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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda april 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand april 2018. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
10-11 april

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Leefmilieu

12 april

Raad Algemene Zaken
(Cohesiebeleid)
Raad Landbouw en Visserij

16-17 april

16 april
17 april
17-18 april

19-20 april

23 april

27-28 april

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal Beleid)
Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Informele Raad Economische
en Financiële zaken

Woordvoerder
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest

Assessor
Federaal

Landbouw: Federaal
Visserij: Vlaams

Landbouw:

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

Federaal

Federaal

Federaal

n.v.t.

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
n.v.t.
Franse Gemeenschap

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaamse
Gemeenschap

n.v.t.
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2. Agenda mei 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand mei 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – mei 2018.
Datum
4-5 mei
14 mei

14 mei
14 mei
17 mei
22 mei
22 mei
22-23 mei

24 mei
25 mei
28 mei
28-29 mei

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Defensie)
Raad Landbouw en Visserij
(poss.)
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (ART.50)
EU – Westelijke Balkan Top
Raad Buitenlandse Zaken
(Handel)
Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport

Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams

Landbouw:

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Onderwijs: Franse

n.v.t.

Gemeenschap
Jeugd/Sport:
Duitstalige
Gemeenschap
Cultuur/AV: Vlaamse
Gemeenschap
Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Interne markt:

Interne markt: Vlaams

Federaal

Gewest

Industrie: Vlaams

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

Gewest

Onderzoek: Waals
Gewest
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3. Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid
Datum
Plaats
Woordvoerder
voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

12 april 2018
Luxemburg
Willy Borsus, Minister-president van Waalse Regering
1.

Gedachtewisseling over de context en strategische prioriteiten
van cohesiebeleid post-2020
2. Informatie van de Europese Commissie over communicatie
inzake cohesiebeleid

Gedachtewisseling over de context en strategische prioriteiten van cohesiebeleid post 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap streefde naar een inhoudelijke discussie over het cohesiebeleid
in de volgende begrotingsperiode. Vlaanderen was in principe woordvoerder voor België, maar
liet haar rol over aan Willy Borsus, Minister-president van de Waalse Regering.
Europees Commissaris voor Regionaal Beleid Crețu benadrukte de volgende punten. Alle regio’s
moeten kunnen blijven deelnemen aan cohesiebeleid. In de afgelopen zeven jaar zijn er nieuwe
prioriteiten bijgekomen. Om de doelstellingen te behalen, zal het budget voor cohesiebeleid
voldoende groot moeten zijn. De volgende prioriteiten zijn van belang: innovatie, sociale
inclusie, het verzachten van de impact van de klimaatverandering, het verbeteren van de
competitiviteit, menselijk kapitaal, achtergestelde delen in steden alsook gebieden in industriële
transitie. Daarnaast moet er meer aandacht gaan naar de vluchtelingencrisis.
Bijna alle lidstaten benadrukten dat ze een cohesiebeleid willen voor alle regio’s. Terwijl enkele
lidstaten benadrukten dat mede door brexit besparingen onvermijdelijk zijn, wilden enkele
netto-ontvangers een voldoende ambitieus cohesiebeleid. Verscheidene lidstaten, waaronder
België, pleitten voor een link tussen het cohesiebeleid en respect voor de rechtsstaat. Daarnaast
wilden enkelen, zoals België, dat cohesiebeleid rekening houdt met uitdagingen inzake migratie
voor bepaalde regio’s en landen. Enkele lidstaten gaven aan een transitiecategorie te willen
behouden. De Belgische delegatie sloot zich aan bij dit standpunt. Wat toewijzingscriteria
betreft, was er verdeeldheid; terwijl sommige lidstaten de huidige methodologie wensten te
behouden, wezen anderen (waaronder België) erop open te staan voor nieuwe criteria naast
bbp/capita. Verder wensten enkele lidstaten een versterking van de link met structurele
hervormingen. Tenslotte benadrukten alle lidstaten de nood aan vereenvoudiging van het
beleid.
Waals Minister-President Willy Borsus benadrukte dat cohesiebeleid idealiter gelinkt zou zijn
aan een overkoepelende Europese strategie. Ook gaf aan met interesse een Commissievoorstel
inzake investeringen in menselijk kapitaal af te wachten. Verder beklemtoonde Waals Minister President Borsus een link met het Europees Semester, het belang van toegevoegde waarde en
voldoende aandacht voor de stedelijke dimensie. Ook gaf België aan een verhoging van de
nationale co-financiering te wensen voor bepaalde regio’s, alsook een versterking van de
territoriale samenwerking. Tenslotte onderstreepte België het belang van vereenvoudiging en
hield het een pleidooi voor een gedifferentieerde aanpak inzake beheer en controle op basis
van duidelijke en transparante criteria.

Link met het Europees Parlement
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In een resolutie aangenomen op 14 maart 2018 over het toekomstige meerjarig financieel kader
benadrukt het Europees Parlement het belang van cohesiebeleid als het belangrijkste
investeringsinstrument van de EU en drukt het de wens uit minstens eenzelfde niveau van
financiering te behouden als in het huidige meerjarig financieel kader. Tegelijkertijd moet
cohesiebeleid effectiever worden en moeten de procedures vereenvoudigd worden. Wat
toewijzing van middelen betreft, moet bbp/capita een van de parameters blijven, aangevuld
met een reeks sociale, milieu- en demografische indicatoren. Ook vermeldt de resolutie de wens
voor een versterking van de territoriale samenwerking, inclusief een grensoverschrijdende
component en een stedelijke beleidsdimensie.
2. Informatie van de Europese Commissie over communicatie inzake cohesiebeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie gaf de lidstaten een stand van zaken over de uitvoering van een
communicatieplan dat werd gelanceerd door Commissarissen Crețu (bevoegd voor Regionaal
Beleid) en Thyssen (bevoegd voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit) na de Raad Algemene Zaken (Cohesiebeleid) op 25 april 2017 onder Maltees
voorzitterschap. De Commissie benadrukte dat lidstaten hierin ook hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen en drukte de hoop uit dat uit de volgende Eurobarometer zou blijken dat het
cohesiebeleid meer bekend is geworden bij de Europese burger.
4. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten
agenda
1.

van

de

17 april 2018
Brussel
Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
1. Hervorming kiesakte
2. Rechtsstaat / Polen
3. Uitbreidingspakket

