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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda december 2018 - januari 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maanden december 2018 en januari 2019. Verslaggeving van de relevante raden vindt u
verderop in deze bijlage.

DATUM
3 december
3 december

4 december

4 december
6-7 december
6 december

DECEMBER 2018
RAAD
WOORDVOERDER
Eurogroep
Federaal
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Economische en
Federaal
financiële zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Federaal
Zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

ASSESSOR
n.v.t.
Vlaams Gewest

n.v.t.

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

Werk/sociaal:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gezondheid:

7 december

10 december
11 december
13-14 december
17-18 december

19 december

20 december

Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Landbouw en Visserij

Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Raad Leefmilieu

Federaal

Duitstalige
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Duitstalige
Gemeenschap

Federaal
Federaal
Federaal

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

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Gewest
Federaal

Waals Gewest

Waals Gewest

Federaal
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DATUM
8 januari
21 januari
21 januari
22 januari
22-23 januari
28 januari

30-31 januari
31 januari – 1
februari

JANUARI 2019
RAAD
WOORDVOERDER
Raad Algemene Zaken
Federaal
Raad Buitenlandse Zaken
Federaal
Eurogroep
Federaal
Raad Economische en
Federaal
Financiële zaken
Informele Raad Algemene
Federaal
Zaken
Raad Landbouw en Visserij
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Informele meeting ministers
Federaal
van Defensie
Informele Raad Buitenlandse
Federaal
Zaken (Gymnich)

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

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest (roterend)
n.v.t.
n.v.t.
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2. Agenda februari 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand februari 2019. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – februari 2019.
FEBRUARI
DATUM
31 januari – 1
februari
7 februari

8 februari
11 februari
12 februari
15 februari

18 februari
18 februari

RAAD
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Gymnich)
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
(Binnenlandse zaken)
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken (Justitie)
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Onderwijs)
(poss.)
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

WOORDVOERDER
Federaal

ASSESSOR
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Vlaamse
Gemeenschap

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Interne markt:

Interne markt:

Federaal
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Federaal

Federaal
Federaal

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

Industrie: Brussels

19 februari
19 februari
21-22 februari

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek)
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Handel)
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3. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

13-14 december 2018
Brussel
Charles Michel, premier van België
1. MFK
2. Externe betrekkingen
3. Veiligheid en defensie
4. Desinformatie
5. Interne Markt
6. Migratie
7. Klimaat
8. Racisme en xenfobie & maatschappelijke consultaties en
voorbereiding van de strategische agenda
9. Europese Raad Art. 50 / Brexit

MFK

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad voerde een discussie over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. De
discussie vond plaats op basis van een vooruitgangsrapport dat opgesteld werd onder leiding van
het Oostenrijks voorzitterschap. Tijdens deze eerste uitwisseling van gedachten tussen
staatshoofden gaven ze hun standpunten omtrent inhoud en proces weer. De Europese Raad vroeg
het Roemeense voorzitterschap om het werk van het Oostenrijks voorzitterschap voort te zetten
met de ambitie om in het najaar van 2019 een akkoord te bereiken.
2. Externe betrekkingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Voorbereiding EU-LAS top
De Europese Raad sprak over de voorbereidingen voor de top die de EU en de landen van de
Arabische Liga in Egypte (gastland Arabische Liga) eind februari 2019 zullen houden. De
voorbereidingen tussen de EU en de Arabische Liga moeten formeel nog beginnen. Voor landen
van de Arabische Liga zijn energie, investeringen en handel prioritair, en langs EU-kant worden
mensenrechten, veiligheid en migratie naar voren geschoven.
Uitvoering van de Minsk-akkoorden/verlenging Rusland sancties
De Franse President Macron en de Duitse Bondskanselier Merkel gaven een korte toelichting over
het gebrek aan voortgang ten aanzien van de uitvoering van de Minsk-akkoorden. Vanwege dit
gebrek aan voortgang stemde de Europese Raad in met een technische roll-over van de
economische en financiële sancties tegen Rusland tot en met juli 2019.
Daarnaast stond de Europese Raad kort stil bij de situatie in de Zee van Azov. Grote zorg werd
uitgesproken ten aanzien van de escalatie in de Straat van Kertsj en de Zee van Azov en Ruslands
schendingen van het internationaal recht. De Europese Raad herbevestigde het belang van het
internationaal recht, de soevereiniteit, territoriale integriteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
alsook de positie van de Unie ten aanzien van de illegale annexatie van de Krim. De Europese Raad
riep op tot vrijlating van de Oekraïense zeelieden, teruggave van de inbeslaggenomen Oekraïense
schepen en vrije doorvaart voor alle scheepvaart door de Straat van Kertsj.
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Westelijke Balkan
Een aantal lidstaten vroeg aandacht voor de situatie op de Westelijke Balkan, met name de
spanning tussen Servië en Kosovo en de situatie in Bosnië na de verkiezingen. Ook Hoge
Vertegenwoordiger Mogherini stond hierbij stil en zal op korte termijn met de leiders van deze
landen spreken.
3. Veiligheid en defensie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad ging zonder verdere discussie akkoord met de conclusies waarin de voortgang
ten aanzien van de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) inclusief het initiatief
voor Militaire Mobiliteit, implementatie van het European Defence Industrial Development
Programme (EDIDP) en de voortgang ten aanzien van het European Defence Fund (EDF) werden
verwelkomd. Het civiele Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid Compact werd
bekrachtigd. Deze initiatieven versterken de capaciteit van de Unie op het gebied van veiligheid
en defensie waarbij complementariteit met de NAVO als uitgangspunt geldt.
4. Desinformatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Hoge Vertegenwoordiger Mogherini gaf een toelichting op de gezamenlijke mededeling Actieplan
Desinformatie. Een aantal staatshoofden en regeringsleiders steunden deze mededeling expliciet,
met de verwijzing naar destabiliserende activiteiten in hun landen. De Europese Raad
onderstreepte de noodzaak voor een adequaat antwoord op het opzettelijk, grootschalig en
systematisch verspreiden van desinformatie, ook als onderdeel van hybride oorlogsvoering, met
waarborging van fundamentele rechten. De Europese Raad riep ook op tot een spoedige en
gecoördineerde implementatie van het actieplan met het oog op het versterken van de Europese
weerbaarheid tegen desinformatie.
5. Interne Markt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad nam conclusies aan die benadrukken dat de interne markt de basis is voor
sterke en eerlijke economische groei en de creatie van banen. De concurrentiekracht en autonomie
van de EU ten opzichte van andere handelsblokken wordt versterkt door een beter functionerende
interne markt die klaar is voor het digitale tijdperk. De Europese Raad riep de Raad en het
Europees Parlement op om de huidige interne marktvoorstellen zo spoedig mogelijk af te ronden.
De Europese Raad riep daarnaast de Commissie op om door te gaan met de analyse van de
obstakels in de interne markt, inclusief diensten. Ook wordt opgeroepen tot verbetering van de
handhaving en de implementatie van de afgesproken regels. De Europese Raad onderstreepte het
belang van de digitale transformatie, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, de opkomst van
de data- en diensteneconomie, connectiviteit en de overgang naar een groenere economie en riep
op de samenhang met alle aanverwante beleidsmaatregelen te versterken. Bij de Europese Raad
in het voorjaar van 2019 zal de toekomst van de interne markt uitgebreid worden besproken.
6. Migratie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De staatshoofden en regeringsleiders bespraken het migratievraagstuk, aan de hand van de
conclusies van de Europese Raad van juni en oktober 2018. De validiteit van de alomvattende
migratieaanpak - als combinatie van extern optreden, intern beleid en beter grensbeheer - werd
opnieuw bevestigd. Er werd vastgesteld dat het externe migratiebeleid van de EU en haar lidstaten
op alle vlakken intensiever is geworden en dat dit tot aantoonbare verlaging van het aantal illegale
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grensoverschrijdingen heeft geleid. Dit beleid moet voortgezet en verder ontwikkeld worden. Op
vlak van intern beleid werd opgeroepen om meer in te zetten op hervorming van het
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en om de onderhandelingen inzake de
terugkeerrichtlijn te voltooien. Inzake grensbeheer verwelkomde de Europese Raad het akkoord
dat in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 december werd bereikt over de uitbreiding
van het mandaat van de Europese Grens en Kustwacht (EBCG) op het gebied van terugkeer en
samenwerking met derde landen.
7.

Klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad verwelkomde de mededeling van de Europese Commissie voor een
langetermijnstrategie voor klimaat, genaamd “Een schone planeet voor iedereen”. In de bespreking
keek de Europese Raad kort terug op de COP24 in Katowice, waarbij ook werd gewezen op de
grote kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke transformatie. De Europese Raad verzocht
de Raad om begin 2019 te werken aan de lange termijnstrategie zodat de Europese Raad in het
eerste half jaar van 2019 sturing kan geven aan het Europees klimaatbeleid van 2019-2014.
8. Racisme en xenfobie & Maatschappelijke consultaties en voorbereiding van de strategische
agenda

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De voorbereide conclusies met betrekking tot racisme en xenofobie & maatschappelijke
consultaties werden zonder verdere inhoudelijke discussie ongewijzigd goedgekeurd.
9. Europese Raad Art. 50 / Brexit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad art. 50 besprak de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van het
terugtrekkingsakkoord. De Britse Premier Theresa May gaf een update van de gebeurtenissen in
de House of Common en benadrukte daarbij de zorgen in het Britse parlement over de backstop
voor de Ierse grens in het terugtrekkingsakkoord. Zij vroeg om deze reden nadere verduidelijking
van de zijde van de EU-27 dat de backstop niet bedoeld is om daadwerkelijk in werking te treden
en dat als de backstop onverhoopt toch in werking zou treden, deze zo snel mogelijk zou moeten
worden vervangen door een andere regeling.
De Europese Raad art. 50 stelde eensgezind vast dat het terugtrekkingsakkoord niet kan worden
heronderhandeld, en dat hetzelfde geldt voor de backstop die er een integraal onderdeel van
uitmaakt. Er was wel bereidheid om verduidelijking te verstrekken in de hoop dat dit het
ratificatieproces in het VK kan helpen. De Europese Raad art. 50 nam vervolgens conclusies aan
die bevestigen dat het terugtrekkingsakkoord niet kan worden heronderhandeld en dat de EU27
klaar staan om meteen na de ondertekening van het terugtrekkingsakkoord voorbereidingen te
treffen opdat de onderhandelingen over de nieuwe relatie zo snel mogelijk na de Britse
terugtrekking uit de EU kunnen starten. Over de backstop bevestigen de conclusies dat deze een
‘verzekeringspolis’ vormen om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen en de integriteit
van de interne markt te bewaren. De EU is vastbesloten snel aan een nieuw akkoord te werken
waarmee ook een harde grens wordt voorkomen, zodat de backstop niet in werking hoeft te
treden. De conclusies onderstrepen dat, mocht dit onverhoopt toch gebeuren, de backstop slechts
tijdelijk van toepassing zou zijn, tenzij en totdat er een ander akkoord voor in de plaats komt dat
een harde grens voorkomt. In dat geval zou de EU haar uiterste best doen om snel een akkoord
te onderhandelen en te sluiten om de backstop te vervangen, en zou hetzelfde van het VK
verwachten. Tenslotte riep de Europese Raad art. 50 op om op alle niveaus de voorbereidingen op
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de gevolgen van het vertrek van het VK uit de Unie te intensiveren, rekening houdend met alle
mogelijke scenario’s.
4. Raad Algemene Zaken
Datum
11 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
België
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Meerjarig Financieel Kader
agenda
2. Europees semester 2019 – Annual Growth Survey
3. Rechtsstaat – Polen
4. Waarden van de Unie – Hongarije
5. CVM Schengen/Roemenië en Bulgarije
6. Trio voorzitterschapsprogramma
7. Lunchbespreking subsidiariteit
1.

Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Algemene Zaken besprak de voortgang in de onderhandelingen over het Meerjarig
Financieel Kader voor 2021-2027 (MFK), aan de hand van het opgestelde onderhandelingsdocument
(negotiating box). Alle lidstaten lichtten hun prioriteiten en uitgangspunten toe op basis van het
onderhandelingsdocument. Hierbij tekenden zich, net als in eerdere besprekingen, drie groepen af.
De eerste groep, bestaande uit vooral Centraal-Europese lidstaten, bepleit een groter MFK waarin
bezuinigingen op het Cohesiebeleid en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoveel mogelijk
ontzien worden. Ten tweede is er een groep van netto-betalers die het uitgavenplafond willen
verkleinen en willen focussen op nieuwe prioriteiten en sterkere conditionaliteiten (waaronder de
koppeling met rechtsstatelijkheidsbeginselen). Ten slotte is er een groep lidstaten, waaronder
België, die aandacht voor nieuwe prioriteiten (o.a. innovatie, migratie, klimaat en veiligheid)
combineert met de wens om bestaande programma’s zoveel mogelijk te handhaven. België pleitte
opnieuw voor haar gekende standpunten, onder meer een ambitieus onderzoeks- en
innovatiebudget, tegenstand t.o.v. externe convergentie in het landbouwbeleid en behoud van de
inningskosten van douanerechten op 20%.
2. Europees semester 2019 – Annual Growth Survey

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie presenteerde de Annual Growth Survey voor 2019. Hierin blikt de
Commissie vooruit op de belangrijkste economische beleidsuitdagingen voor het komende jaar.
Net zoals in de voorgaande jaren wordt er gefocust op investeringen, structurele hervormingen
en een verantwoord begrotingsbeleid. Op vlak van investeringen wordt de nadruk gelegd op R&D,
onderwijs en vaardigheden en op de transitie naar een groenere economie. Structurele
hervormingen moeten worden gericht op het verhogen van de productiviteit, inclusiviteit van
extra groei en het versterken van instituties. Bij openbare financiën wordt tot slot het belang
benadrukt van het opbouwen van buffers in goede tijden, het waarborgen van de houdbaarheid
op de lange termijn en het verbeteren van de kwaliteit en samenstelling van publieke inkomsten
en uitgaven. De Annual Growth Survey vormt samen met het Alert Mechanism Report en de
aanbevelingen voor de eurozone de basis voor de jaarlijkse budgettaire en economische
coördinatie tussen lidstaten in het kader van het Europees Semester.
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3. Rechtsstaat – Polen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad hoorde voor de derde maal Polen in het kader van artikel 7-procedure. De Commissie gaf
een korte uiteenzetting van de actuele situatie in Polen sinds de vorige Raad Algemene Zaken van
12/11 en noemde in dat kader het Poolse wetsvoorstel ter nakoming van de voorlopige uitspraak
van het Europees Hof van Justitie in het kort geding tegen Polen over de Wet op het
Hooggerechtshof. De conclusie was dat de wetswijziging een stap in de goede richting is, maar
dat deze nog niet in werking is getreden en dat er dus nog niet vastgesteld kan worden of de wet
daadwerkelijk alle bezwaren wegneemt m.b.t. de verenigbaarheid van de wet met het Unierecht.
Op de andere zes bezwaren werd nog niet gereageerd door Polen. Vervolgens stelden verschillende
lidstaten vragen aan Polen over onder meer de zorgen ten aanzien van het Hooggerechtshof, de
Nationale Raad voor de Rechtspraak, de tuchtregeling, de buitengewone beroepsprocedure en het
Grondwettelijk Hof.
4. Waarden van de Unie – Hongarije

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie gaf een korte uiteenzetting van de actuele situatie in Hongarije sinds de vorige
Raad Algemene Zaken van 12 november 2018.
5. Cooperation and Verification Mechanism (CVM) Schengen/Roemenië en Bulgarije

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de Raad Algemene Zaken zijn raadsconclusies aangenomen over de CVM-rapporten
(Cooperation and Verification Mechanism) Bulgarije en Roemenië die de Commissie op 13 november
2018 uitbracht. De Raad neemt nota van de conclusies van de Commissie over de voortgang inzake
CVM in Roemenië en Bulgarije en moedigt beide landen aan door te gaan met hervormen. De Raad
noemt in dit kader ook de tekortkomingen en aandachtspunten van beide landen.
6. Trio voorzitterschapsprogramma

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het inkomend Roemeens voorzitterschap presenteerde het programma van het triovoorzitterschap van Roemenië, Finland en Kroatië. Het voorzitterschap zal zich inzetten om, in de
periode die resteert tot aan de verkiezingen van het Europees Parlement, prioritaire
wetgevingsonderhandelingen af te ronden. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het bewaken van
de eenheid binnen en het versterken van de EU, met als belangrijke opgave het opstellen van een
nieuwe strategische agenda. De strategische agenda zal leidend zijn voor de inzet van het triovoorzitterschap. De Raad stemde in met het programma van het trio-voorzitterschap.
7.

Lunchbespreking subsidiariteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de lunch is er gesproken over subsidiariteit. Het voorzitterschap stond stil bij de
mededeling van de Commissie van 24 oktober betreffende de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid bij de beleidsvorming en blikte terug op de conferentie over subsidiariteit die ze op
15 en 16 november organiseerde in Bregenz.
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5. Raad Algemene Zaken
Datum
8 januari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Meerjarig Financieel Kader
agenda
2. Programma Roemeens Voorzitterschap
3. Actieplan Desinformatie
4. Overige punten

1. Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Algemene Zaken besprak de uitkomsten van de voorbije Europese Raad van december en
richtte zich op het vervolgproces van de onderhandelingen onder Roemeens voorzitterschap. Het
voorzitterschap lichtte toe verder te willen werken aan het onderhandelingsdocument
(negotiating box) door o.a. het grote aantal opties te verminderen en waar mogelijk teksten in te
korten en te vereenvoudigen. Doel is om de volgende discussie op de Europese Raad van juni
verder voor te bereiden. Voor wat betreft de sectorale voorstellen wil het voorzitterschap tegen
maart voor zo veel mogelijk voorstellen een gedeeltelijke algemene benadering hebben en voor de
programma’s waar dit reeds het geval is, wil het starten met de onderhandelingen met het
Europees Parlement. Voor de horizontale elementen in de negotiating box is het de bedoeling om
de verschillende aspecten te bespreken en de negobox te updaten & upgraden voor de Europese
Raad van juni. Politieke discussies worden gepland op de Raad Algemene Zaken en Coreper. Het
voorzitterschap presenteerde tijdens de Raad Algemene Zaken nog geen concrete voorstellen,
maar gaf aan zich de komende periode te willen richten op o.a. de horizontale elementen en de
inkomstenzijde (eigen middelen). Het voorzitterschap wou in de eerste discussie over het MFK
vooral steun krijgen voor haar werkwijze. Echter, de meeste lidstaten herhaalden hun positie zoals
in de afgelopen discussie op de Raad Algemene Zaken. Alle lidstaten spraken steun uit voor een
akkoord in het najaar van 2019. Dit eerste debat bracht geen nieuwe elementen voor de lopende
onderhandelingen.
In de Belgische tussenkomst werd gewezen op het belang van leiderschap van het Roemeens
voorzitterschap om het proces te sturen en onderhandelingen op basis van cijfers te starten.
Verder gaf België aan dat de huidige negobox een goede basis vormt voor verdere
onderhandelingen en herhaalde het haar gekende standpunten.
2. Programma Roemeens voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeens voorzitterschap gaf een presentatie van het voorzitterschapsprogramma voor de
komende zes maanden, onder het motto ‘Cohesie, een gedeelde Europese waarde’. Het programma
werd toegelicht langs de vier pilaren: versterken van convergentie in de EU, veiligheid, een sterk
buitenlands optreden en een Europa van gedeelde waarden. De nadruk werd gelegd op
inclusiviteit, eenheid en cohesie.
3. Actieplan Desinformatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Algemene Zaken sprak voor het eerst inhoudelijk over het EU Actieplan voor het
tegengaan van desinformatie. Vrijwel alle lidstaten benadrukten het belang van het versterken van
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de weerbaarheid van burgers met aandacht voor mediageletterdheid alsook het belang van de rol
van de onafhankelijke media. België verwelkomde het werk van de Commissie en de European
External Action Service. De prioriteit voor België is de versterking van het bewustzijn van onze
medeburgers en de veerkracht van onze samenleving. Constante ondersteuning van het
maatschappelijk middenveld en constructieve en verantwoordelijke samenwerking met het
bedrijfsleven staat hierin centraal.
4. Overige punten
De Raad boog zich tot slot ook over de stand van zaken in lopende wetgevingsdossiers, aangezien
de wetgevingscyclus binnenkort ten einde loopt. En tijdens de lunch vond een gedachtewisseling
plaats over de wijze waarop burgers en de EU dichter bij elkaar kunnen worden gebracht.
6. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2018
Tijdens deze bijeenkomst maakte de Raad de balans op van een intensief jaar voor de betrekkingen
EU-Westelijke Balkan. Zij herbevestigden hun engagement maar herhaalden ook hun
verwachtingen voor de volgende stappen in de voortgang van de regio op haar Europese pad, met
name wat betreft de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie. Voor de Vlaamse Regering is een
strikte conditionaliteit erg belangrijk. Verder stonden ook Oekraïne, Venezuela en Iran op de
agenda. Wat dit laatste betreft spraken de ministers af bij het algemene EU-beleid ten aanzien van
Iran te blijven, met als uitgangspunt het grote belang dat de EU heeft om het Gezamenlijk
alomvattend actieplan (JCPoA) te behouden. De Raad voegde er meteen aan toe dat de onverkorte
steun van de EU voor de uitvoering van het JCPoA niet betekent dat de EU de ogen sluit voor
andere zaken.
Tot slot ook vermeldenswaardig is dat de Raad conclusies heeft aangenomen over een EU-strategie
voor India. De Raad heeft de gezamenlijke mededeling "Elementen voor een EU-strategie ten
aanzien van India" van hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini en de Europese Commissie
onderschreven die, samen met deze conclusies, in de komende jaren het beleidskader zal vormen
voor een diepere en bredere betrokkenheid van de EU ten aanzien van India. Dergelijke
strategiedocumenten zijn nuttig voor Vlaanderen omdat ze een raamwerk bieden om het Vlaams
bilateraal beleid mee te aligneren, waar nuttig en relevant.
Externe aspecten van het actieplan desinformatie
De Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019 wisselde van gedachten over het actieplan tegen
desinformatie dat de hoge vertegenwoordiger en de Europese Commissie op 5 december 2018
presenteerden. Ze spraken er hun steun voor uit en hadden het meer specifiek over de externe
aspecten ervan. De Raad benadrukte dat een gemeenschappelijk en alomvattend antwoord moet
worden geformuleerd op de veiligheidsuitdagingen als gevolg van buitenlandse inmenging,
waarbij nationale benaderingswijzen geëerbiedigd worden en de vrijheid van meningsuiting en
van de media wordt beschermd. Ze wezen op de totstandbrenging van een EU-"systeem voor snelle
waarschuwingen", dat ten doel heeft expertise en beste praktijken te delen en een gecoördineerd
optreden te stimuleren, meer bepaald via bewustmakingscampagnes. De Raad kwam tot de
conclusie dat desinformatie moet worden bestreden in het ruimere kader van buitenlandse
inmenging, hybride dreigingen en strategische communicatie, waarbij de operationele
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capaciteiten van de EU moeten worden versterkt. Met een belangrijk verkiezingsjaar in Vlaanderen
(Vlaamse, federale en EU-verkiezingen) is dergelijk actieplan erg relevant.
EU ministers van buitenlandse zaken ontmoetten collega’s van de ASEAN en AU
Op 21 januari 2019 vond de 22e ministeriële bijeenkomst EU-ASEAN plaats. Deze top bracht de EU
Ministers van Buitenlandse Zaken en hun tegenhangers uit de 10 lidstaten van de Associatie van
Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) samen. De 10 lidstaten zijn Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos,
Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam. Zij bereikten een beginselakkoord
over het opwaarderen van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN tot een strategisch
partnerschap. Daarvoor werd een gezamenlijke verklaring aangenomen. Bedoeling is het
bestaande partnerschap naar een hoger niveau te tillen en nieuwe gebieden te verkennen waarop
beide regionale samenwerkingsverbanden van elkaar kunnen leren, zoals cyberveiligheid,
maritieme beveiliging, connectiviteit en klimaatverandering.
Op dezelfde dag vond ook een ministeriële bijeenkomst plaats tussen de EU ministers van
Buitenlandse Zaken en hun tegenhangers uit de landen van de Afrikaanse Unie (UA) plaats. Het
was de eerste jaarlijkse tussentijdse ministeriële bijeenkomst tussen de EU en de AU en bood
gelegenheid om te bezien welk gevolg is gegeven aan de 5e top EU-AU (Abidjan, 29-30 november
2017), die een mijlpaal vormde omdat het bestaande partnerschap toen werd omgevormd.
Sancties
Op 21 december 2018 heeft de Raad economische sancties tegen specifieke sectoren van de
Russische economie verlengd tot en met 31 juli 2019.

