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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda maart 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand maart 2019. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
MAART
DATUM
4 maart

5 maart
7-8 maart
11 maart
12 maart
15 maart

18 maart

RAAD
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Raad Leefmilieu
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Landbouw en Visserij

WOORDVOERDER
Federaal

ASSESSOR
Waals Gewest

Waals Gewest
Federaal

Federaal
n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Visserij: Vlaams
18 maart
19 maart
20 maart

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Tripartite sociale top

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

21-22 maart
26-27 maart

Europese Raad
Informele Raad Transport

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
Vlaams Gewest
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2. Agenda april 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand april 2019. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – april 2019.
APRIL
DATUM
2 april
3 april
5-6 april

WOORDVOERDER
Federaal
Vlaams Gewest
Federaal

ASSESSOR
Waals Gewest
Federaal
n.v.t.

8 april
9 april
10-11 april

RAAD
Informele Raad Energie
Informele Raad Onderzoek
Informele Raad Economische
en financiële zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Sociaal Beleid

Federaal
Federaal
Federaal

12 april

Informele Raad Cohesiebeleid

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

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

15-16 april

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Visserij: Vlaams
15 april

Informele Raad Gezondheid

16 april

Informele Raad Cultuur

Gewest
Federaal
Duitstalige
Gemeenschap

Duitstalige
Gemeenschap
n.v.t.
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1. Europese Raad
Datum
21-22 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Charles Michel, premier van België
België
Hoofdpunten van de 1. Banen, groei en concurrentievermogen
agenda
2. Klimaat
3. Externe betrekkingen
4. Overige agendapunten
5. Europese Raad in artikel 50 samenstelling
1.

Banen, groei en concurrentievermogen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad stond stil bij de economische situatie in de EU. De prioriteitsgebieden van de
Annual Growth Survey (AGS) werden ondersteund en de lidstaten uitgenodigd om deze terug te
laten
komen
in
hun
nationale
hervormingsprogramma’s
en
stabiliteitsen
convergentieprogramma’s. De ontwerpaanbevelingen voor het economisch beleid voor de
eurozone werden ook ondersteund.
De Europese Raad stelde vast dat een sterk economisch fundament van groot belang is voor
welvaart, concurrentievermogen en de rol van de EU in de mondiale context. Er zal gewerkt
worden aan een geïntegreerde aanpak van de mondiale economische uitdagingen op het gebied
van technologie, veiligheid en duurzaamheid. Hierbij vormt de interne markt de hoeksteen van de
groei in de EU, samen met een assertief industriebeleid en een toekomstgericht digitaal beleid dat
rekening houdt met de opkomst van de data-economie. Ook is een ambitieus en robuust
handelsbeleid van belang dat gebaseerd is op eerlijke mededinging, wederkerigheid en wederzijdse
voordelen. In dit kader werd ook gediscussieerd over het voorstel van de Commissie voor een
International Procurement Instrument (IPI). De ontwikkeling van dit sterk economisch fundament
werd tijdens de Europese Raad uitgebreid besproken.
2. Klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad heeft zijn steun voor het klimaatakkoord van Parijs herhaald en erkende de
noodzaak om de wereldwijde inspanningen te intensiveren om klimaatverandering tegen te gaan.
De Europese Raad baseerde zich daarbij in het bijzonder op het speciale rapport van het VNKlimaatpanel over de gevolgen van een temperatuurstijging van 1,5 graden boven het preindustriële niveau. De EU-lidstaten hebben het belang onderstreept van een ambitieuze
langetermijnstrategie in 2020, waarbij er aandacht gevraagd werd voor de specificiteit van de
verschillende lidstaten en voor de competitiviteit van de Europese industrie. De Europese Raad
erkende verder dat de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs ook kansen schept voor
economische groei, nieuwe banen, technologische ontwikkeling en het Europese
concurrentievermogen.
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3. Externe betrekkingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
EU-Chinatop

De Europese Raad sprak uitgebreid over de EU-Chinarelatie. De discussie diende mede ter
voorbereiding van de EU-Chinatop die op 9 april in Brussel plaatsvindt. De Europese Raad
onderstreepte het belang van de Europese waarden in de relatie met China. Het belang om met
China samen te werken, op vlak van bilateraal uitdagingen alsook mondiale uitdagingen, werd
breed gedragen. De Europese Raad sprak verder over hoe de interne markt beschermd moet
worden tegen oneerlijke Chinese concurrentie en over een gemeenschappelijke benadering ten
aanzien van de veiligheid van de toekomstige 5G netwerken.

Oekraïne/Krim

De Europese Raad stond stil bij de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door Rusland die
vijf jaar geleden begon. Daarbij werd de eensgezindheid ten aanzien van de soevereiniteit en
integriteit van Oekraïne benadrukt en werd nogmaals onderstreept dat deze schending van het
internationaal recht niet erkend wordt en veroordeeld zal blijven.
4. Overige agendapunten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad stond, mede in het licht van de komende Europese verkiezingen en de
interventie van de voorzitter van het Europees Parlement Tajani, stil bij de mogelijkheid van
desinformatie en de voortgang die is geboekt bij het EU Actieplan tegen desinformatie. De
Europese Raad benadrukte het belang van coördinatie van inspanningen op dit gebied, inclusief
de uitwisseling van informatie. Particuliere exploitanten, zoals onlineplatforms en sociale
netwerken, werden opgeroepen de praktijkcode volledig toe te passen en hogere normen inzake
verantwoordelijkheid en transparantie te verzekeren. Tijdens de Europese Raad van juni zal het
onderwerp opnieuw op de agenda staan.
5. Europese Raad in artikel 50 samenstelling
Zie luik brexit
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2. Raad Algemene Zaken
Datum
19 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Ambassadeur François Roux
België
Hoofdpunten van de 1. Meerjarig Financieel Kader
agenda
2. IPA III
3. Ontwerpconclusies Europese Raad
4. Europees Semester
5. Peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid
6. Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling
1.

Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad sprak opnieuw over het nieuwe EU Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027.
De discussie spitste zich toe op twee belangrijke horizontale thema’s: klimaat en migratie. Na een
introductie door Europees Commissaris voor Budget en Human Resources Oettinger vond er een
debat plaats tussen de lidstaten.
Omtrent het thema klimaat was er ruime steun onder de lidstaten, waaronder België, voor de
mainstream-doelstelling van ten minste 25% klimaatrelevante uitgaven binnen het nieuwe MFK.
Daarnaast was er een grote groep lidstaten voorstander van een percentage van 25%, maar niet
hoger. De enige lidstaat die het huidige percentage van 20% wou behouden was Polen. België
sprak ook steun uit voor de brief die op 24 januari door de voor klimaat verantwoordelijke
ministers uit Frankrijk, Duitsland en Nederland naar de Europese Commissie werd gestuurd. In
deze brief wordt opgeroepen tot een sterkere verankering van klimaat in het nieuwe MFK door
een realistische beoordeling van de klimaatbijdrage van verschillende fondsen en programma’s
binnen het MFK, het ‘Paris proof’ maken van alle uitgaven uit de EU-begroting, en verbetering van
de monitoring van klimaatuitgaven door bijvoorbeeld jaarlijkse rapportages en de mogelijkheid
tot tussentijdse bijsturing van programma’s.
Vervolgens sprak de Raad over migratie. De nadruk lag op flexibiliteit, externe aspecten en het al
dan niet behouden van de trustfondsen buiten de begroting. België focuste tijdens haar
tussenkomst op de nood aan een duidelijke scheiding tussen extern en intern migratiebeleid.
Daarnaast vroeg België om een duidelijke definitie van grondoorzaken van migratie, waaraan een
minimum percentage van de fondsen besteed zal moeten worden. Tot slot toonde België zich
samen met Frankrijk en Tsjechië ook nog open om de trustfondsen te integreren in de EU
begroting. België benadrukte hierbij het belang van dit op een passende wijze te communiceren
aan de Afrikaanse partners.
De Raad besloot dat er grote steun is voor de klimaatmainstreaming van 25% en dat er op vlak
van migratie aandacht was voor zowel de interne als de externe dimensie van migratie en het
verband daartussen. Het Roemeens voorzitterschap zal de discussies rond het MFK op technisch
niveau verderzetten, met als doel een vereenvoudigde negobox tegen eind april.
2. Verordening Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA III)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De gedeeltelijke algemene benadering over IPA III werd bij consensus aangenomen op de Raad
Algemene Zaken. De discussie hierover zal nu worden voortgezet met het Europees Parlement.
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3. Voorbereiding Europese Raad 21-22 maart 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Algemene Zaken besprak de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 21-22 maart.
Zie maandelijkse mededeling over de Europese Raad van maart.
4. Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie lichtte het syntheserapport 2019 en de concept-aanbeveling over het
economisch beleid voor de lidstaten van de Eurozone toe. Daarnaast gaf het Roemeens
voorzitterschap een toelichting op de aangepaste ‘roadmap’ voor het Europees Semester voor dit
jaar. De Europese Commissie zal het voorjaarspakket, inclusief de landenspecifieke aanbevelingen,
op 5 juni presenteren. Dat is een week later dan gebruikelijk vanwege de verkiezingen voor het
Europees Parlement. Tijdens de Europese Raad in juni is een horizontale discussie over de
landenspecifieke aanbevelingen gepland. Deze aanbeveling voor het economische beleid van de
Eurozone zal voorgelegd worden aan de Europese Raad.
5. Peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In de marge van de Raad vond op initiatief van België en Duitsland een bijeenkomst plaats waarop
een voorstel werd besproken om een intergouvernementeel peerreviewmechanisme
rechtsstatelijkheid op te zetten. Deze review heeft als doel een constructieve, structurele en
interactieve politieke dialoog tussen de lidstaten te bevorderen, zodat daadwerkelijke verbetering
van de rechtsstaat gerealiseerd kan worden. De komende periode zullen met de geïnteresseerde
lidstaten de precieze modaliteiten van het mechanisme verder worden uitgewerkt. Het voornemen
is dit onder Fins voorzitterschap af te kunnen ronden, waarna definitief zal blijken hoeveel
lidstaten daadwerkelijk aan dit mechanisme mee zullen doen.
6. Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling
Zie luik brexit
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3. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2019
Hoofdbrok van de agenda was China. De Raad wisselde uitvoerig van gedachten over de
betrekkingen tussen de EU en China, in de aanloop naar hun bespreking met Wang Yi, de Chinese
Minister van Buitenlandse Zaken. De bespreking was een voorbereiding van het debat over China
dat de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad hadden op
21 en 22 met het oog de top EU-China op 9 april 2019 in Brussel.
De bespreking werd gehouden op basis van de gezamenlijke mededeling van de hoge
vertegenwoordiger en de Commissie: "EU-China – Een strategische visie", die op 12 maart 2019 is
aangenomen. De ministers verwelkomden de voorgestelde maatregelen. Hoewel de Chinastrategie
van 2016 de basis blijft voor de samenwerking van de EU met China, bevat de gezamenlijke
mededeling nuttige aanzetten om de EU-benadering ten aanzien van China realistischer,
assertiever en veelzijdiger te maken. De ministers van Buitenlandse Zaken wezen erop dat
productieve betrekkingen met China voornamelijk berusten op eenheid, solidariteit en samenhang
op EU-niveau, aangezien alleen een verenigde EU de uitdagingen waarmee China ons vandaag
confronteert, daadwerkelijk het hoofd kan bieden. Zij benadrukten hoe belangrijk het is dat de
mensenrechten worden geëerbiedigd en dat de mensenrechtendialoog tussen de EU en China in
stand wordt gehouden. Zij wezen erop dat de economische betrekkingen wederkerig moeten zijn
en dat een gelijk speelveld en een gelijke markttoegang voor ondernemingen uit de EU tot stand
moeten worden gebracht. Dit laatste is erg belangrijk voor Vlaanderen dat met vier handelsposten
(Beijing, Shanghai, Guangzhou en Hongkong) in China sterk inzet op de handelsrelaties met dat
land. China is de negende exportmarkt van Vlaanderen en de zesde importmarkt. De ministers
spraken ook over cyberbeveiliging, het screenen van investeringen en de noodzaak om kritieke
infrastructuur en industrie van de EU te beschermen.
Naast enkele actuele kwesties (Venezuela,…) stonden ook Moldavië (parlementsverkiezingen
februari) en het aanslepende conflict in Jemen op de agenda.
De Raad nam conclusies aan tot goedkeuring van de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake nondiscriminatie in het extern optreden.

Brexit
Op 12 maart legde premier May haar ‘brexit-deal’, bestaande uit het terugtrekkingsakkoord en de
politieke verklaring voor de toekomstige relaties, voor de tweede maal voor aan het Britse
Lagerhuis. Opnieuw werd dit akkoord met een ruime meerderheid weggestemd. In aanloop naar
deze stemming trachtte premier May nog wijzigingen aan de Ierse ‘backstop’ te bekomen, het
grootste struikelblok in het terugtrekkingsakkoord. De EU gaf hierbij aan dat de onderhandelingen
over de inhoud van het terugtrekkingsakkoord niet heropend kunnen worden. De EU stond er
echter wel voor open om bijkomende juridische garanties te verlenen omtrent deze ‘backstop’. Op
11 maart bereikten de Commissie en de regering van May in Straatsburg een akkoord over twee
documenten met juridische garanties aan het VK ten aanzien van de afspraken over de backstop
voor de Ierse grens zoals die zijn vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord. Deze instrumenten
hadden echter niet het gewenste effect; het akkoord van May met de bijkomende garanties werd
alsnog afgekeurd in het Lagerhuis.
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Aangezien het akkoord niet goedgekeurd raakte tijdens deze tweede stemming, en de brexitdeadline naderde, verzocht premier May de Europese Unie op 20 maart formeel om uitstel. De EUregeringsleiders gingen akkoord met dit verzoek om uitstel en gaven twee mogelijke scenario’s
aan. In het geval dat het akkoord goedgekeurd werd voor 30 maart zou er uitstel komen tot 22
mei, vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Indien het akkoord niet goedgekeurd
werd voor de initiële brexit-datum stemde de Europese Raad in met en verlenging tot 12 april, de
uiterste datum waarop het VK moet beslissen of het Europese parlementsverkiezingen organiseert.
Aangezien het akkoord op 29 maart voor de derde maal verworpen werd door het Britse
parlement, heeft het Verenigd Koninkrijk nu uitstel verkregen tot 12 april. Op 10 april vindt er een
extra Europese Raad plaats waarop het VK een nieuwe ‘way forward’ dient aan te geven.
Als gevolg van de aanhoudende politieke instabiliteit en onduidelijkheid is een goede
voorbereiding op een mogelijke no-deal brexit belangrijker dan ooit. Omwille hiervan keurde het
Vlaamse Parlement op woensdag 13 maart het Vlaams nooddecreet brexit goed. Dit decreet omvat
verschillende maatregelen die burgers en bedrijven moeten beschermen tegen de meest ernstige
gevolgen in geval het VK uit de EU stapt zonder een akkoord. Deze maatregelen zijn complementair
met de maatregelen die op Europees en federaal niveau genomen werden en met de maatregelen
van de andere deelstaten. Daarnaast zijn de maatregelen slechts tijdelijk van aard (tot eind 2020)
en vereisen ze reciprociteit van het Verenigd Koninkrijk. Het decreet voorziet maatregelen inzake
fiscaliteit, inburgering, economische migratie, sociale zekerheid, onderwijs en personeel van lokale,
provinciale en Vlaamse besturen. Met deze maatregelen tracht de Vlaamse overheid de meest
ernstige directe gevolgen van een no-deal brexit op te vangen, en geeft het burgers, bedrijven en
administratie de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het decreet zal in werking
treden op de dag dat het VK zich terugtrekt uit de EU.

