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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda juni 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand juni 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
8-9 juni
8 juni

8-9 juni
9 juni

12-13 juni

15 juni
15 juni

16 juni

16 juni
19 juni
19 juni
20 juni
20 juni
22-23 juni
26 juni

Raadsbijeenkomst
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Informele Raad Cohesiebeleid
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Landbouw en Visserij

Eurogroep
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werkgelegenheid/sociaal
beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Economische en Financiële
Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Leefmilieu
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (artikel
50)
Europese Raad
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal

Waals Gewest
Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal
Vlaams Gewest
Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal

n.v.t.
Vlaams Gewest

n.v.t.
Vlaams Gewest /
Vlaamse
Gemeenschap
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2. Agenda juli-augustus 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maanden juli 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – juli en augustus 2017.
Datum
6-7 juli

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal

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

13-14 juli

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

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

17-18 juli

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal
Federaal

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

Interne markt:

Interne markt: Vlaams

Federaal

Gewest

Industrie: Vlaams

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

10 juli
11 juli

17 juli
18 juli
17-18 juli

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

Gewest

Onderzoek: Waals
17-18 juli

19-20-21 juli

24 juli
24-25 juli

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

Raad Economische en Financiële
Zaken (Budget) (mogelijk)
Informele Raad
Concurrentievermogen
(Onderzoek)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

Werk/sociaal: Waals

Federaal

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

Waals Gewest

Federaal

(geen raadsbijeenkomsten in augustus)
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3. Informele Raad Cohesiebeleid
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

9 juni 2017
Valletta, Malta
Paul Magnette, Minister-President van de Waalse Regering
1. Gedachtewisseling – Cohesiebeleid post 2020: het beleid
dichter bij de Europese burgers brengen
2. Informatiepunt van de Commissie – opvolging van de
raadsconclusies inzake communicatie

Gedachtewisseling – Cohesiebeleid post 2020: het beleid dichter bij de Europese burgers
brengen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Maltese voorzitterschap leidde de gedachtewisseling in en benadrukte de uitdagingen die
het cohesiebeleid ondervindt: er zijn niet alleen budgettaire uitdagingen, maar ook de
doelstellingen van het beleid staan ter discussie. Voor het voorzitterschap moet het
solidariteitsprincipe centraal blijven staan, moet het cohesiebeleid voor alle regio’s en gebieden
blijven en moet er een proportionele aanpak zijn.
De Europese Commissie stelde dat het cohesiebeleid de burgers helpt een beter leven uit te
bouwen; en dat het ook voelbaar moet zijn voor alle EU regio’s. De Commissie zal slimme
specialisatiestrategieën centraal stellen in het Europese innovatiebeleid. De uitdaging is om het
cohesiebeleid nog meer ten dienste te stellen van de burgers, volgens de principes: behouden
wat werkt; zorgvuldig inschatten van de kosten en voordelen van veranderingen; structurele
hervormingen aanmoedigen; mogelijk maken dat alle fondsen nauw samenwerken, in
complementariteit eerder dan competitie en het potentieel voor vereenvoudiging zo veel
mogelijk benutten. Differentiatie kent uitdagingen: welke reikwijdte moet het krijgen en welke
objectieve criteria kunnen we voorstellen? Tot slot, er is geen beter argument voor de toekomst
dan een overtuigend heden: we moeten dus voelbare vooruitgang boeken op het vlak van
implementatie.
Heel wat lidstaten zijn tevreden dat de discussie over de toekomst van het cohesiebeleid tijdig
startten, gezien de uitdagingen (interne veiligheid, migratie…) en onzekerheden (Brexit…). Ze
gaven aan dat nog heel wat discussie nodig is over bijvoorbeeld flexibiliteit en differentiatie,
en roepen de Commissie op discussies over het toekomstige cohesiebeleid te faciliteren op
expertniveau. De lidstaten legden daarnaast veel nadruk op het belang van een cohesiebeleid
voor alle regio’s, de waarschijnlijke bezuinigingen op het cohesiebudget, de noodzaak van
flexibiliteit om de specifieke behoeften van elke regio in rekening te brengen, de nood aan
vereenvoudiging, het belang van subsidiariteit en proportionaliteit; en de behoefte aan
differentiatie en het afstappen van een one size fits all aanpak.
Waals Minister-President Paul Magnette benadrukte in zijn interventie voor België dat het
cohesiebeleid een essentieel beleid is van de EU, even belangrijk als en complementair aan de
Economische en Monetaire Unie. Hij steunde het behoud van een universeel cohesiebeleid als
belangrijke prioriteit van het volgende Meerjarig Financieel Kader. Magnette benadrukte ook
het belang van een versterkte communicatie via succesverhalen. Hij deed drie suggesties voor
het cohesiebeleid post-2020: 1) focus van de ESI-fondsen op kleiner aantal doelstellingen, 2)
vereenvoudiging, en 3) verdere objectivering van de keuze van projecten. Magnette gaf ook aan
open te kunnen staan voor een afschaffing van de categorieën van regio’s en voor een
aanpassing van de allocatie aan de regio’s in functie van universele criteria zoals BBP en de
index van de menselijke ontwikkeling.
4

Interventies van de overige aanwezigen focusten op:
 het belang van een toekomstig cohesiebeleid dat centraal staat in de EU en succesvol
is, waarin financiële instrumenten voor extra kracht kunnen zorgen (Europese
Investeringsbank);
 de behoefte aan meer focus en het belang van differentiatie (Europees Economisch en
Sociaal Comité);
 nood aan een ambitieuzer cohesiebeleid waarin regio’s centraal staan (Conferentie van
Perifere Maritieme Regio’s CPMR);
 het belang van partnerschap (Raad van Europese gemeenten en regio’s CEMR);
 de noodzaak van een cohesiebeleid, voor alle regio’s, op een gedifferentieerde manier
(Comité van de Regio’s);
 belang van Europese territoriale samenwerking en Interreg (Noorwegen).
Het Maltese voorzitterschap besloot dat het toekomstige cohesiebeleid voor alle regio’s moet
zijn, met een meer op maat gemaakte aanpak, via vereenvoudiging, met meer coördinatie
tussen verschillende EU-instrumenten, en een meer gefocuste en resultaatgerichte benadering.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement stelde het rapport voor inzake de bouwstenen voor een Europees
cohesiebeleid post-2020, dat in plenaire vergadering werd aangenomen op 24 mei 2017. Het
regionaal beleid is een essentieel instrument. Het moet gebaseerd zijn op Europese toegevoegde
waarde, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, structurele hervormingen, voorwaarden, synergieën,
transparantie en een breder gebruik van financiële instrumenten. Het Europees Parlement
meent dat we kunnen voorspellen dat het budget lager zal zijn dan tot nu gebruikelijk was. Het
concept van slimme specialisatiestrategieën is volgens het Europees Parlement een erg
belangrijk instrument voor de toekomst.
2. Informatiepunt van de Europese Commissie – opvolging van de raadsconclusies inzake
communicatie
De Europese Commissie stelde de brief voor van Commissarissen Thyssen (bevoegd voor
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) en Crețu (bevoegd voor
Regionaal Beleid) met een voorstelling van zeven gemeenschappelijke acties rond communicatie
voor cohesiebeleid, namelijk
 het samenbrengen van belanghebbenden in een informele coalitie,
 een videowedstrijd,
 een wist-je-dat-campagne,
 een fototentoonstelling,
 een nationale versie van de Europese regiostars awards,
 een campagne rond 60 manieren waarop de EU heeft geholpen
 een publiek debat over cohesiebeleid.
De Commissie benadrukte dat een gemeenschappelijke aanpak nodig is en de krachten
gebundeld moeten worden.
4. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

20 juni 2017
Luxemburg
voor François Roux, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de
Europese Unie
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Hoofdpunten
agenda
1.

van

de 1. Voorbereiding Europese Raad van juni
2. Programma van de Raad voor de volgende 18 maanden

Voorbereiding Europese Raad van juni

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad rondde de voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 juni
af met een bespreking van ontwerpconclusies over de volgende punten:
 Migratie: de Europese Raad zal de meest recente ontwikkelingen beoordelen, met de
nadruk op het centrale Middellandse Zeegebied
 Veiligheid en defensie: de leiders zullen de balans opmaken en sturing geven voor
verdere werkzaamheden
 Banen, groei en concurrentievermogen: de Europese Raad zal de inspanningen ter
verdieping van de eengemaakte markt evalueren en de sterke gehechtheid van de EU
aan vrije en eerlijke handel bevestigen
 Externe betrekkingen: de Europese Raad zal worden geïnformeerd over een aantal
recente bijeenkomsten op hoog niveau
 De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering: de leiders zullen hun inzet
hiervoor bevestigen
 Digitaal Europa: de Europese Raad zal ervoor pleiten dat er wordt overgeschakeld van
een sectorale naar een holistische aanpak
In zijn tussenkomst verwees de België naar e-evidence en de strijd tegen radicalisering als
onderdelen van interne veiligheid en strijd tegen terrorisme. België verwelkomde de verwijzing in
het handelsluik van de conclusies over de sociale, milieu en gezondheidsstandaarden en verwees
naar het CETA verdrag dat de standaard blijft in de context van vrijhandelsakkoorden. België
kondigde ook aan dat het op de Europese Raad het woord zou nemen over de financiële
transactietaks met als doel duidelijkheid over de posities van de andere lidstaten te krijgen.
2. Programma van de Raad voor de volgende 18 maanden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad besprak voor het eerst de wetgevingsprioriteiten voor 2018. De ministers onderstreepten
dat het belangrijk is de werkzaamheden toe te spitsen op de onderwerpen die kunnen bijdragen
tot het versterken van Europa en het beschermen van de Europese burgers. De bespreking in de
Raad zal worden meegenomen tijdens de voorbereidingen van de Commissie voor het
werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018.
De Raad keurde zijn werkprogramma voor de volgende 18 maanden goed, dit wil zeggen vanaf 1
juli 2017 tot en met 31 december 2018. Tijdens deze periode zal de Raad worden voorgezeten door
achtereenvolgens het Estse, het Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap. In het
werkprogramma wordt getracht de recente uitdagingen aan te pakken, het vertrouwen in de
Europese Unie te versterken, de Unie dichter bij de burger te brengen en het leven en het
bedrijfsleven te vereenvoudigen via tastbare resultaten. Het werkprogramma bevat vijf prioritaire
gebieden:
 Banen, groei en concurrentievermogen
 Het beschermen van burgers
 Energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid
 Vrijheid, veiligheid en recht
 De EU als sterke mondiale speler
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5. Raad Algemene Zaken (artikel 50)
Datum
20 juni 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, Vice-premier en Federaal Minister van
Buitenlandse Zaken
Hoofdpunten van de 1. Stand van zaken brexitonderhandelingen.
agenda
2. Procedure voor het besluit over de hervestiging van de in het
VK gevestigde EU-instanties, namelijk het Europees
Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit.
1.