Hervorming Kiesakte

De Raad debatteerde over wijzigingen van de Kiesakte van 1976. De Kiesakte bevat een aantal
gemeenschappelijke regels in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Tijdens
de besprekingen bleken het stemrecht voor onderdanen die verblijven in derde landen en de
invoering van een verplichte kiesdrempel het meeste discussie uit te lokken. Een meerderheid van
de lidstaten kan instemmen met de voorliggende tekst.
Minister Reynders maakt voorbehoud bij de regeling over de verplichte minimumkiesdrempel van
2 tot 5% voor kiesdistricten met meer dan 35 zetels. Dit vereist nog bijkomende afstemming op
politiek niveau. Italië maakte een parlementair voorbehoud omdat de huidige regering een
regering is van lopende zaken.
Het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad benadrukten dat het van belang is dat de Raad vóór
eind april een akkoord bereikt om de tijdige uitvoering door de lidstaten voor de verkiezingen van
het Europees Parlement in mei 2019 te kunnen verzekeren. Aangezien er voor het einde van deze
maand geen vergadering van de Raad Algemene Zaken plaatsvindt, is er besloten om een
schriftelijke procedure voor goedkeuring te volgen.
2. Rechtsstaat / Polen
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De Raad besprak de toestand in verband met de rechtsstaat in Polen. De Raad is door Commissaris
Timmermans geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de dialoog van de Commissie met
Polen. Deze dialoog heeft er volgens de Commissie toe bijgedragen dat er in Polen een proces op
gang is gekomen om verschillende wetswijzigingen door te voeren. De Commissie verwelkomt de
aanpassingen en stelt tegelijkertijd dat deze nog onvoldoende aan alle bezwaren tegemoetkomen.
De dialoog gaat verder op verschillende niveaus.
Polen gaf een eigen visie op de dialoog en benadrukte de grote inspanningen die de Poolse
regering en het Pools parlement de afgelopen weken leverde.
Alle lidstaten spraken hun steun uit voor de inspanningen van de Commissie en Polen.
Minister Reynders benadrukte in zijn interventie het belang van het respecteren van de
fundamentele waarden van de EU en pleitte voor het verderzetten van de dialoog. Hij herhaalde
ook het idee om binnen de schoot van de Raad een nieuw peer review mechanisme van de
rechtsstaat op te zetten.
De volgende bijeenkomst van de Raad Algemene zaken van 14 mei zal dit thema opnieuw
behandelen.
3. Uitbreidingspakket
Commissaris Timmermans gaf tijdens de Raad Algemene Zaken een presentatie van het
uitbreidingspakket dat de Commissie op 17 april publiceerde. Het pakket bevat enerzijds de
jaarlijkse voortgangsrapportages van de Commissie over Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo,
Montenegro, Servië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije, en bevat
anderzijds twee aanbevelingen voor het openen van toetredingsonderhandelingen met
respectievelijk Albanië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De meeste lidstaten
onthielden zich alsnog van opmerkingen en willen eerst de tijd nemen om de aanbevelingen te
evalueren. De Raad zal een beslissing nemen over de aanbevelingen (met eenparigheid van
stemmen) op 26 juni a.s.
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5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken 16 april te Luxemburg
Belangrijk punt op de agenda was de situatie in Syrië, in het bijzonder de chemische aanval op
Douma door het regime van president Assad. De ministers toonden begrip voor de Franse,
Amerikaanse en Britse gerichte luchtaanvallen in Syrië op inrichtingen voor chemische wapens.
Collectief en individueel legden de ministers sterk de nadruk op de noodzaak van een politieke
oplossing. Ze herhaalden hun vraag aan Rusland en Iran om druk uit te oefenen op Syrisch
president Bashar al-Assad om de politieke dialoog te hervatten. Op die manier hopen zij dat er
snel een einde komt aan de langdurende en verwoestende burgeroorlog. Voor België blijft dialoog
met Rusland over deze kwestie van groot belang.
De relaties EU-Rusland stonden eveneens op de agenda. Ten eerste werden de in maart 2016
aangenomen pijlers voor een eensgezind EU-beleid richting Rusland herbevestigd. Het gaat daarbij
in concreto om:
1. De volledige implementatie van de Minskakkoorden als voorwaarde voor elke substantiële
wijziging in de relatie tussen de EU en Rusland;
2. De versterking van de relaties met de landen van het Oostelijk Partnerschap;
3. De versterking van de weerbaarheid van de EU op het gebied van o.a. veiligheid,
communicatie en energie;
4. Een selectief engagement met Rusland waar dat in het belang van de EU is;
5. De steun aan het maatschappelijk middenveld in Rusland en “people to people” contacten.
Ten tweede werd beslist geen verdere sancties te nemen.
Brussels II conferentie "Supporting the Future of Syria and the Region" 24-25 April 2018
57 landen, 10 regionale organisaties en 19 VN-agentschappen kwamen bijeen voor een tweede
internationale conferentie ter ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio. Voor België
nam federaal minister Alexander De Croo deel. Deze bijeenkomst werd gezamenlijk voorgezeten
door de EU en de VN. Deelnemers erkenden dat enkel een politieke oplossing de juiste uitweg kan
zijn. De EU herbevestigde de VN als de enige organisatie met legitiem leiderschap die ervoor kan
zorgen dat het politieke proces zinvol en inclusief is, dat het alle Syriërs in de intra-Syrische
gesprekken vertegenwoordigt, en dat het plaatsvindt conform de reeds aangenomen conclusies
van de VN-Veiligheidsraad. Tijdens de conferentie werd humanitaire hulp voor Syriërs in eigen
land, de buurlanden en de gastgemeenschappen toegezegd, voor een totaal van $ 4,4 miljard (€
3,5 miljard) voor 2018, en $ 3,4 miljard (€ 2,7 miljard) voor 2019 en 2020. De oorlog in Syrië gaat
zijn achtste jaar in en de humanitaire noden blijven uiterst nijpend: meer dan 13 miljoen Syriërs
hebben humanitaire hulp nodig en om en bij 5,6 miljoen Syrische vluchtelingen zijn ontheemd en
verblijven buiten hun land.
Op 24 april organiseerde de EU een "dag van dialoog" met ngo's uit Syrië en de regio. Meer dan
200 ngo's kwamen in Brussel samen om concrete operationele aanbevelingen te formuleren voor
het ministeriële deel van de conferentie de daaropvolgende dag. In de aanloop naar de conferentie
vond ook een zitting met de vertegenwoordigers van het Syrisch maatschappelijk middenveld
plaats. Vertegenwoordigers van zowel de ngo's als het maatschappelijk middenveld namen tijdens
de plenaire zittingen op 25 april het woord. Zo konden de Syriërs rechtstreeks hun stem laten
horen toen de internationale gemeenschap besprak hoe de toekomst van het land en de regio kan
worden ondersteund.
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B. Brexit-onderhandelingen
Grenskwestie en governance blijven struikelblokken in brexit-onderhandelingen
In april onderhandelden de EU en het VK verder over het brexit-terugtrekkingsakkoord. Terwijl al
overeenstemming was bereikt over zowat 75% van de totale inhoud van dit akkoord (bv. rechten
van burgers, financiële regeling, transitiefase…), bleven governance en de Ierse grenskwestie de
belangrijkste openstaande knelpunten. Hoewel de onderhandelingen schijnbaar op een laag pitje
stonden, zochten onderhandelaars in de luwte tevergeefs naar oplossingen. Vooruitgang werd
bemoeilijkt door het feit dat de Britten nog steeds geen (politiek haalbare) voorstellen hierover
gedaan hebben. Andere punten (bijvoorbeeld ‘goederen op de markt’) werden behandeld tijdens
formele onderhandelingsrondes. Het terugtrekkingsakkoord moet tegen 29 maart 2019 in werking
kunnen treden; het moet in het najaar van 2018 rond zijn zodat het tijdig geratificeerd kan worden.
De EU en het VK bespraken voor het eerst ook de contouren van hun toekomstige relatie. Langs
EU-zijde worden deze gesprekken gevoerd op basis van de richtsnoeren van de Europese Raad van
23 maart 2018. Deze richtsnoeren sporen de Europese Commissie aan een zo nauw mogelijke relatie
met het VK op poten te zetten, met inbegrip van een verregaand vrijhandelsakkoord en
partnerschappen in verschillende domeinen. In de richtsnoeren verklaart de EU zich ook bereid
een nog ambitieuzer toekomstig partnerschap aan te bieden indien Britse rode lijnen zouden
verschuiven. Dit is momenteel niet uitgesloten: waar het VK bij de start van de onderhandelingen
aangaf uit de douane-unie te willen stappen, stuurt het Hogerhuis intussen aan op een
voortgezette deelname. De contouren van de toekomstige relatie zouden tegen 29 maart 2019
verankerd worden in een politieke verklaring. Op basis van deze verklaring zullen de EU en het VK
tijdens de transitiefase (en erna) akkoorden sluiten die verder vorm zullen geven aan hun
toekomstige relatie.
De Vlaamse Regering volgt de discussies rond de (Noord-) Ierse grens en governance nauw op. Zij
is bezorgd over het gebrek aan vooruitgang op deze punten en roept de onderhandelaars op
spoedig werk te maken van realistische en efficiënte oplossingen.