Handel
Begin maart vonden opnieuw gesprekken plaats tussen Commissaris Malmström en de
Amerikaanse handelsminister Lightizer. Deze lijken vooral de verdienste te hebben van het behoud
van deze communicatielijnen. Er was geen inhoudelijke doorbraak te melden. De interne discussies
binnen de EU over de twee mandaten voor beperkte akkoorden (een tariefakkoord industriële
producten en een akkoord over conformiteitsanalyses) met de VS lopen nog verder. Het Europees
Parlement slaagde er niet in consensus te vinden over een resolutie hierover. De Raad en de
Commissie zetten de gesprekken verder. Er wordt gemikt op een akkoord begin april, maar het is
niet zeker dat deze deadline gehaald kan worden. Voor Vlaanderen is het belangrijk dat de EU
toont dat ze uitvoering geeft aan de gemeenschappelijke verklaring Juncker-Trump van 25 juli
2018.
Dit werd ook bevestigd door de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019. Daarnaast besprak de
Europese Raad op handelsgebied vooral de instrumenten om de mondiale concurrentie aan te
gaan. Hierbij werd ook sterk de koppeling gemaakt met het industrie- en mededingingsbeleid. De
Europese Raad bereidde ook de EU-China Top van 9 april 2019 voor. Vlaanderen hoopt dat tijdens
deze top concrete afspraken met China kunnen gemaakt worden om handelsbelemmeringen aan
te pakken.
Er vonden in maart onderhandelingsrondes plaats tussen de EU en Indonesië enerzijds en Australië
anderzijds. Er werden echter geen grote doorbraken gemeld.

9

Ook de gesprekken over de drie grote sporen van de WTO-modernisering lopen verder. De
Amerikaanse houding verhindert echter een oplossing voor de aanstelling van de rechters van het
WTO-beroepsorgaan. De trilaterale samenwerking tussen de EU, Japan en de VS op het vlak van
transparantie inzake subsidies wordt verdergezet. De EU hoopt ook andere WTO-leden hierin mee
te trekken. Wat de regelgevende functie van de WTO betreft, werd op 6 maart gestart met de
onderhandelingen tussen een 70-tal landen over een akkoord over e-commerce.
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4. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Energie)
Datum
4 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Federaal minister voor Energie Marghem
België
Hoofdpunten van de 1. Verordening banden labelling – Algemeen Akkoord
agenda
2. ‘Clean Planet for all’ (strategische EU lange termijn strategie
voor klimaat) – oriëntatiedebat
1.

Verordening banden labelling – algemeen akkoord

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorstel voor de herziening van deze verordening werd door de Europese Commissie
voorgesteld op 17 mei 2018. Het doel van de herziening is het creëren van een duidelijker en
efficiënter etiketteringssysteem voor autobanden in verband met brandstofefficiëntie en
andere essentiële parameters zoals slijtage, geluidshinder en grip op de weg.
Het Roemeense voorzitterschap presenteerde de onderhandelde tekst waarover de bevestigi ng
werd gevraagd van een algemeen akkoord dat reeds in Coreper werd bereikt op 20 februari
2019.
Het algemeen akkoord werd bevestigd. Enkele lidstaten (NL, DK) vermeldden wel dat ze
voorstander zijn van een hoger ambitieniveau. Er moet nu nog met het Europese Parlement
een akkoord gevonden worden in de trilogen.
De verordening betreft productnormen, wat federale bevoegdheid is.
2. ‘Clean Planet for all’ – Strategische EU lange termijn strategie voor klimaat (LTS)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Een mededeling hierover werd door de Europese Commissie verspreid 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 reeds plaats op de Raad Energie
van 19 februari 2018. De lange termijn strategie wordt in diverse raadsformaties besproken en
op basis daarvan zal dan een verdere bespreking plaatsvinden op een informele Europese Raad
op 9 mei 2019. Beslissingen betreffende de lange termijn strategie zullen genomen worden in
volgende Europese Raden.
Het voorzitterschap had een discussienota opgesteld waarin de lidstaten werden gevraagd aan
te geven welke systeemveranderingen en technologische oplossingen nodig zijn voor het
realiseren van een verregaande CO2-reductie op een kosteneffectieve wijze, en op welke wijze
deze geïmplementeerd moeten worden voor burgers en regio’s.
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Een aantal lidstaten (NL, FI, SE, PT) steunen het door de Commissie voorgestelde ambitieniveau
om te komen tot nul emissies in 2050. Sommige lidstaten (LU, IE, ES en AT) hadden graag gezien
dat de lange termijn strategie een scenario van 100% hernieuwbare energie had bevat en riepen
de Commissie op om dergelijk scenario alsnog in de analyse op te nemen. In afwachting van
verdere analyse spreekt België zich nog niet uit over het ambitieniveau en de keuze van
bepaalde scenario’s.
Meerdere lidstaten onderstreepten de cruciale rol van nieuwe technologische ontwikkelingen
in de transitie naar schonere energie en de noodzaak om inspanningen op het vlak van
onderzoek en ontwikkeling te versterken en te zorgen voor een succesvolle uitrol van
innovatieve technologieën. De meeste delegaties waren het er over eens dat hernieuwbare
energie en energie-efficiëntie ‘no-regret’ opties zijn. Over de rol van nucleaire energie zijn de
lidstaten verdeeld. Sommige lidstaten zijn kritisch ten aanzien van nucleaire energie, andere
bepleiten dat deze een grotere rol zal moeten spelen. Sommige lidstaten geven aan dat ook gas
nog een rol te spelen heeft in het energiesysteem om bij te dragen tot leveringszekerheid. Een
aantal lidstaten wijzen op het belang van waterstof voor schone mobiliteit, flexibiliteit in he t
energiesysteem en voor de industrie. Voor VK, BE, FR en NL is ook een belangrijke rol weggelegd
voor CCS (carbon capture and storage) en CCE (carbon capture and use). SE, AT, IT en EL pleiten
voor een duidelijke strategie voor de industrie. DE, BE en HR benadrukken het belang van
koppelingen tussen de verschillende sectoren (elektriciteit, warmte en transport). BE, FR, HU en
LV benadrukken ook het belang van gedragswijzigingen.
Een paar lidstaten riepen op tot versterking van het ETS-systeem. NL is voorstander van een
Europese minimumprijs voor emissierechten.
Het belang van eerlijke energietransitie met hoge sociale acceptatie waarbij burgers een actieve
rol spelen en er aandacht is voor de regionale dimensie werd door meerdere lidstaten
benadrukt. Sommige pleitten voor extra steun voor kolen-intensieve regio’s. BE, EE, HU en IE
benadrukten dat de Europese competitiviteit moet behouden blijven.
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5. Raad Leefmilieu
Datum
5 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jean-Luc Crucke, Waals minister van Klimaat
België
Hoofdpunten van de 1. Herziening van de drinkwaterrichtlijn
agenda
2. Lange termijn strategie klimaat
1.