Stand van zaken brexitonderhandelingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad werd door de Commissie ingelicht over de eerste ronde van de brexitonderhandelingen
met het VK, die de dag daarvoor in Brussel had plaatsgevonden. Deze eerste gesprekken met het
VK gingen over de wijze waarop en waarover de onderhandelingen gevoerd zullen worden de
komende maanden (talks on the talks).
De EU en het VK bereikten een akkoord over de timing van de onderhandelingscycli en het principe
van een gefaseerde aanpak. Concreet zal gewerkt worden met onderhandelingscycli van 4 weken.
Tijdens de eerste week bepalen de EU en het VK elk hun onderhandelingspositie. Vervolgens
worden de teksten met de posities uitgewisseld. Dan volgt een onderhandelingsweek in Brussel.
In de vierde week wordt teruggekoppeld naar de lidstaten en het Europarlement. Voorlopig
werden vijf rondes gepland, van juni tot oktober (weken van 19 juni, 17 juli, 28 augustus, 18
september en 9 oktober).
Technische onderhandelingen vinden plaats in gespecialiseerde werkgroepen. Voor de looptijd van
deze eerste onderhandelingsfase werden drie werkgroepen opgericht. De eerste behandelt de
financiële regeling, de tweede gaat over de rechten van de burgers van de EU27 en het VK en de
derde werkgroep regelt de overige zaken.
Daarnaast is er een dialoog opgestart over Ierland en Noord-Ierland. Een voorstel van het VK om
het onderhandelingsmandaat uit te breiden naar diensten en internationale akkoorden, met
uitzondering van WTO en het Klimaatakkoord, werd door de Commissie verworpen.
Hoofdonderhandelaar van het VK (David Davis) heeft tijdens deze eerste gesprekken de positie van
het VK nog eens duidelijk gesteld: het VK wil uit de interne markt en uit de douane unie stappen,
wil controle over de eigen grenzen en kan de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie niet
meer aanvaarden na de terugtrekkingsdatum. Verder wil het VK zijn immigratie kunnen
controleren en eigen handelsakkoorden kunnen afsluiten. Dit zijn op dit moment de Britse rode
lijnen. Een ander basisprincipe is dat het Britse onderhandelingsteam voor het hele VK spreekt,
dus ook voor de gedecentraliseerde landen (devolved nations).
2. Procedure voor het besluit over de hervestiging van de in het VK gevestigde EU-instanties,
namelijk het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken de door de Commissie voorgestelde procedure voor het besluit over de
hervestiging van de in het VK gevestigde EU-instanties, namelijk het Europees
Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit. België heeft zich kandidaat gesteld voor
beide agentschappen. De procedure werd vastgelegd door de Europese Raad (artikel 50) van 22
juni 2017.
7

6. Europese Raad
Datum
22-23 juni 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Charles Michel, Premier
België
Hoofdpunten van de 1. Veiligheid en defensie
agenda
2. Klimaatovereenkomst van Parijs
3. Brexit
4. Banen, groei en concurrentievermogen
5. Migratie
1.

Veiligheid en defensie

De EU-leiders veroordeelden scherp de recente terroristische aanslagen. Zij blijven op EU-niveau
hun krachten bundelen om:
 onlineradicalisering te bestrijden
 gewelddadig extremisme te voorkomen en te doorbreken
 terrorismefinanciering tegen te gaan
 de informatie-uitwisseling en interoperabiliteit van databanken te verbeteren
De leiders waren het er ook over eens dat er een inclusieve en ambitieuze permanente structurele
samenwerking (PESCO) moet komen om de veiligheid en defensie van Europa te versterken. Als
eerste stap van de samenwerking zullen de lidstaten binnen 3 maanden een gemeenschappelijke
lijst van criteria en afspraken overeenkomen en concrete projecten op het gebied van
defensievermogen bepalen.
De Europese Raad toonde zich ingenomen met de mededeling van de Commissie over een Europees
Defensiefonds en verwachtingsvol over de snelle inwerkingstelling van dat fonds. De leiders riepen
op een spoedig akkoord over het voorstel voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor
Europese defensie.
2. Klimaatovereenkomst van Parijs
De Overeenkomst blijft een steunpilaar voor de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering
doeltreffend aan te pakken en er kan niet opnieuw over worden onderhandeld, vinden de EUleiders. De staatshoofden en regeringsleiders herhaalden dat de EU vasthoudt aan een snelle en
volledige uitvoering van de Klimaatovereenkomst van Parijs, ook wat klimaatfinanciering betreft,
en het voortouw wil nemen bij de wereldwijde overgang naar schone energie. Zij wezen op de
geïntensiveerde samenwerking van de EU met internationale partners, waarmee zij blijk geeft van
solidariteit met de volgende generaties en van verantwoordelijkheid voor de hele planeet.
3. Brexit
Na het werkdiner vergaderden de leiders van de EU-27-lidstaten over de jongste ontwikkelingen
in de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk (VK) op
grond van artikel 50 van het EU-Verdrag. In de marge van deze bijeenkomst hechtten zij hun
goedkeuring aan de procedure die zal worden gevolgd voor de hervestiging van de EUagentschappen die momenteel in het VK zijn gevestigd.
4. Banen, groei en concurrentievermogen
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De leiders bevestigden dat zij zich inzetten voor een op regels gebaseerd multilateraal
handelsstelsel en voor een systeem van vrije handel en investeringen, dat tegelijk eerlijk is en tot
wederzijds voordeel strekt. De Europese Raad zal de inspanningen ter verdieping van de
eengemaakte markt evalueren en daarbij gebieden in kaart brengen waarop er sneller vorderingen
moeten worden gemaakt.
De leiders keurden de landenspecifieke aanbevelingen goed en sloten het Europees Semester 2017
af. Tevens bespraken zij thema's die van belang zijn voor de aanstaande G20-bijeenkomst, op 7 en
8 juli in Hamburg.
Voorts besprak de Europese Raad hoe een digitale visie voor Europa kan worden bereikt.
5. Migratie
De Europese Raad beoordeelde de uitvoering van de maatregelen die zijn genomen om de
migratiestroom op de route door het centrale Middellandse Zeegebied in te dammen. Ook spraken
de leiders over de ontwikkelingen op de route door het oostelijke Middellandse Zeegebied, de
verklaring EU-Turkije en de instrumenten voor het aanpakken van de diepere oorzaken van
migratie.
Daarnaast besprak de Europese Raad de hervorming van het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel, waaronder de beginselen verantwoordelijkheid en solidariteit.
Premier Michel bracht het thema van de versterkte samenwerking inzake de financiële
transactietaks ter sprake, waarin hij de andere deelnemende landen opriep om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Premier Michel sprak lovend over het Europees Fonds voor
Strategische Investeringen dat een inspiratiebron is voor België. Hij pleitte voor evenwichtige
vrijhandel die normen en standaarden respecteert en verwees naar CETA als een goed voorbeeld.
Michel sprak zijn steun uit voor het Franse voorstel om een mechanisme op te zetten voor het
screenen van investeringen.
7. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken
De Raad Buitenlandse Zaken hield op 19 juni een debat over de uitvoering van de integrale
buitenlandstrategie van de EU. De ministers waren tevreden over de vooruitgang die het afgelopen
jaar is geboekt, zowel op het gebied van veiligheids- en defensiesamenwerking als bij het creëren
van een geïntegreerde aanpak van conflicten en crisissen. Binnen het raamwerk van deze integrale
strategie werkt de EU aan nieuwe regionale en thematische strategieën. In dit kader nam de Raad
conclusies aan over de verbetering van de wereldwijde maritieme beveiliging. De Raad nam
daarnaast ook conclusies aan over een vernieuwde impuls voor het partnerschap Afrika-EU. Daarin
wordt gesteld dat de EU een reëel strategisch belang heeft bij het verdiepen en versterken van
haar reeds lang bestaande partnerschap met Afrika. De conclusies dienen ter voorbereiding van
de top Afrika-EU in november. Het thema daarvan wordt "investeren in jongeren", een topprioriteit
voor zowel Europa als Afrika, aangezien de demografische evolutie in Afrika grote uitdagingen op
het gebied van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, veiligheid, politieke participatie en
migratie met zich meebrengt.
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Daarnaast stonden ook heel wat actuele dossiers op de agenda. De ministers debatteerden over
de externe aspecten van terrorismebestrijding. Om terrorisme effectief te kunnen bestrijden is een
samenwerking met bilaterale, regionale en multilaterale partners cruciaal. Daarnaast werd
beklemtoond dat het noodzakelijk is om werving en radicalisering op het internet effectief aan te
pakken. Ook de kwestie van de teruggekeerde strijders kwam daarbij aan bod. Daarnaast werd de
huidige crisis in de Golfregio (Qatar) en de situatie in Irak besproken.
Tenslotte betreurden en veroordeelden de ministers de unilaterale terugtrekking van de VS uit het
klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd benadrukten ze dat het engagement van de EU t.a.v. de
klimaatafspraken die gemaakt werden in Parijs onverminderd blijft gelden. Ten slotte toonde de
Raad zich ook tevreden over de vooruitgang in de relaties tussen de EU en de NAVO.
Sancties
De Raad heeft op 8 juni ter omzetting van Resolutie 2356 (2017) van de VN-Veiligheidsraad 14
personen en 4 entiteiten uit Noord-Korea toegevoegd aan de lijsten inzake tegoedenbevriezing en
reisbeperkingen. Deze resolutie van 2 juni 2017 is het antwoord van de VN-Veiligheidsraad op de
aanhoudende inspanningen van Noord-Korea om kernwapens en ballistische raketten te
ontwikkelen, in strijd met eerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De Raad heeft op 19 juni
2017 de beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol
door Rusland verlengd tot en met 23 juni 2018.