C. Handel
Op 21 april 2018 bereikten de EU en Mexico een principeakkoord over het handelsluik van de
modernisering van het associatieakkoord waarover ze reeds 10 rondes onderhandeld hebben. Het
principeakkoord legt de politieke lijnen vast waarbinnen de laatste technische onderhandelingen
moeten worden afgerond. Het handelsakkoord maakt deel uit van een ruimer associatieakkoord
en heeft dus een gemengd karakter. De Vlaamse overheid zal op basis van de teksten het
(voorlopige) resultaat evalueren. Op basis van de eerste technische toelichting door de Europese
Commissie lijkt het resultaat positief. Naast de inhoudelijke resultaten is het geopolitiek belang
niet te onderschatten. Met Mexico, als NAFTA-partij, wint de EU opnieuw een belangrijke partner
om haar handelsbeleid en -visie uit te dragen in de wereld.
In april besprak de EU verder de aanpak van de Europese reactie op de Amerikaanse invoertarieven
voor staal en aluminium (in het kader van Sectie 232). Zoals vorige maand aangekondigd werd,
kreeg de EU een tijdelijke uitzondering. Zowel de EU, o.m. bij monde van Commissaris Malmström,
als leiders van EU-lidstaten trachten de VS ervan te overtuigen de EU een permanente uitzondering
te geven. Op 1 mei heeft President Trump de uitzondering voor de EU met één maand verlengd.
Vlaanderen volgt deze ontwikkelingen nauwgezet op gezien enerzijds het belang van de getroffen
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sectoren en anderzijds de potentiële impact voor sectoren die gevat worden door mogelijke
Europese tegenmaatregelen als de uitzondering voor de EU wordt opgeheven.
Van 24 april tot 27 april onderhandelden de EU en MERCOSUR opnieuw over het handelsluik van
hun toekomstig associatieakkoord. Voorlopig blijven de hete hangijzers in de onderhandelingen
dezelfde, nl. vooral markttoegang voor landbouwgoederen, automobiel, maritiem transport, en
openbare aanbestedingen.
De EU-lidstaten bespreken in het Handelscomité sinds februari ontwerpconclusies over de
toekomstige architectuur van handelsakkoorden. Belangrijke aandachtspunten hierin voor
Vlaanderen zijn o.m. het principe van de splitsing in handelsakkoorden en
investeringsbeschermingsakkoorden, en de transparantie van onderhandelingen. De bedoeling van
het Bulgaars Voorzitterschap van de EU Raad van Ministers is om hiermee te landen op de Raad
Handel van 22 mei 2018.
Op 9 februari lanceerde de Europese Commissie haar nieuwe voorstellen voor horizontale
bepalingen over vrij verkeer van gegevens en gegevensbescherming in vrijhandelsakkoorden. Dit
voorstel komt er na een uitgebreid consultatieproces op basis van een eerste conceptpaper over
datastromen die de Europese Commissie vorig jaar opstelde. Na een eerste bespreking in het
handelscomité organiseerde de Europese Commissie op 10 april een informele technische
vergadering om meer toelichting te geven bij de voorstellen. De voorstellen mogen er volgens de
Europese Commissie in geen geval toe leiden dat het Europese kader voor databescherming (door
de GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming) onder vuur kan worden genomen door
handelspartners, maar de lidstaten denken dat daardoor toekomstige handelspartners te veel
manoeuvreerruimte krijgen om digitale handelsrestricties op te werpen onder het mom van
gegevensbescherming. Een verdere discussie over dit voorstel dringt zich dus op.
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6. Informele Raad Leefmilieu
Datum
10-11 april 2018
Plaats
Sofia, Bulgarije
Woordvoerder
voor Denis Van Eeckhout, attaché leefmilieu, Permanente
België
Vertegenwoordiging van België bij de EU
Hoofdpunten van de 1. Luchtkwaliteit : betere oplossingen voor een hogere
agenda
levenskwaliteit
2. Internationale klimaatonderhandelingen
1.

Luchtkwaliteit: betere oplossingen voor een hogere levenskwaliteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers wisselden van gedachten over hun ervaringen en goede beleidspraktijken om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Aangezien de situatie in de lidstaten zeer verschillend is, is er geen
“one size fits all” oplossing. Een goede sensibilisering van de burgers, samenwerking met lokale
overheden (ook grensoverschrijdend) en aandacht voor luchtkwaliteit in andere
beleidsdomeinen (transport, energie, landbouw…) is cruciaal. België gaf daarbij het voorbeeld
van de voetgangerszones en lage emissiezones. Om de vooropgestelde Europese
luchtkwaliteitsnormen te halen, is ook de naleving van Europese regelgeving inzake
emissienormen, o.a. van voertuigen, van belang. De Europese Commissie stelde ter beschikking
te staan van de lidstaten in de zoektocht naar oplossingen, vb. in de vorm van de “Clean Air
Dialogues” of met Europese financieringsprogramma’s. Ze stelde evenwel ook dat de lidstaten
meer inspanningen moeten doen om de doelstellingen te halen.
2. Internationale klimaatonderhandelingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De 24ste klimaatconferentie zal eind dit jaar plaatsvinden in Polen. Het wordt een belangrijke
conferentie omdat het “rulebook” voor het Parijsakkoord moet worden aangenomen, en omdat
er een “Talanoa”-dialoog op politiek niveau zal plaats vinden. Tijdens zo’n Talanoa-dialoog
informeert elke partij over de stand van zaken in de voorbereiding van de nationale
inspanningen, wordt de balans opgemaakt van de collectieve inspanningen van de
ondertekenende partijen, en hoe deze staan ten opzichte van de lange termijndoelstellingen
van het Akkoord van Parijs.
De ministers van Leefmilieu wisselden van gedachten over de voorbereiding van deze
conferentie. Wat het “rulebook” betreft, is het voor veel lidstaten, waaronder België, van belang
dat de regels, vb. inzake transparantie en boekhouding, op alle partijen van toepassing zijn.
Voor België is het van belang om rekening te houden met de bezorgdheden van minder
ontwikkelde landen en aan te tonen dat de EU haar verplichtingen met 2020 als horizon ook
nakomt, vb. inzake financiering.
Verschillende lidstaten, waaronder België, wezen erop dat de Europese Unie met een goede
voorbereiding naar de Talanoa-dialoog moet gaan. De Europese Commissie kondigde in die
context aan in november een strategie voor emissiereducties op de lange termijn (2050) op
tafel te zullen leggen. Deze strategie zal rekening houden met de nationale klimaat-en
energieplannen voor 2030. Sommige lidstaten (SE, UK, NL, PT, FR, LU) wezen erop dat de
Europese Unie het ambitieniveau van haar nationaal bepaalde bijdrage aan het Parijsakkoord
moet herzien in het licht van de 1,5°C doelstelling.

