oktober 2017 organiseerde het voorzitterschap in Tallinn een conferentie op hoog
niveau over bodems voor duurzame voedselproductie en ecosysteemdiensten. Met de
agendering van dit punt wou het opvolging geven aan deze conferentie.
Commissaris voor Landbouw Hogan benadrukte dat de bodemkwaliteit van essentieel belang
is voor de landbouw en voor de samenleving in het algemeen. Bodemafdekking is een groot
probleem dat ervoor zorgt dat landbouwgrond verloren gaat voor landbouw. Hij vermeldde de
al genomen maatregelen en de resultaten ervan, maar beaamde dat er nog ruimte is voor
verbetering.
Lidstaten stelden dat een duurzaam bodembeheer belangrijk is voor de voedselproductie en de
realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Via de overdracht van kennis en via innovatie
kan een hoge productie gecombineerd worden met een duurzame bodem. Het is wel zaak om
de kennis te verspreiden en incentives te geven aan landbouwers via ondersteuning. Dit moet
in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bekeken worden, al vonden
sommigen dat er geen nieuwe instrumenten moeten bijkomen in het GLB. We moeten de
bestaande instrumenten beter inzetten. Ook België verwees naar wat het huidige GLB al doet,
maar zei tegelijk dat in het volgende GLB het bodembeheer een prioriteit zal moeten zijn, met
de nodige financiële ondersteuning. Op de vraag wat de beste strategie is om waardevolle
landbouwbodems te beschermen en bodemverdichting te voorkomen zal het niet verwonderen
dat veel lidstaten verwezen naar hun nationale maatregelen. Daarom dat lidstaten de rol van
de EU grotendeels beperkt zagen tot het faciliteren van het uitwisselen van goede praktijken.
België zag hier een rol voor meer beleidscoördinatie met andere beleidsterreinen en verwees
naar de druk die er op landbouwgrond komt door de vele aanspraken die infrastructuur,
huisvesting, economische activiteiten… maken op landbouwgrond.
2. Handelsgerelateerde landbouwkwesties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan zei dat de export het goed doet, met nu al 7 jaar na mekaar een positieve
handelsbalans. De eerdere cumulatieve studie van de Commissie had dit potentieel aangetoond,
al zullen de sectoren rundsvlees, rijst, schapenvlees en suiker het wel moeilijk krijgen. Voor deze
sectoren moeten we onze handelspartners wijzen op de bestaande gevoeligheden en de nodige
garanties bedingen. Wat betreft de WTO-ministerconferentie in Buenos Aires eind dit jaar zei
hij dat het resultaat onzeker is gezien uiteenlopende visies over interne steun en public
stockholding, een instrument gebruikt door overheden om voedsel te produceren, op te slaan
en te verspreiden wanneer nodig. Als er geen akkoord komt, moet er een stand alone akkoord
komen over public stockholding. Exportrestricties kunnen ook een resultaat zijn. Hij gaf daarna
een overzicht van de vorderingen in de verschillende bilaterale handelsakkoorden (Singapore,
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Vietnam, Japan, Mercosur, Mexico en Canada). Tot slot zei hij nog een paar woorden over de G7
landbouwmeeting van 14-15/10. Hij vertelde daarover dat de EU een belangrijke rol zal blijven
spelen op vlak van voedselveiligheid, dat het GLB een rolmodel is en dat de koppeling tussen
plattelandsontwikkeling, migratie en armoede complex is, maar een rol kan spelen.
Namens 11 lidstaten drukte Frankrijk zijn bezorgdheid uit over de EU-houding op de WTO
ministerconferentie. Het stelde dat het multilateralisme niet ten koste mag gaan van EU belangen. Het WTO-standpunt mag niet afgezwakt worden tijdens of na de conferentie. België
herhaalde het standpunt dat de green box (landbouwsubsidies die de handel niet of minimaal
vervalsen) en blue box (landbouwsubsidies die gebonden zijn aan programma’s die de productie
beperken) gevrijwaard moesten worden. In het algemeen steunden veel ministers de agenda
voor vrijhandel, maar ze voegden er even vaak aan toe dat de vrijhandelsakkoorden rekening
moeten houden met de gevoeligheden en met de EU-standaarden op vlak van o.a.
dierengezondheid en dierenwelzijn. Samen met andere landen onderstreepte België het belang
van transparantie wanneer de handelsakkoorden besproken worden. Wat betreft Mercosur
herhaalden veel lidstaten de ondertussen gekende standpunten. Ierland voegde eraan toe dat
het nu 250.000 ton rundsvlees uitvoert naar het VK. Na de Brexit kan dit mogelijk voor een deel
een nieuwe weg zoeken naar het Europese vasteland. Ook daarom is het belangrijk om geen
toegevingen te doen t.a.v. derde landen.
Hogan zei andermaal de gevoeligheden i.v.m. Mercosur te kennen. Hij voegde er wel aan toe dat
we het akkoord voor alle goederen moeten beschouwen. We moeten ook rekening houden met
de cumulatieve studie, waar positieve en minder positieve elementen elkaar compenseren. De
EU-standaarden zal hij blijven opvolgen, zeker wat betreft rundsvleesimport uit Zuid-Amerika.
Hij zei dat hij de boodschap over transparantie gehoord heeft en dat hij dit aan
handelscommissaris Malmström zou overmaken. Hij kondigde een nieuwe economische missie
naar China aan in 2018. Wat betreft de WTO voegde hij toe dat de VS zich voorlopig niet willen
engageren en dat er dus weinig kans is op succes.
7. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Onderwijs
Datum
20 November 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Marie-Martine Schyns, Ministre de l'Enseignement obligatoire et
België
des bâtiments scolaires van de Franse Gemeenschap
Hoofdpunten van de 1. Raadsconclusies: Ontwikkeling van scholen en uitstekend
agenda
onderwijs
2. Raadsconclusies: Een nieuwe EU-agenda voor hoger
onderwijs
3. Raadsaanbeveling: Volgen van afgestudeerden.
4. Debat over de toekomst van vaardigheden en de
veranderende rol van beroepsonderwijs en
beroepsopleiding
1.

