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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda januari 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand januari 2018. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
22 januari
22 januari
23 januari
25-26 januari
29 januari

29 januari

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse Zaken
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Algemene Zaken (Art.50)

Woordvoerder
Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.
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2. Agenda februari 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand februari 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – februari 2018.
Datum
1-2 februari

13 februari

15 februari
19 februari
19 februari

20 februari
20 februari

23 februari
26 februari
26-27 februari
27 februari
27 februari
28 februari

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

Ministeriële conferentie
“Toerisme en economische
groei”
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Onderwijs)
Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

Raad Economische en
Financiële Zaken
Informele Raad Algemene
Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Informele leaders’ meeting
Raad Buitenlandse zaken
Informele Raad Buitenlandse
zaken (Handel)
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
Informele Raad Onderwijs,
Jeugdzaken, Cultuur en Sport
(Cultuur)

Woordvoerder
Interne markt:
Federaal
Industrie: Vlaams
Gewest
Onderzoek: Waals
Gewest
Vlaams Gewest

Assessor

Franse
Gemeenschap
Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal
Vlaamse
Gemeenschap

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

Interne markt: Vlaams
Gewest

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

n.v.t.

n.v.t.

3

3. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Strategie Irak
De Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie publiceerden op 8 januari een Gemeenschappelijke
Verklaring “Elements for an EU strategy for Iraq”. De Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari
ondersteunde deze verklaring. De raadsconclusies daarover en de verklaring vormen samen de
nieuwe EU strategie voor Irak. Met de aanname van de strategie onderstrepen de ministers dat
het belangrijk is de betrokkenheid van de EU bij Irak voort te zetten en te versterken. Een stabiel
en welvarend Irak is in het belang voor de interne veiligheid van de EU. In de strategie roept de
EU de Iraakse regering in Bagdad en de Koerdische regering (KRG) in Erbil op om op constructieve
en resultaatsgerichte wijze de dialoog verder te zetten. Gezien de beperkingen ten gevolge van
het referendum over onafhankelijkheid voor de Koerdische regio vanuit Bagdad (verminderen
budget KRG voor 2018, het sluiten van het KRG luchtruim en reisbeperkingen voor KRG burgers)
zal Vlaanderen dit aspect nauw opvolgen.
Raad Buitenlandse Zaken (22/01)
Na een informeel gesprek met premier Benjamin Netanyahu van Israël op de Raad van december,
hadden de Hoge Vertegenwoordiger en de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in de marge van
deze Raad een informele lunch met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De ontmoeting was
een gelegenheid voor de EU om haar eensgezinde en duidelijke boodschap inzake het belang van
het behoud van een tweestatenoplossing en de status van Jeruzalem als toekomstige hoofdstad
van 2 staten te herhalen. Vóór de informele lunch gingen de ministers in op de laatste
ontwikkelingen in het vredesproces in het Midden Oosten. Zij bespraken hoe de EU er mee voor
kan zorgen dat alle actoren meewerken zodat het vredesproces kan vorderen. Vlaanderen pleit
voor een actieve rol van de EU als ‘honest broker’ inzake het vredesproces in het Midden-Oosten.
De ministers hielden verder een eerste gedachtewisseling over de aanbevelingen van de Commissie
en de ontwerp onderhandelingsrichtsnoeren van 12 december 2017 voor een nieuwe overeenkomst
tussen de EU en de ACS-landen (Afrika, het Caribisch Gebied en het gebied van de Stille Oceaan),
omdat de huidige overeenkomst betreffende het partnerschap, de Overeenkomst van Cotonou, op
29 februari 2020 verstrijkt. De ministers betuigden hun brede steun voor de aanpak van de
Commissie, namelijk een paraplu-overeenkomst op ACS-niveau in combinatie met 3 regionale
partnerschappen, toegesneden op Afrika, het Caribisch Gebied en het gebied van de Stille Oceaan.
Zij onderstreepten dat moet worden voortgebouwd op de ervaring met de samenwerking in het
kader van de bestaande Overeenkomst van Cotonou, met name wat betreft politieke dialoog en
migratie. Gezien de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zich concentreert op Zuidelijk Afrika
volgt Vlaanderen deze besprekingen op.
Sancties
Venezuela: De Raad plaatste op 22 januari 7 ambtsdragers op de lijst van personen die
onderworpen zijn aan een bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen in het licht van de situatie
in Venezuela.
Noord-Korea: De Raad heeft op 22 januari 17 personen toegevoegd aan de lijst van personen van
wie de tegoeden worden bevroren en voor wie reisbeperkingen gelden. Eerder (op 8 januari)
stemde de EU haar sanctielijst af op Resolutie 2397 van de VN-Veiligheidsraad.
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B. Brexit-onderhandelingen
Europese lidstaten willen brexit-transitiefase
Op 29 januari hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders nieuwe richtsnoeren voor de
brexit-onderhandelingen aangenomen. Deze richtsnoeren bepalen dat na 29 maart 2019, de datum
van officiële terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, een transitiefase moet worden
ingelast tot eind 2020 zodat het land eerder geleidelijk en zonder al te grote schokken van de EU
wordt losgekoppeld. Deze periode moet ook toelaten dat de EU en het Verenigd Koninkrijk verder
een of meerdere akkoorden kunnen onderhandelen die vorm moeten geven aan hun toekomstige
relatie. Tijdens de transitiefase zou het Verenigd Koninkrijk blijvend gebonden zijn door het EUacquis en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, maar het zou wel grotendeels
uitgesloten worden uit de besluitvorming van de EU.
Theresa May stelde in september vorig jaar al dat er na de brexit een tijdelijke overgangsfase moet
komen, maar de Britse regering van haar kant lijkt momenteel verdeeld over de precieze toedracht
hiervan. Hoe de transitiefase uiteindelijk ingevuld zal worden, moet nog blijken, en zal de komende
maanden het onderwerp zijn van onderhandelingen tussen de teams van Michel Barnier en David
Davis. Er wordt hierover een akkoord verwacht tegen eind maart.
De Vlaamse regering is tevreden met de beslissing van de Europese lidstaten. Zij pleit al sinds het
begin van de brexit-onderhandelingen voor een transitieperiode die de basis moet leggen voor de
toekomstige verdragsrechtelijke relaties met het Verenigd Koninkrijk en een vlotte overgang moet
garanderen. Deze transitieperiode moet ook voor rechtszekerheid zorgen bij burgers en bedrijven.

C. Handel
In opvolging van het einde van de onderhandelingen over het Economisch Partnerschapsakkoord
tussen de EU en Japan op 8 december 2017 schuift de balans nu van het verdedigen van de
belangen naar het analyseren van de resultaten met het oog op de tenuitvoerlegging van het
akkoord. Daartoe organiseerde de Europese Commissie een informele technische vergadering om
toelichting te geven aan de lidstaten en openstaande vragen te beantwoorden. De Vlaamse
overheid maakt momenteel ook de balans op van de resultaten voor de prioritaire Vlaamse
belangen en zal bij de tenuitvoerlegging erop toezien dat de Vlaamse bedrijven maximaal gebruik
kunnen maken van de voordelen die het akkoord biedt. Gezien het ambitieuze doel van de
Commissie om tot ondertekening te kunnen overgaan voor de zomer wordt naarstig gewerkt aan
de zogenaamde “legal scrubbing” en vertaling van de teksten. De onderhandelingen over
investeringsbescherming lopen nog verder.
Van 15 tot 19 januari vond de 2de onderhandelingsronde plaats van het handelsluik van de
modernisering van het Associatieakkoord tussen de EU en Chili. De Commissie maakt gewag van
constructieve discussies over alle hoofdstukken, maar vaak nog op een algemeen niveau.
De onderhandelingen met Mexico zitten in een laatste fase. Van 29 januari tot 2 februari zaten
beide partners samen voor een achtste onderhandelingsronde. De negende ronde vond plaats in
Brussel van 5 tot 9 februari en de tiende onderhandelingsronde vindt plaats van 15 tot 19 februari
in Mexico-Stad. Vooral de onderhandelingen over openbare aanbesteding en intellectuele
eigendom, beide elementen van de Vlaamse prioritaire belangen voor dit akkoord, houden op dit
moment het sluiten van de onderhandelingen tegen. Er is echter grote hoop dat men voor maart
een politiek akkoord kan sluiten.
Na de discussies met de MERCOSUR-landen in de marge van de WTO-Ministeriële in Buenos Aires
in december 2017 werden de technische discussies verder gezet. Op 30 januari kwamen de leiders
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opnieuw samen met de Commissie om de gevoelige zaken in de aanboden aan beide zijden te
bespreken. Beide partijen trachten het politieke momentum, gezien de nakende verkiezingen in
Brazilië, te benutten zonder snelheid voor kwaliteit te plaatsen. Ook Vlaanderen benadrukt dit en
streeft naar een ambitieus, maar evenwichtig akkoord waarbij zowel aandacht moet gaan naar
het economisch potentieel dat deze grote – tot dusver tamelijk gesloten- markt betekent voor de
Vlaamse offensieve belangen als naar maatregelen om onze gevoelige landbouwsector een gelijk
speelveld te bieden en voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Er werd in januari geen
politiek akkoord bereikt.
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4. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
23 januari 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Verdieping Economische en Monetaire Unie - beleidsdebat
agenda
2. Europees Semester: conclusies over de jaarlijkse groeianalyse
en het waarschuwingsmechanismeverslag, aanbeveling van
de Raad over het economisch beleid van de eurozone
1.