Brexit
Op 15 januari 2019 vond eindelijk de langverwachte stemming over het Brexit-akkoord in het Britse
Parlement plaats. Het Britse Lagerhuis stemde met een overgrote meerderheid tegen het Brexitakkoord van 14 november 2018, bestaande uit het Terugtrekkingsverdrag en de bijhorende Politieke
Verklaring over de toekomstige relaties. Op 29 januari 2019 vond er opnieuw een stemming plaats
in het Britse parlement, ditmaal over verschillende amendementen van Britse parlementsleden met
wijzigingen of aanvullingen bij het Brexit-akkoord van Premier May. Een meerderheid van de
parlementsleden sprak zich hierbij uit tegen een brexit zonder akkoord (‘no deal’) met de EU.
Daarnaast gaf een meerderheid van parlementsleden Premier May de opdracht om opnieuw met
de EU te gaan onderhandelen over de Ierse grenskwestie om een alternatieve oplossing uit te
werken voor deze ‘backstop’-regeling, het grootste struikelblok in het Terugtrekkingsverdrag. De
EU reageerde echter dat een heronderhandeling niet aan de orde is en een ordelijke brexit het
best bereikt kan worden door de goedkeuring van het Brexit-akkoord in zijn huidige vorm. De
Vlaamse Regering steunt dit standpunt en wenst een ‘no-deal brexit’ absoluut te vermijden. Een
verlenging van de procedure onder Artikel 50 om de chaos van een ‘no-deal’ te vermijden is voor
Vlaanderen dan ook een optie, indien het VK hierom vraagt. Er wordt nu afgewacht hoe het
verdere proces in het VK zal verlopen en welke alternatieve regeling voor de Ierse grenskwestie of
ander initiatief Premier May zal voorstellen.
Gelet op de onzekerheid door de negatieve stemming op 15 januari, de beperkte
onderhandelingsruimte omtrent de backstop en de politieke instabiliteit in Londen wordt de kans
op een ‘no-deal brexit’ steeds waarschijnlijker. Zowel op Europees niveau, als op federaal en Vlaams
niveau werden daarom de voorbereidingen op een ‘no-deal brexit’ sterk opgedreven. De Europese
Commissie publiceerde verschillende voorstellen van noodmaatregelen. Deze noodmaatregelen
gaan over tal van onderwerpen, waaronder transport, rechten van burgers, Erasmus+ en visserij.
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Daarnaast werd er op federaal niveau beslist om een verzamelwet op te stellen, waarin de
noodzakelijke regelgevende veranderingen in geval van een ‘no-deal brexit’ opgenomen worden.
Hierin wordt een overgangsperiode tot eind 2020 voorzien, gedurende dewelke de rechten van
Britse burgers nog gewaarborgd blijven. Ook op Vlaams niveau wordt er momenteel gewerkt aan
regelgevende maatregelen om de impact van een no-deal brexit op te vangen inzake de Vlaamse
bevoegdheden. De maatregelen genomen op Europees, federaal en Vlaams niveau zijn allen
afhankelijk van reciprociteit van het VK. Vlaanderen zet ook verder in op communicatie met haar
stakeholders. Op 7 januari gaven Minister-President Bourgeois en federaal Minister van Financiën
De Croo samen de aftrap van de ‘brexit roadshows’, een reeks infosessies die doorheen heel
Vlaanderen georganiseerd zullen worden om bedrijven bij te staan in hun voorbereidingen op de
gevolgen van brexit.

Handel
Op 30 december 2018 is het CP-TPP in werking getreden. Het CP-TPP staat voor Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Het is de doorstart van het TPP nadat
Amerikaans President Trump zich uit dit akkoord heeft terug getrokken. Het CP-TPP is een akkoord
dat tot stand is gekomen tussen Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw
Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam. Met uitzondering van Brunei, heeft de Europese Unie een
handelsakkoord gesloten of is er een onderhandeling onderweg met alle leden van het CP-TPP. Dit
stipt meteen aan waarom dit akkoord zo belangrijk is. In de eerste plaats is het CP-TPP geschoeid
op de leest van het oude NAFTA. Er zijn echter belangrijke innovaties doorgevoerd, zoals een
versterkt luik duurzame ontwikkeling en een gemoderniseerd ISDS (dat echter geen ICS is). Het
akkoord is belangrijk omdat de landen samen om en bij de 14% van de wereldgroei
vertegenwoordigen en omdat ook het Verenigd Koninkrijk al heeft aangegeven graag tot het
akkoord toe te treden eens het uit de EU is gestapt. Ook zijn er hardnekkige geruchten dat de
Amerikanen nu toch zouden geïnteresseerd zijn om alsnog opnieuw tot het akkoord toe te treden.
Op die manier zou het CP-TPP het grootste regionale vrijhandelsakkoord worden dat ooit
onderhandeld werd (de EU als een regionaal vrijhandelsakkoord meegerekend). De impact van het
akkoord is belangrijk omdat het landen verenigt rond dezelfde set van handelsregels. Het zet druk
op andere landen, die buiten het akkoord vallen, om hun handelspolitiek te enten op dit akkoord
om op die manier ook kans te maken op een vlottere handel met deze groei- en/of
kapitaalkrachtige landen. Een ander belangrijk element is dat de landen akkoord zijn gegaan met
een op Amerikaanse leest geschoeide set van regels rond investeringsbescherming. Het geeft aan
waarom de EU op zoek is naar gelijkaardige regels (om op die manier Europese investeerders een
gelijkaardige bescherming te kunnen bieden).
Hoewel president Trump zijn deelname aan het Wereldeconomisch Forum, en zodus ook aan de
WTO-mini-ministeriële in Davos, annuleerde werd daar een belangrijke stap gezet inzake ecommerce – de echte onderhandelingen hierover zullen in mei van start gaan.
Verder waren er de voorbije maanden onderhandelingsrondes met o.m. MERCOSUR, Tunesië, en
Nieuw-Zeeland. De ratificatie van het Economisch Partnerschapsakkoord met Japan maakte de
weg vrij voor de inwerkingtreding op 1 februari. Meer daarover in de volgende maandelijkse
mededeling.
Ten slotte mocht de Vlaamse Regering, en de rest van de EU, op 29 januari 2019 de conclusies van
advocaat-generaal Bot over de Belgische adviesvraag aan het HJEU over de verenigbaarheid van
het ICS in CETA met het EU-recht verwelkomen. Hij oordeelde positief hierover. Het is nu wachten
op de finale uitspraak in het advies van het Hof.
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7. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie

Sessie Vervoer
Datum
3 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister F. Bellot, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
België
en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Hoofdpunten van de 1. Sociale en marktpijler Mobiliteitspakket I
agenda
2. CEF verordening
3. Richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur
4. Verordening Maritime Single Window
5. Richtlijn gecombineerd vervoer
6. Richtlijn afschaffing zomer-/ wintertijd
7. Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen
1.

Sociale en marktpijler Mobiliteitspakket I: Algemene benadering.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Dit pakket omvat verschillende maatregelen om de Europese wegvervoersector efficiënter, en
socialer te maken met een beperking van administratieve lasten. Het pakket omvat een viertal
voorstellen: herziening verordeningen toegang tot de markt en het beroep van vervoerder,
herziening richtlijn rij- en rusttijden en verordening tachograaf en een lex specialis voor
detachering in het wegvervoer.
Binnen de Raad was er een tegenstelling tussen de West-Europese Lidstaten (de Road Alliance),
met ook België, die pleiten voor beter sociale voorwaarden voor de sector vooraleer er een
verdere liberalisering kan gebeuren en de Oost-Europese en perifere lidstaten die vooral
stappen vooruit willen zetten in de realisatie van de interne markt.
Belangrijke aspecten van het finale compromis zijn:
 Aanpak van de postbusbedrijven door een verstrenging van de criteria en een
uitbreiding van het toepassingsgebied naar voertuigen van meer dan 2,5ton.
 Vervroegde invoering van de slimme tachograaf die controles op vlak van rij - en
rusttijden, cabotage en detachering zal vergemakkelijken. Er werd overeengekomen om
nieuwe voertuigen hiermee uit te rusten vanaf 2022 en een retrofit van bestaande
voertuigen te doen tegen eind 2024.
 Rij- en rusttijden: een lichte flexibilisering van de organisatie van rij- en rusttijden, een
bevestiging van het verbod op het nemen van de wekelijkse rust in de cabine,
verplichting dat de chauffeur elke 4 weken de mogelijkheid krijgt om naar huis terug te
keren.
 Toegang tot de markt: huidig regime voor cabotage met 3 ritten op 7 dagen aansluitend
aan internationaal vervoer blijft behouden, met toevoeging van een afkoelingsperiode
van 5 dagen.
 Met de lex specialis voor detachering voor het wegvervoer wordt een apart regime voor
de wegvervoersector gecreëerd. Hier is een aanpak naargelang van het type vervoer
gehanteerd: internationaal vervoer, bilateraal vervoer (met 2 laad- en lospunten op
heen- of terugreis) en transit vallen buiten de detachering. Cabotage (het vervoeren van
goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een
ander land) valt vanaf dag 1 onder de detacheringsregels en dus de loon- en
arbeidsvoorwaarden van het gastland.
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Vlaanderen is voornamelijk bevoegd voor de toegang tot het beroep. Binnenkort wordt een
uitspraak van de Raad van State verwacht over de intra-Belgische bevoegdheidsverdeling voor
de toegang tot de markt van wegvervoerder, wat volgens Vlaanderen ook een gewestelijke
bevoegdheid vormt. Binnen België werden gelijkaardige zorgen in dit pakket gedeeld op vlak
van een strengere aanpak van postbusbedrijven, betere sociale voorwaarden met het
aanhouden van het verbod op wekelijkse rust in de cabine en de terugkeer naar huis van de
chauffeur om nomadisme tegen te gaan. Op vlak van detachering lag de focus in het Belgisch
standpunt op duidelijke en controleerbare regels. Op vlak van cabotage wil ook België geen
verdere versoepeling op dit moment en kon het aanhouden van het huidige regime worden
gesteund. Een afkoelingsperiode heeft echter negatieve effecten op de eigen sector die vandaag
veel cabotage in de buurlanden uitvoert. België kon deze afkoelingsperiode dan ook niet
steunen en stemde om deze reden tegen het pakket.
Naast België stemden ook PL, HR, LT, LV, IE, HU, BU en MT tegen het pakket. RO onthield zich.