Raadsconclusies over de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs

De conclusies zijn een reactie van de Raad op de Commissie Mededeling: Een goede start in het
leven dankzij de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs. In de conclusies worden de
lidstaten opgeroepen om te zorgen voor een hoogwaardig en inclusief onderwijs dat bijdraagt tot
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de ontwikkeling van het talent en het potentieel van alle leerders. Lidstaten worden ook
aangemoedigd om de positie van de leerkracht te versterken en in te zetten op efficiëntere
schoolbestuursculturen.
De Commissie wordt gevraagd de lidstaten te ondersteunen door o.a. de toegankelijkheid van het
Erasmus+ programma te vergroten en Europese samenwerkingen tussen scholen te stimuleren. De
Commissie moet ook blijven inzetten op de uitwisseling van goeie parktijken en het opzetten van
pilootprojecten m.b.t. actief burgerschap, sleutelcompetenties, basisvaardigheden, digitale
vaardigheden, STEAM (Wetenschap, Technologie, Ingenieurswetenschappen, Kunst en Wiskunde),
genderkloven, inclusief onderwijs en de loopbaan en professionele ontwikkeling van leerkrachten
en schoolleiders.
2. Raadsconclusies: Een nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs
De conclusies zijn een reactie van de Raad op de Commissie Mededeling: Een nieuwe EU-agenda
voor het hoger onderwijs. In de conclusies worden de lidstaten opgeroepen om excellentie bij de
ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen door o.a. een ondernemingscultuur te ontwikkelen,
vaardighedenmismatches aan te pakken, in te zetten op algemene competenties en innovatieve
leerbenaderingen ontwikkelen die de digitale geletterdheid bevorderen. Verder worden lidstaten
ook aangespoord om het academisch personeel te ondersteunen door o.a. pedagogische
bijscholing te voorzien. Lidstaten moeten ook het hoger onderwijs ondersteunen zodat ze
maximaal kunnen bijdragen tot macro-regionale ontwikkelingsstrategieën en tot innovatie in de
bredere economie. Verder ijveren de conclusies dat lidstaten zich blijven engageren voor een
houdbare financiering van het hoger onderwijs en een doeltreffend bestuur van de Instellingen
van hoger onderwijs met daarin een actieve participatie van interne en externe belanghebbenden.
De Europese Commissie moet zich op haar beurt (onder andere) focussen op het versterken van
samenwerkingen in kader van Erasmus+ en Onderwijs en Vorming 2020. Verder moeten ze de
kwaliteit van academische mobiliteit bevorderen door ook in te zetten op de digitale uitwisseling
van studentengegevens (inclusief deze van vluchtelingen en migranten).
3. Aanbeveling van de Raad over het volgen van afgestudeerden
De aanbeveling maakt deel uit van een breder pakket onderwijsvoorstellen over
leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en het volgen van afgestudeerden. Dit vloeit voort uit het
eerder gepresenteerde pakket ‘Investeren in jongeren van Europa’ van december 2016 . Ook is
deze aanbeveling aangekondigd in de Nieuwe Europese Vaardighedenagenda.
Deze aanbeveling moedigt de lidstaten aan om de kwaliteit en de beschikbaarheid te verbeteren
van de informatie over de manier waarop afgestudeerden in hun loopbaan of in h et
vervolgonderwijs vooruit komen nadat zij hun studie hebben afgerond. Tegen 2020 moeten de
lidstaten daarom vorderingen gemaakt hebben met het opzetten van een systeem voor het
volgen van afgestudeerden in het hoger- en beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. Deze
systemen kunnen volgende zaken bevatten:
 Relevante geanonimiseerde administratieve gegevens
 Longitudinale bevragingen voor afgestudeerden (kwalitatieve gegevens)
 De mogelijkheid voor overheden om gegevens van verschillende bronnen
geanonimiseerd aan elkaar te koppelen
Het gaat o.a. om gegevens in volgende gebieden:
 Sociaal-biografisch en sociaal-economische informatie
 Informatie over onderwijs en opleiding
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Informatie over werk of vervolgonderwijs en opleiding.
Relevantie van onderwijs en opleiding voor de tewerkstelling of leven lang leren.
Loopbaanontwikkeling.

