BIJLAGEN
BIJLAGE I: Agenda en discussies binnen de (Europese) Raad ................................................2
1.

Agenda mei 2018 ...................................................................................................................................................................2

2.

Agenda juni 2018 ................................................................................................................................................................... 3

3.

Raad Algemene Zaken........................................................................................................................................................ 5

4.

Aspecten van het extern beleid van de EU .......................................................................................................... 7
Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid ................ 7
Brexit-onderhandelingen ........................................................................................................................................................ 8
Handel ................................................................................................................................................................................................ 8

5.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport .............................................................................................. 10

6.

Raad Economische en financiële zaken................................................................................................................ 16

7.

Raad Concurrentievermogen .......................................................................................................................................17

BIJLAGE II: Ontwikkelingen op het niveau van omzettingen en inbreuken ........................ 23
1.

Voorstellen van richtlijn ................................................................................................................................................ 23

2.

Aangenomen richtlijnen ................................................................................................................................................ 25

3.

Stand van zaken omzettingsdossiers .................................................................................................................... 27

4.

Stand van zaken inbreukdossiers ............................................................................................................................. 41

1

BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda mei 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand mei 2018. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
4-5 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 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.

Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

4-5 juni

4-5 juni
7 juni

8 juni

8 juni

11 juni

18-19 juni

21 juni
21 juni

22 juni

22 juni
25 juni

25 juni
26 juni

JUNI
Informele Raad Landbouw en
Landbouw:
Visserij
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Raad Justitie en Binnenlandse
Federaal
Zaken
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
High-level conference “EU
Vlaams Gewest
cohesion policy: post 2020
perspectives for convergence
and sustainable regions”
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Raad Landbouw en Visserij
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Eurogroep
Federaal
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Economische en
Federaal
Financiële zaken
Raad Leefmilieu
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Raad Buitenlandse Zaken
Federaal
Raad Algemene Zaken
Federaal

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

n.v.t.

n.v.t.

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

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

Vlaamse Gemeenschap

n.v.t.
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
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26 juni
28-29 juni

Raad Algemene Zaken (art. 50)
Europese Raad

Federaal
Federaal

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

4

3. Raad Algemene Zaken
Datum
14 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Samenstelling Europees Parlement (EP)
agenda
2. Rechtsstaat / Polen
3. Presentatie MFK-voorstel
4. Voorbereiding Europese Raad
1.

Samenstelling Europees Parlement (EP)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad is als voorbereidend orgaan van de Europese Raad akkoord gegaan met het
ontwerpbesluit van het Europees Parlement (EP) voor de samenstelling van het EP in de periode
2019 – 2024. Een definitief besluit over de samenstelling van het EP is voorzien voor de Europese
Raad in juni.
2. Rechtsstaat / Polen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie heeft de Raad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de dialoog met
Polen over de rechtsstaat. De herhaalde oproep van lidstaten om tot concrete en tastbare
resultaten te komen heeft geleid tot nieuwe contacten de afgelopen maand op technisch en
politiek niveau. Polen heeft verschillende maatregelen doorgevoerd en een bereidheid getoond om
nog andere wijzigingen door te voeren. De Commissie spreekt van contact in positieve sfeer.
Tegelijkertijd stelt de Commissie dat met de aangenomen wetten nog niet alle bezwaren zijn
weggenomen. Alle lidstaten roepen op tot inspanningen om de komende maand met spoed
uitstaande bezwaren op te lossen. De Commissie kondigt aan tijdens de volgende bijeenkomst van
de Raad Algemene Zaken met een eindoordeel te zullen komen ten aanzien van de voortgang.
3. Presentatie MFK-pakket

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie presenteerde haar voorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK),
zoals vervat in de MFK-verordening en de mededeling die is gepubliceerd op 2 mei jl., aan de Raad.
De bijeenkomst van de Raad was te kort na de publicatie van het MFK-voorstel om het in detail
te bespreken en bood vooral een eerste gelegenheid om van gedachten te wisselen.
België benadrukte dat er interessante elementen in het voorstel zitten om de begroting te
moderniseren en dat het een goed vertrekpunt vormt voor verdere onderhandelingen. Daarnaast
vroeg het aan de Commissie om meer duidelijkheid over de gebruikte methodologie en vergelijking
met bestaande kader, onder andere om de impact voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
het cohesiebeleid, twee domeinen die hun belang ook in het volgende kader behouden, te kunnen
berekenen. Het verlagen van de inningskosten is onaanvaardbaar en er heerst onduidelijkheid over
steun in het MFK post2020 aan lidstaten die de impact van brexit het hardst zullen voelen. Tot
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slot, ondersteunde België het voorstel van de Commissie om het MFK te linken aan de naleving
van de rechtstaat.
Het MFK staat op de agenda van de Europese Raad van 28/29 juni, waarbij de verwachting is dat
vooral gesproken zal worden over de tijdlijn en het proces van de onderhandelingen.
4. Voorbereiding Europese Raad