Link met het Europees Parlement

Een finale stemming in de plenaire van het Europees Parlement is voorzien voor 10 januari 2019.
De posities liggen ook daar sterk verdeeld en het is nog moeilijk in te schatten welke richting
dit rapport zal uitgaan.
Na de stemming van het rapport zullen de trilogen worden opgestart met de ambitie om het
pakket nog voor het parlementair reces af te ronden.
2. CEF verordening: partiële algemene benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De verordening m.b.t. de Connecting Europe Facility legt de modaliteiten en budgetten vast
voor de investeringen in infrastructuur op vlak van transport, energie en telecom voor het
volgend Meerjarig Financieel Kader 2021-2017. Op de Raad werd een partiële algemene
benadering aangenomen met een akkoord over alle aspecten behalve de budgetten, de cohesie enveloppe en de link met derde landen. Deze aspecten worden beslist in de horizontale
werkgroep MFK.
Voor de hele Connecting Europe Facility stelt de Commissie een budget van 42,265 miljard euro
voor. De sectorenveloppes voor Energie (8,65 miljard euro) en Digitaal (3 miljard euro) gaan er
het meest op vooruit. Voor CEF Transport wordt 30,615 miljard euro voorzien, waarvan 12,83
miljard euro in de algemene enveloppe, 11,285 miljard euro voor de cohesie-enveloppe en 6,5
miljard euro voor militaire mobiliteit.
CEF Transport heeft tot doel Europese vervoersstandaarden en -infrastructuur met een EU
toegevoegde waarde financieel te ondersteunen. Dit moet bijdragen tot een vervollediging van
het TEN-T kernnetwerk tegen 2030 en het uitgebreide netwerk tegen 2050. Dit moet naadloos,
duurzaam en multimodaal vervoer doorheen de EU mogelijk maken, wat op zijn beurt essentieel
is voor de interne markt.
Belangrijke aandachtspunten voor Vlaanderen in de discussie waren de opname van de
mogelijkheid van rehabilitatie van infrastructuur, de mogelijkheid om het hele
binnenvaartnetwerk te kunnen financieren aan maximaal 50% cofinanciering en niet enkel de
grensoverschrijdende secties en de opname van IJzeren Rijn in de kernnetwerkcorridor in
annex. Geen van deze punten werden opgenomen in de Raadstekst en deze zullen verder
moeten worden verdedigd tijdens de trilogen. België kon wel instemmen met de partiële
algemene benadering.
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 12 december 2018 haar rapport over dit voorstel aan. De
trilogen kunnen worden opgestart begin volgend jaar.
3. Richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur: algemene benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
heeft tot doel het aantal doden en zwaargewonden op het wegennet van de EU te doen dalen
door de veiligheidsprestaties van de weginfrastructuur te verbeteren. Met dit voorstel wil de
Commissie evolueren van een reactieve benadering en management van de infrastructuur naar
een meer proactieve benadering via een netwerk-brede wegbeoordeling. Ook het
toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid van het TEN-T netwerk naar ook
hoofdwegen en belangrijke primaire wegen. Dit dossier is een gewestelijke bevoegdheid.
Vlaanderen steunt de objectieven van het voorstel maar betreurt dat er geen gezamenlijke
methodologie voor benchmarking wordt voorgesteld. Het feit dat de annex met criteria
optioneel werd en er ook meer vrijheid is opgenomen om het netwerk te definiëren op
nationaal niveau kon worden verwelkomd.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement neemt op 10 januari 2019 haar rapport over dit voorstel aan. Vervolgens
zullen trilogen worden opgestart met de ambitie om dit dossier nog finaal te kunnen afronden
voor het parlementair reces.
4. Verordening Maritime Single Window: algemene benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Met dit voorstel wil de Commissie een Maritime Single Window creëren waardoor rapportering
in de havens op een geharmoniseerde manier kan gebeuren. Doel van het voorstel is om de
administratieve lasten voor de sector te verminderen en om de logistieke keten efficiënter te
maken. Er wordt ook een ‘only once’-principe geïntroduceerd waardoor data niet nodeloos
opnieuw moeten worden gerapporteerd.
Vlaanderen had problemen met de vertrouwelijkheid van de gegevens en de eindbeslissing van
de Commissie over de opname van data in het maritime single window. Vandaag zijn er heel
wat specifieke rapporteringen, vaak om veiligheidsoverwegingen die bijkomend worden
gevraagd in onze havens. Het gaat dan o.a. om LNG schepen, diepliggende schepen en eenmalige
loodsontheffing. De lidstaat moet deze gegevens bijkomend kunnen vragen als ze dit nodig
acht voor de veiligheid. Uiteindelijk werd de tekst op dit punt aangepast en kon België
instemmen met de algemene benadering.

Link met het Europees Parlement

Trilogen worden begin volgend jaar opgestart met het Parlement met de ambitie om dit dossier
nog finaal te kunnen afronden voor het parlementair reces.
5. Richtlijn gecombineerd vervoer: algemene benadering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Met dit voorstel wil de Commissie de bestaande richtlijn uit 1992 actualiseren en het kader voor
gecombineerd vervoer uitbreiden in het licht van de ambities op vlak van modal shift en
decarbonisering van het vervoer. Het initiële voorstel werd sterk afgezwakt tijdens de discussies
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in de Raad, voornamelijk m.b.t. het toepassingsgebied en er zijn voornamelijk nog optionele
maatregelen opgenomen in de compromistekst. De Commissie overweegt zelfs het voorstel
weer in te trekken. In dit dossier is er een belangrijke link met de cabotagediscussie van het
mobiliteitspakket: momenteel is gecombineerd vervoer uitgezonderd van de cabotageregeling
en op vraag van verschillende lidstaten werd dit meegenomen in de algemene discussie rond
cabotage.
Vlaanderen heeft op de Raad gepleit voor meer ambitie in de tekst en kon steunen dat de
cabotagediscussie in afstemming met het mobiliteitspakket werd bekeken.

Link met het Europees Parlement

Het Parlement nam haar rapport in september aan in dit dossier. Trilogen worden begin
volgend jaar opgestart met het Parlement met de ambitie om dit dossier nog finaal te kunnen
afronden voor het parlementair reces.
6. Richtlijn afschaffing zomer-/ wintertijd: voortgangsverslag

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Dit voorstel werd onverwacht gepubliceerd in september nadat een consultatie over het thema
over de zomer veel reactie losweekte. Historisch gezien wordt dit dossier behandeld in de
transportfillière.
In haar voorstel stelt de Commissie voor om de omschakeling tussen winter- en zomertijd in
Europa vanaf 2019 af te schaffen. Het voorstel tot afschaffing van de bestaande richtlijn
2000/84/EC moet ervoor zorgen dat de door de EU gecoördineerde seizoenswissel qua tijd
voortaan onmogelijk wordt. Het is aan de lidstaten, vanuit het bestaande
subsidiariteitsprincipe, om te kiezen of ze voortaan permanent de winter- dan wel zomertijd
willen toepassen.
Het voorzitterschap besprak het voorstel meermaals in de werkgroep en wijdde er een
ministeriële discussie aan op de Informele Raad te Graz op 29 oktober 2018. De Raad pleit
algemeen voor meer tijd voor analyse en overleg en benadrukt het belang van een
geharmoniseerde EU-oplossing. Er zijn nog vragen bij het nut van de afschaffing en het feit dat
er geen impact assessment werd opgemaakt wordt bekritiseerd.
De Vlaamse Regering nam op 26 oktober 2018 een positie in over dit dossier waarbij de
afschaffing kan worden gesteund maar nog geen positie werd ingenomen over de keuze tussen
zomer- of wintertijd: hiervoor is verdere afstemming met de buurlanden en de belangrijkste
handelspartners nodig. Een uitstel van de implementatie kan worden gesteund. De Vlaamse
Regering prefereert een objectieve analyse en het overleg met andere lidstaten en buurlanden
als basis om een beslissing te nemen i.p.v. een publieke bevraging.

Link met het Europees Parlement

Een stemming in het Comité is pas voorzien voor maart 2019.
7.

Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie publiceerde op 8 november 2017 een voorstel tot herziening van de
Europese Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige
wegvoertuigen. De richtlijn heeft als doel schone en energiezuinige wegvoertuigen te
stimuleren binnen overheidsinstanties door deze te verplichten om bepaalde energie - en
milieueffecten te overwegen bij de aankoop van wegvoertuigen. Hiervoor worden er specifieke
17

minimumdoelstellingen opgelegd aan de lidstaten om het aandeel schone voertuigen bij de
aanbestedingen voor hun wagenpark te realiseren in respectievelijk 2025 en 2030. De huidige
richtlijn dateert uit 2009 en kent in de praktijk een aantal ernstige tekortkomingen. Uit een expostevaluatie blijkt dat dit te maken heeft met een ontoereikend toepassingsgebied, gebrek
aan definities en erg gecompliceerde berekeningsmethodes.
Vlaanderen kan het verruimde toepassingsgebied in grote mate steunen. Betreffende het
ambitieniveau moet de juiste balans nog worden gevonden tussen de definitie van schone
voertuigen en de opgelegde targets in de bijlage. Het voorgestelde rapporteringsmechanisme
via de TED-database voor overheidsopdrachten lijkt een goede en pragmatische oplossing.

Link met het Europees Parlement

Het Parlement nam haar rapport aan in oktober 2018. Indien er nog een akkoord binnen de
Raad kan worden gevonden in de komende maanden, kan nog getracht worden een finaal
akkoord te vinden tussen Raad en Parlement voor het reces.
8. Raad Economische en financiële zaken
Datum
4 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Johan Van Overtveldt, minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. EU
Semester
2019
–
Jaarlijkse
Groeianalyse,
agenda
Waarschuwingsmechanismeverslag, aanbevelingen voor het
economisch beleid van de eurozone – presentatie door de
Commissie en Gedachtewisseling
1.

EU semester 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 21 november publiceerde de Europese Commissie onder andere haar jaarlijkse groeiana lyse,
het waarschuwingsmechanismeverslag en haar ontwerpaanbeveling over het economisch
beleid van de eurozone. De publicatie van dit zogenaamde “herfstpakket” vormde het startschot
van het Europees Semester 2019. In dit pakket worden de algemene economische en sociale
prioriteiten voor de Europese Unie uiteengezet en krijgen de lidstaten richtsnoeren voor het
volgend jaar.
In de jaarlijkse groeianalyse 1 beveelt de Commissie aan om krachtdadige en gezamenlijke
beleidsmaatregelen te nemen om te zorgen voor inclusieve en duurzame groei. Op nationaal
niveau moet bij de beleidsinspanningen de focus worden gelegd op kwalitatief hoogwaardige
investeringen en hervormingen die productiviteitsgroei, inclusiviteit en institutionele capaciteit
vergroten, terwijl wordt doorgegaan met het waarborgen van macro-financiële stabiliteit en
gezonde overheidsfinanciën. Op het niveau van de EU zijn de prioriteiten het verdiepen van de
eengemaakte markt, het voltooien van de architectuur van de economische en monetaire unie
en het bevorderen van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten.
Het waarschuwingsmechanismeverslag 2 vormt het startpunt van de jaarlijkse cyclus van de
macro-economische onevenwichtighedenprocedure uit het Six Pack. Voor de cyclus
2019 werden 13 lidstaten aangeduid die aan een diepgaande evaluatie zullen worden
1
2

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-alert-mechanism-report_en
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onderworpen om na te gaan of zij daadwerkelijk met macro-economische onevenwichtigheden
te kampen hebben. Het betreft de lidstaten waarvoor in de vorige ronde van de procedure voor
macro-economische onevenwichtigheden 3 werd vastgesteld dat zij met onevenwichtigheden te
kampen hebben (Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland,
Portugal, Spanje en Zweden), alsook Griekenland en Roemenië.
Gelet op de sterke onderlinge afhankelijkheid en de mogelijke overloopeffecten tussen de
landen van de eurozone moet het economisch beleid van de lidstaten van de eurozone sterker
bewaakt en gecoördineerd worden. De aanbeveling voor het economisch beleid van de
eurozone4 wordt sinds de enkele jaren in het najaar gepubliceerd in plaats van samen met de
landenspecifieke aanbevelingen in het voorjaar. De Commissie hoopt dat de lidstaten op die
manier beter rekening zullen houden met de gezamenlijke uitdagingen bij het ontwikkelen van
nationaal beleid. De aanbeveling werd gestroomlijnd om sterker de focus te leggen op de
belangrijkste uitdagingen. De Commissie roept op tot beleidsmaatregelen die inclusieve en
duurzame groei ondersteunen en veerkracht, evenwichtsherstel en convergentie in de eurozone
verbeteren. Aanbevolen wordt prioriteit te geven aan hervormingen die de productiviteit en
het groeipotentieel vergroten, de interne markt verdiepen, het ondernemingsklimaat
verbeteren, investeringen bevorderen en de arbeidsmarkt verbeteren. De Commissie beveelt aan
de kwaliteit en de samenstelling van de overheidsfinanciën en de heropbouw van
begrotingsbuffers te verbeteren om tijdens de volgende recessie meer manoeuvreerruimte te
hebben. De lidstaten met tekorten op de lopende rekening moeten streven naar grotere
productiviteit en reductie van de buitenlandse schuld. De lidstaten met overschotten op de
lopende rekening moeten de voorwaarden die investeringen en loongroei ondersteunen,
versterken. De Commissie beveelt verder aan belastingen weg te verschuiven van arbeid en
onderwijssystemen en investeringen in vaardigheden te versterken, en het actief
arbeidsmarktbeleid en de stelsels voor sociale bescherming doeltreffender en adequater te
maken. Dit is in overeenstemming met de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten.
De Commissie vraagt ook snel vorderingen te maken met het voltooien van de economische en
monetaire unie van Europa overeenkomstig de door haar ingediende voorstellen, waaronder
het steunprogramma voor structurele hervormingen en de stabilisatiefunctie voor Europese
investeringen in het kader van het voorstel voor het meerjarig financieel kader 2021-2027. In de
aanbeveling wordt ook gevraagd om de werkzaamheden voor de bankenunie voort te zetten
door het achtervangmechanisme voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds operationeel
te maken en een Europees depositoverzekeringsstelsel op te zetten. Financiële integratie moet
ook worden nagestreefd door het Europese regelgevend en toezichtkader te versterken. De
inspanningen om de niet-presterende leningen te verminderen en om te voorkomen dat die
opnieuw worden opgebouwd, moeten worden voortgezet. De aanneming van het bankenpakket
van november 2016 tegen eind 2018 blijft van cruciaal belang voor de voltooiing va n de
bankenunie. Een meer geïntegreerde financiële sector - een voltooide bankenunie en een echte
kapitaalmarktenunie - zal helpen om de internationale rol van de euro te versterken, zodat die
meer in verhouding staat tot het gewicht van de eurozone in de wereld.
Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken lichtte de Commissie de bovengenoemde
documenten toe. Er volgde geen gedachtewisseling, België kwam dus ook niet tussen.
In januari zal de Raad Economische en Financiële Zaken Raad de aanbeveling voor de eurozone
goedkeuren en conclusies aannemen betreffende de jaarlijkse groeianalyse en het
waarschuwingsmechanismeverslag.
3

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index
_en.htm
4
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_en
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief een
verslag uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij het Semester
betrokken.
9. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
Datum
6-7 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Kris Peeter, Vice-premier en minister van Werk
België
Hoofdpunten van de 1. Europese Arbeidsautoriteit
agenda
2. Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan
kankerverwekkende stoffen
3. Toegang tot sociale bescherming voor werknemers en
zelfstandigen
1.