Er wordt een netwerk van deskundigen opgezet dat samenwerking en wederzijds leren
aanmoedigt, mogelijkheden voor de ontwikkeling van onderling verenigbare en vergelijkbare
gegevens verkent en gemeenschappelijke definities vastlegt.
Binnen twee jaar moet verslag uitgebracht worden over de vorderingen van de implementatie
van de aanbeveling. Binnen 5 jaar moet verslag uitgebracht worden aan de Raad over de
implementatie van de aanbeveling.
De Commissie mag een pilootproject m.b.t. een Europese longitudinale enquête voor het volgen
van afgestudeerden hoger onderwijs ontwikkelen. Binnen 3 jaar moet de Commissie verslag uit
brengen over dit pilootproject. De Commissie zal eveneens een mapping maken van Europese
volgsystemen in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.
4. Beleidsdebat: De toekomst van vaardigheden en de veranderende rol van beroepsonderwijs
en beroepsopleiding
Het beleidsdebat werd gehouden in publieke sessie en kan geraadpleegd worden op de website
van de Raad. Risto Mäeots, de jonge CEO van Magnetic MRO, leidde het debat in. Magnetic MRO
is een Ests technologisch bedrijf gespecialiseerd in vliegtuigonderhoud. Mäeots gaf een betoog
over het belang van medewerkers met hoge en gespecialiseerde vaardigheden.
In het ministeriële debat onderstreepten de lidstaten quasi unaniem het belang van het
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. Lidstaten gaven aan nog meer moeite te moeten
doen om hierin te investeren en leerlingen aan te trekken. De programma’s van het
beroepsonderwijs moeten aangepast kunnen worden aan de snelle vereisten van de
arbeidsmarkt. Onderwijs, werk en de sociale partners moeten dit samen mogelijk maken.
Doorstromingsmogelijkheden tussen de verschillende onderwijssystemen zijn eveneens
belangrijk. Er moet vanuit het hoger onderwijs kunnen worden doorgestroomd naar het
beroepsonderwijs en vice versa.
Sommige landen stonden ook stil bij de veranderende en cruciale rol van de leraren in het
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. De veerkracht van leerkrachten m.b.t. innovatie en
flexibiliteit moet worden verhoogd en er is de noodzaak om te zorgen voor een goeie diversiteit
binnen het lerarenkorps en hoogwaardige bijscholingen.
De meest éénduidige boodschap had betrekking op de toekomst van het Erasmus+ programma.
De grote meerderheid van de lidstaten benadrukten het belang van een versterkt Erasmus+
programma. Opvallend was dat de meeste lidstaten opriepen voor een sterk geïntegreerd en
inclusiever programma waarin het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding een sterke en
centrale plaats hebben.
Minister Schyns benadrukte in haar interventie voor België het belang van partnerschappen
tussen de onderwijsactoren en de beroepswereld m.b.t. de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke visie die de uitdagingen van de toekomst op het gebied van
beroepsonderwijs en beroepsopleiding aankan. Daarnaast gaf de minister een pleidooi voor het
versterken van het Erasmus+ programma en voor investeringen in het onderwijs.
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Sessie Jeugd
Datum
20 november 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Isabelle Weykmans (Viceminister-president en minister van
België
Cultuur, Werk en Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap)
Hoofdpunten van de 1. Algemene
oriëntatie
–
Verordening
Europees
agenda
Solidariteitskorps
2. Raadsconclusies over slim jeugdwerk
3. Beleidsdebat: Wat is de volgende stap? Thema's die
belangrijk zijn voor jongeren en mogelijke Europese aanpak.
1.

Algemene oriëntatie – Verordening Europees Solidariteitskorps

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese ministers van Jeugd keurden op 20 november 2017 een algemene oriëntatie goed
(eerste lezing) over een ontwerpverordening betreffende het Europees Solidariteitskorps. Doel
van deze verordening is de cohesie, solidariteit en democratie in Europa te versterken door
jongeren de mogelijkheid te bieden om als vrijwilliger of tegen betaling deel te nemen aan
nuttige projecten in heel Europa.
De uitwerking van het Europees Solidariteitskorps is grotendeels gebaseerd op EVS (Europese
Vrijwilligersdienst) in het programma Erasmus+ hoofdstuk Jeugd in Actie. Voor Vlaanderen is
dit belangrijk in het kader van de leermobiliteit alsook om meer jongeren, vrijwilligers en
jeugdwerkers de mogelijkheid te bieden voor een internationale leerervaring.

Link met het Europees Parlement

Op 23 januari 2018 wordt er verwacht dat het Europees Parlement een positie heeft alvorens
de trialogen kunnen van start gaan. (Medebeslissingsprocedure)
2. Raadsconclusies over slim jeugdwerk

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam conclusies aan over slim jeugdwerk. In de conclusies wordt geopperd gebruik te
maken van digitale media en technologieën bij de ontwikkeling van jeugdwerkpraktijken,
jeugdonderzoek en jeugdbeleid om in te spelen op de uitdagingen en kansen van het digitale
tijdperk.
3. Beleidsdebat: Wat is de volgende stap? Thema's die belangrijk zijn voor jongeren en
mogelijke Europese aanpak

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken ook kwesties die jonge Europeanen zorgen baren en hoe de EU daarbij
kan helpen. Het voorzitterschap zal de belangrijkste bevindingen van dit debat vermeld en in
een brief aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees
Parlement.
Mailis Reps, de Estse Minister van Onderwijs en Onderzoek, beklemtoonde hoe belangrijk het is
jonge Europeanen te steunen en met hen in dialoog te treden: "Als wij willen zorgen voor een

mooie Europese toekomst, moeten wij weten wat jonge Europeanen bezighoudt en alles in het
werk stellen om daar rekening mee te houden. Wij moeten er ook op toezien dat wij jongeren
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voorzien van de vaardigheden en instrumenten die zij nodig hebben om de arbeidsmarkt te
betreden en hun leven te doen slagen in een snel veranderende wereld."
Sessie Cultuur en audiovisuele zaken
Datum
21 november 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd
België
en Brussel)
Hoofdpunten van de 1. Conclusies van de Raad over het bevorderen van de toegang
agenda
tot cultuur langs digitale weg
2. De rol van cultuur bij het opbouwen van hechte
samenlevingen in Europa
3. Sociale top van Göteborg
4. Mobiliteit van kunstenaars
5. Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten
1.

Conclusies van de Raad over het bevorderen van de toegang tot cultuur langs digitale weg

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Experts uit lidstaten hebben in 2016-2017 gewerkt aan het in kaart brengen van de voorwaarden
die nodig zijn voor het integreren van digitale ontwikkelingen en technologieën in het beleid
voor publieksontwikkeling en –participatie. De Raadsconclusies nodigen lidstaten uit om in hun
nationale cultuurbeleid gunstige voorwaarden te scheppen, op basis van de mapping en
aanbevelingen uit het rapport van de OMC-werkgroep. De Raadsconclusies vragen de Europese
Commissie om samenwerking op dit terrein te blijven bevorderen, onder meer door vrijblijvende
richtsnoeren op te stellen over manieren waarop het digitale publieksbereik kan worden
gemeten. Vlaanderen staat positief ten aanzien van deze tekst. In de onderhandelingen werd
vooral gezocht naar de maximale afstemming met de aankomende visienota 'Een Vlaams
cultuurbeleid in het digitale tijdperk'.
2. De rol van cultuur bij het opbouwen van hechte samenlevingen in Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In het debat werden ministers aangemoedigd om hun visie op bovenstaand onderwerp te geven
op basis van twee vragen: 1. Aangezien cultuur en erfgoed een belangrijke rol spelen bij het
opbouwen van hechte samenlevingen, welke acties kunnen gezamenlijk op EU-niveau worden
genomen? 2. Hoe kunnen organisaties voor cultuur en erfgoed bijdragen tot hechtere
samenlevingen in Europa? De ministers werden tevens aangemoedigd positieve voorbeelden
van hun eigen nationale ervaringen met culturele beleidsmaatregelen en instrumenten te delen.
Vanuit Vlaanderen presenteerde minister Gatz in deze context zijn ideeën met betrekking tot
het burgerkabinet en het burgerbudget cultuur.
3. Sociale top van Göteborg