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam kennis van de ontwerpagenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni. Op de
ontwerpagenda staan: migratie; veiligheid en defensie; banen, groei en concurrentievermogen
(waaronder belastingen en mogelijk handel); innovatie en digitaal; Meerjarig Financieel Kader (MFK)
en externe betrekkingen.
Een aantal lidstaten maakte van de gelegenheid gebruik opmerkingen te maken over de genoemde
thema’s. Enkele lidstaten riepen op tot een akkoord over de herziening van het Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel (GEAS) in juni, terwijl andere lidstaten zich sceptisch toonden over de
haalbaarheid hiervan. Ook werd gewezen op het belang van zowel de externe als de interne
dimensie van migratie. Ten aanzien van digitaal en innovatie werd vooruitgekeken naar de Sofiatop. Enkele lidstaten riepen op tot een snel akkoord over digitale belastingen, waar andere
lidstaten aangaven voorstander te zijn van een globale aanpak. Op handel werd het belang van
EU-eenheid onderstreept. Wat de externe betrekkingen betreft riepen meerdere lidstaten op tot
het bespreken van uitbreiding tijdens de Europese Raad. Ten aanzien van het MFK riep de
Commissie op tot het hanteren van een ambitieuze tijdsplanning. Enkele lidstaten vroegen
aandacht voor bespreking van de toekomst van de Eurozone in de marge van de Europese Raad.
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4. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
EU-Westelijke Balkan Top te Sofia van 17 mei 2018
In Sofia kwamen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen met hun collega's van
Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië en Kosovo. De landen van de Westelijke Balkan kregen het Europees perspectief
herbevestigd dat hen in 2003 tijdens de vorige top in dit formaat in Thessaloniki reeds werd
toegezegd. Concreet werd besproken hoe de menselijke, economische, digitale en
infrastructuurverbindingen tussen de Unie en de zes landen uit de regio kunnen versterkt worden.
De leiders kwamen bijvoorbeeld overeen om de capaciteit van Erasmus+ te verdubbelen, zodat
meer jongeren in de EU kunnen studeren. Ook werd besloten om toe te werken naar lagere
roamingtarieven en om via betere bankgaranties gunstigere voorwaarden te scheppen voor
particuliere investeringen. Er werd daarnaast gesproken over verbetering van de rechtsstaat en
het belang van verzoening en goede nabuurschapsrelaties. Een volgende dergelijke top zal
plaatsvinden binnen twee jaar in Kroatië. Integratie met de Westelijke Balkan is sinds begin 2018
een topprioriteit voor de EU.
De Vlaamse Regering steunt het EU-perspectief dat de Westelijke Balkanlanden herbevestigd
kregen. Stabiliteit en ontwikkeling in deze historisch woelige regio helpt om irreguliere migratie
te beperken, maar ook om grensoverschrijdende criminaliteit en etnische spanningen in de regio
tegen te gaan. De afspraken gemaakt in Sofia helpen dit doel te verwezenlijken. Een uiteindelijke
toetreding tot de EU kan enkel wanneer de landen in kwestie strikt aan alle daarvoor opgestelde
voorwaarden voldoen en wanneer de Unie intern voorbereid is nieuwe leden op te nemen. Ieder
land wordt daarbij beoordeeld op z’n eigen merites.
Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 18 mei 2018
De ministers van ontwikkelingssamenwerking spraken voorafgaand aan de Raad in een informele
lunch over ontwikkelingssamenwerking en gender. Hoge Vertegenwoordiger Mogherini en
Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Mimica benadrukten beiden het belang van het
verbeteren van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Verder werden de leden van de Raad
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het concept-onderhandelingsmandaat
voor een vervolgpartnerschap tussen de EU en de ACP-landen (landen in Afrika, Caribische regio
en Stille Oceaan). Het ontwerp-mandaat neemt de Sustainable Development Goals (SDGs) als basis
en beoogt het huidige EU/ACS-partnerschap te moderniseren naar een raamwerkverdrag met drie
regionale pijlers en een lichtere institutionele structuur.
Raad Buitenlandse Zaken 28 mei 2018
Enkele weken na de beslissing van VS President Trump om het nucleair akkoord met Iran te
verlaten (het JCPOA), bogen de EU-buitenlandsministers zich over de stand van zaken in dit dossier.
Het EU-standpunt blijft dat de EU vasthoudt aan het akkoord zolang Iran het ten volle respecteert.
De terugtrekking van de VS heeft naast geopolitieke ook economische gevolgen voor de EU en dus
voor Vlaanderen aangezien de VS aankondigde dat haar sanctieregime opnieuw van kracht zou
worden. Omdat EU-bedrijven die op de Amerikaanse markt actief (wensen te) zijn hierdoor de
Iraanse markt zouden kunnen vermijden, bespraken de ministers hoe de EU zich hiertegen kan
wapenen en haar economische belangen kan vrijwaren. De informele Europese Raad in Sofia van
18 mei had reeds de opdracht gegeven om de piste van het zogeheten “blocking statute” (reglement
2271/1996) uit te werken. Op grond hiervan hoeven EU-bedrijven geen gevolg te geven aan de
extraterritoriale gevolgen van Amerikaanse sancties, hebben zij recht op verhaal van de schade
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als gevolg van de sancties en worden daarop gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken
nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU. Deze maatregel zou in werking moeten
treden vóór 6 augustus 2018, wanneer de eerste Amerikaanse sancties van kracht worden. (zie
verder onder luik ‘handel’)
De Raad nam formele conclusies aan over versterkte samenwerking op veiligheidsgebied van de
EU in en met Azië. Ook over de situatie in Venezuela en de versterking van civiele GVDB-missies
(Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid) formuleerde de Raad conclusies. Tot slot nam
deze Raad het jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld in 2017 aan.
Het jaarverslag 2017 schetst de inspanningen van de EU, ook via haar wereldwijde netwerk van
delegaties, ter bevordering en bescherming van het universele karakter van de mensenrechten
over de hele wereld. De EU is de voornaamste hefboom van de Vlaamse Regering om het
respecteren van de mensenrechten wereldwijd te bevorderen.
Sancties
De Raad heeft de beperkende maatregelen tegen het Syrische regime verlengd en de informatie in
de lijsten bijgewerkt.
De Bahama’s en Saint Kitts en Nevis werden van de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor
belastingdoeleinden geschrapt. De lijst bevat nu nog zeven namen.

Brexit-onderhandelingen
De onderhandelingen inzake het terugtrekkingsverdrag liepen verder. Op vlak van de twee meest
heikele onderwerpen werd geen vooruitgang geboekt. Zo vond men geen overeenkomst over de
operationele uitwerking van een “terugvalpositie” of back-stop voor de Ierse grenskwestie. Wat
betreft de EU moet die back-stop enkel gelden voor Noord-Ierland. Voor de Britse Regering moet
echter een VK-brede (douane)regeling worden uitgewerkt. Bovendien herhaalde zij te verwachten
dat de toekomstige relatie de Ierse kwestie zal oplossen. Ook inzake ‘governance’ of het beheer
van het terugtrekkingsverdrag werd geen vooruitgang geboekt bij gebrek aan een concreet Brits
voorstel.
Parallel aan de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord spreken het VK en de EU sinds
de Europese Raad van maart over het raamwerk van de toekomstige relaties. Die gesprekken
moeten resulteren in een politieke verklaring bij het terugtrekkingsakkoord. Na de effectieve
terugtrekking zullen hierover gedetailleerde onderhandelingen opstarten. Belangrijk is dat de
Britse Regering deze maand heel wat papers publiceerde waarin ze haar visie op het toekomstig
partnerschap met de EU uit de doeken deed. Onder meer inzake economische relaties, wetenschap,
technologie en innovatie, dataverkeer, interne veiligheid en externe veiligheid was dat het geval.
Duidelijk is dat het VK nog steeds streeft naar een uniek model waarbij het diverse bestaande
modellen voor derde landen combineert. Het VK gaat ook vaak verder door een nauwere
betrokkenheid bij de EU-besluitvorming voor te stellen in vergelijking met de bestaande modellen.

Handel
Hoewel de EU ook in mei verder onderhandelde met o.m. Tunesië, China (investeringsakkoord) en
Kirgizië en er ook informele gesprekken waren tussen de EU en de MERCOSUR-onderhandelaars,
was het vooral de VS die de Europese handelsagenda bepaalde. Met de dreigende deadline van 1
juni – de dag dat de uitsluiting van de EU van de tarieven op aluminium en staal afliep- boven
het hoofd zocht de EU een uitweg zonder te onderhandelen met een pistool tegen ons hoofd. Op
8

de informele Europese Raad in Sofia op 17 mei 2018 bevestigde de EU de basisvraag voor een
permanente vrijstelling van de tarieven. Als ze die bekwam, wou ze de dialoog met het VS aangaan
om de samenwerking te verdiepen. Daarbij wou ze focussen op 4 specifieke punten:
1. Verdieping van de samenwerking inzake energie, m.n. inzake vloeibar aardgas (LNG).
2. Vrijwillige regelgevende samenwerking, buiten het kader van handelsonderhandelingen.
3. Samenwerking met de VS over de hervorming van de WTO om een gelijk speelveld voor
iedereen te garanderen en om de huidige blokkering van de selectie van rechters voor het
beroepsorgaan van de WTO op te heffen.
4. Bespreken met de VS hoe de wederzijdse markttoegang, in het bijzonder voor industriële
producten, o.m. auto’s, kan verbeterd worden, alsook de liberalisering van de
overheidsopdrachten.
Op de informele Raad Handel van 22 mei 2018 werd reeds teruggekoppeld door Commissaris
Malmström over de initiële Amerikaanse reacties hierop en die waren niet hoopgevend. Ondanks
verschillende contacten van de Europese Commissie en een aantal Europese leiders met de VS,
kondigde de VS op 31 mei 2018 aan dat de tarieven voor Europees staal (25%) en aluminium (10%)
op 1 juni zouden van start gaan. Ook Mexico en Canada kunnen niet langer van een uitzondering
genieten. Een Europese reactie is nu onafwendbaar. In haar reactie steunt de Vlaamse Regering de
aanpak van de Commissie om een WTO-geschil op te starten, maar ook
herbalanceringsmaatregelen aan te nemen die Amerikaanse producten treffen. Daartoe dient de
EU nog uitvoeringsregels aan te nemen.
Daarbij komt dat Handelsminister Ross, op vraag van President Trump, op woensdag 23 mei 2018
een onderzoek heeft opgestart naar de automobielsector onder dezelfde Sectie 232 als staal en
aluminium. Het onderzoek moet duidelijk maken of de invoer van auto’s, inclusief SUV’s,
bestelwagens en lichte vrachtwagens, en auto-onderdelen in de VS een bedreiging vormt voor de
nationale veiligheid zoals bepaald in Sectie 232.
Een derde alarmerende ontwikkeling vanuit de VS was de terugtrekking uit het “Joint
Comprehensive Plan of Action” (afgekort JCPOA of ook het Iran-akkoord genoemd) op 8 mei 2018.
Bedrijven, ongeacht hun afkomst, die handel drijven met Iran kunnen in de VS vervolgd worden
en gesanctioneerd worden. Natuurlijke en rechtspersonen van niet-Amerikaanse origine worden
geadviseerd hun activiteiten op Iran te reduceren indien zij willen vermijden binnen de twee
voorziene periodes blootgesteld te worden aan vervolging en Amerikaanse sancties. Een eerste
golf sancties zal geïntroduceerd worden op 6 augustus en een tweede op 4 november 2018. De EU
besliste als reactie op 16 mei op de informele Europese Raad om de zogenaamde
‘blokkeringsverordening’ aan te passen en te activeren, alsook om via de Europese
Investeringsbank kredieten voor kmo’s in Iran te voorzien. (zie ook onder luik
‘Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid)
In mei werd naarstig verder gewerkt aan de verordening over een Europees kader voor de
screening van directe buitenlandse investeringen. De Raad besprak in de Werkgroep
Handelsvraagstukken reeds twee compromisvoorstellen van het Bulgaars voorzitterschap en de
afronding van de technische besprekingen lijkt nabij. Ook de Commissie Internationale Handel
(INTA) van het Europees Parlement nam haar positie ten aanzien van het Commissievoorstel aan.
Wanneer de Raad ook de formele positie aanneemt, kan de trialoog tussen de 3 instellingen van
start gaan. De Vlaamse overheid waakt erover dat het voorstel in de goede richting blijft evolueren
met respect voor belangrijke principes zoals subsidiariteit, confidentialiteit en rechtszekerheid.
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5. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda

1.

22 mei 2018
Brussel
voor Jean-Claude Marcourt, Viceminister-president en Franse
Gemeenschapsminister van Hoger Onderwijs, Media en
Wetenschappelijk Onderzoek
van de 1. Herziening van de aanbeveling inzake sleutelcompetenties
voor een leven lang leren
2. Aanbeveling Inzake de bevordering van gemeenschappelijke
waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in
lesgeven
3. Conclusies over het toewerken naar een visie op een
Europese onderwijsruimte
4. Beleidsdebat: Het vermogen van universiteiten om regionale
groei en ondernemerschaps- en innovatievaardigheden te
stimuleren

Herziening van de aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese ministers van Onderwijs namen unaniem de herziening van de aanbeveling inzake
de sleutelcompetenties aan. Deze herziening bouwt voort op de aanbeveling inzake
sleutelcompetenties van 2006. Volgens de Europese Commissie brengt het voorstel belangrijke
aanpassingen omdat de samenleving, lesgeven en leren sindsdien snel zijn geëvolueerd.
De doelstelling van het voorstel is om de ontwikkeling van sleutelcompetenties, competenties
die iedereen nodig heeft om te kunnen participeren aan alle aspecten van de samenleving, voor
iedereen levenslang te verbeteren en om de maatregelen te ondersteunen en bevorderen die
nodig zijn om dit doel te bereiken. De lidstaten worden gevraagd om het recht op kwaliteitsvol
en inclusief onderwijs, opleiding en Leven Lang Leren te ondersteunen.
Het Europees referentiekader bevat acht sleutelcompetenties. Deze zijn:
1. geletterdheid
2. taalvaardigheid
3. wiskundige competentie en competentie in wetenschap technologie en techniek
4. digitale competentie
5. persoonlijke, sociale en leervaardigheden
6. burgerschapscompetentie
7. ondernemerscompetentie
8. cultureel bewustzijn en culturele expressie
De aanbeveling past binnen de huidige vernieuwing van de Vlaamse eindtermen. De
aanbeveling gaat uit van een pertinente analyse waarbij het belang van brede transversale
competenties benadrukt wordt vanuit de idee dat onderwijs de globale vorming vooropstaat
en voorbereidt op deelname aan de samenleving, nu en in de toekomst, in al zijn aspecten. De
voorgestelde Europese sleutelcompetenties worden ondervangen door de 16 Vlaamse
sleutelcompetenties die nog breder en dieper gaan.
In lijn met het decreet van 17 januari 2018 over de wijziging van de onderwijsdoelen heeft
Vlaanderen met succes twee connecterende elementen laten opnemen doorheen de
sleutelcompetenties zonder onderscheid. Zo komt in de finale tekst de interdisciplinaire
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samenhang tussen de sleutelcompetenties duidelijker aan bod. De belangrijke samenhang
tussen de sleutelcompetenties en de maatschappelijke realiteit is eveneens beter aanwezig.
Mede op vraag van Vlaanderen is een verwijzing naar de VN ontwikkelingsdoelen opgenomen
alsook een verwijzing naar de “21st Century Skills” van de OESO als referentie in de
beschouwingen. Mede op vraag van Vlaanderen zijn de rapportage verplichtingen helder
gesteld. Er komen geen bijkomende rapportagelasten voor de administratie, de bestaande
ET2020 kanalen (Onderwijs en Vorming 2020, het strategisch kader voor samenwerking op
gebied van onderwijs en vorming binnen de EU) zullen gebruikt worden.
De Commissie benadrukte op de Raad dat de aanbeveling betreffende sleutelcompetenties één van
de meest belangrijke Europese Aanbevelingen op het gebied van onderwijs is. De vorige
aanbeveling heeft in vele lidstaten beleidshervormingen geïnspireerd. Deze update geeft opnieuw
krachtige signalen aan de lidstaten, overheden, scholen en leerkrachten. Het zet o.a. burgerschap
en ondernemingsgeest in de verf. De Commissie belooft verder in te zetten op het delen van goede
praktijken en het ondersteunen van beleidshervormingen die de geest van de aanbeveling volgen.

2. Aanbeveling Inzake de bevordering van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en
de Europese dimensie in lesgeven

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Onderwijs namen op de Raad unaniem de aanbeveling inzake de bevordering
van de gemeenschappelijke waarden aan. Beleidsmatig bouwt deze aanbeveling voort op de
ministeriële Verklaring van Parijs en op de Conclusies van de Europese Raad over onderwijs
van 14 december 2017. De aanbeveling heeft drie hoofdthema’s: het bevorderen van
gemeenschappelijke waarden in het onderwijs (genoemd in artikel 2 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie), versterking van inclusief onderwijs, bevordering van de
Europese dimensie binnen het onderwijs en ondersteuning van leraren daarin.
De uitvoeringsmaatregelen van de aanbeveling zijn gering. De impact van de aanbeveling is
hierdoor beperkt. Om de doelstellingen te bereiken worden de lidstaten aangemoedigd
bestaand beleid te evalueren, lacunes in kaart te brengen en gegevens te verzamelen met het
oog op een beter empirisch onderbouwd beleid.
Vlaanderen ondersteunt het belang van gemeenschappelijke waarden en inclusie in het
onderwijs. Vlaanderen heeft zich samen met verschillende lidstaten ingezet om de tekst een
meer logische en samenhangende structuur te geven. Vlaanderen is er eveneens in geslaagd om
enkele belangrijke punten aan de tekst toe te voegen. Zo is er in de beschouwingen een
verwijzing naar de Convention on the Rights of Persons with Disabilities opgenomen. Op vraag
van Vlaanderen komt ook het belang van kritisch denken breder aan bod. Vlaanderen heeft ook
met succes het belang van actief kritisch burgerschap in de verf gezet.