Europese Arbeidsautoriteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad heeft zijn standpunt (algemene oriëntatie) bepaald over de instelling van een Europese
Arbeidsautoriteit. Doel van dit nieuwe orgaan is lidstaten te ondersteunen bij de toepassing
van EU‑wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de coördina tie
van de sociale zekerheid, met inbegrip van het vrije verkeer van werknemers, de detachering
van werknemers en uiterst mobiele diensten. In zijn standpunt stelt de Raad voor de naam
"Europese Arbeidsautoriteit" te veranderen in "Europees Arbeidsagentschap".
De taken van de Europese Arbeidsautoriteit zullen volgens het standpunt van de Raad worden
beperkt tot steun aan de lidstaten bij de toepassing van bestaande toepasselijke EU-wetgeving.
De lidstaten zullen aan de meeste activiteiten op vrijwillige basis deelnemen. Deze activiteiten
omvatten:
• het faciliteren van de toegang voor werknemers, werkgevers en nationale besturen tot
informatie over rechten en plichten in gevallen van grensoverschrijdende mobiliteit
• het ondersteunen van de coördinatie tussen de lidstaten bij de grensoverschrijdende
handhaving van het toepasselijke recht van de Unie, onder meer door overeengekomen en
gezamenlijke inspecties te faciliteren
• het bemiddelen tussen de autoriteiten van de lidstaten om grensoverschrijdende geschillen
te beslechten
• het bevorderen van de samenwerking tussen relevante belanghebbenden in de EU en de
lidstaten om tot oplossingen te komen bij verstoringen van de arbeidsmarkt
• het ondersteunen van de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen zwartwerk
De Europese Arbeidsautoriteit zal de technische en operationele taken van verscheidene
bestaande EU-organen samenbrengen (het Europees coördinatiebureau van Eures, het Technisch
Comité voor het vrije verkeer van werknemers, het Comité van deskundigen inzake de detachering
van werknemers en het Europees Platform tegen zwartwerk) Deze organen zullen na de inwerkingtreding van de verordening blijven bestaan totdat de Europese Arbeidsautoriteit volledig
operationeel is. Doel is een permanente structuur tot stand te brengen en op basis van een
sterkere samenwerking tot betere en efficiëntere resultaten te komen.
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Waar de Europese Arbeidsautoriteit wordt gevestigd, zal in onderlinge overeenstemming worden
beslist onder de vertegenwoordigers van de lidstaten. Slovakije, Letland en Cyprus stelden zich
alvast kandidaat.
België kon het akkoord aanvaarden maar blijft, mede op aandringen van Vlaanderen, kritisch over
de integratie van EURES activiteiten in de ELA. België drukte ook haar voorkeur uit voor de naam
‘autoriteit’.
2. Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De EU onderneemt verdere stappen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan
kankerverwekkende stoffen. De Raad heeft zijn standpunt (algemene oriëntatie) bepaald over een
voorstel dat de bestaande regels actualiseert inzake de bescherming van werknemers tegen de
risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (Richtlijn 2004/37/EG).
Doel van het voorstel, dat de Commissie in april dit jaar uitbracht, is het beperken van de
blootstelling aan 5 kankerverwekkende chemische stoffen - cadmium, beryllium, arseenzuur,
formaldehyde en 4,4'-methyleen-bis (MOCA).
Belgë steunde de tekst, maar zou graag een kortere periode dan 5 jaar gezien hebben voor de
evaluatie van de introductie van biomonitoring met betrekking tot cadmium.
3. Toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad bereikte een politiek akkoord over de aanbeveling tot sociale bescherming voor
werknemers en zelfstandigen. Bulgarije en Nederland steunen het politiek akkoord, maar legden
elk een verklaring voor. Verschillende lidstaten, waaronder België, drukten hun teleurstelling en
bezorgdheden uit m.b.t. het verlaagde ambititeniveau van dit voorstel in vergelijking met het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie.
10. Raad Landbouw en Visserij
Datum
17-18 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Hervormingspakket van het Gemeenschappelijk
agenda
Landbouwbeleid
2. EU-strategie voor de bio-economie
1.

Hervormingspakket van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Om zijn werkzaamheden op vlak van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) af te ronden
had het Oostenrijks voorzitterschap een voortgangsverslag opgemaakt. Dit lijst de realisaties
op van de afgelopen zes maanden op vlak van de drie GLB-verordeningen. Europees
Commissaris voor Landbouw Hogan prees Oostenrijk voor de gemaakte voortgang. Hij verwees
ook naar de geohubs, contactpersonen binnen de administratie die de lidstaten bijstaan bij de
opmaak van de strategische plannen.
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Ministers verwelkomden het rapport en bedankten Oostenrijk op hun beurt voor de geboekte
voortgang. Verschillende ministers namen de gelegenheid te baat om zich uit te spreken over
het budget. Sommigen, zoals België, vonden dat het GLB voldoende budget moet krijgen, terwijl
anderen het huidige budget wilden behouden. Lidstaten zaten ook nog op hun honger op vlak
van vereenvoudiging. Hoewel ze het nieuw beheermodel verwelkomen, vrezen ze een
toegenomen administratieve last. Ze wilden de vereisten voor de strategische plannen
terugschroeven. Samen met andere lidstaten sprak België zich uit voor het behoud van h et
gemeenschappelijk karakter van het GLB. België wou in dit kader ook een EU-definitie van echte
landbouwer behouden zodat de middelen zoveel mogelijk bij de primaire sector terecht komen.
Tegelijkertijd wou België meer subsidiariteit op vlak van de uitvoering met onder meer
regionale strategische plannen, de invulling van de herverdeling van directe betalingen door
lidstaten en het opschorten van verplichte controles achteraf. Op vlak van milieu en klimaat
onderschreven verschillende lidstaten de hogere ambitie op dit vlak. In dezelfde lijn pleitte
België ervoor om de randvoorwaarden voor iedereen te laten gelden, ongeacht de grootte van
de bedrijven. Wat betreft gekoppelde steun waren er verschillende stemmen onder de lidstaten
met een kleine groep die die dit wil uitfaseren en een groter aantal landen die dit wil behouden
of verder uitbouwen.
Op vlak van de Gemeenschappelijke Marktordening waren de lidstaten verdeeld over het feit of
verdere aanpassingen nodig zijn of niet. België vond dat er instrumenten moeten zijn om vraag
en aanbod op elkaar af te stemmen. Wat betreft de horizontale verordening vroeg België zich
af of de landbouwreserve voldoende zal zijn om het hoofd te bieden aan de crisis.
Hogan kaatste de vragen over het budget terug naar de lidstaten aangezien de regeringsleiders
hierover beslissen. Hij ging niet akkoord met de kritiek op de vereenvoudiging. Hij benadrukte
het belang van een goede zorg voor de bodem om de doelstellingen te bereiken. Hij zei bereid
te zijn om meer technische seminaries te organiseren om de voorstellen uit te klaren. Wat
betreft de regionale dimensie van de strategische plannen zei hij hierover samen te werken
met de betrokken lidstaten.
2. EU-strategie voor de bio-economie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie heeft de EU-strategie voor de bio-economie van 2012 geactualiseerd.
Deze update werd gepubliceerd in oktober 2018 na een evaluatie vorig jaar .
Landbouwcommissaris Hogan benadrukte de link met het landbouwbeleid en stelde dat het
GLB de principes uitdraagt van de bio-economie. Bovendien moet de bio-economie deel
uitmaken van de GLB strategische plannen. Hij onderstreepte het belang van deze nieuwe sector
voor de primaire producenten, voor jobcreatie en voor de plattelandsontwikkeling.
Landbouwers mogen niet enkel leveranciers zijn van biomassa. Verder wil het Europees
Innovatiepartnerschap Agri de strategie verder ontwikkelen en wil de strategie een netwerk
van operatoren bevorderen.
Lidstaten verwelkomden de vernieuwing van de strategie en waren positief over de bredere
scope. Ze waren het erover eens dat het potentieel van de bio-economie nog niet volledig benut
wordt. We moeten de rol van de primaire producenten versterken onder meer via advisering
en sensibilisering. Ook onderzoek en innovatie kunnen voor een push zorgen. Een ander element
voor betere benutting is een beter gebruik van nevenproducten en afval. Verschillende
delegaties, waaronder de Belgische, gingen akkoord om de bio-economie een plaats te geven in
de GLB strategische plannen. Ze zagen ook potentieel op het vlak van de strijd tegen de
klimaatverandering. Verder moeten we beter samenwerken en goede praktijken uitwisselen in
EU-platformen. De Commissie moet hierin een coördinerende rol spelen. In de uitvoering van
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de strategie zal governance een belangrijke rol spelen, gezien de regionale verschillen die een
andere aanpak vragen.
11. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie

Sessie Energie
Datum
19 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Federaal minister voor Energie Marghem
België
Hoofdpunten van de 1. Clean Energy Package – stand van zaken
agenda
2. ‘Clean Planet for all’ – strategische EU lange termijn strategie
voor klimaat
1.

Clean Energy Package – stand van zaken

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De wetgevende voorstellen voor de realisering van de strategie van de Energie Unie die eind
2016 door de Commissie werden gepubliceerd zijn bijna afgewerkt.
De wijziging van de richtlijn energieprestaties gebouwen werd gepubliceerd op 19 juni 2018. De
wijzigingen aan de richtlijn energie-efficiëntie, de herziene richtlijn hernieuwbare energie en
de governance verordening werden inmiddels gepubliceerd op 21 december 2018 en werden van
kracht op 24 december 2018, wat nodig was voor het indienen bij de Commissie van de ontwerp
nationale 2030 energie-klimaatplannen. Over de voorstellen betreffende het market design van
de elektriciteitsmarkt (onder andere richtlijn en verordening elektriciteitsmarkt) werd inmiddels
ook een akkoord bereikt in de trilogen tussen Raad en Europees Parlement, zodat ook deze
wetgeving de komende maanden zal kunnen gepubliceerd worden.
2. ‘Clean Planet for all’ – Strategische EU lange termijn strategie voor klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie verspreidde een mededeling hierover op 28 november 2018. Deze visie
over het klimaatbeleid op lange termijn is natuurlijk ook zeer relevant voor het energiebeleid,
dat een belangrijke rol speelt in de verschillende scenario’s die door de Commissie werden
onderzocht. De Commissie stelt in de mededeling dat het, om klimaatschade te beperken en te
voldoen aan het Akkoord van Parijs betreffende klimaatbeleid, nodig is te streven naar netto
nul emissies van broeikasgassen tegen 2050. Dergelijk ambitieniveau brengt met zich mee dat
ook een rol is weggelegd voor koolstofopslag en een aanpassing van de levensstijl.
Een eerste gedachtenwisseling over de lange termijn visie vond plaats op de Raad Energie. Het
plan is dat deze lange termijn visie de komende maanden in diverse raadsformaties en ook nog
in de Raad Energie besproken wordt en dat op basis daarvan dan een verdere bespreking
plaatsvindt op een informele Europese Raad in mei 2019.
De meeste lidstaten verwelkomen de voorgestelde strategie. België, Estland en Hongarije
spreken zich nog niet uit voor een bepaald scenario en ambitieniveau in afwachting van verdere
analyse. Denemarken, Nederland, Ierland, Spanje, Italië, Letland en Frankrijk spreken zich wel
reeds uit in het voordeel van de meest ambitieuze scenario’s. Ierland en Duitsland benadrukken
het belang van de rol van de EU als leider op het vlak van wereldwijd klimaatbeleid. België wijst
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op het belang van een voldoende hoog ambitieniveau bij alle partijen van het Akkoord van
Parijs.
Een aantal lidstaten (Zweden, Denemarken, Finland, Portugal) benadrukken de economische
opportuniteiten die een snelle en ambitieuze energietransitie met zich meebrengt. Anderen
(Roemenië, Hongarije, Polen en Slovakije) pleiten voor realisme en vragen aandacht voor de
verschillen tussen de diverse regio’s.
Zweden, Frankrijk en Luxemburg pleiten voor een ambitieuze herziening van de 2030 klimaat energie doelstelling, maar dit is voor de Europese Commissie geen onderdeel van deze oefening
in verband met de lange termijn klimaatstrategie.
Spanje, België, Bulgarije, Griekenland, Estland en Frankrijk benadrukken het belang van een
rechtvaardige en inclusieve energietransitie.
Een aantal lidstaten (Roemenië, Finland, Tsjechië, Hongarije, Slovakije, Polen en Sloveni ë)
vestigen de aandacht op het belang van technologieneutraliteit en een gelijk speelveld voor
alle lage koolstof energietechnologieën waarbij ook verwezen wordt naar nucleaire
energieproductie.
12. Raad Leefmilieu
Datum
20 december 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Carlo Di Antonio, Waals minister van Leefmilieu
België
Hoofdpunten van de 1. Verordening LIFE (financieel instrument voor het leefmilieu)
agenda
2. Verordening betreffende CO2 normen voor zware voertuigen
3. Lange termijn strategie klimaat
1.