10

7. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
16 april 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en
België
Landbouw
Hoofdpunten van de 1. Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen
agenda
2. Evaluatie van de vooruitgang op vlak van de strijd tegen
voedselverlies
1.

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Landbouw Hogan gaf toelichting bij het voorstel van richtlijn die
de Europese Commissie op 12 april had gelanceerd. Ze wil hiermee het beheer van de
voedselketen verbeteren, vooral voor de landbouwer als de zwakste schakel in die keten. De
tekst bevat een korte lijst met vier oneerlijke handelspraktijken die verboden worden en nog
eens vier die verboden zijn als de partijen onderling niet anders beslissen. Zo zou onder meer
de betalingstermijn voor bederfbare producten niet meer dan 30 dagen mogen bedragen. Het
is een richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat de EU-regelgeving aanvullend werkt op de bestaande
regels in de lidstaten. Verder zijn er ook afdwingingsmaatregelen via het toerusten van een
nationale autoriteit met de handhaving.
De lidstaten waren quasi unaniem positief over het voorstel, enkel Denemarken en het VK lieten
zich kritisch uit. Anderen zagen dus vooral positieve elementen en meenden dat d it een stap
was om de positie van de landbouwer in de keten te verbeteren. Ondanks de gunstige stemming
waren er toch een aantal suggesties om de tekst nog aan te passen. Sommigen willen het
toepassingsgebied van de richtlijn uitbreiden zodat de hele voedselketen zou afgedekt zijn. Nu
zijn enkel de relaties tussen KMO’s en niet-KMO’s gevat. Een aantal wilde een uitgebreidere lijst
van verboden praktijken. België onthaalde het voorstel ook positief, maar wees erop dat er in
België voor bepaalde sectoren al een kortere betalingstermijn bestaat dan diegene die de
richtlijn voorschrijft.
Hogan zei dat we andere handelsrelaties aan de scope kunnen toevoegen, maar dat het voorstel
focust op daar waar de problemen liggen. Het voorstel verwijst naar de landbouwartikels in
het Verdrag als juridische basis omdat we het binnen landbouw willen houden (en dus niet
naar interne markt). Hogan zei dit voorstel snel te kunnen afronden en in ieder geval voor h et
einde van deze legislatuur.
2. Evaluatie van de vooruitgang op vlak van de strijd tegen voedselverlies

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Met de agendering van dit punt wou de Bulgaarse voorzitter opvolging geven aan de
raadsconclusies van 2016 over de strijd tegen voedselverlies, en dit zowel op EU-niveau als op
niveau van de lidstaten.
Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis verwees naar de
meerwaarde van het Europees platform voor voedselverlies, gecreëerd in 2016, als een
hoeksteen van het beleid. Dit platform biedt de mogelijkheid tot uitwisseling o.a. over het
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actieplan circulaire economie. Hij vond dat de EU een motor moet worden in de strijd tegen
voedselverlies. Dit kan onder meer via aandacht voor de problematiek in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Hij vond in ieder geval dat er meer moet gebeuren om de SDG (halveren van
voedselverlies tegen 2030) te halen.
De lidstaten waren over het algemeen positief over de tot nog toe ondernomen actie. Velen
onder hen, waaronder ook België, spraken over de meerwaarde van het EU platform. Toch
waren veel ministers van mening dat de huidige acties niet zullen volstaan om de ambitieuze
doelstellingen te halen. Ze benadrukten het belang van het voorlichten van consumenten, van
een beter begrip van de houdbaarheidsdata en het werken aan een gemeenschappelijke
methode voor het definiëren en monitoren van voedselverlies. België wees ook nog op de
impact die de kwaliteitsnormen voor voeding hebben op voedselverlies.

Sessie Visserij

1.

Datum

16 april 2018

Plaats
Woordvoerder
voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

Luxemburg
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu
1. Meerjarenplan voor de westelijke wateren
2. Divers punt: Interpretatie van artikel 15 van
basisverordening - Informatie van de Spaanse delegatie

de

Meerjarenplan voor de westelijke wateren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Vella presenteert een voorstel van
Meerjarenplan voor de westelijke wateren dat in een reeks van regionale plannen past. Het voorstel
maakt het voor de lidstaten mogelijk om te blijven samenwerken via regionale groepen en langs
deze weg gemeenschappelijke aanbevelingen in te dienen voor bv. technische maatregelen (bv. de
maaswijdten die vissers mogen gebruiken voor een bepaalde visserij in een bepaalde zone). De
Commissie heeft gekozen voor één meerjarenplan voor de westelijke wateren om het wetgevend
kader te vereenvoudigen, maar de regio’s kunnen nog steeds aparte aanbevelingen doen. Door de
invoering van een meerjarenplan kan de Raad ook de bandbreedte van de Maximale Duurzame
Opbrengst (MDO) gebruiken bij de vaststelling van vangstmogelijkheden. Het meerjarenplan
amendeert ook het Oostzeeplan zodat deze gealigneerd is met het politieke akkoord dat recent
werd bereikt voor het Noordzeeplan. Tenslotte drong de Commissaris aan op een snelle aanname
van het voorstel (vooraleer het Europees Parlement op reces gaat). Dit is immers in het belang van
de stakeholders, zodat ze snel de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid kunnen
halen.
Frankrijk, Spanje en Portugal wijzen erop dat het plan wel heel ambitieus is door zowel de noordals zuidwestelijke wateren te dekken. Deze landen waren voorstander van een apart plan per regio
omdat de visserij in de gebieden sterk verschilt. Toch lijkt dit geen breukpunt voor hen te zijn.
De landen rond de Oostzee (Litouwen, Letland, Denemarken, Finland, Estland, Zweden, Polen en
Duitsland) reageerden tevreden met de amendering waardoor het meerjarenplan voor de Oostzee
automatisch aangepast is aan het laatste wetenschappelijke advies. Vooral Letland verwijst ook
naar het belang van de socio-economische gevolgen. Opvallend in de Deense interventie is dat ze
verwijst naar een gezamenlijke verklaring in opmaak die getrokken wordt door Frankrijk en België
over een regelmatige evaluatie van de nieuwe werkmethode in de meerjarenplannen.
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Vele lidstaten (waaronder Ierland, Frankrijk, België, Spanje, Finland en Italië) wijzen op het belang
van een werkbare aanlandingsverplichting waarvoor dit meerjarenplan voldoende flexibiliteit
moet geven.
In de Belgische interventie is er ook aandacht voor de administratieve lasten onder de vorm van
visvergunningen en de mogelijkheid om nieuwe technische maatregelen via meerjarenplannen
vorm te laten krijgen.
Commissaris Vella reageert tevreden met de vrij positieve reacties van lidstaten. Hij benadrukt dat
meerjarenplannen transparante en eenvoudige instrumenten moeten zijn. Volgens hem is het
voorstel voldoende realistisch zodat het rekening kan houden met de gemengde visserij in de
westelijke wateren.