3. Conclusies over het toewerken naar een visie op een Europese onderwijsruimte
Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap wil met deze conclusies de Europese onderwijsministers meer
eigenaarschap geven in de discussies over de Europese Onderwijsruimte en bij de uitvoering van
de Raadsconclusies van 14 december 2017.
De conclusies stippen het belang van ET2020, Erasmus+ en digitaal onderwijs aan. Met betrekking
tot hoger onderwijs hechten de conclusies veel belang aan de Europese Universiteiten. Er wordt
ook ingegaan op kwalitatief en inclusief onderwijs, taalonderwijs en erkenning van kwalificaties.
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Wat betreft digitale vaardigheden en digitaal onderwijs bevatten de conclusies een reactie op het
actieplan dat de Europese Commissie hierover op 17 januari 2018 publiceerde.
Vlaanderen heeft met succes in de tekst het belang laten opnemen van een sterke link tussen de
toekomstige Europese Onderwijsruimte en de opvolger van het Strategisch Samenwerkingskader
ET2020. Samen met verschillende lidstaten heeft Vlaanderen ook benadrukt dat de lidstaten en
meer bepaald de Onderwijsraad bij de vormgeving van het concept van de Europese Universiteiten
moeten blijven betrokken worden. Dit proces kan niet enkel door een technische ad hoc werkgroep
gestuurd worden. België heeft ook het belang van een goede digitale schoolinfrastructuur in de
tekst laten opnemen.
In reactie op het goedkeuren van de conclusies benadrukte de Commissie het belang van de
Europese Onderwijsruimte. Ze verwees ook naar de nieuwe Commissie communicatie die dezelfde
morgen nog was goedgekeurd.

4. Beleidsdebat: Het vermogen van universiteiten om regionale groei en ondernemerschaps- en
innovatievaardigheden te stimuleren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het beleidsdebat werd gehouden in publieke sessie en kan geraadpleegd worden op de website
van de Raad. Het beleidsdebat ging over het potentieel van hoger onderwijsinstellingen voor
regionale groei en het bevorderen van ondernemerschap en innovatieve vaardigheden. Het
Bulgaars voorzitterschap had ter voorbereiding van het debat een discussienota verspreid. In de
discussienota wordt stil gestaan bij het belang van hoger onderwijsinstellingen in het ontwikkelen
van sterke regio’s, het bevorderen van regionale groei en het aanpakken van regionale
ongelijkheid. De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven draagt bij aan de
versterking van inclusieve en innovatieve gemeenschappen en aan innovatieve en ondernemende
vaardigheden van studenten.
Het debat zelf was weinig verassend. De meeste lidstaten waren het absoluut eens dat instellingen
voor hoger onderwijs in deze beide kwesties absoluut een belangrijke rol hebben. De meeste
lidstaten (waaronder BE, SL, DE, RO, SK, UK, NL) benadrukten het belang van de Europese
financiering door middel van de structuurfondsen en het volgende kaderprogramma voor
onderzoek en innovatie.
Vele landen gaven voorbeelden nationale beleidspraktijken. Enkele lidstaten maakten van het
debat gebruik om ook hun visie op de “Europese Universiteiten” in het kader van dit debat in de
verf te zetten.

Sessie Jeugd
Datum
23 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Isabelle Weykmans, minister bevoegd voor Jeugd van de
België
Duitstalige Gemeenschap
Hoofdpunten van de 1. De rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en
agenda
harmonieuze samenleving in Europa
2. De rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische
uitdagingen in de Europese Unie
3. De toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid
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4. Varia: samenwerking tussen Frankrijk en België op het vlak van
preventie van gewelddadige radicalisering
1.

De rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in
Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad gaf via raadsconclusies uitvoering aan onder andere het EU-werkplan Jeugdzaken 20162018 en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de Verenigde Naties werd
aangenomen, de duurzame-ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de agenda voor jongeren, vrede en
veiligheid (vervat in resolutie 2250 van de VN-Veiligheidsraad).
2. De rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese
Unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Unie staat voor demografische uitdagingen, onder meer door de toenemende
mobiliteit in en tussen landen, de vergrijzende bevolking, regionale instabiliteit en de nasleep van
de financiële en economische crisis. Die demografische uitdagingen hebben ook gevolgen voor
jongeren. In een aantal lidstaten is de jeugdwerkloosheid nog steeds zeer hoog, ondanks de
inspanningen op nationaal en EU-niveau om dit probleem aan te pakken (zoals de invoering van
de jongerengarantie). Dat kan een reden zijn voor jongeren om hun geboortestreek te verlaten en
in het buitenland te gaan studeren of werken. Het kan ook een persoonlijke keuze zijn, omdat ze
op zoek zijn naar een betere persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.
Vrije mobiliteit van jongeren is een fundamenteel beginsel in de EU en een essentieel instrument
om wederzijdse begrip en samenwerking te bevorderen. Het geeft jongeren de relevante kennis en
vaardigheden om inzicht te krijgen in verschillende visies en situaties die zij in het leven kunnen
tegenkomen. Dankzij vrije mobiliteit krijgen jongeren ook een beter inzicht in de Europese
identiteit en waarden.
Om de weerbaarheid, het evenwicht en de billijkheid binnen de Unie te versterken, is het van
cruciaal belang dat de bestaande partnerschappen tussen actoren binnen en buiten de jeugdsector
verder onderhouden blijven en dat wordt gewerkt aan het welzijn van jongeren, met name de
armste jongeren.
3. De toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie komt op een moment dat het
debat over de toekomst van de Unie in alle hevigheid woedt en de Unie voor tal van uitdagingen
staat. Eén van de algemene prioriteiten van het Bulgaarse voorzitterschap is "De toekomst van
Europa en jongeren". Het voorzitterschap is ervan overtuigd dat de toekomst van Europa en van
de maatschappij in het algemeen door jongeren wordt bepaald, en focust daarom voornamelijk
op de rol van jongeren als drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling en gelijkheid in Europa.
In haar tussenkomst voor België haalde minister Weykmans deze elementen ook aan.
In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het Witboek over de toekomst van Europa:
daarin worden vijf mogelijke scenario's geschetst voor de wijze waarop de Unie zich tegen 2025
zou kunnen ontwikkelen. Op de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome (25
maart 2017) stonden de Europese leiders ook stil bij wat in het verleden bereikt is en dachten ze
na over hoe onze gezamenlijke toekomst eruit zou kunnen en moeten zien.
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Weerbaarheid, samenhang en een open houding tegenover alle gemeenschappen vormen de
toekomst van de Europese Unie. Aangezien jongeren de sterkste motor van het proces van
gemeenschapsvorming kunnen zijn, moeten we nadenken over de vraag hoe we jongeren beter
kunnen ondersteunen en bij de zaak betrekken. Jongeren moeten kansen krijgen en over de nodige
vaardigheden en competenties beschikken om actieve en betrokken Europese burgers te worden.
Ze moeten hun leven in eigen hand kunnen nemen, bereid zijn anderen te helpen en kunnen
profiteren van alle voordelen van een geglobaliseerde en kennisgedreven wereld.
4. Varia: samenwerking tussen Frankrijk en België op het vlak van preventie van gewelddadige
radicalisering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 30 mei 2016 ondertekende de Vlaamse minister van Jeugd samen met zijn collega’s van
Frankrijk, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap een verklaring over de
preventie van gewelddadige radicalisering bij jongeren. Hierin spraken ze hun wens uit voor een
intensievere samenwerking in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme. De
verklaring werd zopas aangevuld met een brochure. De brochure bevat een overzicht van de
gezamenlijke activiteiten die gerealiseerd werden met de steun van het Europese programma
Erasmus+/Jeugd in Actie en de nationale agentschappen.
Deze samenwerking sluit aan bij de conclusies van de Europese ministers van Jeugd van 30 mei
2016. De Raad concludeerde dat de jeugdsector een belangrijke rol speelt in een geïntegreerde
preventie en bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren. U kan de brochure
raadplegen op:
http://www.flandersineu.be/sites/default/files/atoms/files/20180604_RZ_nl_final.pdf

Sessie Cultuur
Datum
23 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur
België
Hoofdpunten van de 1. Conclusies over de noodzaak cultureel erfgoed in alle
agenda
beleidsgebieden van de EU op de voorgrond te plaatsen
2. Beleidsdebat: ‘De weg vooruit: langetermijnvisie voor de
bijdrage van cultuur aan de EU na 2020’
3. Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btwtarieven betreft - actief onderhandelen vanuit het oogpunt
van cultuurbeleid
4. Verordening betreffende de invoer van cultuurgoederen
1.