Verordening LIFE (financieel instrument voor het leefmilieu)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

LIFE is het zelfstandig EU-financieringsprogramma voor de ondersteuning van het EU milieuen klimaatbeleid en ter ondersteuning en verbetering van de biodiversiteit. Het is het enige
instrument dat rechtsreeks kan ingezet worden voor het versterken van het Natura -2000
netwerk op het terrein en het initiëren van samenwerking voor natuurbehoud. Het is een
relatief klein fonds, dat een katalyserende werking beoogt op de financiering van acties uit
andere bronnen rond deze doelstellingen. Door de hoge kwaliteit van Vlaamse projecten, en
het feit dat projecten worden toegewezen op basis van excellentie, is er een relatief grote
return van LIFE voor Vlaanderen. Het voorstel van nieuw LIFE-fonds voor de komende MFKperiode bevat twee sub-programma’s (leefmilieu en klimaat). Aan het sub-programma klimaat
is een onderdeel “Clean Energy” toegevoegd, waarvoor budget uit het onderzoeksprogramma
Horizon Europa overkomt.
Tijdens het debat steunden de ministers de uitbreiding met “Clean energy”, maar benadrukten
tegelijk het belang van LIFE om de lidstaten te helpen de doelstellingen inzake
natuurbescherming (soorten en habitat) te realiseren. Verschillende lidstaten, waaronder België,
onderstreepten het belang van het behoud van het LIFE-comité, waardoor de lidstaten
betrokken zullen blijven bij de opmaak van het meerjarig werkprogramma. De Commissie
daarentegen, die in het voorstel geen comité had voorzien, betreurde dat door de hoge mate
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van detail en de opmaak van het meerjarig werkprogramma er minder flexibel zal kunnen
worden ingespeeld op veranderende noden. België benadrukte, net als veel andere lidstaten,
het belang van het kwaliteitscriterium voor het toekennen van de projecten. Verschillende
lidstaten die in het verleden minder LIFE-projecten konden binnenhalen, verwelkomden het
uitzicht op een betere geografische spreiding van de projecten, door de projecten van
technische bijstand die ‘onderbedeelde’ lidstaten kunnen helpen om kwaliteitsvolle projecten
in te dienen.
De Raad ging akkoord met de compromistekst die door het Oostenrijkse voorzitterschap op
tafel werd gelegd en nam de ‘gedeeltelijke algemene benadering’ aan. Met dit raadsstandpunt
kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement van start gaan. Het standpunt is
‘gedeeltelijk’ aangezien de hoogte van het LIFE-budget onderwerp is van de horizontale
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader.

Link met het Europees Parlement

Het Europese Parlement stemde in zijn plenaire zitting van 11 december 2018 over het rapport
van rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (NL/ALDE). Onder het Roemeense voorzitterschap zullen
de trilogen van start gaan.
2. Verordening betreffende CO2 normen voor zware bedrijfsvoertuigen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers debatteerden over het voorstel van de verordening betreffende CO2-normen voor
zware bedrijfsvoertuigen. Het voorstel is verschenen in mei 2018 als onderdeel van het 3 de
mobiliteitspakket en bevat een doelstelling om de uitstoot van zware voertuigen tegen 2020
met 15% te verminderen en een emissiestreefdoel van 30% reductie tegen 2030. In 2022 moet
volgens het voorstel een bindende doelstelling voor 2030 worden vastgelegd.
België bepleitte, samen met andere lidstaten, een meer ambitieuze doelstelling van 35% tegen
2030 en een interim-doelstelling van 2025. Voor België moet de 2030-doelstelling ook nu al
bindend zijn. Andere lidstaten wilden bij het Commissievoorstel blijven.
Uiteindelijk werd een compromis gevonden door de doelstelling van 30% tegen 2030 bindend
te maken, tenzij anders wordt besloten in de review in 2022. De Raad stelt ook voor om in
2025 benchmarks op te stellen voor het op de markt brengen van emissievrije en emissiearme
voertuigen, in plaats van het nu voorziene systeem van “superkredieten”, waarbij deze
voertuigen als meer dan één voertuig worden geteld bij de berekening van de specifieke
emissies van een fabrikant.
De Raad legde zo haar positie vast in een algemene benadering, op basis waarvan onder het
Roemeense voorzitterschap de onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen starten.

Link met het Europees Parlement

Het Europese Parlement stemde in zijn plenaire zitting van 14 november 2018 over het rapport
van rapporteur Bas Eickhout (NL/Greens). Het Europees Parlement vraagt een doelstelling van
20% tegen 2025 en 35% tegen 2030 en een benchmark voor emissievrije en emissiearme
voertuigen voor elke producent van 5% tegen 2025 en 20% tegen 2030, afhankelijk van review.
Onder het Roemeense voorzitterschap zullen de trilogen van start gaan.
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3. Lange termijnstrategie klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 28 november 2018 bracht de Europese Commissie de mededeling ‘Een schone planeet voor
iedereen: Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie’ uit. Het is het antwoord van de Commissie op de
vraag van de Europese Raad van maart 2018 aan de Europese Commissie om ‘niet later dan in
het eerste kwartaal van 2019 te komen met een voorstel voor een strategie voor
langetermijnreductie van de broeikasgasuitstoot van de EU, in overeenstemming met de
Overeenkomst van Parijs, rekening houdend met de nationale plannen’. De mededeling bevat
verschillende scenario’s om te komen tot een netto-vermindering van ongeveer 85%
broeikasgasemissies tegen 2050 ten opzichte van 1990, en twee scenario’s om tegen 2050
broeikasgasneutraliteit en daarna negatieve emissies te halen.
De Commissie lichtte de mededeling toe en er vond een eerste gedachtewisseling plaats. De
mededeling werd verwelkomd. België bedankte de Commissie voor het geleverde wer k en zal
de verschillende scenario’s bestuderen. Hiertoe moet een breed debat gehouden worden, met
alle betrokken partijen en met informatie over de implicaties per lidstaat. België benadrukte
het belang om rekening te houden met de socio-economische impact alsook met de
maatschappelijke kosten en baten van de scenario’s. België verwelkomde de aandacht die in de
mededeling uitgaat naar inclusieve en rechtvaardige transitie.
Onder
het
Roemeense
voorzitterschap
zullen
verschillende
sectorale
raden
(concurrentievermogen, landbouw, transport, energie, milieu…) van gedachten wisselen over de
lange termijnstrategie. Mogelijk komt de mededeling ook aan bod op de informele top van
staats- en regeringsleiders in Sibiu in mei 2019.
13. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
22 januari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister van Financiën, Alexander De Croo
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester: conclusies jaarlijkse groeianalyse en
agenda
waarschuwingsmechanismeverslag,
goedkeuring
aanbeveling economisch beleid eurozone
2. InvestEU
1.

Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeens voorzitterschap presenteerde de ontwerpconclusies betreffende de jaarlijkse
groeianalyse en het waarschuwingsmechanismeverslag, die in het Economisch en Financieel
Comité voorbereid werden. Tevens werd er gesproken over de ontwerpaanbeveling van de Raad
over het economisch beleid van de eurozone.
De Europese Commissie wees nog eens op de sterkere link die in het Europees Semester 2019
gelegd wordt met investeringen. De ECB nodigde de lidstaten uit om concrete actie te
ondernemen wat betreft structurele hervormingen en om snel vooruitgang te boeken in het
dossier omtrent de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.
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De Raad nam vervolgens zonder discussie conclusies aan over de jaarlijkse groeianalyse en het
waarschuwingsmechanismeverslag en keurde de aanbeveling over het economisch beleid va n
de eurozone goed.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief een
verslag uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij het Semester
betrokken.
2. InvestEU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Economische en Financiële Zaken hielden een gedachtewisseling over de
InvestEU voorstellen, meer bepaald wat de governance betreft en de toewijzing van 25% van
de garantie aan andere partners dan de Europese Investeringsbank. België verklaarde daarbij
geen voorstander te zijn van een directe toegang van internationale financiële instellingen tot
de garantie. België wenst voor deze instellingen het huidige systeem te behouden, waarbij deze
enkel via de Europese Investeringsbank toegang zouden mogen krijgen tot de garantie. Een
versterkt partnerschap tussen de Commissie en de Europese Investeringsbank kon op bijval
rekenen van ons land. Wat de toewijzing van 25% van de garantie betreft die niet bestemd is
voor EIB, verklaarde België dat InvestEU gericht moet blijven op de vraag. Een evenwichtige
ondersteuning aan alle uitvoeringspartners, met inbegrip van de kleinste is nodig.
14. Raad Landbouw en Visserij
Datum
28 januari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Hervormingspakket van het Gemeenschappelijk
agenda
Landbouwbeleid
2. EU-eiwitplan
1.

Hervormingspakket van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Roemeense voorzitter legde een aantal vragen voor aan de lidstaten omdat ze richting wou
krijgen voor een aantal specifieke elementen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Volgens de voorstellen van de Commissie moeten de lidstaten jaarlijks een prestatieverslag
indienen over de geboekte verwezenlijkingen. Europees Commissaris voor Landbouw Hogan zag
dit als een essentieel deel van het nieuwe model dat focust op resultaten. Hij verzekerde dat
het de Commissie niet te doen is om lidstaten te straffen, maar om ze te helpen bij het realiseren
van de doelen. Daarom moet het rapport alle nodige informatie bevatten. Dit zijn niet alleen
financiële data, maar ook resultaten.
Veel ministers vroegen om meer informatie van de Commissie over het prestatieverslag. Heel
wat onder hen, waaronder België, vonden dat het verslag zich zou moeten beperken tot
basisinformatie zoals financiële en andere kwantitatieve elementen. Kwalitatieve informatie
aanleveren tegen de deadline zou moeilijker zijn. Daarom stelden een aantal voor om de
inlevering van het verslag te verlaten. België vroeg samen met andere landen om een beperkt
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aantal en gemakkelijke indicatoren. Wat betreft de afwijking van de mijlpalen kon een groot
aantal lidstaten instemmen met het voorstel om grotere afwijkingen toe te laten in het begin
van de programmaperiode. Ook België vond dat er een minder strikte opvolging moet zijn in
het begin omdat het programma dan nog moet op kruissnelheid komen.
Een tweede vraag ging over de landbouwreserve die kan ingezet worden in geval van een
marktcrisis. Hogan was van oordeel dat dit een budgetkwestie was en dus aan de bevoegde
raadsformatie moest overgelaten worden. Toch zei hij dat hij het systeem simpel wil houden.
Lidstaten waren verdeeld over beide kwesties. België behoorde tot het kamp dat de middelen
uit de huidige crisisreserve wil terugbetalen aan de landbouwers. Het nieuwe fonds zouden we
dan in 2021 spijzen met andere bronnen dan korting op de directe steun. Ook over de bijdrage
van kleine landbouwers aan het fonds waren de meningen verdeeld. België hield een open
houding aan omdat de bijdrage door landbouwers aan het fonds slecht s uitzonderlijk zou
mogen gebeuren.
In zijn reactie zei Hogan dat we goed onze case moeten maken om het GLB-geld te behouden.
Hij ging niet akkoord met de kritiek op het prestatieverslag aangezien veel van de informatie
al ruim voor de deadline bekend is. Bovendien kent het verslag 50% minder indicatoren dan nu
het geval is. Met de nieuwe reserve moeten we beter doen dan de oude die nooit is gebruikt.
Een transfer van het huidige naar het toekomstige fonds is nodig omdat de begroting weinig
marge zal hebben.
Hogan gaf ook een presentatie over de nieuwe groene architectuur. Hij stelde daarbij dat de
EU een grotere ambitie aan de dag moet leggen willen we het GLB-budget geloofwaardig
kunnen verdedigen. De inhoudelijke bespreking van de groene architectuur volgt op de Raad
in maart.
2. EU-eiwitplan