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Secretaris-Generaal van de Raad informeerde over het lunchdebat inzake onderwijs en
cultuur dat tijdens de sociale top in Zweden plaatsvond. De Secretaris -Generaal merkt op dat
regeringsleiders momenteel grote bereidheid tonen om meer gezamenlijk te doen op het gebied
van onderwijs en cultuur, onder andere in het licht van 30 jaar Erasmus -programma en de
voorbereiding van een nieuw Meerjarig Financieel Kader. De Mededeling van de Europese
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Commissie in dit kader zal ook worden meegenomen in het opstellen van de conclusies van de
Europese Raad in december.
4. Mobiliteit van kunstenaars

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Reeds jarenlang klagen EU-artiesten die in de VS willen optreden over de hindernissen die ze
ondervinden voor het bekomen van de nodige visa (onduidelijke, dure, trage procedures). De
Europese Commissie erkent het probleem en laat weten dat ze in gesprek zullen gaan hierover
met vertegenwoordigers van de VS. Minister Gatz heeft de Europese Commissie uitdrukkelijk
gesteund in dit voornemen aangezien ook Vlaamse artiesten regelmatig problemen
ondervinden.
5. Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Estse voorzitterschap gaf een stand van zaken over de onderhandelingen in het kader van
de herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten. Na de algemene benadering in de
Raad van 23 mei 2017 startte het Estse voorzitterschap met de trilogen. De ambitie om het
dossier voor eind 2017 af te sluiten zal niet worden gehaald maar er is wel vooruitgang geboekt.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever in de gewone wetgevende procedure.

Sessie Sport
Datum
21 november 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Adjunct Permanent-Vertegenwoordiger Jan Hoogmartens
België
Hoofdpunten van de 1. Lunch over de samenwerking tussen de EU, overheden en de
agenda
sportbeweging
2. Raadsconclusies over de rol van coaches in de samenleving
3. Aanname resolutie over de verdere ontwikkeling van de
gestructureerde EU-dialoog over sport
4. Debat over de voornaamst uitdagingen voor de sport in de
21e eeuw
5. Varia
1.

Lunch over de samenwerking tussen de EU, overheden en de sportbeweging

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 21 november 2017 in de namiddag vond de Raad Sport plaats. Deze werd voorafgegaan door
een informele lunch in aanwezigheid van EU Commissaris Tibor Navracsics en voorzitter van
het Internationaal Olympisch Comité Thomas Bach. Het onderwerp tijdens deze lunch was de
samenwerking tussen de EU, overheden en de sportbeweging.
2. Raadsconclusies over de rol van coaches in de samenleving

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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De evoluerende rol van de coach in de samenleving met een steeds grotere taak op vlak van
bijbrengen van waarden, persoonlijke ontwikkeling en opvoeding van jonge atleten wordt door
alle lidstaten herkend. De rol die de sportcoach kan spelen om bij te dragen aan een
samenleving met oog op solidariteit, tolerantie en wederzijds respect is niet te onderschatten.
De lidstaten nemen daarom via deze raadsconclusie het engagement om de rol van de coach
te erkennen en te helpen bij het ontwikkelen van hedendaagse competenties.
3. Aanname resolutie over de verdere ontwikkeling van de gestructureerde EU-dialoog over
sport

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De EU-gestructureerde dialoog over sport is een bestaande resolutie die onder meer Vlaanderen
wou herzien. De EU gestructureerde dialoog sport was achterhaald aan het geraken en kon
een update gebruiken (meer flexibiliteit, gebruik van bestaande kanalen zoals EU Sport forum,
meer op niveau van beslissingsmakers, rekening houdend met de mogelijkheden van het
voorzitterschap…). Vlaanderen sloot zich aan bij die stelling.
De oorspronkelijke
gestructureerde dialoog werd voorgesteld in november 2010 maar na informeel overleg met de
lidstaten in Tallinn op 12 juli 2017 werd voorgesteld om deze verder te ontwikkelen. Dit was de
aanleiding voor het opmaken van de resolutie inzake de verdere ontwikkeling van de
gestructureerde dialoog tussen de EU, de lidstaten en sportorganisaties. In deze herziening is
er meer aandacht voor flexibiliteit, de vraag om dialoog op pragmatischer niveau te voeren en
beslissingsmakers sneller te betrekken.
4. Debat over de voornaamste uitdagingen voor de sport in de 21e eeuw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het debat over de voornaamste uitdagingen voor de sport in de 21e eeuw toont aan dat veel
lidstaten dezelfde bezorgdheden delen als Vlaanderen. Er zijn verschillende uitdagingen
waarmee de sportwereld in de toekomst rekening moet houden zoals doping,
wedstrijdvervalsing, samenwerking tussen overheden en de (internationale) sportwereld,
obesitas, goed bestuur binnen de sport, vrijwilligers, commercialisering en de economische
impact van de sport, bescherming van atleten, inclusie, sectoroverschrijdend werk,
gendergelijkheid, … Deze uitdagingen zijn van dergelijke aard dat er een samenwerking tussen
de EU, de overheden en de sportwereld zal nodig zijn om deze aan te pakken.
IOC-voorzitter Thomas Bach nuanceerde het debat na afloop met de waarschuwing dat we ook
niet mogen generaliseren. Deze uitdagingen werpen een negatief daglicht op de sport het is
daarom belangrijk dat de overheden, EU-instellingen en sportorganisaties de positieve aspecten
van de sport benadrukken.
5. Varia