Conclusies over de noodzaak cultureel erfgoed in alle beleidsgebieden van de EU op de
voorgrond te plaatsen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De tekst bevestigt de waarde van erfgoed zowel op cultureel, sociaal als economisch vlak. De
tekst roept de lidstaten en de Europese Commissie daarom op om duurzaam te blijven
investeren in erfgoed, zowel vanuit cultuur als vanuit andere domeinen. Vlaanderen staat
positief ten aanzien van deze tekst. Deze conclusies zijn te lezen in het kader van het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018).
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2. Beleidsdebat: ‘De weg vooruit: langetermijnvisie voor de bijdrage van cultuur aan de EU na
2020’

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het beleidsdebat gaf de cultuurministers de kans om voor een eerste keer te reageren op de
MFK-voorstellen (Meerjarig Financieel Kader) die enkele weken eerder gepubliceerd werden.
Vanuit cultureel perspectief heeft Vlaanderen de nieuwe voorstellen positief onthaald. Het
programma Creatief Europa blijft immers als autonoom programma overeind en het
voorgestelde budget overstijgt het huidige budget. Daarnaast riep minister Gatz in naam van
België op om de ambitie voor cultuur te verhogen door bijkomend in te zetten op kansen voor
culturele actoren in andere programma’s zoals Erasmus+. Ook andere lidstaten benadrukten
het belang van EU geld voor cultuur en de meerwaarde van culturele ontwikkeling voor
Europees burgerschap en het Europees project. Dit debat bouwde verder op het lunchdebat
van staats- en regeringsleiders tijdens de informele top Göteborg (november 2017).
3. Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven betreft - actief
onderhandelen vanuit het oogpunt van cultuurbeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Duitsland zette dit dossier als variapunt op de agenda omdat de voorstellen voor hervorming
van BTW regels volgens hen een negatieve impact zullen hebben op de kunsthandel en verkoop
van muziekinstrumenten. Dit omdat er geen verlaagde BTW tarieven meer zouden mogelijk zijn
voor deze goederen. Vandaag is er in verschillende lidstaten voor zulke goederen immers vaak
nog wel een verlaagd tarief mogelijk. In België geldt een verlaagd BTW tarief van 6% voor een
eerste verkoop van bepaalde kunstwerken door de kunstenaar zelf terwijl voor andere verkopen
(e.g. via galerij) het standaardtarief geldt.
4. Verordening betreffende de invoer van cultuurgoederen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 13 juli 2017 stelde de Europese Commissie nieuwe regels voor die een einde moeten maken
aan de illegale invoer van en handel in cultuurgoederen van buiten de EU. Deze handel houdt
vaak verband met de financiering van terroristische en andere criminele activiteiten. Bedoeling
is deze handel in de kiem te smoren door te verbieden dat illegaal uit hun land van herkomst
uitgevoerde cultuurgoederen in de EU worden ingevoerd. Frankrijk agendeerde dit dossier als
variapunt om aandacht te vragen voor het toepassingsgebied van de verordening. Het risico
bestaat immers dat het toepassingsgebied zodanig breed geformuleerd wordt dat de legale
kunsthandel disproportioneel veel administratieve lasten te verwerken zal krijgen. Frankrijk
pleit er voor om in de verordening vooral de focus te houden op culturele goederen die meest
vatbaar zijn voor illegale handel.

Sessie Sport
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

23 mei 2018
Brussel
Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
1.

Aanname
raadsconclusies
ter
promotie
gemeenschappelijke waarden van de EU via sport

van
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2. Debat: Commercialisering van topsport en de duurzaamheid
van het Europese sportmodel
3. AOB
- Infopunt van EU-vertegenwoordiger in WADA foundation
board.
- Informele meeting van de EU sportministers in Parijs.
- Toelichting van het werkprogramma van het inkomende
EU voorzitterschap.
1.

Aanname raadsconclusies ter promotie van gemeenschappelijke waarden van de EU via
sport

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese lidstaten verbinden zich ertoe om extra engagement te nemen in de promotie van
Europese waarden via sport. Deze raadsconclusies behoren tot een breder pakket waarbij
onderwijs ook eenzelfde engagement aangaat. De sport is een geschikt vehikel om waarden
zoals fair play, tolerantie, gelijkheid, inclusie, respect, doorzettingsvermogen, etc te promoten.
Vlaanderen benadrukte steeds dat deze waarden niet integraal en inherent aan de sport
gebonden zijn maar dat deze wel via sport kunnen beklemtoond worden door coaches, trainers,
supporters en andere stakeholders. Het belang van medewerkers en vrijwilligers in de sport is
hierin niet te onderschatten.
2. Debat: Commercialisering van topsport en de duurzaamheid van het Europese sportmodel

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Europese sportmodel is een piramidesysteem waarbij middelen vanuit de elitesport (top
van de piramide) terugvloeien naar de recreatieve sporters (basis van de piramide). Dit model
staat onder druk omdat sport de evolutie ondergaat om naast het vrijetijdsaspect ook een
steeds grotere economische rol in te nemen. De druk die op dit model komt heeft als gevolg
dat er commerciëler gehandeld wordt vanuit de elitesport en dit ten koste van de recreatieve
sporters (of minder commerciële sporten). Vlaanderen onderstreept in dit verhaal samen met
de andere Belgische deelstaten het belang aan inmenging vanuit de overheid om te waken over
principes van goed bestuur, financieel fairplay, en integriteit. Daarnaast werd ook de autonomie
van de sportsector onderstreept. De voornaamste rol van overheden is om kwaliteit te
garanderen maar dit kan enkel in samenwerking met andere betrokken actoren zoals de EU,
internationale sportorganisaties en – federaties. Deze boodschap werd bevestigd vanuit de
Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en UEFA (occasioneel vertegenwoordigd in
dit publiek debat door de voorzitter Ceferin).
6. Raad Economische en financiële zaken
Datum
25 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester – conclusies over diepgaande evaluaties
agenda
2018 en de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen
2017 - aanneming
2. Conclusies over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
in het licht van de vergrijzing - aanneming
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1.

Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ECOFIN ministers (Economische en Financiële Zaken) namen conclusies aan over de
diepgaande evaluaties in het kader van de macro-economische onevenwichtigheden procedure
waaraan 12 lidstaten (niet België) in maart onderworpen werden en over de implementatie van
de landenspecifieke aanbevelingen 2017. Over een langere termijn oordeelt de Commissie dat
voor twee derde van de aanbevelingen sprake is van ten minste enige vooruitgang op vlak van
de implementatie. Voor wat de aanbevelingen uit 2017 betreft, is er voor ongeveer de helft
sprake van ten minste enige vooruitgang.
Ter herinnering: over een langere termijn heeft België voor 64 % van alle landenspecifieke
aanbevelingen ten minste enige vooruitgang geboekt (zie grafiek 2.1. in het landenrapport van
België 2018). Wat de landenspecifieke aanbevelingen 2017 betreft, boekte België slechts beperkte
vooruitgang.
Voorafgaandelijk aan de aanname van de conclusies vond er slechts een korte discussie plaats
waarbij enkel Hongarije tussenkwam. Commissaris Moscovici maakte van de gelegenheid
gebruik om de lidstaten uit te nodigen om van de goede economische omstandigheden gebruik
te maken om structurele hervormingen uit te voeren.
2. Houdbaarheid van overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers hebben conclusies aangenomen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
in het licht van de vergrijzing, gebaseerd op het vergrijzingsverslag 2018 met economische en
budgettaire projecties voor de EU-lidstaten voor de jaren 2016-2070. Net als in eerder edities
hebben de prognoses in het vergrijzingsverslag 2018 betrekking op leeftijdsgerelateerde
overheidsuitgaven (pensioenen, gezondheidszorg, langdurige zorg en onderwijs) en uitgaven
voor werkloosheidsuitkeringen.
De ECOFIN Raad onderstreepte dat de vergrijzing een grote uitdaging vormt voor de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Die situatie wordt nog verergerd
door de forse stijging van de overheidsschuld als gevolg van de economische en financiële
crisis. Hoewel de schuld in de EU sinds kort een neerwaartse trend volgt, blijft ze hoog en zal
ze naar verwachting nog enige tijd boven het niveau van voor de crisis blijven. De ECOFIN Raad
benadrukte dan ook dat er behoefte bestaat aan passende, groeivriendelijke
begrotingsconsolidatie conform het Stabiliteits- en Groeipact, en dat verdere structurele
hervormingen ter ondersteuning van de potentiële groei nodig zijn om de houdbaarheid van
de publieke financiën te verbeteren.
De projecties uit het vergrijzingsverslag, dat om de drie jaar gepubliceerd wordt, worden o.a.
meegenomen in de bepaling van de middellangetermijndoelstelling uit het Stabiliteits - en
Groeipact.
Over dit topic vond er geen discussie plaats.
7. Raad Concurrentievermogen

Sessie Interne markt, Industrie
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Datum
28 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
België
Hoofdpunten van de 1. Check-up van het concurrentievermogen: relatie tussen de
agenda
interne markt en het concurrentievermogen van
ondernemingen vanuit sectoraal perspectief
2. Beleidsdebat over het voorstel rond onlineplatforms
3. Lunch over artificiële intelligentie
4. Voorstelling van initiatieven in het domein van toerisme
5. Programma inkomend Oostenrijks voorzitterschap
1.

Check-up van het concurrentievermogen: relatie tussen de interne markt en het
concurrentievermogen van ondernemingen vanuit sectoraal perspectief

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en
Kleinbedrijf Bieńkowska bracht een toelichting over de relatie tussen de integratie van de
interne markt en het concurrentievermogen van ondernemingen vanuit sectoraal perspectief .
Er is in een aantal sectoren nog heel wat onbenut (groei)potentieel. Verdere integratie van de
interne markt in die sectoren is nog mogelijk en zal belangrijke voordelen met zich meebrengen.
De Commissaris vermeldde specifiek drie sectoren, nl.
1. de logistiek en telecomsector, waar meer werk moet gemaakt worden van het
vaststellen van normen,
2. de bouwsector, waar de grensoverschrijdende dienstverlening verbeterd moet
worden, en
3. de energiesector, waar er uitdagingen zijn om nieuwe strategische waardeketens te
ontwikkelen voor batterijproductie.
De voorzitter van de groep op hoog niveau inzake Concurrentievermogen, de heer Schuh, gaf
aan dat tijdens de vergadering van de Groep op 26 april drie onderwerpen als het meest
relevant werden geïdentificeerd, nl. technologische veranderingen, de omvang van bedrijven en
de openheid ten aanzien van handel.
Tijdens de gedachtewisseling brachten de lidstaten verschillende elementen aan, waaronder de
uitdagingen inzake digitalisering, een betere integratie van diensten, de integratie van KMO’s
in de internationale waardeketen, en de noodzaak van een gepast regelgevend kader. België
kwam niet tussen tijdens de gedachtewisseling.
2. Beleidsdebat over het voorstel rond onlineplatforms

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap organiseerde een beleidsdebat rond het op 26 april 2018
gepubliceerde voorstel van de Commissie rond onlineplatforms. Dit voorstel voor een
verordening omvat nieuwe regels en normen rond transparantie en billijke voorwaarden voor
onlineplatforms om kleine bedrijven en ondernemers een vangnet te bieden in de digitale
economie. Vice-voorzitter van de Commissie bevoegd voor de digitale eenheidsmarkt Ansip
introduceerde het voorstel.
De meerderheid van de lidstaten waren het erover eens dat de EU en de lidstaten
geconfronteerd worden met risico’s van fragmentatie, afhankelijkheid of asymmetrie tussen
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consumenten en handelspartners; van transparantie, voorspelbaarheid, gelijkheid en
vertrouwen; en van flexibiliteit en concurrentievermogen. De overgrote meerderheid van de
lidstaten stemden in met een stapsgewijze aanpak.
België pleitte er onder meer voor dat het duidelijk moet zijn dat de mogelijkheid moet blijven
openstaan voor de lidstaten om wettelijk te kunnen optreden tegen bepaalde oneerlijke
praktijken of onrechtmatige bedingen. Deze maatregelen moeten natuurlijk in
overeenstemming zijn met het EU-recht. België drong ook aan op een coherente aanpak in lijn
met andere Europese wetgeving.

Link met het Europees Parlement

Het dossier is toegewezen aan het Comité Interne Markt en Consumentenbescherming van het
Europees Parlement. De bespreking in het Europees Parlement is nog niet opgestart.
3. Lunch over artificiële intelligentie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens deze lunch over Artificiële Intelligentie was er grote eensgezindheid dat Artificiële
Intelligentie de ‘nieuwe elektriciteit’ is en ervoor zal zorgen dat ons leven er in de toekomst
helemaal anders zal uitzien. Drie sectoren werden genoemd als belangrijkste sectoren inzake
Artificiële intelligentie, namelijk Gezondheidszorg, Mobiliteit en Landbouw. Voorts waren er
interventies rond het belang van PSI ( Public Sector Information, i.e. data geproduceerd door de
publieke sector in EU-lidstaten), de mogelijkheden inzake supercomputers ( High performance
Computing), de oprichting van een Europese DARPA ( Defense Advanced Research Projects
Agency) of ook wel een agentschap rond disruptieve innovatie volgens het idee van Frans
President Macron, de EU-Batterijenalliantie als voorbeeld van Europese geïntegreerde
samenwerking, en de noodzaak van vaardigheden en competenties inzake Artificiële
intelligentie.
4. Voorstelling van initiatieven in het domein van toerisme

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap maakte van de gelegenheid gebruik om een overzicht te geven
van de initiatieven die het tijdens zijn voorzitterschap heeft georganiseerd op het domein van
toerisme, zoals de informele ministeriële vergadering voor ministers van Toerisme in februari
2018 in Sofia. Met dit punt wilde het voorzitterschap het economisch belang van de sector
onderstrepen en tegelijk een pleidooi voeren voor toerisme in de Balkanregio. Het Bulgaarse
voorzitterschap gaf ook aan dat binnen het nieuwe meerjarig financieel kader meer middelen
uitgetrokken zouden moeten worden voor toerisme.
De Commissie (Commissaris Bieńkowska) stelde in haar repliek dat toerisme voor veel EU-landen
de belangrijkste economische activiteit is, en dat we positieve cijfers inzake toerisme niet als
vanzelfsprekend moeten zien aangezien veel bestemmingen elkaar beconcurreren en de
toeristische sector te kampen heeft met veel uitdagingen. Ze benadrukte dat het
instrumentarium van de Commissie inzake toerisme beperkt is, maar dat de Commissie via
allerhande acties een bijdrage probeert te doen voor de toerisme-industrie. In het kader van
het toekomstig meerjarig financieel kader zal de Commissie inspanningen leveren voor het
mainstreamen of integreren van toerisme in andere beleidsdomeinen. Daarnaast staat de
Commissie altijd klaar voor het faciliteren van dialoog en uitwisseling van goede praktijken
tussen de lidstaten.
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Alleen Kroatië intervenieerde, waarbij het pleitte voor een betere positie van de toeristische
sector in de EU en het aangaf dat dit een focus zal zijn tijdens het Kroatische voorzitterschap
van de Raad van de EU (januari-juni 2020).
5. Programma inkomend Oostenrijks voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens dit informatiepunt, gaf Oostenrijk zijn prioriteiten inzake industrie en interne markt
weer voor het Oostenrijkse voorzitterschap (juli-december 2018), nl. 1) Een versterkt Europees
industriebeleid, 2) Digitalisering en Digitale Eenheidsmarkt, 3) Artificiële Intelligentie en
Robotica, en 4) De noodzaak van vaardigheden. Er is een informele Raad voorzien op 15 en 16
juli 2018. De formele Raden gaan door op 27 september en 29 november 2018.