B. Handel
Multilateraal
De voorbereidingen van de Elfde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie worden
verdergezet, maar het blijft moeilijk een concrete visie te krijgen op de mogelijke resultaten van
deze conferentie. Vooral de VS dringt aan op een beperkte agenda. De Europese Unie probeert
voldoende steun te vinden om toch een aantal concrete akkoorden uit de brand te slepen.
Bilateraal
Met Japan lijken de onderhandelingen in juni voldoende gevorderd om in juli een politiek akkoord
te hebben over de tekst. Vlaanderen heeft nog initiatief genomen om de laatste elementen uit de
brand te slepen, vooral wat landbouw betreft, wat het gevoeligste onderdeel van deze
onderhandelingen is voor Japan. Verder heeft België, samen met een aantal andere lidstaten
nogmaals gevraagd het mandaat voor deze onderhandelingen vrij te geven, maar vooralsnog werd
hierover geen consensus gevonden binnen de Raad.
De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een mandaat voor onderhandelingen over de
modernisering van het vrijhandelsakkoord met Chili werden deze maand opgestart. Naar
verwachting zullen deze onderhandelingen snel na het zomerreces worden opgestart.
Handelsverdediging
President Trump heeft in het licht van zijn “America-First-politiek” en ten gevolge van de
overvloedige export van Chinees staal op de internationale staalmarkt zijn administratie
opgedragen een rapport te maken over de import van buitenlands staal. Het is zeer waarschijnlijk
dat dit rapport in de eerste helft van juli zal worden opgeleverd met daarin een aantal suggesties
om de staalimport aan banden te leggen. Dit rapport moet de Amerikaanse President in staat
stellen om mogelijk al tegen augustus een reeks maatregelen af te kondigen. Sommige van deze
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maatregelen kunnen ook een impact hebben op de export van Europees staal naar de VS. De
Europese Commissie heeft daarom de Europese lidstaten geïnformeerd over de voorbereidingen
die het heeft gemaakt indien de Amerikaanse President zou overgaan tot maatregelen die vooral
de Europese Unie zouden treffen. Het sluit in geen geval uit de maatregelen aan te vechten binnen
de Wereldhandelsorganisatie en tegenmaatregelen te nemen die in overeenstemming zijn met de
internationaal overeengekomen handelsregels. Omdat het rapport nog niet beschikbaar is en de
president nog geen maatregelen heeft genomen, blijven de Europese Unie en zijn lidstaten
waakzaam.
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8. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie

Sessie Vervoer
Datum
8 juni 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor François Bellot, Federaal minister voor Mobiliteit
België
Hoofdpunten van de 1. Voorstel tot herziening van richtlijn 2003/59 betreffende de
agenda
vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde goederen- en passagiersvervoer
over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126
betreffende het rijbewijs: algemene benadering
2. Raadsconclusies verkeersveiligheid
3. Varia: presentatie wegvervoerpakket
1.

Voorstel tot herziening van richtlijn 2003/59 betreffende de vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde goederen- en passagiersvervoer over
de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126 betreffende het rijbewijs: algemene
benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het doel van de richtlijn is de normen voor nieuwe autobus- en vrachtwagenbestuurders aan
te scherpen en de vakbekwaamheid van de huidige bestuurders op peil te houden en te
verbeteren. De richtlijn beoogt met name een beter bewustzijn van de gevaren in het verkeer
om de risico’s te beperken en het verkeer veiliger te maken. Voorts zijn in de richtlijn normen
inzake vakbekwaamheid vastgesteld, die een billijke mededinging in de EU moeten waarborgen.
De voornaamste doelstellingen van de wijziging van de richtlijn zijn:
 ervoor zorgen dat de opleiding zich richt op recente technologische ontwikkelingen,
verkeersveiligheid en zuinig rijden
 zorgen voor vlotte wederzijdse erkenning door de lidstaten
 verbeteren van de juridische duidelijkheid en coherentie met andere Europese
regelgeving
Vlaanderen kan instemmen met de doelstellingen van het voorstel tot herziening maar heeft
een andere visie op het niet-commercieel vervoer. Het Vlaamse standpunt is dat nietcommercieel vervoer enkel kan uitgezonderd zijn als het voor persoonlijk nut is. Het feit dat
het om niet-commercieel vervoer gaat, verandert niets aan de risico’s die verbonden zijn aan
de verkeersdeelname. De wijziging in de tekst stelt deze chauffeur expliciet vrij.

Link met het Europees Parlement

De commissie voor Vervoer en Toerisme (TRAN) plant haar rapport aan te nemen in oktober
2017 waarna de onderhandelingen tussen Raad en Parlement kunnen worden opgestart.
2. Raadsconclusies verkeersveiligheid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In opvolging van de raadsconclusies van 2010 over dit thema en de Verklaring van Valletta op
de ministeriële conferentie in maart 2017 werden deze raadsconclusies aangenomen.
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Ze onderstrepen de ambities op vlak van het terugdringen van verkeersdoden en stellen een
concrete doelstelling voor voor het terugdringen van het aantal zwaargewonden in het verkeer
op Europees niveau: tegen 2030 moet dit aantal gehalveerd worden. De Commissie wordt
opgeroepen om een nieuw beleidskader voor verkeersveiligheid op te maken voor de periode
na 2020.
Vlaanderen ondersteunt de ambities van het voorzitterschap en de Commissie inzake
verkeersveiligheid en kan de raadsconclusies onderschrijven.
3. Varia: presentatie wegvervoerpakket

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Onder de variapunten gaf de Commissie een presentatie van het wegvervoerpakket dat ze op
31 mei publiceerde. De lidstaten gaven hun eerste reacties op het pakket.
In dit pakket wordt een breed scala van initiatieven voorgesteld om het verkeer veiliger te
maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, luchtvervuiling en congestie te
verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, zwartwerk te
bestrijden en werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden te v erzekeren. De
tolheffingsvoorstellen uit dit pakket werden door de Vlaamse Regering als prioritair
aangemerkt (zie bijgaande fiche).
Vanuit Vlaanderen werden volgende punten aangebracht voor de Belgische interventie: het
voorgestelde kader voor grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens voor overtreders bij
tolheffing wordt algemeen verwelkomd alsook de graduele afschaffing van de minima voor de
verkeersbelasting.

Link met het Europees Parlement

De behandeling van de verschillende dossiers in het Europees Parlement is nog niet opgestart.

Sessie Energie
Datum
26 juni 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Marie-Christine Marghem, Federaal minister van Energie en
België
Leefmilieu
Hoofdpunten van de 1. Herziening van de richtlijn energie-efficiëntie
agenda
2. Herziening van de richtlijn energieprestaties gebouwen
3. Vooruitgangsrapport over het ‘Clean Energy’ pakket
1.