Link met het Europees Parlement
Co-decisie

2. Divers punt: Interpretatie van artikel 15 van de basisverordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Spanje is zeer ongerust over de aanlandingsverplichting, ondanks de grote vooruitgang die de
afgelopen jaren werd geboekt volgens Spanje. De Spaanse minister benadrukt dan ook dat er
een oplossing moet komen. Hierbij moet de reikwijdte van deze verplichting verduidelijkt
worden. Volgens Spanje valt de kleinschalige en ambachtelijke visserij hier niet onder. Deze
visserij heeft amper impact op het milieu en door de verplichting zou ze meteen haar
activiteiten moeten stopzetten. Spanje benadrukt ook dat het doel van de
aanlandingsverplichting is om de teruggooi te verminderen. De minister verwees ook naar
andere problemen met bijvoorbeeld de verstikkingssoorten. De huidige regelgeving biedt hierbij
onvoldoende oplossingen. Spanje vraagt om een oplossing niet tot op het allerlaatste moment
uit te stellen (bv. bij de vaststelling van totaal toegestane vangsten en quota in december).
Commissaris Vella reageert dat hij met interesse de gemeenschappelijke verklaring van Kroatië,
Cyprus, Griekenland, Italië, Portugal, Slovenië en Spanje heeft doorgenomen. Hij benadrukt
echter dat er geen uitzondering kan komen voor één vloot. Dit zou unfair zijn tegenover andere
vloten. Bovendien benadrukte hij dat lidstaten onvoldoende gebruik maken van bestaande
instrumenten. Vervolgens wees hij naar de bijzondere regels voor de kleinschalige vaartuigen
in de kustzones.
Portugal, Italië en Griekenland benadrukken het kwetsbare karakter van deze kleinschalige
kustvisserij, waarvoor vaak onvoldoende infrastructuur voor ongewenste vangsten bestaat.
Tijdens de Raad sluit ook Malta zich aan bij de bovenstaande verklaring, terwijl Frankrijk enkel
in haar mondelinge interventie begrip vraagt voor deze kleinschalige vloot en daarom
benadrukt dat er snel een gemeenschappelijke lezing moet komen van de regulering.
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich Zweden en het VK. Zij gaan volledig akkoord
met de lezing van Commissaris, hoewel ook zij nog benadrukken dat er grote uitdagingen op
hen wachten.
Nederland en België benadrukken ook dat de recreatieve visserij niet onder de
aanlandingsverplichting valt (bv zeebaars).
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Commissaris Vella besluit dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen enerzijds de
juridische interpretatie en anderzijds de implementatie. Het eerste is volgens de Commissaris
zeer duidelijk: alle bestanden onder vangstlimieten vallen onder de aanlandingsverplichting. Bij
het tweede wil de Commissie zeker samenwerken met de lidstaten en samen kijken welke
hulpmiddelen binnen het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij kunnen gebruikt
worden.
8. Informele
Raad
Werkgelegenheid,
Consumentenbescherming (Sociaal Beleid)
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten
agenda
1.

van

Sociaal

Beleid,

Gezondheid

en

17 april 2018
Sofia
Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger bij de EU

de 1.

De Europese sociale pijler: investeren in menselijk kapitaal: een
levenscyclus benadering