Sessie Onderzoek
Datum
29 mei 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
België
Hoofdpunten van de 1. High-performance computing (supercomputers)
agenda
2. Europese openwetenschapscloud (EOSC)
3. Versnellen van kenniscirculatie in de EU
4. Onderzoek en Innovatie in het kader van het volgende
meerjarig financieel kader (MFK)
5. Programma inkomend Oostenrijks Voorzitterschap
1.

Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high performance computing

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap introduceerde het voortgangsverslag over de stand van zaken
met betrekking tot het voorstel van Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke
Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC). Uit de besprekingen in de
raadswerkgroep Onderzoek blijken nog volgende discussiepunten te bestaan:
 Het evenwicht tussen de twee pijlers van de gemeenschappelijke onderneming (i.e.
activiteiten i.v.m. aankoop, installatie, bediening van supercomputers enerzijds, en de
activiteiten i.v.m. de ondersteuning van een O&I-agenda anderzijds).
 Het functioneren van de Raad van Bestuur van de gemeenschappelijke onderneming.
 De stemrechtkwestie.
Het Bulgaarse voorzitterschap ambieert nog tijdens zijn voorzitterschap een algemene
overeenstemming over de tekst te bereiken.
De Commissie benadrukte dat high-performance computing (HPC) een essentiële technologie is
ter ondersteuning van onderzoek en innovatie. Ook is HPC een strategische troef om een succes
te maken van de digitale economie. De Commissie heeft de ambitie om de EU een van de drie
wereldmachten op dit terrein te maken. De Commissie hoopt op een goedkeuring nog dit jaar.
Luxemburg steunde het voorstel en meent dat we snel te werk moeten gaan. Duitsland
verwelkomde de geboekte vooruitgang en vroeg om ook aandacht te hebben voor het nut van
HPC voor de industrie. Duitsland spoorde aan tot extra aandacht voor de lidstaten die financiële
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bijdragen doen en voor geen te gedetailleerde regels. Litouwen kondigde aan dat het zal
deelnemen en hoopt op een snelle goedkeuring.
De Raad nam nota van het voortgangsverslag en riep de voorbereidende raadsorganen op om
voort te gaan met het werk om tot een algemene oriëntatie van de Raad te komen.

Link met het Europees Parlement

Het bevoegde Comité in het Europees Parlement is het Comité voor Industrie, Onderzoek en
Energie. De besprekingen in het Europees Parlement zijn lopend.
2. Aanname conclusies over de Europese open wetenschapscloud

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie benadrukte drie zaken:
1. EOSC (European Open Science Cloud) moet een pan-Europese federatie vormen van
bestaande en geplande gegevensstructuren;
2. De toetreding tot de federatie gebeurt op vrijwillige basis;
3. Een geleidelijke federatie noodzaakt een minutieuze beschrijving van de behoeften.
In het toekomstige Horizon Europa programma zal de Commissie het goede voorbeeld geven door
open toegang tot wetenschappelijke gegevens in het programma op te nemen. De Commissie
maakte tot slot melding van het geïntegreerd advies van het Open Science Policy Platform,
gepubliceerd op 29 mei.
De Raad nam de conclusies over de Europese open wetenschapscloud zonder discussie aan.
3. Aanname conclusies over het versnellen van kenniscirculatie in de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap lichtte toe dat, nadat Coreper op 16 mei geen consensus kon
bereiken over de ontwerpconclusies als gevolg van gebrek aan eensgezindheid rond een vraag van
Spanje rond aandacht voor KMO’s en innovatie, het voorzitterschap een andere formulering heeft
voorgelegd via stilzwijgende procedure. Geen enkele lidstaat uitte hiertegen een bezwaar.
De Commissie dankte het voorzitterschap voor de conclusies en inspanningen rond dit thema,
alsook voor de organisatie van de conferentie rond onderzoeksinfrastructuren. Spanje
verwelkomde de laatst aangebrachte wijzigingen en dankte voor de aandacht voor KMO’s en
innovatie.
De Raad nam de conclusies over het versnellen van kenniscirculatie in de EU zonder discussie aan.
4. Beleidsdebat over Onderzoek en Innovatie in het kader van het volgende meerjarig
financieel kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie haalde volgende zaken aan:
 de voorstellen over het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK), gepubliceerd op 2
mei, die 100 miljard euro voorstellen voor onderzoek en innovatie (inclusief Euratom, en
met groot belang voor de digitale sector);
 de discussie van EU-regeringsleiders op 16 mei waar onderzoek en innovatie centraal stond;
 het belang van disruptieve innovatie (met positiepapers van Finland en van Frankrijk en
Duitsland);
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de recente mededeling van de Commissie over een nieuwe EU-agenda voor onderzoek en
innovatie, met een aantal actiedomeinen waaronder rond de Europese Innovatieraad (EIC)
en missies;
het belang van synergieën;
het nieuwe programma Digitaal Europa.

De lidstaten focussen in hun interventies vooral op het toegewezen budget in het MFK-voorstel,
het belang van synergieën, het belang van excellentie, de voorstellen rond de EIC en rond missies,
de verspreiding van de onderzoeksresultaten en het dichten van de kloof tussen de lidstaten op
het vlak van onderzoek en innovatie.
België pleitte samen met veel andere lidstaten voor een ambitieus programma voor onderzoek en
innovatie, gebaseerd op excellentie.
Daarnaast benadrukte België, net als andere lidstaten, het belang van synergieën met andere
beleidsdomeinen. België verwelkomde ook de creatie van een Europese Innovatieraad en de
missiegerichte aanpak voor het toekomstige kaderprogramma. Voorts gaf België onder meer nog
aan dat het de inspanningen van de Commissie met het oog op vereenvoudiging van de
administratieve regels verwelkomt en dat het uitkijkt naar evoluties in de staatssteunregels ter
ondersteuning van innovatie, dat er een rationalisatie nodig is van de instrumenten die gericht is
op resultaten.
Het Verenigd Koninkrijk gaf aan graag te blijven samenwerken met de EU, en volledig betrokken
te willen blijven bij de wetenschappelijke en onderzoeksprogramma’s van de EU, al wil het in ruil
daarvoor wel inspraak kunnen hebben (zie verder onder het luik ‘Brexit’).
5. Programma inkomend Oostenrijks voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens dit informatiepunt, gaf Oostenrijk zijn prioriteiten inzake onderzoek weer voor het
Oostenrijkse voorzitterschap (juli-december 2018), nl.
1. Onderhandelingen over Horizon Europa;
2. Raadsconclusies over de Europese Onderzoeksruimte;
3. Sectorale beleidsterreinen (HPC, EOSC, European University Network Initiative,
Defensieonderzoek...).
Er is een informele Raad voorzien op 16 en 17 juli 2018. De formele Raden gaan door op 27-28
september en 30 november 2018.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 mei 2018 werden 10 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM (2018) 0261
Naam: opname van de
Italiaanse gemeente
Campione d'Italia en de
Italiaanse wateren van het
meer van Lugano in het
douanegebied van de
Unie
Voorstel: COM (2018) 0274
Naam: beheer van de
verkeersveiligheid van
weginfrastructuur
Voorstel: COM (2018) 0298
Naam: facultatieve
verleggingsregeling voor
leveringen van bepaalde
fraudegevoelige goederen
en diensten en van het