Herziening van de richtlijn energie-efficiëntie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad bepaalde een algemene oriëntatie over het voorstel voor de herziening van de richtlijn
betreffende energie-efficiëntie. Tijdens de Raad zelf werd nog onderhandeld over de hoogte (27%
of 30%) en aard (bindend of indicatief) van de Europese 2030 doelstelling voor energie-efficiëntie
en over de modaliteiten van de verlenging van de energiebesparingsverplichtingen. Een aantal
lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Denemarken) verzetten zich tegen een
compromisvoorstel van het voorzitterschap en stelden een ‘ambitieuzer’ compromis voor.
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Uiteindelijk stemden Hongarije, Letland, Polen, Roemenië, Slovakije en het VK tegen. Bulgarije en
Slovenië onthielden zich. De Europese Commissie uitte een algemeen voorbehoud.
In de algemene oriëntatie werd een Europese 2030 doelstelling voor energie-efficiëntie van 30%
opgenomen. Wegens de verdeeldheid onder de lidstaten over het bindend of indicatief karakter
wordt de Europese doelstelling van 30% vermeld zonder dat wordt gespecifieerd dat het een
bindende of indicatieve doelstelling is. De lidstaten zullen indicatieve 2030 doelstellingen voor
Estland vastleggen waarbij verwezen wordt naar de ‘governance’ verordening.
Het mechanisme van de jaarlijkse verplichte energiebesparingen wordt verlengd voor een nieuwe
periode 2021-2030. De nationale energiebesparingsdoelstelling bedraagt 1,5% van de
energieverkopen (in referentieperiode) voor elk van de jaren 2021-2025.
Die energiebesparingsdoelstelling wordt voor de periode 2026-2030 tot 1,0% verlaagd, tenzij uit
een tussentijdse evaluatie van de Commissie in 2024 blijkt dat de EU niet op schema ligt om haar
doelstellingen te bereiken, waarna de Commissie een voorstel kan doen om de doelstelling te
verhogen. Zoals voor de lopende periode (tot 2020) zijn de jaarlijkse energie
besparingsdoelstellingen cumulatief (er komt elk jaar 1,5% of 1% bij). Energieverbruik in transport
mag nog steeds uitgesloten worden bij de berekening van de doelstelling. Alleen de
energiebesparingen uit investeringen of acties die dateren van na 2020 komen in aanmerking voor
de energiebesparingen in de periode 2021-2030. Kleine eilandstaten zoals Cyprus krijgen een
afwijkende doelstelling ten belope van 0,8% over de ganse periode 2021-2030.
De energiebesparingsdoelstelling voor 2021-2030 mag verlaagd worden door een aantal aftrekken
die maximaal 35% kunnen bedragen van de berekende doelstelling. In de huidige lopende periode
is de aftrek maximaal 25%. Vergeleken met de huidige periode werden volgende extra aftrekken
voorzien:
 30% van de hernieuwbare energie gegenereerd op of in gebouwen voor eigen gebruik
als gevolg van beleidsmaatregelen;
 energiebesparingen die voortvloeien uit individuele acties ondernomen na 1/1/2018 en
voor 31/12/2020 en die na 31/12/2020 nog energiebesparingen genereren.
Een verduidelijking dringt zich op met betrekking tot de tekst ‘outcome of proceedings’ van
27/6/2017. In artikel 7.3 (b) wordt voor de periode 2021-2030 opgesomd welke aftrekken (tot
maximum 35%) men mag doen van de energiebesparingsdoelstelling, maar de onderhandelde
aftrekken in verband met hernieuwbare energie en lange termijn acties (artikel 7.2.(e) en (f) worden
daarbij niet vermeld. Er zou moeten verduidelijkt worden dat deze aftrekken wel degelijk kunnen
plaatsvinden.
Energiebesparingen door de implementering van een energieprestatieregeling voor nieuwe
gebouwen die dateert van vóór de omzettingsdeadline van de richtlijn energieprestaties
gebouwen
(201031/EU)
kunnen
meetellen
voor
het
realiseren
van
de
energiebesparingsverplichtingen. Ook energiebesparingen door de renovatie van bestaande
gebouwen die voortvloeit uit beleidsmaatregelen kunnen meetellen.
Vlaanderen en België erkennen de belangrijke rol die energie-efficiëntie te spelen heeft in
energie- en klimaatbeleid, maar hebben tijdens de onderhandelingen mee aangedrongen op
voldoende flexibiliteit bij de implementering van de nationale energiebesparingsverplichtingen
en op het indicatieve karakter van de 30% energie-efficiëntiedoelstelling voor 2030.
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal een standpunt over de herziening van deze richtlijn bepalen in het
najaar 2017.
2. Herziening van de richtlijn energieprestaties gebouwen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad bepaalde ook een Algemene Oriëntatie over de herziening van de richtlijn betreffende de
energieprestatie van gebouwen. Dit voorstel moet de energie-efficiëntie in gebouwen bevorderen
en kosteneffectieve renovatie ondersteunen met het oog op de langetermijndoelstelling van het
koolstofvrij maken van het inefficiënte bestaande Europese gebouwenbestand. Lidstaten moeten
daarom een lange termijn strategie voor de renovatie van het gebouwenpark opnemen in het
geïntegreerd 2030 energie-klimaatplan. Er zijn ook maatregelen opgenomen om de
elektromobiliteit te bevorderen door het voorzien van laadpunten in gebouwen. De regels voor
regelmatige inspectie van boilers en airco-installaties worden aangepast waardoor dit enkel nog
verplicht is voor grotere installaties, maar wel nog mogelijk blijft voor kleinere installaties.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal ook over deze herziening van richtlijn een standpunt bepalen in het
najaar 2017.
3. Vooruitgangsrapport over het ‘Clean Energy’ pakket

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam nota van een voortgangsverslag over de wetgevingsdossiers, in het kader van het
pakket schone energie, over met name de interne markt voor elektriciteit, governance en energie
uit hernieuwbare bronnen. De ministers onderkenden dat deze wetgeving belangrijk is en dat er
zo snel mogelijk werk van moet worden gemaakt. Zij benadrukten echter ook dat de voorstellen,
gezien hun ingrijpende gevolgen, grondig moeten worden onderzocht.
9. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
12 juni 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Borsus Willy, Federaal Minister van Middenstand, Zelfstandigen,
België (incl. titel)
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Hervorming biolandbouw
agenda
2. Marktsituatie
1.

Hervorming biolandbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het dossier van de biolandbouw sleept al enkele jaren aan. De onderhandelingen lopen
moeizaam en waren eind mei afgesprongen toen het Speciaal Comité Landbouw (CSA) het
vernieuwd mandaat niet kon goedkeuren. De Maltese voorzitter vroeg de lidstaten om politieke
richting over de toekomst van het dossier biolandbouw.
Europees Commissaris voor Landbouw Hogan zei dat we bijna bij een akkoord zitten. Het
uitblijven van een akkoord zal de ontwikkeling van de biolandbouw belemmeren. Hij zag nog
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twee politieke openstaande punten: de aanpak van niet-toegestane producten en de link met
de bodem. Voor beide kwesties stelde hij voor om ze voor ons uit te schuiven en later te regelen.
Een gekwalificeerde meerderheid van ministers gaf de voorkeur aan verder onderhande len,
maar deze landen hebben ook nog veel openstaande punten. Negen lidstaten, waaronder België,
gaven de voorkeur aan het afbreken van de besprekingen.
De Commissie noteerde het grotere positivisme dan op het vorige CSA. Een update van de
huidige verordening kan enkel via een wetgevend voorstel. Hogan verwees ook naar zijn
contact met het Europees Parlement dat bereid zou zijn om een compromis te vinden.
Het Maltees voorzitterschap noteerde dat een meerderheid verder wil gaan met onderhandelen.
Het kondigde een extra CSA aan, voorafgegaan door bilaterales. Dit moet resulteren in een
akkoord voor het einde van het voorzitterschap ( nvdr: op 30 juni werd een voorlopig politiek
akkoord bereikt in triloog).

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever in dit dossier.
2. Marktsituatie
Commissaris Hogan gaf een overzicht van de situatie op de landbouwmarkten. In het algemeen
is er een verbetering van de marktsituatie, al blijft die fragiel.
Een aantal tendensen:
 De melkprijzen stagneren, de boterprijzen liggen historisch hoog. Ook de prijzen voor
magere melkpoeder (MMP) gaan omhoog. De MMP-stocks zijn wel een punt van
bezorgdheid.
 De lagere rundsvleesproductie laat toe om een evenwicht te vinden. Er is wel een lage
rentabiliteit voor gespecialiseerde productie.
 Varkensvlees doet het goed, vooral door goede export op Aziatische markten. We zijn
wel duurder dan bepaalde concurrenten en we moeten opletten voor productiestijging.
Ook de afhankelijkheid van de Chinese markt is riskant.
 De vorstschade voor de groenten en fruit kunnen we nog niet volledig inschatten.
 Wat betreft graan is er een licht herstel van de prijzen. Ook hier kan de droogte gevolgen
hebben. We moeten dit opvolgen.
 Voor suiker is de bevoorrading goed. De prijzen zijn wel nog altijd lager dan vorig jaar.
Opvolging is zeker nodig gezien de opheffing van de quota in september
Veel lidstaten erkenden de verbetering van de situatie, maar wezen ook op de volatil iteit. Vele
onder hen erkenden dat de Commissie de situatie goed beheerd heeft. In het algemeen vroegen
lidstaten om nauwgezet de markten te blijven opvolgen. België vroeg om de situatie te
monitoren, zeker wat betreft de impact van de vorstschade op groenten en fruit. België vroeg
ook om aandacht voor de gespecialiseerde rundsvleesproductie en was, net als anderen,
bezorgd de hoogte van de MMP-voorraden. Verder vroeg België om een structurele aanpak van
de marktproblemen door een opvolging van het rapport van de Task Force voor de
Landbouwmarkten en om de aanpassing van de handelsnormen voor de vrije uitloopeieren.
Hogan
zei
dat
compensatie
voor
weergerelateerde
schade
kan
via
plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Hij bevestigde dat hij voorzichtig zou zijn met het
vrijgeven van de MMP-voorraden. Hij zei ook dat we in de toekomst minder geld zullen hebben
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om landbouwers te ondersteunen. Structurele hervormingen zijn daarom nodig. De Commissie
zal later dit jaar voorstellen doen ter opvolging van het Task Forcerapport.
10. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming

Sessie Werkgelegenheid / Sociaal Beleid
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda
1.

15 juni 2017
Luxemburg
voor Kris Peeters, vice eerste minister en minister van Werk, Economie
en Consumentenzaken, en Philippe De Backer, staatssecretaris
voor Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
van de 1. Europees Semester 2017 – oriënterend debat
2. Europese pijler van sociale rechten - lunchdebat