De Europese sociale pijler: investeren in menselijk kapitaal: een levenscyclus benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Deze informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
staat in het teken van de Europese Pijler van Sociale Rechten en dan meer bepaald de beginselen
1, 4 en 8. Ze behandelen respectievelijk het recht op onderwijs, vorming en levenslang leren
(beginsel 1), de actieve ondersteuning van de werkgelegenheid (beginsel 4) en sociale dialoog en
betrokkenheid van sociale partners (beginsel 8). Het Toekomstig Meerjarig Financieel Kader, de
strategische keuzes die zich daarbij opdringen en het voornemen van de Europese Commissie voor
een begrotingslijn “Investeren in menselijk kapitaal” vormden de achtergrond van de discussies.
De Commissie riep trouwens op om het ambitieniveau op het vlak van werkgelegenheid en sociale
zaken niet te verlagen of in de woorden van Commissaris Thyssen “not a cent less for the social”.
Het overkoepelend thema was hetzelfde dat doorheen het hele Bulgaars voorzitterschap voor dit
beleidsdomein wordt gebruikt: “Investeren in menselijk kapitaal: een levenscyclus benadering”. Het
Bulgaars voorzitterschap wilde nagaan hoeveel vooruitgang er werd geboekt met de toepassing
van drie wettelijke instrumenten die de Commissie de afgelopen jaren nam om beginselen 1 en 4
te concretiseren: de aanbeveling “ Invoering van bijscholingstrajecten : nieuwe mogelijkheden voor
volwassenen” , beter gekend als de “upskilling pathways”, de jongerengarantie en de aanbeveling
inzake de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt.
Workshop 1 was gewijd aan beginsel 1 van de Europese Pijler van Sociale rechten: “het recht op
onderwijs, vorming en levenslang leren”. Als thema voor de gedachtewisseling had het Bulgaars
voorzitterschap de aanbeveling uitgekozen van eind 2016 “Invoering van bijscholingstrajecten:
nieuwe mogelijkheden voor volwassenen” die de laaggeschooldheid van 63 miljoen Europeanen
wil remediëren. De lidstaten werden gevraagd om kort in te gaan op de maatregelen die ze al
concreet voor de uitvoering van dit instrument hadden genomen. De Europese Commissie
concludeerde na afloop dat deze aanbeveling nog in haar kinderschoenen staat. De lidstaten
moeten zoals voorzien in de aanbeveling tegen midden 2018 verslag over de
toepassingsmaatregelen uitbrengen.
België beklemtoonde dat de digitalisering van de economie veel jobs kan creëren die echter vooral
ten goede komen van de hooggeschoolden, terwijl de jobs voor laag- en midden-geschoolden
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bedreigd zijn. Onderwijs, vorming en levenslang leren zijn belangrijker dan ooit voor werknemers
doorheen hun hele loopbaan. Continue bijscholing is cruciaal om vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, de skills mismatch te bestrijden en de productiviteit en de
competitiviteit te verhogen. Daarom werden de eisen aan het Belgische bedrijfsleven voor
levenslang leren verstrengd en is het streefdoel om van 2 dagen vorming tot 5 dagen vorming per
voltijdse werknemer te komen.
Om de tekorten aan digitale skills bij te werken, werkt België aan een “universeel recht op leren”;
een concept van levenslang leren dat de veerkracht van onze arbeidskrachten en met name de
werknemers met minder digitale skills moet versterken. Dit recht brengt de beginselen van de
Europese Pijler van sociale rechten ten uitvoer en sluit aan bij de klemtoon op digitale skills in het
nieuwe MFK. Voor België moet levenslang leren inclusief zijn, waarbij gender stereotypen worden
bestreden en er voldoende aandacht voor zeer jonge kinderen is om een vroege achterstand te
vermijden. België kijkt in de komende onderhandelingen van het MFK uit naar het voorstel van de
Commissie “Investeren in menselijk kapitaal”. Het Europees Sociaal Fonds blijft voor België evenwel
een belangrijk kanaal om te investeren in de vorming van laaggeschoolde werknemers.
In workshop 2 werden de resultaten onderzocht die geboekt werden op het vlak beginsel 4 van
de Europese Pijler van sociale rechten: de actieve ondersteuning van de werkgelegenheid. De focus
lag daarbij op het bestrijden van de jongerenwerkloosheid via de jongerengarantie en het
bestrijden van de langdurige werkloosheid via de raadsaanbeveling inzake de integratie van de
langdurig werklozen in de arbeidsmarkt. Met de jongerengarantie en de raadsaanbeveling inzake
de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt, poogt de EU aan beide fundamentele
problemen van de arbeidsmarkt te verhelpen. De lidstaten waren gevraagd om hun interventies
te focussen op de toepassingsmaatregelen van beide instrumenten.
België beklemtoonde dat zowel de jongerengarantie als de raadsaanbeveling tastbare
vernieuwingen hebben opgeleverd zoals nieuwe partnerships en initiatieven om de outreach te
versterken. We moeten hierop voortbouwen en de resultaten bestendigen door onder andere in
het volgende MFK een voortzetting van het Youth Employment Initiative in te bouwen. De NEETS
(mensen die noch tewerkgesteld noch in opleiding zijn) en de langdurig werklozen blijken vaak
met gelijkaardige complexe problemen te kampen. Ook personen met een handicap, sommige
groepen migranten, alleenstaande moeders blijken moeilijk te (her)integreren in de –stedelijkearbeidsmarkt. Nochtans treden er ook door de demografische wijzigingen meer en meer schaarstes
op.
De uitdaging is dan ook om zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en te behouden.
Daarom is er een brede algemene strategie nodig die specifieke initiatieven als de jongerengarantie
en de raadsaanbeveling voor langdurige werklozen opneemt maar ook verder gaat. Bovendien
moet deze strategie voortbouwen op de EU 2020-strategie en via het Europees Semester worden
uitgevoerd. Zowel voor de jongerengarantie als de raadsaanbeveling betreffende de integratie van
langdurig werklozen in de arbeidsmarkt, opteert België voor een aanpak op maat, een betere
integratie tussen de verschillende arbeids- en sociale diensten en een betere samenwerking op
lokaal niveau. Ook met de werkgevers wordt nauw samengewerkt, via onder meer een sterke focus
op “on the job training”. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Werkgevers moeten de skills
behoeften beter definiëren en onrealistische verwachtingen opgeven die hinderpalen blijken voor
jobcreatie. Op deze manier dragen ze ook bij tot de strijd tegen discriminatie op de werkvloer en
vullen maatregelen als de Mystery Calls aan.
9. Informele Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Energie)
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Datum
19 april 2018
Plaats
Sofia, Bulgarije
Woordvoerder
voor Marie Christine Marghem, Federaal minister voor Energie
België
Hoofdpunten van de 1. Voorstel voor herziening richtlijn hernieuwbare energie
agenda
2. Voorstel voor herziening richtlijn energie-efficiëntie
3. Voorstel voor verordening ‘energy governance’
4. ACER-verordening
1.

Voorstel voor herziening richtlijn hernieuwbare energie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Als onderdeel van het ‘Clean Energy Package’ werd eind 2016 door de Europese Commissie het
voorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie gepubliceerd. In december 2017
werd in de Raad Energie een algemene oriëntatie hierover bereikt. Het is de ambitie van het
Bulgaarse voorzitterschap hierover een akkoord tussen Europees Parlement en de Raad te
bereiken in de lopende trilogen. Op de informele Raad Energie werd het ambitieniveau van de
richtlijn (hoogte van de Europese 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie) besproken. Het
Europees Parlement gaat voor een 35% 2030 doelstelling, de Raad voor een 27% doelstelling
zoals bepaald wordt door de Europese Raad in oktober 2014 toen het geheel van de Europese
2030 doelstellingen voor klimaat en energie werden bepaald.
De Europese Commissie heeft in maart 2018 een non-paper gepubliceerd waarin het impact
assessment over de Europese 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie werd geactualiseerd
om rekening te houden met de sneller dan verwachte daling van de kosten voor een enkele
technologieën voor hernieuwbare energie (zonne- en windenergie). Op basis daarvan zou het
nu niet meer kosten om een 30% 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie te realiseren dan
enkele jaren geleden werd aangenomen voor een 27% doelstelling.
Een aantal lidstaten pleiten voor de 27% doelstelling bepaald in de algemene oriëntatie van de
Raad. Andere lidstaten zijn bereid de doelstelling te verhogen waarbij volgens Duitsland een
verhoging tot 30% al een grote vooruitgang zou zijn. Oostenrijk, Luxemburg, Portugal en
Zweden kunnen zelfs de 35% doelstelling van het Europees Parlement steunen. België houdt
zich nog aan de 27% doelstelling en wil meer gegevens over de impact van een verhoging op
België.
Wat een sectorale doestelling voor hernieuwbare energie voor warmte en koeling betreft,
pleiten enkele lidstaten voor een jaarlijkse toename niet hoger dan 1% (waaronder Nederland,
Duitsland, België en het VK). Voor Duitsland moet deze doelstelling een bindend karakter
hebben, voor België moet dit, zoals in de algemene oriëntatie van de Raad, een indicatieve
doelstelling blijven. Betreffende de sectorale doestelling voor hernieuwbare energie voor
transport wil België net als Spanje, Nederland en Polen de algemene oriëntatie van de Raad
behouden. Luxemburg, Finland, Frankrijk, Italië en Slowakije willen daarentegen het
ambitieniveau verhogen.
2. Voorstel voor herziening van de richtlijn energie-efficiëntie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Ook over het voorstel tot herziening van de richtlijn energie-efficiëntie probeert het Bulgaarse
voorzitterschap in de trilogen een akkoord met het Europees Parlement te bereiken. Belangrijke
discussiepunten zijn ook hier het ambitieniveau van een Europese 2030 doels telling voor
energie-efficiëntie en ook van een systeem van nationale energiebesparingsverplichtingen.
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De algemene oriëntatie van de Raad bevat een 30% doelstelling voor energie-efficiëntie waarbij
niet wordt gespecifieerd of deze al dan niet bindend is. Het Europees Parlement gaat voor een
bindende 35% doelstelling wat Zweden, Oostenrijk, Frankrijk en Luxemburg kunnen
aanvaarden. Denemarken en Nederland verkiezen een 30% doelstelling maar tonen zich bereid
die wat te verhogen. Enkele lidstaten verkiezen een ‘bindende’ Europese doelstelling. Andere
lidstaten willen een niet-bindende doelstelling. België behoort tot de laatste groep.
Wat de nationale energiebesparingsverplichtingen betreft, zijn een aantal lidstaten (waaronder
België, Nederland en het VK) gekant tegen het in rekening brengen van het energieverbruik voor
transport om de nationale energiebesparingsdoelstelling te bepalen. Frankrijk kan deze vraag
van het Europees Parlement wel steunen.
3. Voorstel voor een verordening ‘energy governance’