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Als varia werden de 2 nieuwe EU-vertegenwoordigers binnen de WADA-foundation board
voorgesteld die Minister Muyters zullen vergezellen bij de EU-vertegenwoordiging. Het
werkprogramma van het Bulgaars EU-voorzitterschap werd toegelicht en de lidstaten keurden
het Olympisch bestand voor de Olympische spelen in Pyeongchang goed. Dit bestand
garandeert een veilige doorgang voor atleten en delegaties tijdens de winterspelen in Zuid Korea.
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8. Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie)
Datum
30 november – 1 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Adjunct Permanent-Vertegenwoordiger Jan Hoogmartens
België
Hoofdpunten van de 1. Onderzoek: Raadsconclusies interim-evaluatie Horizon 2020
agenda
2. Onderzoek: Beleidsdebat over missies in het Negende
Kaderprogramma
3. Interne Markt: Verordening voor een Single Digital Gateway
4. Industrie: Raadsconclusies en beleidsdebat over de EUindustriestrategie
1.

Raadsconclusies Horizon 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In mei 2017 publiceerde de Commissie de rapporten van de interim-evaluatie van Horizon 2020.
Om en bij de 1000 pagina’s waarin alle aspecten van het programma onder de loep worden
genomen.
Uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen van het programma nog geldig zijn. Ook de
maatschappelijke uitdagingen die werden geformuleerd, blijven relevant. Bovendien is het
programma in staat gebleken om snel te reageren op onverwachte gebeurtenissen, zoals de
Ebola-uitbraak en het Zika-virus. Het programma biedt een duidelijke EU-toegevoegde waarde
op het gebied van snelheid, schaal en scope. 83% van de projecten zou zonder EU-financiering
niet plaatsgevonden hebben.
Het programma heeft daarentegen wel te leiden onder overinschrijving. De slaagkansen zijn er
in Horizon 2020 nog op achteruitgegaan in vergelijking met het Zevende Kaderprogramma.
Bovendien wordt nog te weinig ingezet op doorbraakinnovaties en innovaties die markten
kunnen creëren. Ook is er nog onvoldoende bewustzijn en betrokkenheid van het brede
middenveld en de bevolking in het algemeen. Het Kaderprogramma legt ook nog steeds d e
zogenaamde innovatiekloof bloot die binnen de EU heerst: het overgrote deel van de middelen
vloeit naar de “oude” EU-lidstaten.
Op basis van de interim-evaluatie en discussies hierover in de Raadswerkgroep Onderzoek heeft
het Estse voorzitterschap Raadsconclusies opgesteld over de evaluatie met een blik op het
toekomstige Negende Kaderprogramma. De discussies over de Raadsconclusies hebben heel wat
inspanningen en tijd gekost, onder meer omdat het originele voorstel van het Estse
voorzitterschap te gedetailleerd en te lang was. De conclusies missen daardoor ook een beetje
aan duidelijke boodschappen.
De belangrijkste discussiepunten gingen over excellentie versus het verbreden van de deelname,
de manieren om het aantal partnerschappen onder het programma te rationaliseren, de oproep
aan de Commissie om de staatssteunrichtsnoeren voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
te herzien (waarbij vooral de Commissie moeilijk deed) en de plaats van het nieuwe
Defensieonderzoeksprogramma in verhouding tot het Kaderprogramma.
Het Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (Horizon 2020) is een belangrijk EUprogramma voor Vlaanderen. Vlaanderen haalt immers aanzienlijke middelen uit dit
programma. Het programma is tevens van belang voor de internationale verankerin g van onze
onderzoeksinstellingen en universiteiten.
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Voor Vlaanderen is het excellentieprincipe essentieel en hieraan mag niet geraakt worden. Wij
kunnen akkoord gaan met acties binnen het Kaderprogramma die gericht zijn op het verbreden
van de deelname, maar die moeten beperkt blijven tot een specifiek onderdeel van het
programma en mogen in elk geval niet veralgemeend worden. We zijn het ermee eens dat het
aantal partnerschappen te hoog ligt en dat keuzes moeten worden gemaakt op basis van
objectieve criteria. We zijn voorstander van een herziening van de staatssteunregels voor
Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. We zijn van oordeel dat het toekomstige
defensieprogramma een apart programma met een apart budget moet vormen.
De Raadsconclusies werden zonder verdere wijzigingen aangenomen, maar verschillend e
lidstaten namen alsnog het woord. Daaruit onthouden we dat de discussie over de verbreding
van de deelname een moeilijke discussie dreigt te worden voor het volgende Kaderprogramma.
Polen en Slovenië wensen het verbreden van de deelname te bewerkstelligen door horizontale
maatregelen, i.e. verbredingsmaatregelen in alle onderdelen van het programma. Momenteel
zijn die maatregelen beperkt tot één onderdeel van het programma. Opvallend is dat Italië zijn
steun verleende aan een Poolse positie paper die pleit om de toepasbaarheid van beste
praktijken inzake horizontale maatregelen, in het bijzonder gender, op verbreding van de
deelname te onderzoeken.