Verdieping Economische en Monetaire Unie - beleidsdebat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 6 december publiceerde de Europese Commissie een pakket voorstellen betreffende de
verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU; zie Maandelijkse Mededeling over de
belangrijkste ontwikkelingen in de EU van vorige maand).
De hervorming van de EMU werd besproken tijdens de Eurotop van december in inclusief
formaat. Tijdens deze Eurotop werd geconcludeerd dat de economische context een goede
opportuniteit biedt voor de verdere uitwerking van de EMU in het algemeen en voor de
vervolmaking van de bankenunie en de versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM) in het bijzonder, daar deze dossiers het verst gevorderd zijn. De andere elementen uit het
pakket (zoals bijvoorbeeld de creatie van een stabilisatiefunctie) behoeven verdere
consensusvorming.
Het dossier werd verder besproken tijdens de Eurogroep van 22 januari, waarna ook een
beleidsdebat volgde tijdens de ECOFIN Raad van 23 januari. De discussie was zeer breed, er
werden geen nieuwe standpunten genoteerd. België herhaalde dat de prioriteit ligt bij het
afwerken van de bankenunie en de omvorming van het ESM in een Europees Monetair Fonds.
Wat de bankenunie betreft moet eerst voortgang gemaakt worden met verdere risicoreductie,
alvorens verdere stappen gezet kunnen worden op het vlak van risicodeling. Wat de omvorming
van het ESM betreft, moet de discussie focussen op de inhoud en minder op het institutionele
aspect. Een gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden (een punt waar de Vlaamse
Regering in haar visienota ook op aandringt). Het ESM is de meest logische speler om deze rol
op zich te nemen. Verder stelde België tevens dat de regels van het Stabiliteits- en Groeipact
vereenvoudigd moeten worden en dat er openheid is om de besprekingen omrent een centrale
budgettaire capaciteit op te starten, die een nuttige rol zou kunnen spelen voor het opvangen
van zowel symmetrische als asymmetrische schokken.
Het dossier zal vervolgens geagendeerd worden tijdens de Eurotop van maart en juni. In maart
vindt er tevens een Leaders’ Agenda bijeenkomst over de EMU plaats.
2. Europees Semester: conclusies over de jaarlijkse groeianalyse en het
waarschuwingsmechanismeverslag, aanbeveling van de Raad over het economisch beleid
van de eurozone

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 22 november publiceerde de Europese Commissie onder andere haar jaarlijkse groeianalyse,
het waarschuwingsmechanismeverslag en haar ontwerpaanbeveling over het economisch
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beleid van de eurozone. De publicatie van dit zogenaamde “herfstpakket” vormde het startschot
van het Europees Semester 2018. In dit pakket worden de algemene economische en sociale
prioriteiten voor de EU uiteengezet en krijgen de lidstaten richtsnoeren voor het volgend jaar.
Het pakket is gebaseerd op de economische herfstvooruitzichten van de Commissie en bouwt
voort op de prioriteiten van voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie van 2017. Het werd
ook geïnspireerd door de onlangs op de sociale top van Göteborg afgekondigde Europese pijler
van sociale rechten.
In de jaarlijkse groeianalyse beveelt de Commissie voor 2018 aan om verder in te zetten op de
drie beleidsprioriteiten die sinds haar aantreden naar voor werden geschoven voor het
economisch en sociaal beleid, met name het verder inzetten op investeringen, het voortzetten
van structurele hervormingen en een verantwoordelijk begrotingsbeleid.
Het waarschuwingsmechanismeverslag vormt het startpunt van de jaarlijkse cyclus van de
macro-economische onevenwichtighedenprocedure uit het Six Pack. Aan de hand van een
knipperlichttabel met macro-economische indicatoren besliste de Commissie om 12 lidstaten
aan een diepgaande evaluatie te onderwerpen. Voor deze lidstaten werden in de vorige
toezichtcyclus onevenwichtigheden geïdentificeerd en is er nu een nieuwe diepgaande
evaluatie nodig om te beoordelen of deze onevenwichtigheden aanhouden dan wel of deze
verholpen werden. Voor België werden in de voorgaande toezichtcyclus geen
onevenwichtigheden geïdentificeerd en ziet de Commissie ook nu geen grote risico’s die een
diepgaande evaluatie in 2018 zouden rechtvaardigen.
Gelet op de sterke onderlinge afhankelijkheid en de mogelijke overloopeffecten tussen de
landen van de eurozone moet het economisch beleid van de lidstaten van de e urozone sterker
bewaakt en gecoördineerd worden. De aanbevelingen voor het economisch beleid van de
eurozone worden sinds de enkele jaren in het najaar gepubliceerd in plaats van samen met de
landenspecifieke aanbevelingen in het voorjaar. De Commissie hoopt dat de lidstaten op die
manier beter rekening zullen houden met de gezamenlijke uitdagingen bij het ontwikkelen van
nationaal beleid. De aanbeveling gaat in op:
 de noodzaak om een beleid na te streven dat duurzame en inclusieve groei ondersteunt,
de weerbaarheid van de economie verbetert en bijdraagt tot het convergeren van de
economieën;
 de budgettaire doelstelling om een min of meer neutraal begrotingsbeleid op
geaggregeerd niveau te voeren;
 de noodzaak om op arbeids- en sociaal vlak hervormingen te implementeren die zorgen
voor een kwaliteitsvolle jobcreatie, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, faire
arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en de ondersteuning van sociale inclusie;
 het vervolledigen van de bankenunie, het reduceren van de soms hoge niveaus van nietrenderende leningen en de ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie;
 het vervolledigen van de Economische en Monetaire Unie, op basis van de voorstellen
die de Commissie op 6 december zal publiceren.
Het voorzitterschap presenteerde de ontwerpconclusies betreffende de jaarlijkse groeianalyse
en het waarschuwingsmechanismeverslag, die in het Economisch en Financieel Comité
voorbereid werden. Tevens werd er gesproken over de ontwerpaanbeveling van de Raad over
het economisch beleid van de eurozone.
Er was grote overeenstemming over de nood aan een landenspecifieke benadering bij de
formulering van aanbevelingen betreffende het budgettair beleid, de nood voor lidstaten met
veel schulden om buffers aan te leggen en over de budgettaire doelstelling van een neutraal
begrotingsbeleid op geaggregeerd niveau. De Commissie is het grotendeels eens met de
8

conclusies van de Raad: er zijn meer structurele hervormingen en investeringen nodig en de
weerbaarheid en convergentie van de economieën, evenals de Europese pijler van sociale
rechten, moeten versterkt worden. De Commissie betreurt evenwel dat de ambities op het vlak
van de strijd tegen agressieve belastingplanning afgezwakt werden. België is niet
tussengekomen.
De bovengenoemde conclusies werden aangenomen en de aanbeveling over het economisch
beleid van de eurozone werd goedgekeurd. De Europese Raad van maart zal deze aanbeveling
bekrachtigen.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief een
verslag uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij het Semester
betrokken.
5. Informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
Datum
25-26 januari 2018
Plaats
Sofia
Woordvoerder
voor Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken (o.v.)
België
Hoofdpunten van de 1. Hervorming Gemeenschappelijk Asielsysteem
agenda
1.