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In het najaar van 2018 stelde de Commissie een EU eiwit-plan op. Dit moet de Europese teelt
van eiwitten promoten en zo de afhankelijkheid van de import van eiwitten verminderen.
Commissaris Hogan verwees naar de vele instrumenten in het GLB om deze teelten te promoten:
producentenorganisaties, investeringen, eco-schema’s, bedrijfsadviesdiensten en gekoppelde
steun. Van dat laatste instrument gaat 11,2% naar de teelt van eiwitten. Het is budgettair
beperkt om marktverstoring te vermijden. Verder kan de teelt via onderzoek en innovatie
gestimuleerd worden. Hogan wil ook verder investeren in markttransparantie via het
granenobservatorium en werken aan kennisuitwisseling via een Europees platform.
De lidstaten zagen net als de Commissaris heel wat mogelijkheden in het GLB om de teelt van
alternatieve eiwitten te stimuleren. Veel ministers vonden het belangrijk om de brede waaier
aan instrumenten te behouden en deze in te zetten volgens de lokale noden. Specifiek over de
gekoppelde steun uitten de ministers hun gekende standpunten waarbij een meerderheid dit
instrument wil behouden, terwijl een beperkt aantal onder hen dit stelselmatig wil afbouwen
of sterk beperken. België stipte dit aan als één van de instrumenten die mogelijk de
eiwitproductie kunnen stimuleren. Verder zagen de lidstaten onderzoek en innovatie ook als
een belangrijk veld om in te investeren. België verwees, net als een aantal andere landen, naar
de meerwaarde van het EU-platform waarover Hogan sprak. Een aantal ministers noemde nog
eiwitbronnen die volgens hen niet of niet voldoende aan bod komen in het eiwitplan, zoals
niet-plantaardige eiwitten, gras, klaver, industriële nevenproducten of het gebruik van
beendermeel in voeders. Tot slot sprak België en een resem andere lidstaten hun steun uit voor
de Franse paper over de nood aan een sterk beleid op het vlak van eiwithoudende gewassen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 december 2018 en 31 januari 2019 werden 6 voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2019)0286
Naam: kenmerken waartoe
het onderzoek van bepaalde
rassen van
landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moet uitstrekken, en
de minimumeisen voor dat
onderzoek
Voorstel: C(2019)0109
Naam: technische specificaties
voor de markering van
vuurwapens en essentiële
onderdelen daarvan
Voorstel: C(2019)0108
Naam: technische specificaties
voor alarm- en seinwapens
Voorstel: C(2018)8460

5

Inhoud
Uitvoeringsrichtlijn (EU) …/… van de Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG
en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van
de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de
kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Bevoegdheid5
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Landbouw en
Visserij

Uitvoeringsrichtlijn (EU) …/… VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van technische specificaties Federale
voor de markering van vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn bevoegdheid
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van
wapens
Uitvoeringsrichtlijn (EU) …/… van de Commissie tot vaststelling van technische specificaties
voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle
op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ
van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug” op te nemen

Federale
bevoegdheid
Federale
bevoegdheid

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn onder federale, Vlaamse dan wel gemengde bevoegdheid resoorteert 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: nieuwe psychoactieve
stoffen in de definitie van
“drug”
Voorstel: COM(2018)0819
Naam: afstandsverkopen en
bepaalde binnenlandse
leveringen van goederen
Voorstel: COM(2018)0812
Naam: voorschriften voor
betalingsdienstaanbieders

2.

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad Federale
van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde bevoegdheid
binnenlandse leveringen van goederen
Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft
de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

Federale
bevoegdheid

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 december 2018 en 31 januari 2019 werden 10 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2019/130
Naam: bescherming van de
werknemers tegen de
risico's van blootstelling
aan carcinogene of
mutagene agentia op het
werk
RL: (EU) 2019/114

6

Inhoud

Omzettings
Bevoegdheid6
termijn
Richtlijn (EU) 2019/130 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot 31-01-2021 Federale
wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers
bevoegdheid
tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/114 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging 31-08-2019 Vlaamse
van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van
bevoegdheid

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: kenmerken waartoe
het onderzoek van
bepaalde rassen van
landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moet uitstrekken, en
de minimumeisen voor dat
onderzoek
RL: (EU) 2019/69
Naam: technische
specificaties voor alarm- en
seinwapens
RL: (EU) (EU) 2019/68
Naam: technische
specificaties voor de
markering van vuurwapens
en essentiële onderdelen
daarvan
RL: (EU) 2019/1
Naam: toekenning van
bevoegdheden aan de
mededingingsautoriteiten
van de lidstaten voor een
doeltreffendere handhaving
en ter waarborging van de
goede werking van de
interne markt
RL: (EU) 2018/2057

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

Beleidsdomein
Landbouw en
Visserij

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling 17-01-2020 Federale
van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn
bevoegdheid
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden
hebben van wapens
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/68 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling 17-01-2020 Federale
van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en essentiële
bevoegdheid
onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de
controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot
toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor
een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de
interne markt

4-02-2021

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2018/2057 van de Raad van 20 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 30-06-2022 Federale
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
bevoegdheid
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Naam: gemeenschappelijke
stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde
wat betreft de tijdelijke
toepassing van een
veralgemeende
verleggingsregeling voor
leveringen van goederen en
diensten boven een
bepaalde drempel
RL: 2018/2002
Naam: energie-efficiëntie

toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende
verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde
drempel

Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 25-06-2020 Vlaamse
houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
RL: 2018/2001
Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 30-06-2021 Vlaamse
Naam: bevordering van het ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
bevoegdheid
gebruik van energie uit
Beleidsdomein
hernieuwbare bronnen
Omgeving
RL: 2018/1972
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 21-12-2020 Vlaamse
Naam: wetboek voor
tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie
bevoegdheid
elektronische communicatie (herschikking)
Beleidsdomeinen
Cultuur, Jeugd en
Media, Omgeving
RL: 2018/1910
Richtlijn (EU) 2018/1910 van de Raad van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2019 Federale
Naam: harmonisatie en
2006/112/EG wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in
bevoegdheid
vereenvoudiging van
het btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
bepaalde regels in het btwstelsel voor de
belastingheffing in het
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handelsverkeer tussen de
lidstaten
3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken van de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die een omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereisen. Bij de omzetting van een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen een louter adviserende rol. Omdat 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 richtlijnen die niet onder
de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van juni 20197
Het Vlaams scorebord van juni 2019 telt 6 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Vlaanderen heeft hier al 2 richtlijnen van omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
Termijn
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1028 van de Commissie van 19 juli 2018 tot rectificatie van 31/12/2018
RL: (EU) 2018/1028
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad teneinde
Naam: Lolium × boucheanum
nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium × boucheanum Kunth op te nemen
Kunth
7

Het Vlaams scorebord van juni 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2019. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2019.
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2018/1027

De Richtlijn is omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de certificering van loten van 25 ton
zaaizaden van grassen. Dit besluit is op 3 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
op 14 december 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 31/12/2018
66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft

Naam: isolatieafstanden voor
De Richtlijn is omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de
Sorghum spp.
Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring
Beleidsdomein(en): LV
van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum. Dit
Minister(s): Schauvliege
besluit is op 3 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 14 december 2018
aangemeld bij de Europese Commissie.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken
Termijn
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
RL: 2014/94/EU
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Naam: uitrol van infrastructuur
Deze richtlijn verplicht de lidstaten om nationale beleidskaders te maken voor de marktontwikkeling
voor alternatieve brandstoffen
van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de bijhorende infrastructuur.
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor tankstations en walstroomvoorzieningen moeten nog
Minister(s): Peeters, Weyts
omgezet worden in Vlaamse reglementering. Deze omzetting wordt uitgevoerd via een besluit tot
wijziging van VLAREM, een wijziging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit per decreet
(beleidsdomein Omgeving) en een verzameldecreetdecreet en uitvoeringsbesluit (beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken).
-

Het besluit tot wijziging van VLAREM werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering
principieel goedgekeurd met het oog op adviesinwinning. Dit besluit werd voor de tweede
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-

maal goedgekeurd op 21 december 2018. Definitieve goedkeuring en publicatie voorzien voor
maart – april 2019.
Het ontwerp van decreet dat het het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is
in voorbereiding. Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het verzameldecreet werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd
met het oog op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering is
voorzien voor 7 december 2018. Nadien zal het decreet naar verwachting in het Vlaams
Parlement worden besproken. Na definitieve goedkeuring van het decreet, zal vervolgens een
uitvoeringsbesluit worden geagendeerd op de Vlaamse Regering.

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

Op Vlaams niveau worden de relevante onderdelen van de Richtlijn omgezet door een besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering
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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 en op 11 oktober 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
De omzetting van de andere onderdelen van de richtlijn vereist een samenwerkingsakkoord tussen
de bevoegde gefedereerde entiteiten. Dit akkoord is nog steeds in voorbereiding.
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 besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
Beleidsdomein(en): OMG
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
Minister(s): Schauvliege
bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai en de sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing
van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 7 december 2007 betreffende
de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Dit besluit werd op 21 december 2018 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning bij de Raad van State.
Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor maart – april 2019.
RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve
emissiereducties
koolstofarme investeringen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Schauvliege

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 9-10-2019
investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814
en De omzettingstermijn van de Richtlijn is 9 oktober 2019, maar de Richtlijn bepaalt dat de lidstaten
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten laten treden om uiterlijk
op 31 december 2018 te voldoen aan de bekendmakings- en rapportageverplichtingen in artikel 1,
punt 14, onder f), van deze richtlijn betreffende artikel 10 bis, lid 6, van Richtlijn 2003/87/EG.
De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau en zal via een aanpassing van volgende
teksten gebeuren:
1)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen
voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen (het zgn. “VER-besluit”);
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2) Vlarem II – Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
De aanpassing van het VER-besluit en Vlarem II is in opmaak. Verhoopte eerste en definitieve
goedkeuring resp. in april en eind 2019.
B. Vlaams scorebord van december 20198
Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 5 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2016/800
Naam: procedurele waarborgen
voor kinderen die verdachte of
beklaagde zijn in een
strafprocedure

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 11/06/2019
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
Artikels 12, lid 5 en 20 van de richtlijn vereisen omzetting in Vlaamse regelgeving.

Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen
RL: (EU) 2017/1852
Naam: mechanismen ter
beslechting van
belastinggeschillen

Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting 30/06/2019
van belastinggeschillen in de Europese Unie
Het ontwerp van omzettingsdecreet is in opmaak op administratief niveau.

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Peeters

8

Het Vlaams scorebord van december 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2019.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2019.
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RL: (EU) 2018/1846
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land

Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de 30/06/2019
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

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: (EU) 2019/114
Naam: Kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat
onderzoek

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/114 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging van de 31/08/2019
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

Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2017/159
Naam: Uitvoering van het
Verdrag betreffende werk in de
visserijsector van de
Internationale
Arbeidsorganisatie uit 2007

Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door 15/11/2019
het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese
Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van
visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de
uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale
Arbeidsorganisatie uit 2007

Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters
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C. Vlaams scorebord van juni 20209
Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 3 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2017/2109
Naam: passagiersschepen –
registratie en melding
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige
grensoverschrijdende
constructies

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging 21/12/2019
van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen
die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen
in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten
De omzetting is in voorbereiding in samenspraak met het federale niveau.
Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31/12/2019
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2018/844
Naam: energieprestatie van
gebouwen

9

Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 10/03/2020
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU
betreffende energie-efficiëntie

Het Vlaams scorebord van juni 2020 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2020. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2020 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2020.
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Beleidsdomein(en): OMG

De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

Minister(s): Peeters
2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

RL: 2014/36/EU
Naam: seizoenarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Termijn

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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Dit
samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
instemmingsdecreet werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 28 januari
2019 aangemeld bij de Europese Commissie. 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 laatste nog om te zetten onderdelen van de
richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de
Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, 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
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betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.