Herziening van de drinkwaterrichtlijn

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Leefmilieu nam een algemene benadering aan over het voorstel van herziening van de
drinkwaterrichtlijn. Het voorstel verscheen op 1 februari 2018 en bevat een herziening van de
kwaliteitsnormen voor drinkwater, de introductie van een risico-gebaseerde benadering voor
het toezicht op de drinkwaterkwaliteit, een betere en geharmoniseerde informatie over
waterkwaliteit en -diensten aan de consumenten, de harmonisatie van normen voor materialen
die in contact komen met het drinkwater en de verplichting om de toegang tot drinkwater te
verbeteren.
De tekst die door het Roemeense voorzitterschap aan de ministers werd voorgelegd,
verduidelijkt, mede op voorstel van België, de bepalingen over de risico-gebaseerde aanpak, o.a.
door een betere articulatie met de kaderrichtlijn water. Er werd een evenwicht gevonden in de
formulering van het artikel inzake toegang tot drinkwater zodat lidstaten voldoende vrijheid
krijgen om dit principe zelf in te vullen. Deze compromis-elementen werden verwelkomd.
De discussie concentreerde zich vooral op het nieuwe artikel 10a, dat een nieuwe procedure
introduceert om minimumvereisten voor materialen die in contact komen met drinkwater vast
te stellen. De Europese Commissie betreurde dat het artikel slechts in een partiële harmonisatie
voorziet en betwijfelde of het artikel juridisch sluitend is. Voor de Commissie kan dit artikel
niet het eindresultaat zijn van de onderhandelingen. Ook enkele lidstaten uitten twijfels, o.a.
over de mogelijke administratieve last, maar het merendeel van de lidstaten, waaronder België,
verwelkomden deze nieuwe procedure.
België kon dus akkoord gaan met de tekst van de algemene benadering, maar gaf wel aan dat
een aantal technische elementen, zoals de articulatie en het vermijden van overlap met de
Europese regelgeving inzake voedselhygiëne en het statuut van de indicatieve waarde voor de
niet-relevante metabolieten van pesticiden, nog uitgeklaard moet worden in de volgende fase
van de besprekingen (de trilogen met het Europees Parlement).

Link met het Europees Parlement

Op 28 maart nam het Europees Parlement in plenaire zitting het eerder goedgekeurde rapport
van M. Dantin nu ook formeel aan (aanname amendementen in 1ste lezing). Met het Europees
Parlement van de nieuwe legislatuur kan dan vervolgens gestreefd worden naar een “early
second reading agreement”. Dat betekent dat vóór de formele aanname van de raadspositie in
eerste lezing er trilogen plaatsvinden tussen de eventueel nieuwe rapporteur van het Europees
Parlement, het volgende (Finse) voorzitterschap en de Commissie en dat het akkoord dat daar
gevonden wordt, aangenomen wordt als formele raadspositie in eerste lezing en zonder
amendementen wordt goedgekeurd door het Europees Parlement in tweede lezing. Deze
procedure heeft als voordeel dat er zonder tijdslimieten kan worden onderhandeld, hetgeen
niet mogelijk is wanneer de tweede lezing formeel zou aanvangen.

13

2. 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.
Het Roemeense voorzitterschap plaatst deze mededeling op de agenda van verschillende
sectorraden. Aan de ministers van Leefmilieu werd gevraagd welke elementen het belangrijkst
werden gevonden voor de sociaal rechtvaardige en kostenefficiënte transitie naar een
koolstofarme economie, en welke Europese instrumenten daarbij zouden kunnen helpen.
Net als vele lidstaten, benadrukte België dat de transitie op een sociaal rechtvaardige en
inclusieve manier moet gebeuren. Voor België is het verder ook belangrijk dat de inspanningen
op een kosten-efficiënte manier worden gedeeld en dat er bindende en ambitieuze sectorale
maatregelen worden genomen op Europees niveau. Als voorbeelden hiervan haalde België
volgende elementen aan: Europese financiering voor innovatie en transportnetwerken, strenge
emissienormen voor voertuigen, maatregelen die het Europese concurrentievermogen
beschermen, duurzaam ontwerp van producten en etikettering van duurzame producten. België
bepleitte ook de nood aan correcte beprijzing van de broeikasgasemissies op Europees niveau .
België verwees in die context dat er nood is aan correcte en eerlijke tarieven voor de luchtvaart.
Deze tarieven moeten de kost van de steeds groeiende broeikasgasemissies in die sector
internaliseren. België vroeg om in de Raad het debat op te starten en de Europese Commissie
aan te moedigen om Europese instrumenten uit te werken. België werd hierin gesteund door
Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Zweden. De Europese Commissie gaf aan dit te zullen
opnemen in de context van de evaluatie van het emissiehandelssysteem en de richtlijn inzake
energiebelasting.
Sommige lidstaten wezen erop dat de transitie technologie-neutraliteit moet vooropstellen en
de keuze van de energiemix aan de lidstaten moet overlaten. Enkele lidstaten gaven aan geen
heil te zien in een evolutie naar meer kernenergie. Zij betreurden dat er geen scenario wordt
beschreven die bouwt op een volledig aandeel van hernieuwbare energie.
Een tweede vraag polste naar wat er nodig is om de nodige investeringen te bevorderen.
Verschillende lidstaten, waaronder België, wezen op de noodzaak aan een zeker en stabiel
investeringskader voor de lange termijn. Europese financiering moet compatibel zijn met deze
lange termijn-doelstellingen en het Europese budget mag geen projecten financieren die de
transitie naar een koolstofarme economie vertragen of tegenwerken. België wees er verder ook
op dat de Europese staatssteunregels voldoende flexibel moeten zijn om de nodige
investeringen binnen de beperkte tijd toe te laten.
Enkele lidstaten, waaronder Frankrijk, Nederland, Luxemburg, steunden expliciet de doelstelling
voor broeikasgasneutraliteit tegen 2050. Andere lidstaten wezen op de nood om specifieke
nationale situaties in rekening te nemen en verzetten zich expliciet tegen een aanpassing van
de eerder vastgelegde Europese doelstelling tegen 2030.
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 13 maart 2019 een resolutie aan waarbij ze de doelstelling van
broeikasgasneutraliteit tegen 2050 steunt en oproept tot een actualisering van de Europese
doelstelling voor 2030 van de huidige 40% reductie van interne broeikasgasemissies naar 55%.
De resolutie dringt er bij de lidstaten op aan om op de speciale EU-top in Sibiu (mei 2019) deze
doelstellingen te onderschrijven, met het oog op de VN-klimaattop in september 2019.