Hervorming Gemeenschappelijk Asielsysteem

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (Sofia 25-26 januari) bespraken de
ministers van Binnenlandse Zaken de lopende hervorming van het Gemeenschappelijk
Asielsysteem. Het Bulgaarse Voorzitterschap streeft naar een afronding van die hervorming.
Tijdens de werklunch bespraken de ministers de nakende onderhandelingen in VN-verband voor
een “Global compact voor een veilige, ordentelijke en reguliere migratie”. Daarnaast staat ook
een “Global compact voor vluchtelingen” op het VN-programma, beide als opvolging van de VNMigratietop (september 2016). In beide processen wil de Europese Unie met één stem spreken.
Binnen België is het voorbereidingsproces voor standpuntbepaling begin februari gestart
(Coormulti; DGE).

9

6. Raad Landbouw en Visserij
Datum
29 januari 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor René Collin, Waals Minister van Landbouw
België
Hoofdpunten van de 1. Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel
agenda
en Landbouw
2. Situatie op de landbouwmarkten
3. Handelsgerelateerde landbouwkwesties
1.

Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel en Landbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 29 november 2017 heeft de Europese Commissie de mededeling over de Toekomst van
Voedsel en Landbouw uitgebracht. Dit bevat de blauwdruk voor het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Het Bulgaarse voorzitterschap plant een maandelijkse
bespreking op de Raad Landbouw zodat de Commissie rekening kan houden met het standpunt
van de Raad.
Commissaris voor Landbouw Hogan gaf meer uitleg bij zijn mededeling, maar zei tegelijk dat
hij geen voorafname kan doen op het budget. Hij riep de landbouwministers wel op om intern
positie in te nemen ten voordele van een groter EU-budget. In de presentatie van de
wetgevende voorstellen wil Hogan rekening houden met de posities van de instellingen en zal
daarom wachten tot juni. Hij merkte appreciatie voor de ideeën uit de mededeling. Meer
subsidiariteit is een antwoord op de kritiek die het GLB krijgt. Hij drukte op het hart dat hij
geen hernationalisering van het GLB wilde. Niets zal het ‘gemeenschappelijke’ ondermijnen in
het GLB. De prioritaire doelstellingen en andere doelstellingen zullen in de basisverordeningen
komen. De andere voornaamste kritiek, die van een te complex GLB, pareerde hij door te stellen
dat het nieuw beheermodel met strategische plannen een vereenvoudiging zal betekenen. Hij
zal eveneens een task force oprichten die lidstaten zal bijstaan bij de opmaak van de
strategische plannen om zo weinig mogelijk vertraging op te lopen. Tot slot zei Hogan dat hij
geen significante wijzigingen plant in de marktmaatregelen.
De discussie onder de lidstaten draaide voornamelijk rond de meerwaarde en doelstellingen
van het GLB. Veel lidstaten stelden dat de landbouwdoelstellingen uit het verdrag nog altijd
van toepassing waren: verzekeren van de voedselzekerheid, voorzien van een redelijk inkomen
aan landbouwers en redelijke prijzen voor de consumenten. Bijkomend verwezen lidstaten naar
de doelstellingen op vlak van milieu en klimaat, het garanderen van kwalitatief hoogstaand
voedsel, het versterken van de positie van landbouwers in de keten en het promoten v an de
concurrentiekracht. België stelde de voedselzekerheid centraal, maar verwees ook naar de
klimaat- en milieu-uitdagingen en naar de andere componenten van duurzame ontwikkeling.
De Franse minister Travert maakte duidelijk dat het behoud van het GLB-budget zowel voor
hem als voor de Franse president een prioriteit is en blijft. Verder waren er tal van delegaties
die de verdediging van de directe betalingen op zich namen. De ministers verwelkomden het
voorstel voor meer subsidiariteit en meer flexibiliteit. Ze voegden er echter aan toe dat dit ook
moet gepaard gaan met een echte vereenvoudiging, voor landbouwers en administraties. Ze
wilden ook geen hernationalisering van het beleid. Wat betreft de strategische plannen die
lidstaten zullen moeten opstellen om het GLB te implementeren waren België, maar ook andere
lidstaten van oordeel dat dit beknopte plannen moeten zijn en dus niet zoals de
plattelandsprogramma’s nu worden in gevuld. Grotere landen vroegen zich af op welk niveau
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de strategische plannen zouden opgemaakt worden. België vroeg dan weer om de mogelijkheid
om regionale plannen op te maken.
In zijn reactie gaf Hogan aan dat hij met dit nieuw beheermodel vooral wil werken aan de
vorm. Dit is geïnspireerd door de vele kritiek op de complexiteit van het GLB. Hij wil werken
aan veel van de doelstellingen die lidstaten vermelden en merkte de grote steun op voor het
nieuwe model.
2. Situatie op de landbouwmarkten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan gaf een overzicht van de marktsituatie voor de sectoren suiker, zuivel en
varkens. Voor de suiker noteerde hij een productiestijging en een daling van de prijzen na de
afschaffing van de quota in september 2017. Deze tendensen lagen in de lijn van de
verwachtingen. Voor de zuivel was 2017 een zeer goed jaar met goede noteringen voor de
melkprijs. Door de hogere prijs is er wel een productiestijging. Hogan waarschuwde dat een
verdere stijging het evenwicht zou kunnen verstoren. Het grote probleem bij de zuivelmarkt
ligt bij de grote voorraden mager melkpoeder. Deze voorraden worden op een voorzichtige
manier terug op de markt gebracht zodanig dat ze de markt niet verstoren. Ook de
varkensmarkt deed het goed in 2017, maar ondertussen stijgt de productie en dalen de p rijzen
tot onder het gemiddelde. Dit kan dan weer positief zijn voor de uitvoer. De Afrikaanse
Varkenspest baart zorgen. Daarom riep Hogan op tot een goede controle van deze dierenziekte.
De hoge voorraden mager melkpoeder was ook voor de lidstaten het grootste punt van zorg.
België had dit als divers punt geagendeerd en vroeg hoe de Commissie de voorraden zou
wegwerken zonder de markt te ontwrichten. Ook andere ministers waren bezorgd over de hoge
voorraden en stelden dat we afzetmogelijkheden moeten zoeken zonder dat we de markt
verstoren. Frankrijk had een aantal alternatieve pistes gesuggereerd die konden rekenen op
bijval uit de andere lidstaten. Een beperkt aantal ministers stelde het systeem van de publieke
interventie in vraag.
3. Handelsgerelateerde landbouwkwesties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan gaf een overzicht van de belangrijkste handelskwesties. Daaruit bleek dat
de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Buenos Aires in december
voor landbouw geen resultaat of werkprogramma heeft opgeleverd. Op korte termijn is er
waarschijnlijk weinig te verwachten van de WTO. Er is een periode nodig voor ‘soul searching’.
We moeten wel de WTO in gedachten houden bij de GLB-hervorming. Voor een handelsakkoord
met Mercosur blijft de Commissie zoeken naar een compromis. Op 30 januari is er een
vergadering met de Mercosurministers met het oog op een eventuele conclusie, maar dit kan
enkel als Mercosur zijn verwachtingen op vlak van landbouw tempert. Verder hoopte Hogan op
een deal met Mexico in de komende weken. Er is nog werk op vlak van geografische
benamingen, het Mexico aanbod is nog te laag ook in landbouw.
De besprekingen met Mercosur beroerden de meeste lidstaten. Aan de ene kant waren er de
delegaties die vonden dat er geen nieuwe toegevingen mogen komen voor de gevoelige
sectoren, vooral rundsvlees, en dat ook onze offensieve belangen op vlak van geografische
benamingen en zuivel nog voldoende waren opgenomen in het bod van Mercosur. Aan de
andere kant stonden de delegaties die een snel akkoord wilden. België wees op het belang van
de gevoelige sectoren, maar ook op het respect voor de sanitaire maatregelen door de
Mercosurlanden. Voor de rest waren een positieve geluiden over de deal met Japan en steun
voor de inspanningen van Hogan om landbouwproducten te promoten. België wees op de
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mogelijkheden die de Chinese markt kan bieden. Net als een aantal andere lidstaten vroeg België
om de cumulatieve impactstudie te bekijken en te actualiseren.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. Energie-unie
IDENTIFICATIE VAN HET DOSSIER
Prioriteit 3 van Juncker: Een veerkrachtige Energie-unie en
een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid
Pakket Energie-unie: Een kaderstrategie voor een schokbestendige Energie-unie met een
toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering
- Mededeling over de Energie-unie gepubliceerd op 25 februari 2015.
-Wetgevende voorstellen om de Energie-unie te realiseren (‘Clean Energy Package’) werden
gepubliceerd op 30.11.2016.
-Mededeling van de Europese Commissie over het werkprogramma 2018 werd gepubliceerd op
24.10.2017.
BEVOEGDE ACTOREN BINNEN DE EUROPESE INSTELLINGEN
Europese Commissie
Raad van de EU
Europees Parlement
EULEX link
Oeil link