1

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en Federale
2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse bevoegdheid
wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN RAAD tot aanpassing van richtlijn Federale
2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
bevoegdheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het Federale
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing bevoegdheid
van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en
diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude

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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snellereactiemechanisme
tegen btw-fraude
Voorstel: COM (2018) 0315
Naam: minimum
opleidingsniveau van
zeevarenden
Voorstel: COM (2018) 0329
Naam: gedetailleerde
technische maatregelen
voor de werking van het
definitieve btw-stelsel
voor de belastingheffing
in het handelsverkeer
tussen de lidstaten
Voorstel: COM (2018) 0334
Naam: de harmonisatie
van de structuur van de
accijns op alcohol en
alcoholhoudende dranken
Voorstel: COM (2018) 0336
Naam: de verzekering
tegen de wettelijke
aansprakelijkheid waartoe
de deelneming aan het
verkeer van
motorrijtuigen aanleiding
kan geven en de controle
op de verzekering tegen
deze aansprakelijkheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking bevoegdheid
van Richtlijn 2005/45/EG
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de Federale
invoering van gedetailleerde technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw- bevoegdheid
stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van Federale
19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en bevoegdheid
alcoholhoudende dranken

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende bevoegdheid
de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid
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Voorstel: COM (2018) 0340
Naam: vermindering van
de effecten van bepaalde
kunststofproducten op
het milieu
Voorstel: COM (2018) 0346
Naam: algemene regeling
inzake accijns (herziening)
Voorstel: COM (2018) 0358
Naam: EU noodreisdocument

2.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de Vlaamse
vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende een algemene regeling inzake accijns Federale
(herziening)
bevoegdheid
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD inzake een EU nood-reisdocument en tot intrekking Federale
van Besluit 96/409/GBVB
bevoegdheid

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 mei 2018 werden 9 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU)2018/0742
Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood in
soldeer met een hoge
smelttemperatuur
RL: (EU)2018/0741

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/742 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, 30/06/2019 Federale
met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van
bevoegdheid
bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge
smelttemperatuur
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/741 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, 30/06/2019 Federale
met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van
bevoegdheid

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood als
legeringselement in koper
RL: (EU)2018/0740
Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood als
legeringselement
in
aluminium
RL: (EU)2018/0739
Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood als
legeringselement in staal
RL: (EU)2018/0738
Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood in
cermet-gebaseerde trimmer
potentiometeronderdelen
RL: (EU)2018/0737
Naam: vrijstelling voor een
toepassing van lood in
soldeer voor het solderen
aan discoïdale en ‘planar
array’
keramische
meerlagencondensatoren
met
een
machinaal
aangebracht
doorlopend
gat
RL: (EU)2018/0736

bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/740 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2018 tot wijziging, 30/06/2019 Federale
met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van
bevoegdheid
bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in aluminium
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/739 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, 30/06/2019 Federale
met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van
bevoegdheid
bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal
Gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/738 van de Commissie van 27 februari 2018 tot 30/06/2019 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde
trimmer-potentiometeronderdelen
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot 30/06/2019 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het
solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met
een machinaal aangebracht doorlopend gat (1)"

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/736 VAN DE COMMISSIE van 27 februari 2018 tot 30/06/2019 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
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Naam: vrijstelling voor
bepaalde loodhoudend glas
of loodhoudend keramiek
bevattende elektrische en
elektronische onderdelen
RL: (EU)2018/0725
Naam:
veiligheid
van
speelgoed, wat chroom
betreft
RL: (EU)2018/0645
Naam: vakbekwaamheid en
de opleiding en nascholing
van
bestuurders
voor
bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de
weg bestemde voertuigen
en betreffende het rijbewijs

3.

vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende
keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen

Richtlijn (EU) 2018/725 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging, met het oog 17/11/2019 Federale
op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van punt 13
bevoegdheid
van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat chroom (VI) betreft
Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot 23/05/2020 Beleidsdomein
wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding
Mobiliteit en
en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over
Openbare
de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
Werken

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
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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 6 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

4

Termijn

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

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.
RL: (EU) 2015/2193

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
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
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
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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

RL: 2014/45/EU

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. 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.
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van 2017
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 17 mei 2018
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 18 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
Minister(s): Weyts
Referentie notificatie Commissie: MNE (2018) 52482.
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen 2017
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
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Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

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 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 11 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 mei 2018 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2018) 52421.

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het 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 25 mei
2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

31

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, en waarvan
Vlaanderen er al 1 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
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

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2016/2284

5

Termijn

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 ministerieel besluit werd op 28 mei 2018 gepubliceerd in het
Belgische Staatsblad en op 30 mei 2018 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2018) 52805 en MNE (2018) 52806.

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG

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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Naam: vermindering van de De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
nationale emissies van bepaalde wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
luchtverontreinigende stoffen
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
Beleidsdomein(en): Omgeving
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
Minister(s): Schauvliege
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
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
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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
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)
etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier
bij te houden lijst van siergewassen. De Permanente Werkgroep van het Interministeriële Conferentie
Beleidsdomein(en): MOW
voor het Landbouwbeleid gaf op 24 mei 2018 advies over het ministerieel besluit. Het advies van de
Minister(s): Weyts
Inspectie Financiën wordt aangevraagd.
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.
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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

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,

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
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

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 relevante onderdelen van de richtlijn omgezet
door een besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de 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
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Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
Minister(s): Muyters, Crevits,
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april
Vandeurzen, Homans
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 relevante onderdelen van de richtlijn omgezet
door een besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
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procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. Het 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.
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RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Minister(s): Muyters, Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Gatz, Muyters, Vandeurzen en overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Homans
Voor wat betreft punt 1, onderwijs en beroepsopleiding, werden op 23 mei 2018 7 stukken
regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie. Het gaat om het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het
onderwijs XXI, het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs, 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, het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs
en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot de
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. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 59848, MNE (2017) 59849, MNE (2017) 52309, MNE (2017) 56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017)
56518 en MNE (2017) 56519.
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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
Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

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

08-09-2018

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

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in mei 2018 nog maatregelen te nemen in 8 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
4 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 mei 2018 betrokken in 9 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:
5 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Vier lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 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
6

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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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 25 mei 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering.
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 relevante bepalingen van de richtlijn omgezet via een besluit
van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
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Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het 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
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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 relevante bepalingen van de richtlijn omgezet door een besluit
van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 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,
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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
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
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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
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 het
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’. Dit besluit werd op 1
juni 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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
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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
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
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Minister(s): Homans, Muyters
Richtlijn: 2006/54/EG

11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).

Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
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)
14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
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Naam: voor gebruikers bestemde De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
nalevingsmaatregelen uit het nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Protocol van Nagoya
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Minister(s): Schauvliege
Verordening: (EU) 511/2014

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.

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. Vijf 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 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
internationale verkeer maximaal
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toegestane
gewichten

afmetingen

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

en 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)
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.

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

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
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 17 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 18 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2018)
52482.

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
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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 11 mei
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie Commissie: MNE (2018) 52421.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 3: MROA (25/01/2018)

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

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

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0165

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
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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.
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,
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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.

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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