Link met het Europees Parlement

Het Parlement heeft op 13.06.2017 een resolutie aangenomen over de interim -evaluatie van
Horizon 2020.
2. Beleidsdebat over missies in het Negende Kaderprogramma

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In juni 2018 plant de Commissie de publicatie van haar voorstel voor het Negende
Kaderprogramma. Een belangrijke focus van de huidige Commissie is het vergroten van de
impact van het Kaderprogramma. Daarin wordt een rol gezien voor zogenaamde missies. Het
idee is zich nog aan het ontwikkelen, maar het is wel al duidelijk dat missies op één of andere
manier verbonden zijn met maatschappelijke uitdagingen. Ze moeten wel concreter zijn dan
maatschappelijke uitdagingen. Ze moeten ook zorgen voor een stuwing van innovatie over
meerdere onderzoeksdomeinen heen. Het typevoorbeeld van een missie is de “man on the
moon”-missie van de Amerikaanse president Kennedy.
Tijdens de Raad polste het Estse voorzitterschap naar welke de kenmerken zouden moeten zijn
van missies en op welk manier ze geïdentificeerd en ontworpen moeten worden. Geen enkele
lidstaat is tegen het concept van missies. Sommige lidstaten vonden het concept wel nog
onvoldoende duidelijk. Om hieraan te verhelpen, zal de Commissie deze maand voorbeelden
van missies de wereld insturen. Vanaf januari begint dan het uitzoeken welke missies mogelijk
in aanmerking komen. De Commissie gaf de indruk dat het wetgevende kader voor het Negende
Kaderprogramma enkel de krijtlijnen zou uittekenen voor de missies en dat de selectie van de
missies zou gebeuren in het kader van de werkprogramma’s. Dit was ook de positie van de
meeste lidstaten.
Lidstaten zijn het er voort over eens dat missies duidelijke, haalbare en eenvoudige
doelstellingen moeten hebben die binnen een bepaalde termijn bereikt moeten worden.
Behoudens de doelstellingen, mogen missies niet prescriptief zijn over de manier waarop de
doelstellingen moeten worden bereikt. De doelstellingen moeten zorgen voor impact. De missies
moeten zorgen voor EU-toegevoegde waarde, bv. door een concurrentievoordeel op te leveren.
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Wat betreft de procedure, zijn lidstaten van oordeel dat zij nauw betrokken moeten worden
bij het identificatieproces. Ook alle stakeholders, inclusief burgers en eindgebruikers, moeten
worden betrokken. De Commissie ziet hier een rol voor lidstaten, die consultaties moeten
organiseren op lidstaatniveau. Lidstaten zijn het erover eens dat missies moeten voortvloeien
uit een gezamenlijke visie op de uitdagingen waarvoor we staan. Verschillende lidstaten,
waaronder België, verwezen in dit kader naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Ze moeten zo ontworpen worden dat ze de verschillende pijlers van Horizon 2020 beter met
elkaar verbinden. Ze moeten open zijn en moeten voor zo weinig mogelijk administratieve
lasten zorgen voor deelnemers.
Gezien het belang van het Kaderprogramma voor Vlaanderen en gezien de mogelijke impact
van missies op de implementatie van het volgende Kaderprogramma, zijn missies ook van
belang voor Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen zijn we van oordeel dat missies maatschappelijk
relevant moeten zijn. Indien we beginnen met wetenschappelijke en technologische missies,
dreigen we het huidige Kaderprogramma enkel maar te vertalen onder een nieuwe noemer en
dreigen we het potentieel van missies te missen. Missies moeten dan ook in eerst instantie
betrekking hebben op de pijler met maatschappelijke uitdagingen van het Kaderprogramma.
Betrokkenheid van lidstaten in het identificatieproces is essentieel. Net zoals heel wat lidstaten
is Vlaanderen van oordeel dat missies moeten gedefinieerd worden binnen een
gemeenschappelijke visie op de grote maatschappelijke uitdagingen.

Link met het Europees Parlement

Er geldt de gewone wetgevende procedure voor de Kaderverordening en de Deelnameregels
van het Kaderprogramma.
3. Verordening voor een Single Digital Gateway

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam een algemene benadering aan inzake de Single Digital Gateway (SDG). Met dit
voorstel geeft de Commissie uitvoering aan de Strategie voor de Interne Markt.
De Commissie wil met de SDG een portaal oprichten waarop burgers en bedrijven alle
informatie kunnen terugvinden over hun EU-rechten op het gebied van wonen, werken en
zaken doen in de verschillende lidstaten. Er is informatie over het Europese niveau dat door de
Commissie zal worden onderhouden (voortbouwend op Your Europe portaal). Daarnaast zullen
de nationale, regionale en lokale webpagina’s van lidstaten worden verbonden met de SDG
waarop burgers lidstaatspecifieke informatie kunnen terugvinden. Het voorstel stelt bepaalde
kwaliteitscriteria aan de aangeboden informatie en verlangt van lidstaten dat de informatie
ook in een andere taal wordt aangeboden dan de eigen landsta(a)l(en).
De SDG heeft betrekking op drie zaken:
- Domeinen waarop informatie moet worden voorzien over rechten, plichten en
procedures.
- 13 procedures die volledig online afgehandeld moeten kunnen worden. Instructies
moeten in een andere taal, maar de formulieren en procedure zelf, alsook de output,
moeten niet vertaald worden.
- Links naar assistentie- en probleemoplossingsdiensten zoals de unieke loketten onder
de Europese Dienstenrichtlijn of SOLVIT.
Lidstaten toonden zich tijdens de besprekingen a priori positief over het voorstel van de
Commissie, maar hadden vooral vragen over de technische uitwerking en de kosten van het
voorstel. Ook aandacht voor zaken zoals de betekenis van “volledig online” en de mogelijke
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uitzonderingen hierop, de impact van de digitalisering van de procedures op de “back office”
en de precieze scope van het voorstel, in het bijzonder met betrekking tot de procedures die
verplicht “volledig online” moeten.
Vlaanderen wordt gevat door elementen in de drie annexen van het voorstel. Dit betekent dat
voor Engelstalige informatie zal moeten worden gezorgd die inhoudelijk aan bepaalde
kwaliteitsvereisten voldoet. Het verzamelen, opstellen en actueel houden van de informatie die
voldoet aan de kwaliteitseisen is een kost die gedragen moet worden door de Vlaamse
begroting. Idem voor het volledig online plaatsen van de procedures waarvoor Vlaanderen
bevoegd is. De kosten voor de vertaling van informatie worden echter volledig door de
Commissie betaald à rato van 500 pagina’s per jaar per lidstaat.
Vlaanderen is voorstander van de inhoud van het voorstel, met uitzondering van de vereiste
om informatie in het Engels beschikbaar te stellen. Volgens een advies van de Taalwetwijzer
gaat deze verplichting in tegen onze taalwetgeving. Als gevolg hiervan kon de Vlaamse Regering
het voorstel van een Single Digital Gateway niet aanvaarden.
De Raad nam zonder verdere discussie de algemene benadering aan. België onthield zich bij dit
voorstel omwille van de vertalingsvereisten. Het legde een verduidelijkende verklaring neer bij
het verslag.