Secretariaat-Generaal, Directoraat-Generaal Energie, Directoraat-Generaal
Klimaat
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie
Groep Energie
Commissie Industrie, onderzoek en energie
COM/2015/080
2015/2113(INI)

INHOUD
Context van het
initiatief

Een weerbare Energie-unie met een vooruitziend klimaatbeleid is één van
de 10 prioriteiten van de huidige Commissie Juncker.
De impact van de crisis in Oekraïne op de energiebevoorradingszekerheid
in de Europese Unie (EU) enkele jaren geleden heeft geleid tot het besef
dat het aangewezen is te streven naar een ‘Energie-unie’. Met Energie-unie
wordt meer algemeen bedoeld dat er nood is aan meer Europese
coördinatie van het nationale energiebeleid om de doelstellingen van het
Europese energiebeleid te realiseren, waarbij de verdere totstandkoming
van een eengemaakte energiemarkt een belangrijke rol speelt. Tot de
doelstellingen van het Europese energiebeleid behoren ook de 2030
doelstellingen goedgekeurd door de Europese Raad in oktober 2014, die
onder meer inhouden dat het aandeel van hernieuwbare energie in het
energieverbruik moet toenemen tot minstens 27% en dat het
energieverbruik vergeleken met prognoses startend in 2007 moet
verminderen met minstens 27% (eventueel te verhogen tot bijvoorbeeld
30%).
Omwille van de wereldwijde uitdagingen waarmee het energiesysteem van
de EU wordt geconfronteerd, moeten EU-landen zich verenigen en
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samenwerken om energie veilig, betaalbaar en duurzaam voor iedereen te
maken.
Om zekere, duurzame en betaalbare en competitieve energie te verzekeren
stelde de Europese Commissie in het strategisch kader van de Energie-unie
volgende doelstellingen of ‘dimensies’ voor:
1. Energiebevoorradingszekerheid;
2. Een volledig geïntegreerde energiemarkt
3. Vermindering van de energievraag;
4. Het koolstofarm maken van het energieaanbod;
5. Onderzoek en ontwikkeling.
Volgens de Europese Commissie en de Europese Raad is er ook nood aan
een geïntegreerd ‘governance’ en monitoring proces voor de EU en haar
lidstaten om de strategie van de Energie-unie te realiseren.

Doelstellingen van
het initiatief

In het kader van de Energie-unie worden ook acties en initiatieven
aangekondigd en ondernomen die niet tot het strikte energiebeleid
behoren en die relevant zijn voor andere beleidsdomeinen zoals het
klimaatbeleid, transport, competitiviteit, onderzoek en innovatie,
landbouw en extern beleid.
De strategie van de Energie-unie heeft volgende doelstellingen (of
‘dimensies’):
1.

Energiebevoorradingszekerheid

De doelstellingen op het gebied van energiebevoorradingszekerheid zijn
diversificatie van aanbod (bronnen, leveranciers en routes), verbetering
van de infrastructuur, versterking van de energie-efficiëntie, versterking
van de solidariteit en voorzieningszekerheid. De Commissie wil meer
aandacht voor de Europese rol op de wereldwijde energiemarkt en een
verstrekte energierelatie met landen buiten de EU (zoals Oekraïne,
Noorwegen, de VS en Canada).
2. Een volledig geïntegreerde interne energiemarkt
Het concept ‘Energie-unie’ houdt onder andere in dat de uitdagingen op
het vlak van de energievoorziening beter kunnen aangepakt worden door
een interne energiemarkt die de gefragmenteerde nationale
energiemarkten verder integreert. Een interne energiemarkt bevordert de
bevoorradingzekerheid, leidt tot meer concurrentie en lagere
energieprijzen en laat toe de energietransitie op een efficiëntere wijze te
realiseren. Regionale samenwerking tussen groepen van lidstaten kan
bijdragen tot de realisering van de interne energiemarkt.
Belangrijkste aan te pakken uitdagingen zijn onder andere:
• het realiseren van voldoende investeringen door een aangepast
marktdesign met voldoende investeringsprikkels en door de
efficiënte inzet van Europese financieringsinstrumenten; ook het
emissiehandelssysteem
(ETS)
moet
bijdragen
aan
de
investeringsprikkels.
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•
•

•

verhoging van de interconnectiegraad tussen de nationale
netwerken (minstens 10% in 2020 voor elektriciteit, 15% in 2030);
het integreren van hernieuwbare energie in de energiemarkt, wat
een flexibelere vraag en aanbod van energie inhoudt en een
aanpassing van de werking van de netwerken op het vlak van
gedecentraliseerde opwekking, vraagsturing, interconnecties
(lange afstand) en opslag.
Actievere rol voor verbruikers (industrieel en huishoudelijk) in
slimme netwerken (met slimme meters en ‘dynamische
prijsvorming’) die de flexibele vraag naar energie belonen.

3. Vermindering van de energievraag
Door een passend kader voor energie-efficiëntie te ontwikkelen, wil de
Commissie lidstaten er toe aanzetten om energie-efficiëntie centraal te
stellen in hun beleid. De Commissie zal speciale aandacht besteden aan
sectoren waar er een groot potentieel voor verdergaande energieefficiëntie bestaat, zoals de gebouwen en de transportsector.
4. Het koolstofarm maken van het energiesysteem
Het klimaatbeleid in de EU heeft als doelstelling: de realisatie van ten
minste 40% CO2-reductie in vergelijking met de niveaus van 1990 en een
op Europees niveau bindend doel van minstens 27% hernieuwbare energie
in 2030. De hoekstenen van het Europese klimaatbeleid zijn enerzijds het
Europees emissiehandelssyteem (ETS) en bindende nationale doelstellingen
voor emissiereducties in de non-ETS sectoren.
5. Onderzoek en innovatie