15

6. Raad Economische en financiële zaken
Datum
12 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister van Financiën Alexander De Croo
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester – Landverslagen en diepgaande
agenda
evaluaties: presentatie door de Commisssie – Implementatie
van de landenspecifieke aanbevelingen, nadruk op
investeringen: gedachtewisseling
2. Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie:
informatie van de Finse delegatie
1.

Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie presenteerde haar winterpakket dat op 27 februari gepubliceerd werd.
Dit pakket bestaat uit o.a. de landenrapporten. De landenrapporten geven o.a. een overzicht
van de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen van de individuele lidstaten en
bevatten ook de resultaten van de diepgaande evaluaties waaraan sommige lidstaten in het
kader van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure in november onderworpen
werden. De Commissie stelt vast dat in het algemeen in beperkte mate gevolg wordt gegeven
aan de landenspecifieke aanbevelingen, en dit zowel op vlak van begrotingsbeleid, als wat de
structurele hervormingen betreft. Voor België stelt het landenrapport dat s inds de start van
het Europees semester in 2011 bij de uitvoering van 48 % van alle landspecifieke aanbevelingen
aan België ten minste "enige vooruitgang" geboekt werd. Voor 52 % van de aanbevelingen is
"beperkte" of "geen vooruitgang" geboekt.
Nieuw in het winterpakket van dit jaar is dat de Commissie de aanzet geeft tot een discussie
over de uitdagingen en prioriteiten op het gebied van investeringen in de lidstaten, en haar
eerste ideeën uiteenzet over de manier waarop EU-middelen, en meer bepaald de middelen van
het cohesiebeleid van de EU, in de komende programmeringsperiode 2021-2027 op dat gebied
kunnen helpen.
België en Duitsland hebben een korte presentatie gegeven over de uitdagingen in hun landen
om publieke en private investeringen op peil te houden. België verwees onder andere naar haar
Nationaal Pact voor Strategische Investeringen. België verwees tevens naar haar eerder vraag
betreffende de versoepeling van de Investeringsclausule.
De Commissie gaf nog mee dat de landenspecifieke aanbevelingen voor 2019 op 5 juni
gepubliceerd zullen worden.
2. Coalitie van ministers van Financiën voor klimaatactie
De Finse minister van Financiën heeft een korte toelichting gegeven bij het voorbereidende
werk ten aanzien van het initiatief van Finland om samen met Chili, in de schoot van de
Wereldbank, een coalitie op te richten van ministers van Financiën voor klimaatactie. Het doel
van deze coalitie is om tijdens de voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank in
Washington op 13 april een verklaring te presenteren betreffende duurzame financiering,
belastingen en begrotingen. België kwam niet tussen.
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7. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda

1.

15 maart 2019
Brussel
voor Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
(voormiddag),
Kris Peeters, Vicepremier en Minister van Werk, Economie en
Consumenten (namiddag)
van de 3. Europees semester - beleidsdebat
4. Europees globaliseringsfonds (EGF)
5. Sociale dimensie van Europa post 2020
6. Europese Arbeidsautoriteit
7. Coördinatie sociale zekerheid (883/2004)

Europees semester 2019, beleidsdebat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Europees semester is traditiegetrouw een belangrijk agendapunt van de EPSCO-Raad (Raad
Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming) van maart. Er
worden een aantal formele beslissingen genomen:
− Er worden ontwerpraadsbesluiten besproken over de Annual Growth Survey (AGS);
− Het Joint Employment Report (JER) wordt formeel aangenomen.
Europees Commissaris voor de Euro en Sociale Dialoog Dombrovskis stelt de landenrapporten
voor die op 27 februari werden gepubliceerd. Men spreekt over een positieve groei, erg hoge
werkgelegenheidscijfers en een daling van het aantal mensen met een risico op armoede of
sociale uitsluitsing. De Sociale Pijler speelt hierin een belangrijke rol, de strategie werkt. Er zijn
echter ook risico’s: Brexit, de vertraging van de groei, risico’s in de bancaire wereld, ongelijkheid
tussen en binnen de lidstaten op vlak van armoede en werkgelegenheid en de beschikbaarheid
van vaardigheden. De Commissie betreurt dat een aantal landen er niet zijn in geslaagd de
conjunctuur aan te wenden om te investeren in inclusief beleid en hervormingen en om hun
staatssteun te verminderen en benadrukt tot slot het belang van sociale partners. Europees
Commissaris Thyssen stelt aansluitend voor om de richtlijnen dit jaar ongewijzigd te houden.
De ESF+ onderhandelingen zijn overigens nog bezig en spelen ook een belangrijke rol.
De lidstaten (waaronder België) verwelkomen de economische situatie en de arbeidsmarkt,
maar erkennen dat de verbetering niet iedereen ten goede komt. Eveneens erkennen zij de
noodzakelijke verbanden tussen sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid en het nut van
samenwerking en uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten. Ze bespreken ook de
uitdagingen en prioritaire beleidsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd. Velen hebben
het hierbij over opleidings- en beroepskwalificatiebeleid (waaronder België). Sommige lidstaten
wijzen op de uitdaging en de plicht om op te treden ten gunste van sociale integratie (mensen
met een handicap, migranten,…). Verschillende vernoemen specifieke uitdagingen en
doelgroepen: gendergelijkheid, oudere werknemers en migranten, jeugd, globalisering,
digitalisering en nieuwe technologieën. De lidstaten melden dat ze tevreden zijn met de
bestaande tools. Verschillende lidstaten herinneren eraan dat we de sociale partners moeten
betrekken. Tot slot betreuren sommige lidstaten (waaronder België) de late goedkeuring van
landenspecifieke aanbevelingen.
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2. Europees Globaliseringsfonds (EGF)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeens voorzitterschap stelt kort de kernpunten van de nieuwe ontwerpverordening voor
en beklemtoont dat op Coreper van 27 februari 2019 een zeer ruime meerderheid van de lidstaten
de ontwerptekst kon steunen. De tekst stemt overeen met de Vlaamse visie op het fonds. Ook voor
de Commissie is het EGF een succesverhaal. Het fonds dient voor de Commissie een autonoom
karakter, buiten het MFK, te hebben. De Commissie betreurt dan ook dat de Raad niet kon
instemmen met een niet tijdsgebonden verordening en opteerde om het EGF aan de duur van het
MFK te koppelen 2021-2027).
De lidstaten bereikten een algemene oriëntatie. Het huidige Europees Parlement heeft zijn
onderhandelingsmandaat al goedgekeurd. De triloog zal evenwel gevoerd worden door het nieuwe
Parlement.
3. Sociale dimensie van Europa post 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Tewerkstelling, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Thyssen wijst er op dat de sociale dimensie een hoofdbekommernis is van de huidige Europese
Commissie. De lidstaten delen de visie van de Commissie op de gezamenlijke uitdagingen. Er is
consensus over de rol voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 en een cruciale plaats
voor de Europese Pijler van sociale rechten. Een aantal lidstaten geven wel aan dat de Pijler niet
rigide mag worden en flexibel dient te zijn. Veel lidstaten beklemtonen ook het belang van het
Europees semester als kader.
België onderstreept dat er de afgelopen jaren enorm veel is gebeurd op het vlak van het sociale
Europa. De Europese Pijler van Sociale Rechten dient voor de Europese Unie een soort sociaal
kompas te worden waarop toekomstige actie is georiënteerd. De volgende Europese Commissie
moet zich in de eerste plaats richten op de uitvoering en de verdere implementatie van de Pijler.
De koppeling tussen de Pijler en het Europees Semester wordt verwelkomd. Niet alleen
begrotingsobjectieven maar ook sociale parameters moeten aan boord worden genomen. De
streefdoelen van de Europa 2020 strategie blijven het richtinggevend baken en zijn een nuttige
leidraad bij de grote jobcreatie in België en het verhogen van de werkzaamheidsgraad.
4. Europese Arbeidsautoriteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De uiteindelijke tekst voor de verordening sluit nauw aan bij de algemene oriëntatie van de Raad.
De nieuwe Arbeidsautoriteit ELA krijgt de volgende taken:
− de toegang van personen en werkgevers tot informatie over rechten en plichten in
grensoverschrijdende situaties en de toegang tot diensten op het gebied van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderen;
− de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen nationale instanties
bevorderen met het oog op de doeltreffende handhaving van het EU-recht;
− op verzoek van de lidstaten gecoördineerde en gemeenschappelijke inspecties
coördineren en ondersteunen en dit om fraude, misbruik en zwartwerk te bestrijden;
− tussen de autoriteiten van de lidstaten bemiddelen bij geschillen over de toepassing
van EU-recht (en dit met inbegrip van de sociale zekerheid)
− analyses en risicobeoordelingen uitvoeren met betrekking tot grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit;
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−