Link met het Europees Parlement

De gewone wetgevende procedure is van toepassing.
4. Raadsconclusies en beleidsdebat over de EU-industriestrategie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Midden september presenteerde de Commissie een mededeling over de EU Industries trategie na
lang aandringen van lidstaten en stakeholders. Na thematische discussies op de
Raadswerkgroep werd onderhandeld over korte, maar krachtige raadsconclusies.
Daarnaast heeft het voorzitterschap een rapport opgesteld (dat enkel het voorzitterschap
bindt) op basis van de besprekingen in de Raadswerkgroep en ontvangen positiepapers,
waaronder die van België.
De reactie van lidstaten op de mededeling van de Commissie was dubbel: enerzijds tevreden
met de aandacht voor het industriebeleid, anderzijds ontgoocheld over de inhoud. De
mededeling is louter een samenraapsel van wat de Commissie reeds heeft aangenomen of heeft
gepland en bevat geen visie voor de middellange tot lange termijn.
De onderhandelingen over de raadsconclusies verliepen, op een paar punten na, vrij
consensueel. Grootste discussie ging over de lengte van de conclusies: sommige lidstaten wilden
zo weinig mogelijk aan de tekst toevoegen terwijl andere lidstaten, zoals België, van oordeel
waren dat de tekst kon worden verbeterd, mits kleine aanpassingen. Vanuit België hebben we
onder meer aangedrongen op vermelding van het belang van een EU clusterbeleid, een
waardeketenaanpak, onderzoek en innovatie en multi-level governance. Deze punten werd door
het Estse voorzitterschap opgenomen.
Ander punt van de discussie betrof de precieze vermelding van handel. Klassieke discussie
tussen de voorstanders van open handel en lidstaten die meer wederkerigheid aan de dag
willen leggen.
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Tot slot ook onenigheid met de Commissie over de conclusies, waarin zij wordt gevraagd om
voort te bouwen op deze mededeling om nieuwe acties te ontwikkelen met een visie op de
langere termijn. In feite is dat ook de belangrijkste boodschap van de conclusies. De Commissie
heeft met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat onder de huidige Commissie geen nieuwe
strategie moet worden verwacht. Dat is voor een stuk in tegenspraak met eerdere verklaringen
van de Commissie, die zei dat de huidige mededeling de basis vormt voor het verder
ontwikkelen van de strategie in nauwe samenwerking tussen de Commissie en lidstaten.
De raadsconclusies werden zonder verdere discussie aangenomen. Idem voor het
voorzitterschapsrapport.
Lidstaten hielden ook een discussie over het industriebeleid, in het bijzonder over de
middellange- en langetermijndoelstellingen van het EU-industriebeleid en de prioritaire
domeinen. Weinig lidstaten kwamen specifiek tussen over de doelstelling (in de zin van een
target). Niemand ontkent ook de nood aan duidelijke, politieke doelstelling voor het beleid, bij
voorkeur met een horizon tot 2030.
Inzake de prioriteiten, kregen we een klassieke discussie onder lidstaten. Veel aandacht voor
vaardigheden, een goed regelgevend kader, het verbeteren van de interne markt, Onderzoek en
Innovatie en nieuwe technologieën, duurzaamheid, internationaal beleid en kmo -beleid.
Vlaanderen is sinds jaar en dag voorstander van een Europees industriebeleid. Dat is belangrijk
om meer slagkracht te geven aan ons eigen beleid (in het bijzonder het clusterbeleid) en onze
inspanningen op het internationale vlak (in het bijzonder het Vanguard Initiative).
Binnen België heerst er een consensus over het EU-industriebeleid. Dat is dankzij inspanningen
van de administratie die enkele jaren terug aanzienlijke tijd heeft geïnvesteerd in het uitleggen
van onze concepten en ideeën (zoals slimme specialisatie) aan de Waalse collega’s. Deze
consensus vindt zijn neerslag in een Belgische non-paper die in september werd geactualiseerd.

Link met het Europees Parlement

Het Parlement heeft, onder meer dankzij zijn resolutie van 05.06.2017, een belangrijke rol
gespeeld in het aanzetten van de Commissie om een strategie te publiceren.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 november 2017 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2017)0648
Naam: vaststelling van
gemeenschappelijke
voorschriften
voor
bepaalde vormen van
gecombineerd vervoer van
goederen tussen lidstaten

Bevoegdheid1
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Mobiliteit en
Openbare Werken
Beleidsdomein
Financiën en
Begroting
Voorstel: COM(2017)0653
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Vlaamse
Naam: bevordering van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
bevoegdheid
schone en energiezuinige
Beleidsdomein
wegvoertuigen
Mobiliteiten en
Openbare Werken
Beleidsdomein
Omgeving
Beleidsdomein
Kanselarij en
Bestuur

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van
Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde
vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

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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Voorstel: COM(2017)0660
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Naam: gemeenschappelijke Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
bevoegdheid
regels voor de interne
markt voor aardgas

2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 november 2017 werden 7 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/2054
Naam: lijst van
defensiegerelateerde
producten
RL: (EU) 2017/2096
Naam: autowrakken
RL: (EU) 2017/2102
Naam: beperking van het
gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische
apparatuur

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van 28/02/2018 Gemengde
Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van
bevoegdheid
defensiegerelateerde producten
Beleidsdomein
internationaal
Vlaanderen
Richtlijn (EU) 2017/2096 van de Commissie van 15 november 2017 tot wijziging van 06-06-2018 Federale
bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bevoegdheid
autowrakken
Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 12-06-2019 Federale
tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van
bevoegdheid
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

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.