Beleidsopties

Europa zou een leidende positie op technologisch gebied moeten innemen.
Voor de verdere ontwikkeling van duurzame technologieën zal een nieuwe
onderzoek- en innovatiestrategie centraal staan.
Vóór de publicatie van het Clean Energy Package waren in de klimaatfilière
reeds wetgevende voorstellen gepubliceerd betreffende:
 de herziening van ETS (wetgevend voorstel in 2015)
 de lastenverdeling van de broeikasgasemissiereductiedoelstelling
in non-ETS sectoren (2016) en betreffende de aanpak van
landgebonden emissies (LULUCF).
Deze klimaatinstrumenten hebben uiteraard ook impact op energievlak,
maar worden behandeld in de Raad Leefmilieu.
Op 25 oktober 2017 kwam de Verordening 2017/1938 van het Europees
Parlement en de Raad tot stand betreffende maatregelen tot veiligstelling
van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening nr.
994/2010.
Op 30.11.2016 wordt een pakket wetgevende voorstellen en Mededelingen
door de Europese Commissie gepubliceerd om heel wat aspecten van de
Energie-unie te realiseren. De overkoepelende Mededeling heet
‘Mededeling Schone Energie voor alle Europeanen’ (‘Clean Energy Package’)
(COM/2016/0860) en omvat volgende wetgevende voorstellen:
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Verwachte effecten
van het initiatief

Voorstel voor een Verordening betreffende de interne markt voor
elektriciteit: COM/2016/086
Voorstel voor een Richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor
de interne markt voor elektriciteit: COM/2016/0864
Voorstel voor een Verordening tot oprichting van een Agentschap
van de Europese Unie voor de samenwerking tussen
energieregulators: COM/2016/0863
Voorstel voor een Verordening betreffende risicoparaatheid in de
elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG:
COM/2016/0862
Voorstel voor een Richtlijn houdende wijziging van Richtlijn
2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie: COM/2016/0761
Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU
betreffende de energieprestatie van gebouwen: COM/2016/0765
Mededeling Werkplan inzake ecologisch ontwerp 2016-2019:
COM/2016/0773
Voorstel voor een Richtlijn ter bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen: COM/2016/0767
Voorstel voor een Verordening inzake de governance van de
Energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn
98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009,
Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn
2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn
2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de
Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013:
COM/2016/0759
Mededeling Versnelling van de innovatie op het gebied van schone
energie: COM/2016/0763
Mededeling Een Europese strategie betreffende ITS, op weg naar de
introductie
van
coöperatieve,
communicerende
en
geautomatiseerde voertuigen: COM/2016/0766

In het werkprogramma 2018 kondigde de Europese Commissie een voorstel
aan voor gemeenschappelijke regels voor gaspijplijnen die de Europese
interne gasmarkt binnenkomen. Op 8 november 2017 werd het voorstel tot
wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende de gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor aardgas gepubliceerd. Deze richtlijn
betreft ook gewestelijke bevoegdheden, maar het voorstel tot wijziging
heeft enkel met federale bevoegdheden te maken. Het voorstel wil de
Europese regelgeving in verband met het gastransmissienet (federale
bevoegdheid) ook van toepassing maken op de gaspijplijnen tussen landen
van buiten de EU en EU-lidstaten. Het voorstel is te situeren in de context
van het omstreden Nordstream II project om een bijkomende gaspijplijn
aan te leggen vanuit Rusland.
Omwille van de wereldwijde uitdagingen waarmee het energiesysteem van
de EU wordt geconfronteerd, zal meer Europese samenwerking en
coördinatie tussen de EU-lidstaten toelaten op meer effectieve en
efficiënte wijze de beleidsdoelstellingen voor energie en klimaat te
realiseren betreffende bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en
betaalbaarheid..
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Soort initiatief
Verdragsartikel

EU-regelgeving
Update

Niet wetgevend initiatief; een strategie voor het Europese energiebeleid,
waaruit zowel wetgevende als niet-wetgevende initiatieven volgen.
De rechtsgrond van de wetgevende voorstellen is doorgaans artikel 194 van
het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Dit
artikel werd ingevoegd door het Verdrag van Lissabon. Voor de richtlijn
hernieuwbare energie is er naast de rechtsgrond energie ook een
rechtsgrond milieu.
Zie EURLEX linken onder de titel “beleidsopties”.
1. Energiebevoorradingszekerheid
Het ‘Clean Energy Package’ bevat een voorstel voor een Verordening
betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van
Richtlijn 2005/89/EG. Doel van de Verordening is te verzekeren dat de
lidstaten gepaste instrumenten gebruiken om crisissituaties in verband
met elektriciteitsleveringen te voorkomen en te beheren. In het voorstel
wordt bepaald wat lidstaten moeten doen om crisissituaties te voorkomen
en te beheren, hoe de lidstaten hiervoor moeten samenwerken, welke
gemeenschappelijke methodes voor risico-evaluatie moeten gebruikt
worden en hoe verzekerd kan worden dat in een crisissituatie elektriciteit
wordt geleverd waar die meest nodig is. Er wordt ook een
gemeenschappelijk kader gecreëerd voor de opvolging van de
bevoorradingszekerheid via de ‘Electricity Coordination Group’. Het
voorstel betreft in hoofdzaak federale bevoegdheden.
Over dit voorstel werd in de Raad reeds een standpunt (‘algemene
benadering’) bepaald in Coreper op 16 november 2017 dat als A punt op de
Transport Raad van 1 december 2017 werd bekrachtigd. Na
standpuntbepaling in het Europese Parlement kunnen de
onderhandelingen (trilogen) starten over de definitieve tekst.
2. Een volledig geïntegreerde interne energiemarkt
Het ‘Clean Energy Package’ bevat vier wetgevende voorstellen om het
‘market design’ van de interne energiemarkt te vernieuwen om hierboven
vermelde uitdagingen te kunnen aangaan.


Voorstel voor herziening van de Richtlijn met betrekking tot de
interne elektriciteitsmarkt

Het voorstel beperkt de regulering van energieprijzen om de
concurrentie te bevorderen. Elektriciteitsleveranciers zullen een
contract met een ‘dynamische’ elektriciteitsprijs kunnen aanbieden
waarbij de prijs zal afhangen van de marktprijs op het ogenblik
van levering. Dergelijke contracten gecombineerd met ‘slimme
meters’ zullen consumenten in staat stellen een actievere rol te
vervullen op de energiemarkt. Er wordt een kader vastgesteld voor
de deelname van ‘energiegemeenschappen’ aan de energiemarkt.
Er worden ook regels bepaald voor het beheer van
energieopslagfaciliteiten
door
transmissieen
distributienetbeheerders.
Over dit voorstel werd in de Raad Energie van 18/12/2017 een
standpunt (‘algemene benadering’) bepaald. Na standpuntbepaling
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in het Europese Parlement kunnen de onderhandelingen (trilogen)
starten over de definitieve tekst.


Voorstel voor herziening van de Verordening over de interne
elektriciteitsmarkt;

In dit voorstel worden nieuwe regels ingevoerd met passende
voorwaarden voor de handel in elektriciteit binnen verschillende
tijdsbestekken. De beginselen voor de vaststelling van ‘biedzones’
waarbinnen elektriciteit kan worden verhandeld worden
verduidelijkt en lidstaten zullen een bepaald referentieniveau voor
maximale interconnectiecapaciteitsbenutting aan de grenzen
moeten eerbiedigen en zullen bij het niet respecteren daarvan
corrigerende maatregelen moeten nemen of de biedzones opnieuw
moeten indelen.
Er worden ook principes bepaald voor de inzet van
capaciteitsmechanismen, waarbij nieuwe installaties na 2025 enkel
zullen mogen deelnemen indien de CO2-emissies bepaalde grenzen
niet overschrijden. Er wordt ook een Europese beoordeling van de
toereikendheid van hulpbronnen ingevoerd die naast nationale
beoordelingen zal gebruikt worden als basis voor de inzet van
capaciteitsmechanismen.
De rol van veiligheidscoördinatoren voor meer regionale
samenwerking tussen lidstaten wordt versterkt en er wordt een
Europese entiteit voor distributienetbeheerders gecreëerd. Het
belang van het distributieniveau in de elektriciteitsmarkt neemt
immers toe omdat er steeds meer kleinschalige en
gedecentraliseerde productie is die in het distributienet wordt
geïnjecteerd.
Over dit voorstel werd in de Raad Energie van 18/12/2017 een
standpunt (‘algemene benadering’) bepaald. Na standpuntbepaling
in het Europese Parlement kunnen de onderhandelingen (trilogen)
starten over de definitieve tekst.