Europees Semester 2017 – oriënterend debat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Thyssen benadrukte dat het economisch herstel is ingezet met ongeveer 1,9% groei van het BBP
in 2016. Alleen profiteren niet alle burgers mee van deze economische heropleving. Veel burgers
lopen het risico op sociale uitsluiting, de ongelijkheid blijft te groot en ook de werkloosheid bij
jongeren blijft op een onaanvaardbaar hoog niveau. De Commissaris geeft aan dat de
hervormingsinspanningen bij de lidstaten ook moeten leiden tot sociale rechtvaardigheid.
Economische groei kan dus geen doel op zich zijn maar moet ook streven naar opwaartse
sociale mobiliteit. Deze Europese Commissie heeft het zwaartepunt verlegd naar sociale
bekommernissen. Lidstaten moeten rekening houden met de sociale gevolgen van hun
hervormingen. Vooral ongelijkheden moeten worden weggewerkt want de toenemende
inkomensongelijkheid zet een rem op de groei.
Het comité voor tewerkstelling EMCO juicht het pakket van de aanbevelingen toe in een
horizontale opinie. Het comité heeft ook een uitgebreide, inhoudelijke analyse gemaakt. EMCO
dringt ook al jaren aan op een verbeterde dialoog tussen de lidstaten en de Commissie. Wel gaf
de voorzitter aan dat de bundeling van de aanbevelingen door de Commissie de analyse soms
bemoeilijkt. Hij pleitte voor 1 duidelijk thema per aanbeveling. Het comité heeft ook een advies
geformuleerd over de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Dit advies beklemtoont
het belang van de werkervaring in combinatie met intensieve taalopleiding. En wijst ook de
noodzaak aan synergiën tussen activering en investeringen in vorming en opleiding.
Ook de lidstaten zijn overwegend positief zowel over het procesverloop als over de inhoud van
de aanbevelingen. Lidstaten appreciëren de versterkte dialoog met de Commissie en geven aan
dat de multilaterale reviews (in het kader van EMCO) een toegevoegde waarde zijn voor het
analytisch proces. De meeste lidstaten zijn ook van oordeel dat de aanbevelingen de
voornaamste uitdagingen in hun land weerspiegelen. Een aantal lidstaten geven wel aan dat
de Commissie niet voldoende erkenning geeft voor geboekte vooruitgang op sommige
terreinen. De Belgische minister is tevreden met het verbeterde evenwicht tussen economische
en sociale doelstellingen in het semester. De minister beklemtoont ook dat gelijke toegang voor
migranten tot opleiding, onderwijs en arbeidsmarkt erg belangrijk is. Hij geeft ook aan dat er
op dat er op het terrein al heel wat acties worden ondernomen: zelfregulering binnen sectoren,
mystery calls, sensibiliseringscampagnes en het organiseren van gerichte controles door
inspectiediensten.
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Link met het Europees Parlement

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de Commissie Economische en Monetaire Zaken en
de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken op 30 mei 2017 had een uitwisseling van
gedachten plaats over de landenspecifieke aanbevelingen 2017 met Valdis Dombrovskis (ViceVoorzitter van de Commissie en Commissaris voor de Euro en de Sociale Dialoog), Marianne
Thyssen (Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit), en Pierre Moscovici (Commissaris voor Economische en Financiële Zaken,
Belastingen en Douane).
2. Europese pijler van sociale rechten - lunchdebat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers vinden de Pijler een prioriteit. Alle lidstaten moeten de handen in elkaar slaan om
hier werk van te maken en hierdoor dichter bij de burger en zijn zorgen te komen: werkloosheid,
armoede, sociale uitsluiting. De EU moet eenheid tonen voor sociale waarden en zorgen voor
een billijker en sociaal Europa. De lidstaten zijn op zoek naar gemeenschappelijke oplossingen
met als doel vooruitgang voor iedereen. De ministers spreken af werk te maken van werk- en
sociale voorwaarden, rekening houdend met nationale omstandigheden vanuit de wetenschap
dat de lidstaten niet met dezelfde snelheid vooruitgang kunnen maken. De Pijler is geen
wetgevingsvoorstel, maar de verwezenlijking ervan hangt af van de politieke wil. De ministers
vinden dat rekening moet worden gehouden met subsidiariteit en de rol van de sociale
partners. De lidstaten willen allemaal op een flexibele wijze hieraan meewerken. Er is wel meer
concurrentiekracht nodig, maar deze kan gepaard gaan met sociale convergentie. De Raad
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) wil mikken
op een interinstitutionele afkondiging vóór het einde van het jaar. De Pijler is een breed
instrument dat met de nodige flexibiliteit moet worden ingezet op politiek niveau door de
ministers van Werk en Sociale Zaken, en dit met de nodige raadpleging van de sociale partners.
Verder moeten ministers met belendende bevoegdheden betrokken worden om de 20
beginselen van de Pijler in ere te houden. Het Europees Parlement heeft reeds zijn stem
uitgesproken over de Pijler. De EPSCO Raad moet erover waken het Europees Parlement aan
boord te houden met het oog op de Interinstitutionele Afkondiging. Het Ests voorzitterschap
heeft het mandaat om de verdere besprekingen te voeren met het Europees Parlement en de
Commissie zodat de Interinstitutionele Afkondiging nog kan getekend worden vóór het einde
van 2017.
België steunt ten volle de Europese Pijler van Sociale Rechten die eind april door de Commissie
werd voorgesteld en onderschrijft het basisstreven naar opwaartse sociale convergentie. Een
socialer, eerlijker Europa is een legitieme verzuchting van veel burgers. De Pijler van Sociale
Rechten kan het draagvlak voor de Europese Unie versterken. België is verheugd dat de Pijler
niet enkel openstaat voor de Eurozone, maar voor de hele Europese Unie, zodat er een gelijk
speelveld op sociaal en werkgelegenheidsvlak ontstaat. Dit is ook belangrijk voor een faire
arbeidsmobiliteit.
België steunt verder het belang van een meer zichtbare en meer verfijnde monitoring van de
werkgelegenheids- en sociale situatie en kan de doelstellingen van een uitgebreider scorebord
steunen. Toch pleit de minister voor meer flexibiliteit in de keuze van de indicatoren en een
optimale aansluiting bij de bestaande monitoringinstrumenten. Bij de implementatie van de
Pijler moet er verder worden gebouwd op bestaande strategieën, instrumenten en processen
die hun doeltreffendheid hebben aangetoond. De opvolging en monitoring van de Pijler hoort
voor ons thuis in het Europees Semester.
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De twintig fundamentele principes en rechten die voorliggen zijn een coherente set die niet
mag opengebroken worden. Door hun integrale benadering beantwoorden ze aan de langere
termijn ontwikkelingen - de globalisering, de digitalisering, de ongunstige demografische
evoluties enz.- maar ook aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen waarmee de Europese
Unie wordt geconfronteerd.
De plechtige afkondiging is voor België een politieke tekst met ambitieuze beginselverklaringen
die een krachtige oproep voor een meer sociaal Europa moet vormen. Er moet vermeden
worden dat door syntactische of “wording –oefeningen” de ambities worden afgezwakt.
Wel vergt de implementatie van deze set van principes en rechten een uitgebreide
impactanalyse op nationaal niveau. Belangrijk is dat de subsidiariteit en proportionaliteit wordt
gerespecteerd, zodat er voldoende ruimte is om binnen elke lidstaat de maatregel en op het
juiste politieke bevoegdheidsniveau – het nationale, regionale of lokale – uit te voeren.
Gedurende het hele proces moet ook de rol van de sociale partners worden gewaarborgd, hun
betrokkenheid is essentieel voor het welslagen.
Tot slot heeft België steeds gepleit voor een sterke rol van de EPSCO-Raad, met name in het
Europees Semester. Dit geldt eveneens voor de Europese Pijler van Sociale Rechten.

Link met het Europees Parlement

Op 26 april 2017 had een debat plaats in plenaire zitting van het Europees Parlement over de
Pijler in aanwezigheid van Valdis Dombrovskis (Vice-Voorzitter van de Commissie en
Commissaris voor de Euro en de Sociale Dialoog), Frans Timmermans (Vice-Voorzitter van de
Commissie en Commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen,
Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten) en Marianne Thyssen (Commissaris
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit).
11. Raad Economische en financiële zaken
Datum
16 juni 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Bijdrage voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 22
agenda
en 23 juni 2017: ontwerpaanbevelingen van de Raad aan alle
lidstaten inzake de nationale hervormingsprogramma’s en
ontwerpadviezen van de Raad over de geactualiseerde
stabiliteits- en convergentieprogramma’s - goedkeuring
1.

Bijdrage voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 juni 2017:
ontwerpaanbevelingen van de Raad aan alle lidstaten inzake de nationale
hervormingsprogramma’s en ontwerpadviezen van de Raad over de geactualiseerde
stabiliteits- en convergentieprogramma’s – goedkeuring

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorzitterschap presenteerde kort de ontwerpaanbevelingen inzake de nationale
hervormingsprogramma’s en de ontwerpadviezen over de geactualiseerde stabiliteits - en
convergentieprogramma’s, zoals deze goedgekeurd werden in het Economisch en Financieel
Comité.
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De vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank stelde dat de reductie van het aantal
aanbevelingen tot gevolg heeft dat een aantal thema’s zoals het ondernemingsklimaat minder
belicht worden en formuleerde enkele bemerkingen betreffende de risico’s verbonden aan de
prijsevolutie van vastgoed, de noodzaak van diepgaande analyses van landen die een
buitensporig overschot op hun lopende rekening vertonen en de noodzaak om de budgettaire
inspanningen verder te zetten in de huidige omgeving van lage intrestvoeten.
Er volgde een korte discussie omtrent onder andere de opmerking die Polen gekregen heeft in
verband met de wijzigingen aan het juridisch systeem en de impact hiervan op de
rechtszekerheid. België kwam niet tussen.
De ministers hebben de ontwerpaanbevelingen en ontwerpadviezen aangenomen. De
documenten zullen voor bevestiging aan de Europese Raad voorgelegd worden. De formele
goedkeuring, waarmee het Europees Semester afgesloten wordt, volgt op de ECOFIN Raad van
11 juli.
12. Raad Leefmilieu
Datum
19 juni 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu
België
Hoofdpunten van de 1. Broeikasgasemissiereducties in de niet-ETS-sectoren
agenda
2. EU-actieplan voor de natuur, de mensen en de economie
1.