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Ook betreffende het voorstel voor een verordening over de ‘governance’ van de Energie Unie
werden enkele discussiepunten in de trilogen tussen Raad en Europees Parlement besproken.
Belangrijk in het governance systeem zijn nationale energie-klimaat beleidsplannen waarin
betreffende de vijf dimensies van de Energie Unie doelstellingen voor 2030 en bijhorende
beleidsinstrumenten worden bepaald.
Het Europees Parlement stelt voor in de verordening een formule op te nemen waarmee
nationale doelstellingen zouden berekend worden in het geval de optelsom van de nationale
2030 doelstellingen voor hernieuwbare energie niet zou leiden tot de realisering van Europese
2030 doelstelling. De meeste lidstaten kunnen dergelijke formule steunen. Voor België is het
belangrijk dat dergelijke formule enkel leidt tot indicatieve nationale doelstellingen en dat
daarbij voldoende rekening gehouden wordt met het kosten-efficiëntie en het technologische
potentieel.
België en heel wat andere lidstaten willen dat de lidstaten de mogelijkheid behouden om voor
de realisering van hun nationale 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie een niet -lineair
traject te volgen. Frankrijk en Zweden zijn bereid hierover de voorstellen van het Europees
Parlement te aanvaarden. Duitsland, Italië en Litouwen zijn flexibel hierover.
4. ACER verordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In het kader van het ’Clean Energy Package’ werd eind 2016 ook een voorstel voor de herziening
van de ACER- verordening gepubliceerd. Acer is het Europese agentschap voor energieregulatoren dat relevante bevoegdheden heeft betreffende de interconnecties tussen de
nationale Europese energienetwerken, wat in België in principe federale bevoegdheden zijn.
Discussiepunten zijn de bevoegdheden van ACER met betrekking tot de Europese
elektriciteitsmarkt en ook de besluitvorming in ACER waarin een belangrijkere rol voor de Raad
van Regulatoren de invloed van de nationale regulatoren zou versterken ten nadele van de
directeur van ACER.
Een aantal lidstaten (waaronder België en Frankrijk) zijn voorstander van een bevoegdheid voor
de Raad van Regulatoren om amendementen voor te stellen met betrekking tot de te nemen
beslissingen, waarbij de directeur van ACER dan de keuze zou hebben om die al dan niet op
gemotiveerde wijze te aanvaarden. Wat de bevoegdheden van ACER betreft, stelt zich de vraag
of ACER bevoegd moet zijn voor alle grensoverschrijdende aangelegenheden. In de context van
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een veranderende elektriciteitsmarkt stellen een aantal lidstaten (waaronder Duitsland en
Frankrijk) dat de bevoegdheden van ACER niet kunnen uitgebreid worden zonder dat de
lidstaten daarbij betrokken worden. België verdedigde de stelling dat er geen transfert mag
zijn van nationale bevoegdheden in verband met gereguleerde tarieven en
distributienettarieven naar ACER.
10. Informele Raad Economische en Financiële zaken
Datum
27-28 april 2018
Plaats
Sofia, Bulgarije
Woordvoerder
voor Minister Johan Van Overtveldt
België (incl. titel)
Hoofdpunten van de 1. Verdieping van de EMU - convergentie
agenda
1.

Verdieping van de EMU - convergentie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers hebben informeel van gedachten gewisseld over duurzame convergentie binnen
de EU.
Convergentie draagt bij tot zowel het goed functioneren van de EMU, alsook tot socioeconomische en politieke houdbaarheid op langere termijn. Een goed functionerende EMU
ondersteunt op haar beurt dan weer duurzame convergentie daar ze bijdraagt tot onder andere
grensoverschrijdende handel en kapitaalstromen, transferten van technologie en kennis en
arbeidsmobiliteit. Het versterken van duurzame convergentie maakt dan ook deel uit van het
debat betreffende de vervollediging van de EMU.
De Commissie stelde dat de instrumenten voor convergentie grotendeels tot de bevoegdheden
van de lidstaten behoren. De EU ondersteunt convergentie wel via onder andere technische
ondersteuning voor structurele hervormingen, de eengemaakte markt, de bankenunie, de
kapitaalmarktenunie, cohesiebeleid en de pijler van sociale rechten. Daarnaast zal de Commissie
in haar voorstel voor het nieuw Meerjarig Financieel Kader voorstellen lanceren voor een
stabilisatiefunctie (gelinkt aan investeringen) en voor een instrument voor de uitvoering van
structurele hervormingen. De Commissie herhaalde dat het in eerste instantie de lidstaten zijn
die verantwoordelijk zijn voor structurele hervormingen en een duurzaam begrotingsbel eid.
Er volgde een korte gedachtewisseling. België kwam niet tussen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 april 2018 werden 11 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2018)0171
Naam: bescherming van
de werknemers tegen de
risico’s van blootstelling
aan carcinogene of
mutagene agentia op het
werk
Voorstel: COM(2018)0173
Naam: oneerlijke
handelspraktijken in de
relaties tussen
ondernemingen in de
voedselvoorzieningsketen
Voorstel: COM(2018)0184
Naam: representatieve
vorderingen ter
bescherming van de
collectieve belangen van
consumenten

1

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van bevoegdheid
blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake oneerlijke Federale
handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
bevoegdheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Federale
representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot bevoegdheid
intrekking van Richtlijn 2009/22/EG

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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Voorstel: COM(2018)0185
Naam: betere handhaving
en modernisering van de
regels voor
consumentenbescherming
in de EU
Voorstel: C(2018)2214
Naam: technische
voorschriften voor
binnenschepen
Voorstel: COM(2018)0213
Naam: instellen van regels
inzake het
vergemakkelijken van het
gebruik van financiële en
andere informatie voor
het voorkomen,
detecteren, onderzoeken
en het vervolgen van
bepaalde criminele feiten
en het intrekken van
Raadsbesluit
2000/642/JHA
Voorstel: COM(2018)0226
Naam: instellen van regels
over de aanduiding van
wettelijke
vertegenwoordigers voor

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en bevoegdheid
de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels
voor consumentenbescherming in de EU
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Vlaamse
Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische bevoegdheid
voorschriften voor binnenschepen
Beleidsdomein
Mobiliteit en
Openbare Werken
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD voor het instellen van Federale
regels inzake het vergemakkelijken van het gebruik van financiële en andere informatie voor het bevoegdheid
voorkomen, detecteren, onderzoeken en het vervolgen van bepaalde criminele feiten en het
intrekken van Raadsbesluit 2000/642/JHA