Voorstel tot wijziging van de Verordening over het Agentschap
voor de samenwerking van regulatoren (ACER)

ACER zorgt voor de coördinatie tussen nationale regulatoren,
adviseert en houdt toezicht op de Europese energiemarkt waarin
de marktspelers in toenemende mate grensoverschrijdend werken.
Het voorstel actualiseert de taken van ACER op het gebied van
toezicht op de groothandelsmarkt en de grensoverschrijdende
infrastructuur en bepaalt de rol van ACER in de totstandkoming
van
netwerkcodes.
Er
wordt
ook
een
regionaal
besluitvormingsproces geïntroduceerd voor taken die slechts een
beperkt aantal regionale regulators betreffen.
In de Raad wordt onder Bulgaars voorzitterschap gestreefd naar
een algemene oriëntatie over dit voorstel waarna de trilogen met
het Europese Parlement kunnen starten.
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Voorstel voor een nieuwe Verordening over de voorbereiding op
risico’s in de elektriciteitssector (zie
hierboven onder ‘‘1.
Bevoorradingszekerheid’).

Het ‘Clean Energy package’ van 30/11/2016 bevat ook een Mededeling over
energieprijzen en –kosten in de EU die gebaseerd is op een uitgebreide
studie. Algemene tendens de voorbije jaren blijkt een daling van de
energieprijzen op groothandelsniveau te zijn, maar niet op
kleinhandelsniveau.
3. Vermindering van de energievraag
De vermindering van de energievraag wordt beschouwd als een prioriteit
in het energiebeleid.
Het Clean Energy Package bevat twee wetgevende voorstellen waarover in
de Raad Energie in juni 2016 een ‘algemene oriëntatie’ werd bereikt.


Voorstel voor herziening van de Richtlijn betreffende energieefficiëntie
In de Richtlijn wordt een Europese 2030 doelstelling voor energieefficiëntie van 30% bepaald. Deel van het compromis in de Raad is
dat in het midden wordt gelaten of deze doelstelling al dan niet
bindend
is.
Het
bestaande
instrument
van
energiebesparingsverplichtingen die de lidstaten moeten opleggen
wordt verlengd tot 2030.
Na het bepalen van een standpunt door het Europees Parlement
kunnen de trilogen starten om tot de definitieve tekst te komen.



Voorstel voor herziening van de Richtlijn over de energieprestaties
van gebouwen

Wijzigingen in deze Richtlijn betreffen onder andere het opnemen
in de Richtlijn van verplichtingen in verband met nationale
actieplannen voor de renovatie van het gebouwenpark. Ook zijn er
voorstellen om electromobiliteit te bevorderen door verplichtingen
in te voeren voor het voorzien van laadpalen voor elektrische
wagens in nieuwe gebouwen of in het geval van ingrijpende
renovaties. De herziening wijzigt ook de vereisten in verband met
de regelmatige keuring van boilers en airco-installaties. Ook de
bevordering van automatische controlesystemen komt aan bod.
Over dit voorstel kwam eind december in de trilogen een voorlopig
akkoord tot stand tussen Raad en Europees Parlement dat nog
door de Raad moet bevestigd worden na verspreiding van de
definitieve tekst.
Op 30.11.2016 werd ook een Mededeling gepubliceerd met een ‘Ecodesign
Werkplan 2016-2019’ waarin additionele productgroepen worden
aangeduid voor de bepaling van minimumvereisten inzake energieverbruik
en waarin ook wordt ingegaan op het aspect circulaire economie (o.a.
recycleerbaarheid en repareerbaarheid).
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4. Het koolstofarm maken van het energiesysteem


Voorstel voor herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie

Op de Raad Energie van 18.12.2017 kwam een ‘algemene oriëntatie’
tot stand over dit voorstel. Na het bepalen van een standpunt door
het Europees Parlement kunnen de trilogen starten om tot de
definitieve tekst te komen.
Het voorstel zoals gewijzigd in de algemene oriëntatie houdt in dat
er na 2020 geen nationale bindende doelstellingen voor
hernieuwbare energie meer zullen zijn. De lidstaten zullen zelf een
2030 doelstelling moeten bepalen in hun nationaal energieklimaatplan waarvoor de regels bepaald worden in de Verordening
over de governance van de Energie-unie die momenteel ook
onderhandeld wordt.
Het voorstel houdt verder ook in dat de lidstaten maatregelen
zullen moeten nemen om het aandeel van hernieuwbare energie in
de productie van warmte te laten toenemen. De nationale
steunmechanismen voor projecten voor elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen zullen meer marktconform moeten
zijn en de lidstaten worden aangemoedigd de steunmechanismen
voor de productie van hernieuwbare elektriciteit open te stellen
voor projecten in andere lidstaten.
De lidstaten moeten ook het nationaal aandeel van hernieuwbare
energie in transport laten toenemen tot 14% in 2030, onder meer
door het opleggen van bijmengingsverplichtingen van
biobrandstoffen, waarbij het aandeel van biobrandstoffen op basis
van landbouwgewassen wordt beperkt en er een minimumaandeel
van geavanceerde biobrandstoffen wordt bepaald dat in 2030
minstens 3% moet bedragen volgens de algemene oriëntatie van
de Raad en 3.6% volgens amendement van het Europees Parlement.
Ook ‘recycled carbon fuels’ en ‘brandstoffen van niet-biologische
oorsprong’ kunnen bijdragen tot de transportdoelstellingen.
5. Onderzoek en innovatie
Op 30.11.2016 publiceerde de Commissie ook een Mededeling over
onderzoek en innovatie op energievlak. Er bestond toen al een Europees
Strategisch Energie Technologie Plan (‘SET’) om onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe energietechnologieën op Europees niveau te coördineren. In
de Mededeling van 30.11.2016 komt aan bod hoe financiële Europese
instrumenten gericht kunnen ingezet worden om private middelen aan te
trekken. Er worden ook volgende vier nieuwe strategische prioriteiten
aangekondigd voor de financiering van onderzoek en innovatie: een
koolstofarm gebouwenpark, leiderschap van de EU betreffende
hernieuwbare energietechnologie, energieopslag en electromobiliteit.
6. Governance

20

Eén van de onderdelen van het Clean Energy Package is het voorstel van
Verordening over de governance van de Energie-unie dat momenteel
onderhandeld wordt.
Op de Raad Energie van 18.12.2017 werd een algemene oriëntatie bereikt
over het voorstel van Verordening. Na het bepalen van een standpunt door
het Europees Parlement kunnen de trilogen starten om tot de definitieve
tekst te komen.
Het voorstel houdt onder andere in dat de lidstaten een ontwerp van
nationaal geïntegreerd energie-klimaat beleidsplan bij de Commissie
moeten indienen met 2030 beleidsdoelstellingen voor elk van de vijf
dimensies van de Energie-unie. Het ontwerpplan moet ook besproken
worden met de buurlanden op wie het een impact kan hebben op
energievlak. Na het in overweging nemen van aanbevelingen van de
Commissie en van commentaren van andere lidstaten moet dan eind 2019
een definitief plan ingediend worden bij de Commissie.
Om de twee jaar zullen de lidstaten dan aan de Commissie moeten
rapporteren over de vooruitgang in de implementering van het plan.
Het plan en rapportering zal een veelheid aan bestaande plannen en
rapporteringen betreffende klimaat- en energiebeleid integreren en
‘stroomlijnen’.
De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen van de gezamenlijke
vooruitgang op EU niveau betreffende de realisering van de doelstellingen
in de zogenaamde ‘State of the Energy Union’.
In het geïntegreerde plan moeten de lidstaten aangeven hoe ze door
nationale doelstellingen zullen bijdragen tot de Europese 2030
doelstellingen voor hernieuwbare energie (27%) en energie-efficiëntie
(30%).
De Verordening over bestuur bepaalt wat zal gebeuren indien de
gezamenlijke inspanning van de lidstaten niet zou leiden tot de realisering
van deze Europese doelstellingen. Dit kan het gevolg zijn van te lage
geplande nationale bijdragen of van onvoldoende verwezenlijking ervan.
Wat hernieuwbare energie betreft zijn in de algemene oriëntatie objectieve
criteria opgenomen om het door de lidstaten voorgestelde ambitieniveau
te evalueren indien de optelsom van de nationale bijdragen niet zou leiden
tot de realisering van de 27% doelstelling in 2030. De Commissie kan indien
nodig niet-bindende aanbevelingen doen voor een verhoging van de
bijdragen van de lidstaten. Indien in een lidstaat het aandeel hernieuwbare
energie zakt onder het niveau van de bindende nationale doelstelling voor
2020, moeten binnen één jaar bijkomende maatregelen genomen worden
om het tekort aan te vullen. Er werden ook drie benchmarks in de vorm
van percentages van de in 2030 te realiseren doelstellingen vastgelegd om
te verzekeren dat deze gerealiseerd worden. Die benchmarks zijn 24% in
2023, 40% in 2025 en 60% in 2027, en zijn toepasselijk op het niveau van
de lidstaten en van de EU.
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TIMING
Verwachte publicatie voorstel
Behandelend voorzitterschap

Gespreide publicatie sinds 2015.
Verschillende voorzitterschappen.