25

RL: (EU) 2017/2103
Naam: opname
psychoactieve stoffen in de
definitie ‘drug’
RL: (EU) 2017/2108
Naam:
veiligheidsvoorschriften en
-normen voor
passagiersschepen
RL: (EU) 2017/2109
Naam:
meldingsformaliteiten voor
schepen die aankomen in
en/of vertrekken uit havens
van de lidstaten
RL: (EU) 2017/2110
Naam: inspectiesysteem
voor de veilige exploitatie
van ro-ropassagiersschepen en
hogesnelheidspassagiersvaa
rtuigen op geregelde
diensten

Richtlijn (EU) 2017/2103 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017
tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe
psychoactieve stoffen in de definitie van „drug” op te nemen en tot intrekking van
Besluit 2005/387/JBZ van de Raad
Richtlijn (EU) 2017/2108 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017
tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen
voor passagiersschepen

23-11-2018

Federale
bevoegdheid

21-12-2019

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017
tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de
opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de
Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad
betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit
havens van de lidstaten

21-12-2019

Richtlijn (EU) 2017/2110 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017
betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ropassagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot
wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de
Raad

21-12-2019

Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Mobiliteit
en
Openbare
werken
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
Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
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

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 omgezet 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 ILUCvoorwaarden 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 wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
Beleidsdomein(en): Omgeving
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. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2017) 56616.
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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 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Tommelein, Gatz, Schauvliege
en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie, samen met het KLIP-decreet en het
GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten én een concordantietabel. Op 30
november 2017 werden nog drie stukken regelgeving die artikelen van deze richtlijn omzetten
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362, MNE (2017) 55638, MNE
(2017) 55639 en MNE (2017) 55640.
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
30

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 17 november 2017 behandeld in de
parlementaire commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.
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
Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens

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 1 december 2017 voor de tweede keer principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met oog op adviesaanvraag 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

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

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.

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
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 ontwerp van besluit werd op 1
december 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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.
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B.

Vlaams scorebord van juni 20185

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is, en waarvan
Vlaanderen er al 1 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2109

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
Naam: nieuwe soorten en de 66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen
botanische naam van de soort
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
Lolium × boucheanum Kunth
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de
Beleidsdomein(en): LV
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
Minister(s): Schauvliege
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
2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 13 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 56337. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.
5

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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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) 2017/2054

Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 28-02-2018
Naam:
lijst
van 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde
defensiegerelateerde producten producten
Beleidsdomein(en):
internationaal Vlaanderen
Minister(s): Bourgeois
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C.

Vlaams scorebord van december 20186

Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 3 “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 structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
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.

35

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) 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 4 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 samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
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
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omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
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 samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, 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.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

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

08-09-2018

Minister(s): Vandeurzen
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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.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in november 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 november 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
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
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veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit werd op 1 december 2017 voor de tweede keer principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
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. Het ontwerp van besluit werd op 1 december 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
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
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
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Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het 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
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.
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Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
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 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.
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.
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Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.

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
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30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
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
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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
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.
Voor wat betreft artikel 12, 1, c), het recht op toegang tot onderwijs werden op 22/11/2017 het decreet betreffende
het volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het onderwijs XXI
en het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017) 56518 en MNE (2017) 56519.
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, Weyts,
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.
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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 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
én een concordantietabel. Op 30 november 2017 werden nog drie stukken regelgeving die artikelen van deze
richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362, MNE (2017) 55638, MNE (2017)
55639 en MNE (2017) 55640.
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 Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord
werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd 17 november 2017
behandeld in de parlementaire commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.
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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
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 05/02/2018: nieuwe deadline voor antwoord
van de relevante producten- en
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dienstenmarkten in de sector 04/12/2017: verzoek tot verlening van de termijn voor antwoord op de IG goedgekeurd door de Europese
elektronische communicatie
Commissie
Beleidsdomein(en): CJSM

22/11/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden

Minister(s): Gatz

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.

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

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
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-

-

Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

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.

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

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.

Minister(s): Weyts

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
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.

Richtlijnen: 2009/18/EG

3. Twee afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 2: IGS (19/07/2017)
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Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

25/07/2017: aan de Europese Commissie werd bevestigd dat de richtlijn volledig is omgezet in Vlaanderen
(antwoord op IGS)
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
De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
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
openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

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

Naam: beroepskwalificaties en 31/10/2017: antwoord op MROA verzonden door de federale overheid
administratieve samenwerking 20/09/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het aanvullend MROA afgewezen door de
IMI
Europese Commissie
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
WVG, RWO
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Minister(s): Muyters, Crevits, 27/06/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het aanvullend MROA ingediend bij de
Vandeurzen, Bourgeois
Europese Commissie
Richtlijn: 2013/55/EU

27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 28/06/2017
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningenbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningenbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

4. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2002/49/EG

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

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 28/06/2017: antwoord op het MROA werd verzonden door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 27/04/2017: MROA werd ontvangen
voorkomen en herstellen van
25/11/2016: antwoord op de IGS werd verzonden door de federale overheid
milieuschade
22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): Omgeving
Commissie (tot 25/11/2016).
Minister(s): Schauvliege
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Richtlijn: 2004/35/EG
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade betreft.
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. Dit
koninklijk besluit zal door de federale overheid worden gewijzigd om artikelen 7 en 12 correct om te zetten. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming ook gedeeltelijk de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is het gedeelte van het koninklijk besluit waar het de bevoegdheid van Vlaanderen betreft vervangen
door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer van afvalstoffen uitdrukkelijk is opgenomen in het
toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog eens uitdrukkelijk het koninklijk besluit is opgeheven
voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. Hoewel de ingebrekestelling de
aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij
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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: IGS NA EERSTE VEROORDELING
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2009/2304

Fase 5: IGS na eerste veroordeling (18/11/2016)

Naam: Stedelijk afvalwater

07/02/2017, 15/03/2017 en 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
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21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
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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