de lidstaten ondersteunen met capaciteitsopbouw en dit via wederzijds leren, opleiding
en het bevorderen van goede praktijken.

Nu er een inhoudelijk akkoord is bereikt, moet over de zetellocatie beslist worden.
5. Coördinatie sociale zekerheid (883/2004)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Omtrent dit punt heerst heel wat onenigheid tussen de lidstaten. Vijf lidstaten geven aan dat
een totaal gebrek aan transparantie het onderhandelingsproces heeft gekenmerkt en dat een
compromis niet mogelijk is aan de hand van de tekst die nu voorligt. Bij uitstek het hoofdstuk
dat gaat over de werkloosheidsuitkeringen vinden deze landen problematisch. Men verkiest
kwaliteit boven snelheid, gezien de grote directe impact op burgers, bedrijven en sociale
zekerheid. Ook de Belgische vicepremier, Kris Peeters, intervenieert. Hij uit de bezorgdheid over
de mogelijke compromisbepalingen inzake de werkloosheidsverzekering. Ten eerste wijst de
vicepremier erop dat absolute transparantie nodig is in dit delicate dossier. Ten tweede
onderstreept hij dat België het belangrijk vindt om een echte verankering van de werknemer in de
bevoegde staat te waarborgen, voordat rekening kan worden gehouden met in het buitenland
doorgebrachte werkperioden. Het is niet onredelijk te verwachten dat werknemers gedurende
minimaal drie maanden aan de slag zijn in het werkland vooraleer ze het recht op totalisatie of
samentelling openen. De samentelling houdt in dat de dagen die werknemers in een ander EU
land hebben gewerkt worden samengeteld met die van in het werkland en is van belang bij de
bepaling of er aanspraak kan gemaakt worden op een werkloosheidsuitkering.
Een aantal andere lidstaten (Frankrijk, Italië, Spanje, Slovenië, Portugal, Estland, VK en Griekenland)
spreken wel hun expliciete steun uit aan het voorzitterschap om een snelle afronding van dit
dossier na te streven. Dit dossier wordt verder behandeld in een triloog met de Europese
Commissie en het Europees Parlement en daarna teruggekoppeld op Coreper.
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8. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
18 maart 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

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeense voorzitterschap legde een voortgangsverslag voor over de werkzaamheden op
het vlak van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het zag dit als een tussenstap en
erkende dat er nog veel werk op de plank ligt om tot een akkoord te komen in de Raad. De
voorzitter vroeg of de lidstaten de oriëntatie in elk van de drie verordeningen konden steunen.
Commissaris voor Landbouw Hogan stelde dat een beleid dat minder ambitieus is op vlak van
milieu geen draagvlak heeft. Daarnaast is vereenvoudiging een must. Ook de spreiding van de
directe betalingen en het gemeenschappelijk karakter van het GLB vond hij belangrijke
elementen voor het debat.
Verschillende lidstaten hadden moeite met de vraag van de voorzitter om de oriëntaties goed
te keuren. Ze vonden dat er eerst verdere bespreking nodig was. We kennen nog niet alle
essentiële elementen zoals de meerjarenbegroting en er kan pas een akkoord zijn als er over
alles een akkoord is. Daarnaast waren er een paar lidstaten die het gemeenschappelijk karakter
van het GLB benadrukten. Anderen hielden een pleidooi om het budget voor het GLB minstens
te behouden. Ze haalden daarvoor als argument aan dat de verwachtingen ten aanzien van
landbouwers toenemen. Verder gingen de lidstaten in op een aantal specifieke elementen uit
de voorstellen zoals onder andere over de definities jonge en echte landbouwer, de
herverdelende steun, de landbouwadviesdiensten, investeringen, financiële discipline en de
bepalingen uit de gemeenschappelijke marktordening. Het viel op dat veel lidstaten plei tten
voor meer flexibiliteit en subsidiariteit bij de invulling van deze concepten. Ook over de
plafonnering van de directe betalingen lieten de lidstaten zich uit. Net als de Commissie en een
klein aantal andere lidstaten vond België dat de betalingen verplicht zouden moeten afgetopt
worden, maar daar tegenover stond een meerderheid van lidstaten die dit wel vrijwillig wilde
maken. Verder stelde een coalitie van Oost-Europese lidstaten voor om de gekoppelde steun
gevoelig op te trekken. Dit was zeer tot ongenoegen van een aantal Noord- en West-Europese
lidstaten die dit type van steun net willen afbouwen. België sprak zich niet uit over de hoogte
van het percentage, maar vroeg om ook een graslandpremie mogelijk te maken. Hogan erkende
dat gekoppelde steun een belangrijke rol speelt, maar door zijn marktverstorend effect moet
het beperkt blijven. Daarom stelt de Commissie voor om niet hoger te gaan dan 10+2%. België
had het ook nog over het feit dat het een uitzondering nodig heeft zodat het twee regionale
strategische plannen kunnen indienen.
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2. Situatie op de vleesmarkten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Polen wees op de moeilijke situatie op verschillende vleesmarkten en vroeg daarom om geen
toegevingen te doen in handelsakkoorden met derde landen. Naast handelsakkoorden met
Mercosur, Nieuw-Zeeland en Australië, werd ook het akkoord met Oekraïne over pluimvee en
de onzekerheid in verband met Brexit op de korrel genomen. Om deze redenen wou Polen dat
de Commissie nadenkt over bijkomende interventie-instrumenten.
Veel lidstaten deelden deze bezorgdheden en vroegen vooral om de markten nauwgezet op te
volgen. Verder gingen een aantal ministers in op de Brexit. Ierland wees op de impact voor zijn
landbouwsector en vooral de export van rundsvlees naar het VK. De Ierse minister vroeg om
markt- en crisismaatregelen. De nieuwe Britse minister gaf uitleg bij het tijdelijke tariefregime
dat het VK wil invoeren in geval van een no deal, al had hij een voorkeur voor een orderly exit.
Hij zei dat het behoud van de EU-tarieven de handel te veel zou verstoren, maar dat het
toepassen van verlaagde tarieven een impact zou hebben op de tarieven. Er zullen in dat geval
geen controles gebeuren of tarieven geheven worden aan de Noord-Ierse grens. Commissaris
Hogan wees naar de impact op de Ierse rundvleesmarkt, maar ook de sector groenten en fruit
van verschillende lidstaten zou hard geraakt worden. Hij apprecieerde de tariefvoorstellen van
het VK niet en stelde dat ze niet in lijn zijn met de WTO-regels. Hij vroeg zich af hoe het VK de
tarieven zou afdwingen zonder controles aan de Noord-Ierse grens.
Een andere kwestie was die van de invoer van pluimvee uit Oekraïne, dat kippenvlees in een
ongebruikelijke versnijding binnen brengt in de EU. Door de vleugel aan de filet te laten valt
het stuk niet onder het tariefcontingent, maar onder een categorie zonder inv oerbeperkingen.
Samen met anderen vond België het goed dat de achterpoort voor deze invoer zou worden
gesloten. Het vroeg wel om de volumes te beperken en een strikte naleving door Oekraïne van
de normen en standaarden op vlak van dierenwelzijn en -gezondheid. Hogan wees op de
relatieve positieve marktsituatie van pluimvee in de EU. Hij bevestigde dat de Commissie de
invoer wil beperken en werkt aan een akkoord.
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Sessie Visserij
Datum
18 maart 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Michel Gerebtzoff, Mertens
België
Hoofdpunten van de Varia: Kleinschalige kustvisserij en het Europees Fonds voor
agenda
Maritieme Zaken en Visserij
1.