CONSULTATIE DOOR DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET INITIATIEF
Openbare raadpleging
Routekaart
Aanvangseffectbeoordeling
Voorstel van regelgeving
en effectbeoordeling

Over de Mededeling zelf is geen openbare raadpleging doorgegaan.
Er waren wel openbare raadplegingen in verband met de
initiatieven genomen om de voorgestelde strategie te realiseren.
Stappenplan voor de Energie-unie: bijlage 2.
Voor wat betreft de voorstellen van regelgeving: zie de opsomming
hierboven. Bij elk voorstel werd ook een effectbeoordeling
opgemaakt.
Voor wat betreft de voorstellen van regelgeving: zie de opsomming
hierboven. Bij elk voorstel werd ook een effectbeoordeling
opgemaakt.

BEVOEGDE ACTOREN BINNEN VLAANDEREN
Trekkend minister

Trekkend
beleidsdomein
Betrokken
ministers

Betrokken
beleidsdomeinen

Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie.
Voor het ‘governance’ dossier dat ook klimaatbeleid betreft: Zowel Bart
Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie als Joke
Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Beleidsdomein Omgeving, met name: het beleidsveld energie en het
beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke
rijkdommen en het plattelandsbeleid (Vlaams Energie Agentschap en
Departement Omgeving
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Beleidsveld Ruimtelijke Ordening
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

VLAAMSE ANALYSE VAN HET VOORSTEL

Juridisch
Vlaamse
bevoegdheid
Vlaamse
rechtsinstrumente
n

De Mededeling raakt aan een waaier van Vlaamse bevoegdheden op het
vlak van energie, milieu, landbouw, economie, ruimtelijke ordening,
buitenlands beleid en mobiliteit.
De initiatieven die voortvloeien uit de Mededeling veranderen een deel
van de energiewetgeving en veranderen de rapportering van zowel
klimaat als energie.
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Beleidsmatig
Huidig beleid

Vlaamse context
van het initiatief
Relevantie EUdoelstellingen voor
Vlaanderen

Geschiktheid van
de beleidsopties
voor Vlaanderen

Verwachte effecten
van het initiatief in
Vlaanderen

Belangrijke thema’s in het Vlaamse energiebeleid komen aan bod in de
strategie van de Energie-unie zoals de energietransitie door bevordering
van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, de evolutie naar een
flexibele elektriciteitsmarkt met slimme netwerken (en meters),
technologische innovatie, aandacht voor competitiviteit en
energiearmoede.
De strategie van de Energie-unie sluit goed aan bij het Vlaamse Klimaaten Energiepact en bij de ‘Visie 2050- een langetermijnstrategie voor
Vlaanderen’ waarin de energietransitie als zevende transitieprioriteit aan
bod komt.
Het Europese wetgevende kader dat voortvloeit uit de strategie van de
Energie-unie zal de komende jaren door het vastleggen van 2030
doelstellingen op Europees niveau mede het ambitieniveau bepalen van
het Vlaamse beleid op het vlak van hernieuwbare energie en energieefficiëntie. De Europese doelstellingen voor toenemende interconnecties
tussen de nationale energienetwerken zullen ook bijdragen tot de
Vlaamse beleidsdoelstelling inzake energietransitie.
Europese beleidsdoelstellingen voor hernieuwbare energie en energieefficiëntie zullen ook bijdragen tot de energietransitie op Vlaams niveau.
Bij het vastleggen op Europees niveau van nationale doelstellingen en van
Europese beleidsinstrumenten die bijdragen tot de Europese
doelstellingen moet gezocht worden naar een evenwicht tussen enerzijds
duidelijke afspraken die het realiseren van de doelstellingen garanderen
en anderzijds voldoende flexibiliteit om te kunnen rekening houden met
de specificiteit van de verschillende lidstaten.
De realisering van de strategie van de Energie-unie zal de energietransitie
en de energiebeleidsdoelstellingen in Vlaanderen ondersteunen en kan
opportuniteiten bieden op het vlak van technologische innovatie.
De nieuwe Europese governance structuur die inhoudt dat een
geïntegreerd nationaal energiebeleidsplan met 2030 doelstellingen en
bijhorende beleidsinstrumenten bij de Europese Commissie wordt
ingediend kan een geïntegreerd beleid op langere termijn bevorderen.

BETROKKENHEID VAN DE VLAAMSE BELANGHEBBENDEN
Vlaamse
belanghebbenden
Consultatie van de
Vlaamse
belanghebbenden

Door de Vlaamse
belanghebbenden
verwachte effecten

Gezinnen, bedrijven, milieubeweging
Vleva organiseert tweemaal per jaar voor geïnteresseerden een
informatiesessie met een stand van zaken waarin de realisaties van het
voorbije EU-voorzitterschap en de planning van het nieuwe
voorzitterschap worden toegelicht in verband met het Europese energieen milieubeleid.
Over de maatregelen voorgesteld in het Clean Energy Package nam het
Vlaams Gewest deel aan een overleg met stakeholders georganiseerd door
de federale overheid (FOD Economie).
De realisering
van de strategie van de Energie-unie kan de
energiebevoorradingszekerheid bevorderen, wat belangrijk is voor
gezinnen en bedrijven. Betaalbare energie met zo weinig mogelijk
energiearmoede is belangrijk voor gezinnen. Voor bedrijven heeft de
energieprijs een impact op de competitiviteit en kan het energiebeleid
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opportuniteiten bieden inzake innovatie. Bepaalde sectoren
(energiesector, transport, …) hebben ook specifieke belangen te
verdedigen. Voor de milieubeweging kan het energiebeleid een belangrijke
bijdrage leveren tot het realiseren van klimaatdoelstellingen.
EERSTE VLAAMSE STANDPUNTBEPALING
Vlaanderen en België steunen het concept van de Energie-unie dat inhoudt dat meer coördinatie
aangewezen is tussen Europees en Vlaams/Belgisch energiebeleid om de
energiebeleidsdoelstellingen
betreffende
bevoorradingszekerheid,
duurzaamheid
en
betaalbaarheid te realiseren. Er zijn standpunten per dossier, waarvan de meeste al aan bod
gekomen zijn in de Mededelingen aan de Vlaamse Regering over de belangrijkste ontwikkelingen
in de EU over de voorbije Raden Energie.
REACTIE VANUIT VLAANDEREN OP DE EUROPESE CONSULTATIE
Openbare raadpleging,
routekaart,
aanvangseffectbeoordeling
en/of effectbeoordeling

In verband met de strategie van de ‘Energie-unie’ werd geen
openbare raadpleging of effectbeoordeling georganiseerd door
de Europese Commissie.

EERSTE SUBSIDIARITEITSINSCHATTING

1.

Bevoegdheid van de Europese Unie
Het voorstel voor een ‘Energie-unie’ betreft een niet-exclusieve bevoegdheid van de Unie. Het
gaat hier niet om een wetgevend initiatief.