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. 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. Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de
Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie.
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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 29
Vandeurzen, Homans
januari 2019 aangemeld bij de Europese Commissie. 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 laatste om te zetten onderdelen van de
Richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de
Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, 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; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van
de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
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-

-

bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.
Het 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 21 december 2018 finaal goedgekeurd. Dit decreet werd op
21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog aangemeld worden
bij de Europese Commissie.

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
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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. 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. Voor
wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. (cf. supra) 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.
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
RL: (EU) 2016/801
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
Naam:
voorwaarden
voor
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
toegang
en
verblijf
van
derdelanders met het oog op Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
onderzoek,
studie,
stages, 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
vrijwilligerswerk,
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of au- betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
pairactiviteiten
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29
Beleidsdomein(en): WSE, OV,
januari 2019 aangemeld bij de Europese Commissie. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang
CJSM, EWI, WVG en KB
tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen
Minister(s): Muyters, Crevits,
een onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen
Gatz, Muyters, Vandeurzen en
eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Homans
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de
Richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen
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de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, 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; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van
de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.
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 21 december 2018 finaal goedgekeurd.
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Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
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
beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
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).
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.
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. Voor wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag (cf. supra). Voor wat betreft
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punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in juli en augustus 2018 nog maatregelen te nemen in 13 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
5 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
8 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in juli en augustus 2018 betrokken in 12 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen
(=de afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.10 Het gaat om:
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zeven lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2019/0004

10

Fase 2: IGS (30/01/2019)

Deze inbreukdossiers zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat 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. Ook inbreukdossiers waarin
Vlaanderen meent dat de Europese Commissie ten onrechte van oordeel is dat Vlaanderen in gebreke is, vallen hieronder. 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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Naam: gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad

Beleidsdomein(en): OMG

De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die
tegen 31 december 2018 omgezet moest zijn.

Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: (EU) 2015/996

De richtlijn wordt omgezet door een 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, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de
sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7
september 2007 en 7 december 2007 betreffende de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van de
richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Dit besluit werd op 21 december
2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning bij de Raad van State.
Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor maart – april 2019.

Nr.: 2018/0237

Fase 2: IGS (24/09/2018)

Naam: Vermindering van de
nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen

23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG
De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 3 juli 2018
omgezet moest zijn.
De omzetting van de richtlijn vereist een samenwerkingsakkoord tussen de bevoegde gefedereerde entiteiten. Dit
akkoord is in voorbereiding.

Nr: 2018/0131

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: Voorwaarden voor
toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op
onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk,

23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen. Een antwoord wordt met spoed voorbereid.
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
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scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

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
OV, De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei
2018 omgezet moest zijn.

Minister(s): Muyters, Crevits, Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
Gatz, Muyters, Vandeurzen en 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Homans
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Richtlijn: (EU) 2016/801
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; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en
3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.
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 21 december 2018 finaal
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goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
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

Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
EWI, OV
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Crevits
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
Richtlijn: 2014/66/EU
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en
3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.
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
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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 21 december 2018 finaal
goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0699

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/06/2018)

Naam: seizoenarbeiders

5/11/2018: neerlegging verzoekschrift door de Commissie

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden
WVG
12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Crevits, 01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Vandeurzen
12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn: 2014/36/EU
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
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste nog om te zetten onderdelen van de richtlijn omgezet
door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest,
het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van
het samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, 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; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
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-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.

2. Acht 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.: 2018/2337

Fase 2: IGS (24/01/2019)

Naam: energie-efficiëntie

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en
houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2012/27/EU

De Commissie stelt België en/of Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van volgende
bepalingen:
- artikel 18, lid 1, onder a), punt i), toegang tot informatie over beschikbare dienstencontracten voor energie en
clausules inzake specifieke rechten van klanten voor energiediensten.
- artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU: voorafgaande evaluatie van opgesplitste prikkels in relatie
eigenaar/huurder
- artikel 21, in samenhang met bijlage IV: gebruik van conversiefactoren

Nr.: 2018/2283

Fase 2: IGS (24/01/2019)

Naam: beroepskwalificaties
Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
OV, beroepskwalificaties
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG

Crevits, De Europese Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. Vlaanderen beraadt zich over volgende
stappen.

Nr.: 2016/2005

Fase 2: IGS (8/11/2018)

Naam: luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie

Beleidsdomein(en): OMG

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG

De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) in
de Agglomeratie Antwerpen overschreden is. Zij stelt België en Vlaanderen daarom in gebreke voor de vermeende
niet-naleving van artikel 13 lid 1 gelezen in samenhang met bijlage XI en van artikel 23 lid 1, tweede alinea.
Vlaanderen zal een antwoord op de IGS van de Commissie voorbereiden.

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

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015. Voor wat betreft het tweede
aspect zal de Vlaamse wetgeving mogelijk herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgisch antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015.
Nr: 2017/2174

Fase 2: IGS (25/01/218)

Naam: voor gebruikers bestemde 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
nalevingsmaatregelen uit het De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Protocol van Nagoya
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Minister(s): Schauvliege
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Verordening: (EU) 511/2014
De Vlaamse overheid zal de verordening implementeren door: 1) een decreet over de toegang tot genetische
rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik; en 2) een
uitvoeringsbesluit genomen voor de toevoeging van de EU-Verordening aan de titel 16 ‘Handhaving’ van het
decreet algemene bepalingen milieubeleid met aanduiding van ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos als
handhavingsinstantie:
1)

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse regering het decreet betreffende de toegang tot genetische
rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik voor een
tweede maal principieel goed. Definitieve goedkeuring verwacht in februari 2019.
2) Op 4 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit tot 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) definitief goed. Dit besluit werd op 14 januari 2019 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
Nr. 2018/2095
Naam: de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen
Beleidsdomein(en): OMG, MOW

Fase 2: IGS (7/06/2018)
19/07/2018: antwoord op de IGS verzonden naar de Commissie. In dit antwoord wordt toelichting voorzien bij de
Vlaamse omzetting van de richtlijn en worden remediërende maatregelen in het vooruitzicht gesteld.
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Minister(s): Peeters, Weyts
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Richtlijn: 2014/94/EU

De Commissie maakt voor het Vlaams gewest gewag van ontbrekende (informatie van) maatregelen onder Artikel
2, lid 1, Artikel 2, lid 6, Artikel 2, lid 8, Artikel 2, lid 9, Artikel 4, lid 6, Artikel 4, lid 11 en onder Bijlage II: punten 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.3. Maatregelen onder Artikel 4, lid 12 en Artikel 5, lid 2 zouden “lopend” zijn.
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor tankstations en walstroomvoorzieningen moeten nog omgezet worden in
Vlaamse reglementering. Deze omzetting wordt uitgevoerd via een besluit tot wijziging van VLAREM, een wijziging
van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit per decreet (beleidsdomein Omgeving) en een
verzameldecreetdecreet en uitvoeringsbesluit (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken).
-

-

Het besluit tot wijziging van VLAREM werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering principieel
goedgekeurd met het oog op adviesinwinning. Dit besluit werd voor de tweede maal goedgekeurd op 21
december 2018. Definitieve goedkeuring en publicatie voorzien voor maart – april 2019.
Het ontwerp van decreet dat het het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in
voorbereiding. Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het verzameldecreet werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd met het oog
op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering is voorzien voor 7 december 2018.
Nadien zal het decreet naar verwachting in het Vlaams Parlement worden besproken. Na definitieve
goedkeuring van het decreet, zal vervolgens een uitvoeringsbesluit worden geagendeerd op de Vlaamse
Regering. Er wordt gemikt op januari 2019 om het dossier volledig rond te krijgen.

Nr. 2018/2162

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: beroepskwalificaties

19/10/2018: antwoord op de IGS werd verzonden.

Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG

OV, 28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie.
België krijgt tot 20/10/2018 om een antwoord te formuleren op de grieven van de Commissie.

Crevits, 23/08/2018: Belgisch gecoördineerd verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie meldt voor België en zijn overheden meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen
bij de richtlijn en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren en/of toelichting te
verschaffen. Voor Vlaanderen maakt de Commissie veelal gewag van een gebrek aan informatie bij de
implementatie en uitvoering van verschillende onderdelen van de richtlijn. Vlaanderen zal in samenspraak met
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andere overheden toelichting voorzien waar die door de Commissie gevraagd wordt. Het beraadt zich nog over
verdere remediërende maatregelen.
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. Hiervoor werd een decretale rechtsgrond gecreëerd
in het verzameldecreet MOW 2018, dat op de Vlaamse Regering van 20 juli principieel werd goedgekeurd. Het
verzameldecreet werd op 7 december 2018 definitief goedgekeurd.

Richtlijn: 2009/18/EG

3. Acht afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2018/0303

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de
technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van
Richtlijn 2006/87/EG

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

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 7 oktober 2018
moest omgezet zijn.
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Richtlijn: (EU) 2016/1629

De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
voorschriften voor binnenschepen. Dit besluit werd op 20 juli principieel en op 5 oktober 2018 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 12 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 19 december 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr.: 2018/0304

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/970 van de Commissie van 18 april 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij
Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften
voor binnenschepen

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: (EU) 2018/970

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 7 oktober 2018
moest omgezet zijn.
De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
voorschriften voor binnenschepen. Dit besluit werd op 20 juli principieel en op 5 oktober 2018 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 12 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 19 december 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr.: 2018/0299

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: toegankelijkheid van de
websites en mobiele applicaties
van overheidsinstanties

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid
van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 september 2018
moest omgezet zijn.

Richtlijn: (EU) 2016/2102

De richtlijn is omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. Dit decreet werd op 7 december 2018 definitief
goedgekeurd, op 19 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2018 aangemeld bij
de Europese Commissie.

Nr: 2018/0302

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: terrorismebestrijding

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

Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen
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De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de omzetting van art. 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn. Deze
bepalingen zijn omgezet in Vlaamse regelgeving en werden op 27 november 2018 aangemeld bij de Europese
Commissie.
Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

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

Minister(s): Weyts

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. 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.

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.
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Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

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

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 22/01/2019: pleitzitting bij het Europees Hof. Vlaanderen is niet vertegenwoordigd. De Commissie laat verstaan dat
hoge snelheid
enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebreke blijft de Richtlijn volledig om te zetten. Het Hof zal Vlaanderen
Beleidsdomeinen: KB, MOW, wellicht ontzien in een eventueel arrest.
OMG, CJSM, RWO
18/04/2018: dupliek vanwege België. Vlaanderen is van mening dat de richtlijn wel volledig werd omgezet en
Minister(s): Homans, Weyts, weerlegt de argumenten van de Europese Commissie.
Peeters, Gatz, Schauvliege
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Richtlijn: 2014/61/EU

06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
richtlijn niet volledig heeft omgezet.
08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
08 per dag
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
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.
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.
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De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie.
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: 2018/2212

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: gebruik van de 470-790 21/01/2019: Belgisch verzoek tot klassering verstuurd naar de Europese Commissie als aanvulling op het antwoord
MHz-frequentieband in de Unie op de ingebrekestelling
Beleidsdomein(en): CJSM

13/11/2018: Belgisch antwoord op ingebrekestelling ingediend

Minister(s): Gatz

12/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn tot 20/11/2018 goedgekeurd

Besluit: (EU) 2017/899

Besluit (EU) 2017/899 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende het gebruik van de 470790 MHz-frequentieband in de Unie
De Commissie berispt België voor de vertraagde uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Besluit (EU) 2017/899, dat
stelt dat lidstaten tegen 31 december 2017 alle nodige grensoverschrijdende frequentiecoördinatieovereenkomsten
binnen de Unie moeten sluiten om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband toe te laten. Volgens de informatie
waarover de Commissie beschikt, heeft België dergelijke overeenkomsten nog niet gesloten met Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk.
- Een Belgisch-Duits akkoord is afgesloten en finaal.
- Een Belgisch-Brits akkoord is afgesloten en finaal.
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Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): OMG

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.

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. In dit antwoord werd een planning opgenomen
voor marktanalyses.

Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Gatz
Richtlijn: 2002/21/EG

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.
België onderneemt momenteel stappen om de marktanalyses af te ronden, en zo aan de in de ingebrekestelling
aangehaalde tekortkomingen tegemoet te komen. Een ontwerp van besluit, dat werd opgemaakt in de schoot van
de interfederale Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector, ontving een gunstig
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advies vanwege de Europese Commissie en werd op 11 juli 2018 gefinaliseerd. Het federale niveau moet dit besluit
nog aanmelden bij de Europese Commissie.
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): OMG
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Peeters
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.
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.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
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-

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

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): OMG

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
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
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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. Op 24 januari 2019
besliste de Commissie om de procedure in het kader van de IGS van 18 november 2016 formeel te klasseren.
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