Broeikasgasemissiereducties in de niet-ETS-sectoren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Leefmilieu kregen een overzicht van de stand van de onderhandelingen over het
voorstel voor bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties voor de lidstaten tegen 2030 (ESR)
en het voorstel voor de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen door landgebruik,
verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (LULUCFverordening), beide daterend van juli 2016.
De bespreking van beide dossiers kon nog niet worden afgerond onder het Maltese
voorzitterschap, er waren nog te veel punten van onenigheid. Sommige van de lidstaten met een
lager dan gemiddeld BNP/capita vragen om rekening te houden met het feit dat ze beter zullen
presteren in 2020 dan hun nationale doelstelling, maar het moeilijk zouden kunnen hebben om
de hun toegewezen 2030-doelstelling te bereiken. Om die lidstaten tegemoet te komen, stelde het
Maltese voorzitterschap voor om een “veiligheidsreserve” te creëren, waar deze lidstaten die het
in 2020 beter deden dan gevraagd, in 2030 gebruik van kunnen maken, in de mate dat de algemene
Europese doelstelling in 2030 overtroffen wordt. Voor LULUCF stelde het voorzitterschap voor om
voor bosbeheer meer rekening te houden met de diverse situaties in de lidstaten door lidstaten
toe te laten een “nationale buffer” te hanteren, waardoor debieten uit bosbeheer slechts
gedeeltelijk aangerekend zouden worden.
Beide voorstellen werden in het algemeen door de lidstaten gezien als een goede basis voor
verdere onderhandelingen. Voor België kan de oprichting van een veiligheidsreserve overwogen
worden in het kader van een compromis, maar enkel onder de strikte voorwaarde dat de andere
gevoelige elementen van het dossier onveranderd blijven. België tekent voorbehoud aan tegen het
voorstel inzake de “nationale buffer” voor bosbeheer onder LULUCF, maar erkent wel de
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bekommernissen van bosrijke lidstaten. België stelt voor dat er daarom rekening gehouden kan
worden met meer recente data voor het bepalen van het referentieniveau.
Het Estse voorzitterschap zal de besprekingen in de tweede helft van 2017 verderzetten en hoopt
een akkoord (algemene benadering) te bereiken op de Raad Leefmilieu van 13 oktober 2017. Daarna
kunnen de trilogen starten om een akkoord in eerste lezing met het Europees Parlement te
bereiken.

Link met het Europees Parlement

De twee voorstellen volgen de gewone wetgevende procedure en worden besproken in de ENVI
Commissie van het Europees Parlement (Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en
Voedselveiligheid). Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/NL) is rapporteur voor het ESR-voorstel, Norbert
Lins (EPP/DE) is rapporteur voor het LULUCF-voorstel. De ENVI Commissie van het Europees
Parlement stemde op 30 mei 2017 en eind juni 2017 respectievelijk.
2. EU-actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het “actieplan voor de natuur, de mensen en de economie” verscheen op 27 april 2017, en dit naar
aanleiding van de “fitness check” van de natuurrichtlijnen (vogel- en habitatrichtlijn). Deze fitness
check had uitgewezen dat deze richtlijnen “fit for purpose” zijn, maar dat de uitvoering ervan
aanzienlijk moet worden verbeterd. Enkele belangrijke redenen voor de gebrekkige uitvoering die
bleken uit de fitness check zijn de beperkte middelen, een zwakke handhaving, weinig integratie
van natuurdoelstellingen in andere beleidsgebieden, ontoereikende kennis van en toegang tot
gegevens, slechte communicatie en weinig betrokkenheid van belanghebbenden. Bovendien
hebben degenen die de richtlijnen uitvoeren, in het bijzonder op regionaal en lokaal niveau, soms
onvoldoende kennis van de verplichtingen van de richtlijnen en van de flexibiliteit en kansen die
deze bieden. Dit kan tot spanningen tussen natuurbescherming en economische activiteit leiden.
Het actieplan stelt daarom 4 prioriteiten, met 15 acties voor, te ondernemen op het Europese
niveau, maar ook door de lidstaten en de betrokken belanghebbenden.
De Raad Leefmilieu nam conclusies aan waarin ze het actieplan en de acties verwelkomt, zoals de
aangekondigde aanname van duidelijke richtsnoeren om de uitvoering van de natuurrichtlijnen
te ondersteunen, en voor de integratie van ecosysteemdiensten in de besluitvorming. De conclusies
onderstrepen de noodzaak van voorspelbare, passende, reguliere en gerichte financiering door de
EU en moedigen de Commissie in dat verband aan na te denken over manieren om
natuurbescherming beter te integreren in EU-financiering. De conclusies dringen er bij de
Commissie en de lidstaten op aan Natura 2000 en bredere biodiversiteit beter te integreren in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, het cohesiebeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid, het
geïntegreerd maritiem beleid en het beleid inzake onderzoek en innovatie; deze beleidsterreinen
kunnen een positieve bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de
natuurrichtlijnen.
Ook België verwelkomt het actieplan en de aangekondigde richtsnoeren, benadrukt het belang van
voldoende financiering voor de uitvoering en voor de ondersteuning van landeigenaars en –
gebruikers en van een effectievere integratie van natuurdoelen in andere beleidssectoren, zodat
er win-wins bereikt kunnen worden.

Link met het Europees Parlement

Nog geen behandeling in het Europees Parlement voorzien.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. Herziening richtlijn kilometerheffing en herziening richtlijn interoperabiliteit van
elektronische tolsystemen (EETS)

Beide voorstellen maken deel uit van het wegvervoerpakket dat op 31 mei 2017 door de
Commissie werd voorgesteld. In dit pakket wordt een breed scala van initiatieven voorgesteld
om het verkeer veiliger te maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot,
luchtvervuiling en congestie te verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te
verlagen, zwartwerk te bestrijden en werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en
rusttijden te verzekeren. De tolheffingsvoorstellen uit dit pakket werden door de Vlaamse
Regering als prioritair aangemerkt.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige
naam

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen
van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
voertuigen
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van
wegentol in de Unie (herschikking)

Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingspro
cedure in de Raad

COM (2017)280, COM (2017)276 en COM (2017)275
Voorstellen van richtlijn
Eurovignetrichtlijn en EETS-richtlijn
Gekwalificeerde meerderheid – Transportraad
Eurovignetrichtlijn – herziening verkeersbelasting:
Unanimiteit – wellicht transportraad
Eurovignetrichtlijn:
Gewone wetgevende procedure
Verantwoordelijk comité: TRAN
Opinie Eurovignetrichtlijn: ENVI
Eurovignetrichtlijn - herziening verkeersbelasting:
Consultatieprocedure
Verantwoordelijk comité: TRAN
Opinie Eurovignetrichtlijn: ENVI
EETS-richtlijn:
Gewone wetgevende procedure
Verantwoordelijk comité: TRAN
Opinie EETS-richtlijn: ITRE, LIBE
Eurovignetrichtlijn:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1498735455431&uri=CELEX:52017PC0275
Eurovignetrichtlijn – herziening verkeersbelasting:

Actoren + rol van
het Europees
Parlement

EUR-lex wetgevingsprocedur
es
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Link Oeil

COM Impact
Assessment

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0276&qid=1498721608826
EETS-richtlijn:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1498465414771&uri=CELEX:52017PC0280
Eurovignetrichtlijn:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=e
n&reference=2017/0114(OLP)
Eurovignetrichtlijn –herziening verkeersbelasting:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?refer
ence=2017/0115(CNS)&l=en
EETS-richtlijn:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?refer
ence=2017/0128(COD)&l=en
Eurovignetrichtlijn: SWD (2017)180-181
Eurovignetrichtlijn - herziening verkeersbelasting:
SWD (2017) 180-181
EETS-richtlijn: SWD (2017)190

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

MOW
FB, OMG, VVM – De Lijn
Andere gewesten, Viapass
Projectgroep o.l.v. MOW
(Op te richten) interregionale projectgroep