2. Evaluatie van de subsidiariteitstoets van de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft geen subsidiariteitstoets uitgevoerd. Dit moet bekeken worden
op het niveau van elk concreet voorstel dat voortvloeit uit de voorgestelde strategie.

3. Eerste subsidiariteitsinschatting
Het gaat hier niet om een wetgevend initiatief; waardoor de vraag in principe niet aan de
orde is.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 januari 2018 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2018)0033
Naam: havenontvangstvoorzieningen voor de
afgifte van scheepsafval

Voorstel: COM(2018)0020
Naam: btw-tarieven
Voorstel: COM(2018)0021
Naam: btw-stelsel voor
kleine ondernemingen

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake
havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn
2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

Bevoegdheid1
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Mobiliteit en
Openbare Werken
en Beleidsdomein
Omgeving
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven Federale
betreft
bevoegdheid
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het Federale
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere bevoegdheid
regeling voor kleine ondernemingen

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

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 januari 2018 werden 2 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU)2018/0131
Naam: maritieme arbeid

RL: (EU)2018/0100
Naam: onderzoek van
bepaalde rassen van
landbouwgewassen en
groentegewassen

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2018/131 van de Raad van 23 januari 2018 tot tenuitvoerlegging van de 16/02/2020 Federale
overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA)
bevoegdheid
en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn
2009/13/EG overeenkomstig de door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni
2014 goedgekeurde wijzigingen van 2014 aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid
van 2006
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/100 van de Commissie van 22 januari 2018 tot wijziging 31/08/2018 Vlaamse
van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van
bevoegdheid
artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn
Beleidsdomein
2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek
Landbouw
en
van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste
Visserij
moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

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

Stand van zaken omzettingsdossiers

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

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van juni 20184
Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 7 “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) 2016/2109

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

4

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

De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot wijziging van
de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe
soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 4 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober
2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 13 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 56337. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.

RL: (EU) 2015/2193

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
Naam: beperking van de emissies beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
van bepaalde verontreinigende stookinstallaties
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 besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19
Minister(s): Schauvliege
december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie, samen met 4 stukken bestaande
regelgeving. Referenties notificaties aan de Commissie: MNE (2017) 56939, MNE (2017) 56940, MNE (2017)
56941, MNE (2017) 56943 en MNE (2017) 56945.
RL: (EU) 2017/2054

Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 28-02-2018
Naam:
lijst
van 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde
defensiegerelateerde producten producten
In het Vlaamse Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
Beleidsdomein(en):
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
internationaal Vlaanderen
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Minister(s): Bourgeois

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/EG wijzigt. Richtlijn (EU) 2017/2054 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 9 januari 2018 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2018) 50215 en MNE
(2018) 50216.

Laatste stand van zaken

Termijn

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

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit
besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50422. De overige artikelen worden
omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s,
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hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit
werd op 12 januari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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 richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke
Beleidsdomein(en): MOW
technische controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door
de administratie.
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en
Beleidsdomein(en): MOW
een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van
Minister(s): Weyts
CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50423. Het koninklijk
besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen
werd op 19 januari 2018 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
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
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Minister(s): Weyts

de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15
december 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de adviesraden en aan de Raad van State.

B. Vlaams scorebord van december 20185
Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 4 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
Naam: vermindering van de de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
nationale emissies van bepaalde van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
luchtverontreinigende stoffen
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
Beleidsdomein(en): Omgeving
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
Minister(s): Schauvliege
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
5

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
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 besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad.
RL: (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de 23-09-2018
Naam: toegankelijkheid van toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
websites en mobiele applicaties De richtlijn wordt omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. Het ontwerp van decreet werd op 22
van overheidsinstanties
december 2017 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog
op adviesaanvraag aan de adviesraden.
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
RL: (EU) 2016/1629

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
De omzetting is in voorbereiding.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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RL: (EU) 2018/100
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich moet
uitstrekken

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/100 van de Commissie van 22 januari 2018 tot wijziging van de
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

31-08-2018

Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
C. Vlaams scorebord van juni 2019
Het Vlaams scorebord van juni 2019 omvat 1 “interne markt” richtlijn, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/996

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
Naam: bepalingsmethoden voor bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad
lawaai
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 4 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet
met dit samenwerkingsakkoord werd op 19 januari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor
seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen
eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
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gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet
Minister(s): Muyters, Crevits,
met dit samenwerkingsakkoord werd op 19 januari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Vandeurzen, Homans
Regering. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90
dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt
met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
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Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden
het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en
het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op
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onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten

De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
derde landen’.

Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
Beleidsdomein(en): WSE, OV, beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
CJSM, EWI, WVG en KB
sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
Minister(s): Muyters, Crevits, (kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Gatz, Muyters, Vandeurzen en beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
Homans
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat
betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

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

08-09-2018

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in
de Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in januari 2018 nog maatregelen te nemen in 12 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in januari 2018 betrokken in 6 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zeven lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

6

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk
besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie),
en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50423.
Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg is in opmaak.

Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
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50422. De overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit werd
op 12 januari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15 december 2017 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Vandeurzen
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Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 19 januari 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor
meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met
de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
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wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 19 januari 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang
minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
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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 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
gecombineerde
vergunning 19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
onderdanen derde landen
25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Richtlijn: 2011/98/EU
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
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30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 19 januari
2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in een
besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
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verblijven werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55689.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
Voor wat betreft artikel 12, 1, c), het recht op toegang tot onderwijs werden op 22/11/2017 het decreet betreffende
het volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het onderwijs XXI
en het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017) 56518 en MNE (2017) 56519.
2. Vijf 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),
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toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

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

31/01/2018: antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden

Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Gatz

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

Richtlijn: 2002/21/EG

België onderneemt momenteel stappen om de marktanalyses af te ronden, en zo aan de in de ingebrekestelling
aangehaalde tekortkomingen tegemoet te komen.

Nr: 2017/2174

Fase 2: IGS (25/01/218)

Naam: voor gebruikers bestemde De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
nalevingsmaatregelen uit het nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Protocol van Nagoya
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Minister(s): Schauvliege
Verordening: (EU) 511/2014

Om deze inbreuk op te lossen, is zowel een Vlaams decreet als besluit nodig. Er wordt momenteel een voorontwerp
van decreet voor de regeling van administratieve invulling van de controlepunten (checkpoints) en de verificatie
van collecties zoals voorzien in de EU verordening opgemaakt. Daarnaast wordt er ook een besluit voor de
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toevoeging van de EU-Verordening aan de titel 16 ‘Handhaving’ van het decreet algemene bepalingen milieubeleid
met aanduiding van ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos als handhavingsinstantie opgemaakt.
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
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Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.

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

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

Beleidsdomein(en): MOW

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

Minister(s): Weyts

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.

Richtlijnen: 2009/18/EG

3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 3: MROA (25/01/2018)

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten

25/01/2018: de Europese Commissie bevestigt in haar MROA dat Vlaanderen de richtlijn volledig heeft omgezet.

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

25/07/2017: aan de Europese Commissie werd bevestigd dat de richtlijn volledig is omgezet in Vlaanderen
(antwoord op IGS)

De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
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het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde
openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0164

Fase 4: dagvaarding

Naam: beroepskwalificaties en 07/12/2017: de Europese Commissie beslist om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
administratieve samenwerking Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 10 mei 2017.
IMI
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
WVG, RWO
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-Verordening”).
Minister(s): Muyters, Crevits, De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
Vandeurzen, Bourgeois
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
Richtlijn: 2013/55/EU

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.
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Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningenbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningenbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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.
Nr: 2016/0165

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

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
hoge snelheid
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
Beleidsdomeinen: KB, MOW,
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie.
Omgeving, CJSM, RWO
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
Minister(s): Homans, Weyts,
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Tommelein, Gatz, Schauvliege
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Richtlijn: 2014/61/EU

28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362, MNE
(2017) 55638, MNE (2017) 55639, MNE (2017) 55640, MNE (2017) 56831 en MNE (2017) 56832.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 56965.
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4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

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

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

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

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

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

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