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het instellen van Federale
regels over de aanduiding van wettelijke vertegenwoordigers voor het doel van het verzamelen bevoegdheid
van bewijsmateriaal in strafzaken
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het inzamelen van
bewijsmateriaal in
strafzaken
Voorstel: COM(2018)0228
Naam: bescherming van
personen die rapporteren
over inbreuken tegen het
EU-recht
Voorstel: COM(2018)0234
Naam: hergebruik van
overheidsinformatie

Voorstel: COM(2018)0239
Naam: gebruik van
digitale instrumenten en
processen in het
vennootschapsrecht
Voorstel: COM(2018)0241
Naam:
grensoverschrijdende
fusies en splitsingen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming Vlaamse
van personen die rapporteren over inbreuken tegen het EU-recht
bevoegdheid
Beleidsdomein
Kanselarij en
Bestuur
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het hergebruik Vlaamse
van overheidsinformatie (recast)
bevoegdheid
Beleidsdomein
Kanselarij en
Bestuur
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn (EU) 2017/1132 wat betreft het gebruik van digitale instrumenten en processen in het bevoegdheid
vennootschapsrecht

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn (EU) 2017/1132 wat betreft grensoverschrijdende fusies en splitsingen
bevoegdheid
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 april 2018 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2018/597
Naam:
communautaire
maatregelen
voor
de
bestrijding van de ziekte
van Newcastle

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2018/597 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot 30-06-2018 Federale
wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire
bevoegdheid
maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

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 4 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2109

31-12-2017

Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth

4

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

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 waa rvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/2193

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

Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door De richtlijn werd omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen
middelgrote stookinstallaties
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.
Beleidsdomein(en): Omgeving
Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 december 2017
Minister(s): Schauvliege
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 28-2-2018
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
Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
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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.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-5-2017
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,
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit
werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/45/EU

Laatste stand van zaken

Termijn

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. Het besluit werd op 27 april 2018
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.
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 2 maart 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch
Staatsblad volgt.
RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
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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 6 “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 9
van overheidsinstanties
maart 2018 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State.
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
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/100 van de Commissie van 22 januari 2018 tot wijziging van de 31-08-2018
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek. Het advies van de Inspectie Financiën werd op 26 februari 2018
ontvangen. Het ontwerp van ministerieel besluit werd op 9 maart 2018 goedgekeurd door de
permanente conferentie van de interministeriële conferentie voor het landbouwbeleid. Het advies
van de Raad van State werd aangevraagd.

RL: (EU) 2018/217

RICHTLIJN (EU) 2018/217 VAN DE COMMISSIE van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG 03-07-2018
Naam: vervoer van gevaarlijke van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische
goederen over land
vooruitgang
Beleidsdomein(en): MOW
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de
Minister(s): Weyts
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang. De omzetting is in voorbereiding.
RL: (EU) 2018/484

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 30-09-2018
Naam: voorschriften waaraan 93/49/EEG wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten
teeltmateriaal van bepaalde van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
geslachten of soorten van De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit
Palmae moet voldoen in ver van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema’s met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal
band
met
Rhynchophorus van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken
ferrungineus (Olivier)
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Beleidsdomein(en): MOW

etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier
bij te houden lijst van siergewassen. De omzetting is voorbereiding.

Minister(s): Weyts

C. Vlaams scorebord van juni 2019
Het Vlaams scorebord van juni 2019 omvat 2 “interne markt” richtlijnen, 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
De richtlijn wordt omgezet door een wijziging van VLAREM. De omzetting wordt voorbereid.
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve
emissiereducties
koolstofarme investeringen

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van 31-12-2018
van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme
investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814
en

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 instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april
2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
51829. 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
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen
van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd
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op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en
aan de Raad van State.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
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
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
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Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV, september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april
Crevits, 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
51829. 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
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen
van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd
op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en
aan de Raad van State.
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
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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 voorontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende
omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op een hooggekwalificeerde baan, van de 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 en van de richtlijn
(EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State.
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
Naam:
voorwaarden
toegang
en
verblijf

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
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derdelanders met het oog op De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
CJSM, EWI, WVG en KB
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Minister(s): Muyters, Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Gatz, Muyters, Vandeurzen en overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Homans
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende
omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op een hooggekwalificeerde baan, van de 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 en van de richtlijn
(EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State. Voor wat betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het
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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 08-09-2018
terrorismebestrĳding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot
wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad
De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in
de Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.

Met opmerkingen [WN1]: Hier is iets mis met de lay-out
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in april 2018 nog maatregelen te nemen in 10 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
6 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in april 2018 betrokken in 7 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zes 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. Het besluit werd op 27 april 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.
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 van bedrijfsvoertuigen werd op 2 maart
2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.

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
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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
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 instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 51829. 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 voorontwerp van besluit van
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de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels
voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018
principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
Nr: 2017/0015

Fase 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
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Beleidsdomein(en): WSE, WVG, Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
EWI, OV
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, 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
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 51829. 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 voorontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels
voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018
principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
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Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het voorontwerp van decreet houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de
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
en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9 maart 2018 principieel goedgekeurd
met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
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 12/04/2018: België legt zijn dupliek neer bij het Europees Hof van Justitie
gecombineerde
vergunning 06/03/2018: repliek vanwege de Commissie
onderdanen derde landen
05/01/2018: verweerschrift neergelegd bij het Hof
42

Beleidsdomein(en): WSE, WVG

19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift

Minister(s): Muyters, Vandeurzen

25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie

Richtlijn: 2011/98/EU

13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
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 instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd
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in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2018) 51829.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in een
besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van
het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het
afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter
verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op
adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55689.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
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
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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. Vier lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
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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 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
nalevingsmaatregelen uit het De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Protocol van Nagoya
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Minister(s): Schauvliege
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.
Verordening: (EU) 511/2014
De Vlaamse overheid zal de verordening toepassen door een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid. De wetgeving is in voorbereiding.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

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 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
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 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.
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
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)
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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: 2016/0165

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

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met 18/04/2018: dupliek vanwege België. Vlaanderen is van mening dat de richtlijn wel volledig werd omgezet en
hoge snelheid
weerlegt de argumenten van de Europese Commissie.
Beleidsdomeinen: KB, MOW, 06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
Omgeving, CJSM, RWO
richtlijn niet volledig heeft omgezet.
Minister(s): Homans, Weyts, 08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
Tommelein, Gatz, Schauvliege
08 per dag
Richtlijn: 2014/61/EU
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
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.
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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. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

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

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

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

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

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

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

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

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
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21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 07 januari 2014 legde België
haar dupliek neer, op 15 mei 2014 volgde de hoorzitting. Op 6 november 2014 werd België veroordeeld, het Hof
stelde een niet-naleving vast van de richtlijn in verschillende Waalse gemeenten. Het Vlaamse Gewest was niet
gevat door het arrest. Het Waalse Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.
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