C. Inhoud van het voorstel
1.

Eurovignetrichtlijn

In haar mededeling over een Europese strategie voor koolstofarme mobiliteit van 2016 heeft de
Commissie aangekondigd dat zij een voorstel zou doen tot herziening van de richtlijn inzake
infrastructuurheffingen voor vrachtwagens (Richtlijn 1999/62/EG). In het eerste transportpakket
in het kader van de mededeling “Europe on the move” van eind mei 2017 werd een voorstel tot
herziening opgenomen.
Hiermee beoogt de Commissie:
 een variatie van de heffingen op basis van de koolstofuitstoot mogelijk te maken;
 de beginselen van de richtlijn uit te breiden naar alle voertuigen met 4 wielen:
personenwagens, bestelwagens, minibussen, touringcars en autobussen en vrachtwagens
onder 12 ton.
 stappen te nemen naar de toepassing van de beginselen “de vervuiler betaalt” en “de
gebruiker betaalt” en werk te maken van een financieel en ecologisch duurzaam
wegvervoer dat maatschappelijk billijk is.
De Commissie stelt voor om de tijdgerelateerde gebruiksrechten (vignetten) geleidelijk te
vervangen door heffingen op basis van afstand. Voor vrachtwagens worden ze uitgefaseerd in
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2023, voor personenvervoer in 2027. Vanaf 2018 kunnen de lidstaten geen gebruiksrechten meer
invoeren voor zware bedrijfsvoertuigen. De tijdgerelateerde gebruiksrechten zijn immers geen
reële afspiegeling van de infrastructuurkosten en niet doeltreffend om een schoner en efficiënter
vervoer te stimuleren of de congestie terug te dringen. Daarnaast wordt een proportionaliteit
voorgesteld voor de verschillende periodes van vignetten.
De herziene richtlijn zal de invoering van een heffing op basis van externe kosten bevorderen.
Dergelijke heffing die reeds op grond van Richtlijn 1999/62/EG kon ingevoerd worden, wordt vanaf
2021 een verplichting voor zwaar vervoer. De herziene richtlijn voorziet in de verplichte
doorberekening van de externe kosten op minstens die delen van het tolwegennet waar de door
zware bedrijfsvoertuigen veroorzaakte luchtverontreiniging en geluidshinder relevant is.
Daarnaast worden de methode en maximum waarden vervangen door eenvoudiger toepasbare
referentiewaarden en is een notificatie enkel nodig bij hogere tarieven dan de referentiewaarden.
De differentiatie van de infrastructuurkost naar Euronorm wordt uitgefaseerd tegen 2021. Een
nieuwe inkomstenneutrale variatie voor zwaar vervoer en bussen naar CO2 wordt ingevoerd van
zodra de berekeningsmethode beschikbaar is (verwacht in 2020). Voor licht vervoer is een variatie
mogelijk naar CO2 en luchtverontreinigende stoffen (real driving emissions).
Lidstaten moeten volgens het voorstel voor de meest efficiënte en milieuvriendelijke voertuigen
een aanzienlijke korting (tot 75%) toestaan op de tolgelden en gebruiksrechten.
Er worden specifieke congestieheffingen toegestaan bovenop de infrastructuurkost, op
voorwaarde dat ze gelden voor alle voertuigcategorieën. Dergelijke heffingen moeten berekend
worden op basis van de marginale congestiekosten en gevarieerd worden naargelang van plaats,
tijdstip en voertuigcategorie. Dit kan enkel worden toegepast op bepaalde congestiegevoelige
segmenten en uren en de inkomsten moeten worden geïnvesteerd in maatregelen om congestie
aan te pakken.
Er zijn toeslagen op de infrastructuurheffingen mogelijk voor bepaalde wegen (niet enkel meer
berggebieden), om een antwoord te bieden op aanzienlijke milieuschade of congestie. Als een
toeslag wordt aangerekend, kan geen congestieheffing worden aangerekend.
De tolsystemen kunnen middelen genereren voor de financiering van onderhoud en de
ontwikkeling van hoogwaardige vervoerinfrastructuur. Lidstaten worden aangespoord de
opbrengsten uit tolgelden daarvoor te gebruiken en ze worden verplicht verslag uit te brengen
over de besteding van de opbrengsten.
2. Eurovignetrichtlijn – voorstel herziening verkeersbelasting
De minima voor verkeersbelasting in de annex worden gradueel naar 0 gebracht voor zwaar
vrachtvervoer over een periode van 5 jaar. De andere categorieën zijn niet opgenomen in dit
voorstel.
Een compensatie met een reductie van verkeersbelasting is enkel mogelijk bij de invoering van een
afstandsgerelateerd tolheffingssysteem.
3. EETS-richtlijn
De initiële EETS-richtlijn uit 2004 en de hierbij horende beschikking uit 2009 moesten de
modaliteiten bepalen om een grensoverschrijdende interoperabiliteit te implementeren voor
elektronische tolheffingssystemen. Deze doelstelling is tot op heden in de meeste lidstaten niet
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gerealiseerd en vandaag kunnen in een heel aantal lidstaten enkel nationale on board units (OBU’s)
worden gebruikt.
Een aantal problemen die zich stellen zijn: het opleggen van buitensporige eisen door de EETSrichtlijn, een discriminerende behandeling door overheden, onduidelijkheden in de wetgeving en
lange procedures. Daarnaast stelt er zich ook een probleem op vlak van grensoverschrijdende
uitwisseling van gegevens voor de handhaving van het systeem waarbij de betaling van tol door
bestuurders die ingeschreven zijn in een andere lidstaat moeilijk af te dwingen is.
Belangrijkste wijziging in het voorstel betreft een toevoeging van een objectief en een kader voor
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie voor tolheffing. De Commissie stelt een
automatisch systeem van informatie-uitwisseling tussen lidstaten voor voor gebruikers van
voertuigen die geen tol hebben betaald. Om buitensporige administratieve lasten te vermijden
wordt een gelijkaardig systeem voorgesteld als in de richtlijn cross border enforcement (richtlijn
2011/82).
Daarnaast wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar video tolling systemen en werd de
limitatieve lijst met mogelijke technologieën verplaatst naar de annex om deze desgevallend
makkelijker te kunnen aanpassen. Er wordt een uitzondering toegevoegd om aanbieders van EETS
voor lichte voertuigen de mogelijkheid te geven hun klanten boordapparatuur aan te bieden die
alleen geschikt is voor gebruik met de 5,8 GHz microgolftechnologie. Deze uitzondering geldt tot
31 december 2027.
De EETS-aanbieders worden ook niet meer verplicht om de toldomeinen van de 28 lidstaten af te
dekken maar kunnen zelf hun marktdekking kiezen. De rechten en plichten van de EETS-aanbieder
en de tolheffende autoriteit worden ook beter afgebakend. Tot slot wordt ingezet op digitalisering
met het invoeren van de mogelijkheid tot het gebruik van e-documenten.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Vervoerssector, consumenten.
E. Subsidiariteits-inschatting
1.

Eurovignetrichtlijn

Binnen een eengemaakte Europese Transportmarkt worden problemen inzake emissies, congestie
en kwaliteit van infrastructuur best op een geharmoniseerde manier aangepakt. Anders kunnen
inspanningen van de ene lidstaat worden weggevaagd door problemen of beleid in een andere
lidstaat.
Het probleem van een gebrek aan coherentie tussen de nationale wetgeving inzake wegbeprijzing
heeft per definitie een Europese dimensie. Gezien het grensoverschrijdende en internationale
karakter van de wegvervoersector geldt dit in eerste instantie voor het zwaar vervoer.
Belangrijk is dat de lidstaten hierbij de nodige soevereiniteit behouden op vlak van directe
belastingen.
De uitbreiding van het toepassingsgebied naar alle andere voertuigcategorieën wordt
gerechtvaardigd door hun op impact op EU en mondiaal niveau.
De Commissie is van mening dat de toepassing van de richtlijn op personenwagens, bestelwagens
en minibussen zal helpen voorkomen dat incidentele gebruikers of in het buitenland ingeschreven
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voertuigen het risico lopen van een ongelijke behandeling door de lidstaten. De toepassing op
autobussen/touringcars zal volgens hen helpen om de concurrentieverstoring op de interne markt
voor passagiersvervoer terug te dringen. Het wegvervoer geniet immers een voorkeursbehandeling
(vrijstelling van infrastructuurheffingen) ten opzichte van het spoor, waarvoor wel
infrastructuurheffingen moeten worden betaald.
In het algemeen is de toepassing van de richtlijn op al die voertuigen gerechtvaardigd omdat ze
allemaal gebruik maken van dezelfde wegeninfrastructuur en bijdragen tot de uitstoot van CO2,
luchtverontreiniging en congestie.
Belangrijk hierbij is de vrijheid van de lidstaat om de keuze te hebben om een tolheffingssysteem
te implementeren en de vrijheid om zelf te beslissen over de aanwending van de inkomsten.
2. EETS- Richtlijn
Een goede organisatie van de markt voor elektronische tolheffing op Europees niveau is belangrijk
voor een vlotte werking van de interne markt voor het wegvervoer. Gezien individuele lidstaten
geen incentives hebben om hier zelf stappen in te nemen is een EU aanpak geoorloofd.
Op vlak van handhaving is er momenteel geen Europees kader en zijn er momenteel slechts
bilaterale akkoorden tussen lidstaten. Er is gebleken dat deze aanpak zijn limieten heeft en dat
een Europese aanpak aangewezen is om een efficiënt systeem van grensoverschrijdende
uitwisseling van informatie op te zetten voor tolovertreders. Dit is een belangrijk sluitstuk in de
implementatie van het gebruiker betaalt-principe.
F. Eerste politieke standpuntinname
De gedetailleerde standpuntbepaling loopt momenteel nog maar er kunnen al een aantal eerste
lijnen van politieke standpuntinname worden ingenomen:
 Een uitbreiding van het toepassingsgebied naar personenwagens, bestelwagens,
minibussen, touringcars en autobussen en vrachtwagens onder 12ton is aanvaardbaar op
voorwaarde dat de voorstellen voor een graduele afbouw van de minima voor
verkeersbelasting voor zware vrachtwagens worden meegenomen. Vlaanderen is van
mening dat deze graduele afbouw ook sneller mag dan over 5 jaar en dat voor de andere
categorieën een nultarief van bij de start moet mogelijk zijn.
 Het toepassingsgebied wordt ook uitgebreid met de opname van bussen vanaf 2020.
Naast de vraag of een opname van het openbaar vervoer opportuun is stelt zich ook de
vraag of een opname van bussen in 2020 haalbaar is. Er wordt bekeken of deze timing
niet beter wat achteruit wordt geschoven.
 Het principe dat de mogelijkheden om congestie aan te rekenen worden verruimd met
mogelijkheden met een mark up of via een congestieheffing is positief. Deze mark up
moet geheven kunnen worden op alle voertuigcategorieën die tol zullen moeten betalen
op de nieuwe te bouwen verbinding die gefinancierd wordt met de mark up.
 De richtlijn blijft te vaag over mogelijke compensaties die lidstaten mogen doorvoeren
bij de invoering van een tolheffing. De regels inzake staatssteun moeten soepel
geïnterpreteerd worden, rekening houdende met de milieuwinsten die door tol kunnen
geboekt worden.
 Bij het voorstel wordt een uitgebreide en jaarlijkse rapportering opgenomen. Er wordt
bekeken of dergelijke jaarlijkse omvangrijke rapportering beter minder frequent wordt
gehouden en dat de meerwaarde van de opgevraagde data goed wordt afgewogen.
 In de EETS-richtlijn wordt de opname van een kader voor de grensoverschrijdende
uitwisseling van gegevens voor tolheffing verwelkomd. Daarnaast zou het ook nuttig zijn
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om een kader te voorzien voor bijstand bij het innen van tolgelden en boetes. De
modaliteiten worden verder onderzocht.
 In de EETS-richtlijn moet de definitie van ‘Road fee’ verder worden verduidelijkt. De
Vlaamse Regering steunt een zo ruim mogelijke invulling die alle vormen van tol,
vignetten en lage emissiezones omvat.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 juni 2017 werden 6 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM (2017) 0275
Naam: in rekening brengen
van het gebruik van
bepaalde
infrastructuurvoorzieninge
n aan zware voertuigen
Voorstel: COM (2017) 0276
Naam: in rekening brengen
van het gebruik van
bepaalde
infrastructuurvoorzieninge
n aan zware voertuigen, wat
betreft de bepalingen inzake
belastingen op voertuigen
Voorstel: COM (2017) 0278
Naam: regels voor de
terbeschikkingstelling van
bestuurders
in
de
wegvervoersector

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van
Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

Bevoegdheid1
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomeinen
MOW, FB en
Omgeving

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het Vlaamse
in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware bevoegdheid
vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen
Beleidsdomeinen
MOW, FB en
Omgeving

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke bevoegdheid
regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de
terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

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.

28

Voorstel: COM (2017) 0280
Naam: interoperabiliteit van
elektronische
tolheffingssystemen
voor
het
wegverkeer
en
vergemakkelijking van de
grensoverschrijdende
uitwisseling van informatie
over
niet-betaling
van
wegentol in de Unie
Voorstel: COM (2017) 0282
Naam: het gebruik van
gehuurde voertuigen zonder
bestuurder voor het vervoer
van goederen over de weg
Voorstel: COM (2017) 0335
Naam: uitwisseling van
inlichtingen op
belastinggebied met
betrekking tot te
rapporteren
grensoverschrijdende
constructies

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de
interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter
vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van
wegentol in de Unie (herschikking)

Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomeinen
MOW, FB en
Omgeving

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van
Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor
het vervoer van goederen over de weg

Federale
bevoegdheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft Te bepalen
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te
rapporteren grensoverschrijdende constructies
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 juni 2017 werden 5 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/952
Naam: wijzing van Richtlijn
(EU) 2016/1164 wat betreft
hybridemismatches met
derde landen
RL: (EU) 2017/1009
Naam: vrijstelling voor
cadmium en lood in
filterglas en glas dat voor
reflectienormen wordt
gebruikt
RL: (EU) 2017/1010
Naam: vrijstelling voor lood
in lagerschalen en -bussen
voor bepaalde
koelmiddelhoudende
compressors
RL: (EU) 2017/1011
Naam: vrijstelling voor lood
in wit glas dat voor

2
3

Inhoud
Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU)
2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen

Termijn2
31-12-2019

Bevoegdheid3
Federale
bevoegdheid

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1009 van de Commissie van 13 maart 2017 tot 06-07-2018 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij
bevoegdheid
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een
vrijstelling voor cadmium en lood in filterglas en glas dat voor reflectienormen wordt
gebruikt
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1010 van de Commissie van 13 maart 2017 tot wijziging, 06-07-2018 Federale
met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn
bevoegdheid
2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor
lood in lagerschalen en -bussen voor bepaalde koelmiddelhoudende compressors

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1011 van de Commissie van 15 maart 2017 tot wijziging, 06-07-2018 Federale
met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn
bevoegdheid

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

2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor
lood in wit glas dat voor optische toepassingen wordt gebruikt

RL: (EU) 2017/1132
Naam: aspecten van het
vennootschapsrecht

Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017
aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht

-

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 juni 20174

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 16 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 11 heeft omgezet.

4

Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2017. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2017.
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VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Naam: in de handel brengen van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel
Beleidsdomein(en): LV
in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
Minister(s): Schauvliege
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften 31-12-2016
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn
2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.

RL: 2014/97/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
Naam:
registratie
van 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen
gemeenschappelijke lijst van De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
rassen
leveranciers en van rassen. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
Beleidsdomein(en): LV
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56268.
Minister(s): Schauvliege
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RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/2087

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn
bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers
moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 56269.
Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II 09-12-2016
van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
ladingresiduen
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
Beleidsdomein(en): Omgeving
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
Minister(s): Schauvliege
2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57416.
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 31-03-2017
Naam: officiële etiket van 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot
verpakkingen
die
zaai-of het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
pootgoed bevatten
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten. Het ministerieel besluit werd op 26 januari 2017
Beleidsdomein(en): LV
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Minister(s): Schauvliege

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50650.

RL: (EU) 2015/1480

Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie
van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit

Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 17 februari 2017 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en op 20 februari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51126 en MNE (2017) 51127

RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2016
Naam: verplichte automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen op De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het decreet
belastinggebied
houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen werd op 30 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 11 januari
Beleidsdomein(en): FB
2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
Minister(s): Tommelein
(2017) 50296. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december
2015 werd op 14 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51580.
RL: 2013/55/EU

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-01-2016
Naam: beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr.
administratieve samenwerking 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
(„de IMI-verordening”)
IMI
Beleidsdomein(en):
WVG, MOW, CJSM

EWI,

OV,
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

Crevits, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor
diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en
de toepassing van deze richtlijn.
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 genotificeerd aan 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 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners werd 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 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 werd het
ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten gewijzigd.
Het Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18
januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
RL: (EU) 2015/720

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 27-11-2016
Naam: verbruik van lichte plastic Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
draagtassen
De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele
definities en het artikel 1, 1 bis en volgende werd technisch geregeld worden door een aanpassing
van de overeenkomsten die door de Interregionale Verpakkingscommissie ter zake werden
afgesloten. Het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 4 mei 2017 tot wijziging van
het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 19 december 2013 tot erkenning van de
vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor
verpakkingsafval werd op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 mei 2017
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 52516.

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
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en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de strukturering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.
De andere artikelen van de richtlijn zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2
van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017 voor
de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de adviesraden.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/61/EU

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

Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
Minister(s): Homans, Weyts, gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
Tommelein, Gatz, Schauvliege
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)’
goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
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snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet werd op 31 maart 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van
State werd ontvangen. Er wordt tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
breedband opgemaakt. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband werd op 9 juni 2017 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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 is momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale
overheid en de gewesten.
RL: (EU) 2015/719

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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door een besluit
van de Vlaamse Regering.
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RL: 2014/52/EU

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van 16-05-2017
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet
Beleidsdomein(en): Omgeving
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
Minister(s): Schauvliege
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.
RL: 2014/45/EU

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

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

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

Vlaams scorebord van december 20175

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 3 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2017/0433

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

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2017.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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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
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen
zich
ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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
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
energie
uit
hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
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
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van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn wordt in Vlaanderen door een aanpassing van het energiebesluit. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft
technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van biomassacertificatie, van
duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUC-voorwaarden werd op 21
juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 juni 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53502.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/1787

Laatste stand van zaken

Termijn

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

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

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

Wat het ADR (wegvervoer) betreft, zal een besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. De
omzetting is in voorbereiding.
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Wat het ADN (binnenwateren) betreft, zal eveneens een besluit van de Vlaamse Regering worden
opgemaakt. Deze omzetting is in voorbereiding.
C.

Vlaams scorebord van juni 20186

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

Laatste stand van zaken

Termijn

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

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

6

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen
De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in
en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot
wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de

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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reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname
van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Er werd
advies ontvangen van de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid over beide besluiten. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in
en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth werd op 30 juni 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 09-05-2018
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang
tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1),
onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus
betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat betreft
punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor
het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585.
Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs, het decreet
basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het
secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor wat
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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 De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
het kader van een overplaatsing voorbereiding en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.
binnen een onderneming
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
Beleidsdomein(en): WSE, OV, het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits,
en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
Vandeurzen, Homans
diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25
november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord
te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het
samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende
een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging
van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van
vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10
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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.
RL: (EU) 2016/801

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

23-05-2018

OV,

Minister(s): Muyters, Crevits,
Gatz, Vandeurzen, Bourgeois
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in juni 2017 nog maatregelen te nemen in 6 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
2 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in juni 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.

Vier lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 2: IGS (23/11/2016)

Naam: seizoensarbeiders

12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
WVG
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

7

Crevits, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding, en bouwt
verder op de gecombineerde vergunning.

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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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.
Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)

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

24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding
en bouwt verder op de gecombineerde vergunning.
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
EWI, OV
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
Crevits
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
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van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

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

Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet
werd op 31 maart 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Er wordt tevens een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit hiertoe werd op 28 april 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
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 is
momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale overheid en de gewesten.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
onderdanen derde landen
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Richtlijn: 2011/98/EU
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
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.
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
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Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven werd op 2 juni 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
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.
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2. Twee lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

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

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

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

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

3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0014

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam: verbruik van lichte plastic
draagtassen

22/05/2017: antwoord op IGS verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

27/03/2017: goedkeuring van de verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Schauvliege

20/03/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

24/05/2017: nieuwe deadline voor antwoord op de IGS

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van
en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1
bis en volgende werd technisch geregeld worden door een aanpassing van de overeenkomsten die door de
Interregionale Verpakkingscommissie ter zake werden afgesloten. Het besluit van de Interregionale
Verpakkingscommissie van 4 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie
van 19 december 2013 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140
Evere als organisme voor verpakkingsafval werd op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12
mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017)
52516.
Nr: 2017/0218

Fase 2: IGS (31/03/2017)

Naam: vermindering van de 01/06/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS werd verzonden
nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen
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Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn wordt gesteld
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017
om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissie-inventarissen
en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote
puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van
toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te zijn met de
rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid en de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de strukturering
van de gegevens BS. Beide akten werden op 19 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676 en MNE (2017) 52678.
De andere artikelen van de richtlijn (met deadline 1 juli 2018) zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het
VLAREM van 16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017 voor de eerste maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

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

Naam: beroepskwalificaties en 27/06/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het aanvullend MROA ingediend bij de
administratieve samenwerking Europese Commissie
IMI
27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 28/06/2017
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
WVG, RWO
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Minister(s): Muyters, Crevits,
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Vandeurzen, Bourgeois
Commissie
Richtlijn: 2013/55/EU
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
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2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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
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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.
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
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voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. Hoewel de ingebrekestelling de
aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij
de aanmelding van het besluit van de Vlaamse Regering gewezen op de volledige conformiteit. In het met redenen
omkleed advies dat ontvangen werd op 27 april 2017 wordt expliciet bevestigd dat de IGS gericht was naar andere
Belgische overheden. De Europese Commissie heeft dus impliciet aangenomen dat Vlaanderen in orde is.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

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

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

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

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

Naam: Stedelijk afvalwater

6/11/2014: arrest in zaak C-395/13
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Beleidsdomein(en): Omgeving

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

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