Kleinschalige kustvisserij en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens deze Raad stond een varia-punt op de agenda voor visserij. Op vraag van de Sloveense
delegatie werd de kleinschalige kustvisserij in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV) in het daglicht gesteld via een gezamenlijke verklaring met Bulgarije, Kroatië,
Cyprus, Griekenland, Malta en Portugal. In deze verklaring geven deze landen hun visie weer over
hoe de steun voor kleinschalige kustvisserij het meest optimaal kan gebeuren in het EFMZV post2020. Deze visserij staat immers sterk onder druk door de generatiewissel en het gebrek aan
interessante job opportuniteiten in een context van stijgende economische risico’s. Via o.m.
modernisering en verjonging van de vloot moet deze sector een duurzame toekomst tegemoet
gaan.
Ook andere lidstaten vragen aandacht voor de specifieke noden van hun kleinschalige visserij. ES
en FR zijn inhoudelijk akkoord maar zullen een eigen globale visie voorstellen (tijdens de Raad
van mei). Een noordelijk blok van SE, DE en DK spreekt zich sterk uit tegen elke vorm van steun
voor nieuwe vaartuigen. In de Belgische interventie wordt bijzondere aandacht voor haar kleine
vloot met grote vaartuigen gevraagd waarvoor ook aangepaste modaliteiten nodig zijn.

22

9. Informele Raad Transport
Datum
26-27 maart 2019
Plaats
Boekarest
Woordvoerder
voor Olivier Marchal (Federaal Transportattaché)
België
Hoofdpunten van de 1. Multimodaliteit: debat
agenda
2. Toekomst van EU mobiliteit: debat
3. Verbeteren van cohesie en connectiviteit via TEN-T en CEF:
debat
1.

Multimodaliteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Ter afsluiting van het jaar van multimodaliteit in 2018 werd er een debat aan dit thema op de
Raad gewijd. De Commissaris presenteerde haar visie: een transportunie met als pijlers
decarbonisering, digitalisering, innovatie en investeringen waarin de mensen centraal staan. Ze
brengt ook de vijflagen aanpak in herinnering met netwerken, diensten, applicaties, data,
transportinfrastructuur.
België pleit in haar interventie voor een gelijk speelveld tussen de verschillende modi en
investeringen in modal shift, ook op fiscaal vlak. Digitalisering biedt hier veel opportuniteiten.
2. Toekomst van EU mobiliteit: debat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In het kader van de publicatie van de “Europese strategische lange termijn visie voor een
voorspoedige, moderne en competitieve en klimaat neutrale economie tegen 2050” in november
2018, wordt er dit voorjaar in verschillende vakraden een debat over dit thema gehouden. Na
de Raden Concurrentievermogen, Energie en Milieu was het de beurt aan Transport, dat een
significante bijdrage zal moeten leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Transport is
verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot en dit aandeel stijgt nog. De resultaten van
deze discussies zullen dienen als input voor de Europese Top van mei in Sibiu waar de
regeringsleiders het thema verder zullen bespreken.
De Commissaris pleit voor een ecosysteem aanpak met inzet op alternatieve brandstoffen,
geconnecteerd en geautomatiseerd rijden, modal shift investeringen en aandacht voor de
stedelijke en globale context. Menselijke aanvaarding en mentaliteitswijziging zullen echter
cruciaal zijn en belangrijker dan de technologische shift.
De lidstaten erkennen in hun interventies de nood aan een paradigmawijziging met inzet op
modal shift, onderzoek en ontwikkeling en alternatieve brandstoffen. Duitsland benadrukt het
belang van de industriële structuren en de nodige tijd voor hun transformatie. Onderzoek en
ontwikkeling mag niet ten koste gaan van tewerkstelling.
België analyseert momenteel de impact van de strategie nog. België ondersteunt de
decarbonisering van het vervoer waar naast technologische aspecten ook met minder voor de
hand liggende aspecten moet worden rekening gehouden als het gewicht van voertuigen en de
snelheid. Modal shift is cruciaal voor het vrachtvervoer. Voor passagiers moet worden ingezet
op zachte modi voor korte verplaatsingen. Het belang van investeringen en fiscale incentieven
wordt onderstreept. De mentale shift en projecten als MaaS (Mobility as a Service) zullen
belangrijk zijn.
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Op de Transportraad van 6 juni zal dit debat worden verder gezet met een beleidsdebat over
de EU studie over internalisering van externe kosten.
3. Verbeteren van cohesie en connectiviteit via TEN-T en CEF: debat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissaris verwelkomt de stappen die vooruit zijn gezet in de realisatie van het TEN-Tnetwerk en de goede samenwerking tussen de verschillende actoren. De herziening van de
TEN-T verordening wordt nu al opgestart met een evaluatiestudie die tot het voorjaar van 2020
zal duren.
Coördinator Secchi presenteerde zijn discussiepaper m.b.t. de opname van TEN-T projecten door
de financiële markten. Hij detecteerde verschillende redenen waarom de uptake van
transportprojecten door de financiële/ private sector moeilijk blijft: een life cycle aanpak (incl.
onderhoud) is noodzakelijk, een goede voorbereiding en maturiteit zijn noodzakelijk, de
realisatietermijnen mogen niet te lang zijn, de risico’s moeten duidelijk worden gedefinieerd en
gemitigeerd. Hij herhaalt ook het belang van de nodige flexibiliteit in de begrotingsregels bij
grote projecten.
De Commissaris concludeert dat innovatieve financiering nodig zal zijn om het TEN-netwerk te
realiseren. Het CEF budget (Connecting Europe Facility) en de subsidies zullen niet voldoende
zijn. De beschikbare budgetten moeten slim worden gebruikt. Tot slot moet er verder worden
ingezet op samenwerking en dialoog tussen de verschillende stakeholders.
België verwelkomt de resultaten in CEF2. Op vlak van governance is er veel vooruitgang gemaakt
maar er is nog mogelijkheid tot verbetering in de rol van de coördinatoren, de administratieve
lasten en duidelijkheid over inschatting aankomende oproepen. De focus op modal shift,
interoperabiliteit en grensoverschrijdend is positief. België benadrukt de nood aan aandacht
voor modernisering van bestaande infrastructuur. Innovatieve financiering heeft potentieel en
kan nuttig zijn, maar een aantal projecten op vlak van ERTMS (European Rail Traffic
Management System) en binnenvaart zijn hier minder geschikt voor.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
Discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’
KERNINFORMATIE
Titel
Publicatiedatum
Referentie
Link

Discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030”
30-01-2019
COM (2019) (22)
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-papertowards-sustainable-europe-2030_nl

HOOFDACTOREN EU
Europese Commissie
Raad van de EU
Europees Parlement
Comité van de
Regio’s

Secretariaat-generaal Directoraat-Generaal Milieu
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie
Raad Algemene Zaken
Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. De
implementatie van de Agenda 2030 staat hoog op de agenda van het
Europees Parlement
Het Comité van de Regio’s heeft zichzelf opgeworpen als voorvechter
voor het stroomlijnen van de Agenda 2030 in het Europees beleid

HOOFDACTOREN VLAANDEREN
Trekkend Vlaams
minister
Betrokken Vlaams
ministers
Trekkend Vlaams
beleidsdomein

Betrokken Vlaamse
beleidsdomeinen
Vlaamse
Belanghebbenden

Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Alle ministers zijn hierbij betrokken
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (Departement Kanselarij en
Bestuur)
Beleidsdomein Omgeving (Departement omgeving)
Beleidsdomein internationaal Vlaanderen (Departement Buitenlandse
Zaken)
Alle beleidsdomeinen zijn hierbij betrokken
De coördinatie gebeurt via het SOIA dossierteam ‘Agenda 2030’. Elk
beleidsdomein is verantwoordelijk voor de afstemming met hun
stakeholders

ESSENTIE VAN HET VOORSTEL
In november 2016 kondigde de Europese Commissie in de mededeling “Volgende stappen voor
een duurzame Europese toekomst – Europese duurzaamheidsmaatregelen” (gepubliceerd op 22
november 2016) aan een reflectieproces in gang te zetten ten behoeve van de uitvoering van
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) na 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=NL
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De Raad Algemene Zaken verwelkomde dit voornemen in Raadsconclusies in juni 2017:
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/06/20/agenda-sustainabledevelopment/
In de raadsconclusies van 18 oktober 2018 wordt het voornemen bevestigd “De EU en haar
lidstaten zijn volledig gecommitteerd aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de
uitvoering ervan. De Europese Raad is verheugd over het voornemen van de Commissie om in
2018 haar discussienota bekend te maken, die het pad moet effenen voor een alomvattende
uitvoeringsstrategie
in
2019”:
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/pressreleases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
In 2018 werd deze ‘Discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van
de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake
klimaatverandering” onder Initiatief 3 ‘Een duurzame Europese toekomst’’ gedefinieerd als een
prioritair relevant dossier voor Vlaanderen (VR 2018 1901 DOC.0025/1).
Fiche over de prioritair relevante dossiers (discussienota vanaf p 94): VR 2018 1901 DOC.0025/2
Dit initiatief bouwt verder op het vorig initiatief van de Europese Commissie ‘volgende stappen
naar een duurzame Europese toekomst’ dat door de Vlaamse Regering in haar nota van 29
januari 2016 ook als prioritair dossier werd geïdentificeerd in het kader van het
werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. In de maandelijkse mededeling over de
belangrijkste ontwikkelingen in de EU van december 2016 werd hieromtrent een ruime
rapportage opgenomen en dit naar aanleiding van de publicatie op 22 november 2016 van het
pakket van de Europese Commissie inzake duurzame ontwikkeling (zie hoger). Op deze manier
beklemtoont de Vlaamse Regering haar continue aandacht en opvolging van dit voor
Vlaanderen belangrijke dossier.
De Europese Commissie geeft aan dat de discussienota bedoeld is als input voor een debat dat
de komende maanden tussen burgers, belanghebbenden, overheden en instellingen zou moeten
worden gevoerd om inspiratie op te leveren voor de voorbereiding van de strategische agenda
2019-2024 van de Europese Unie en het stellen van de prioriteiten van de volgende Europese
Commissie.
Op 30 januari 2019 stelt de Europese Commissie haar discussienota voor over de implementatie
van de Agenda 2030 van de VN ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’. Deze nota lanceert het
debat omtrent de verdere ontwikkeling van de Duurzame Ontwikkelingsvisie van de EU en de
noodzakelijke focus van sectorbeleid na 2020. Tegelijk wil de nota richting geven aan de
besprekingen over de wijze waarop de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) het best
kunnen worden behaald en hoe de EU het best kan bijdragen tegen 2030. De discussienota ziet
de SDG’s hierbij niet als op zichzelf staande doelstellingen, maar eerder als richtinggevend.
In de nota worden de belangrijkste Europese en mondiale uitdagingen geschetst, met een
verwijzing naar de nood aan een robuuste economie, maar vooral een sterke focus op de
ecologische uitdagingen (grondstoffen, klimaat, biodiversiteit) en welvaart en ongelijkheid.
Beleidscoherentie is voor de Commissie een absolute voorwaarde om de SDG’s te kunnen
realiseren en een groene en inclusieve groei in de EU mogelijk te maken op lange termijn.
De discussienota vat dit samen in 4 grote uitdagingen/opportuniteiten waarop prioritair
moet worden ingezet:
•

FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY (van een lineaire naar een circulaire economie)
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De transitie naar een circulaire economie, met inbegrip van een circulaire bio-economie
is een enorme opportuniteit om op duurzame wijze concurrentievoordelen te creëren.
Het toepassen van de principes van circulaire economie in alle sectoren en industrieën
zal Europa ten goede komen op het vlak van milieu en het sociale. Bovendien is er het
potentieel om een economische netto winst van 1,8 biljoen EUR te generen, resulterend
in 1 miljoen nieuwe jobs in de EU tegen 2030 en het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen.
•

SUSTAINABILITY FROM FARM TO FORK (een duurzaam landbouw- en voedingssysteem)
Als grootste exporteur en importeur van agro-voedingsproducten ter wereld, is de EU
goed gepositioneerd om een wereldleider te worden in duurzame voeding en hiervan
ook de vruchten te plukken. Dit via een overkoepelende aanpak om de manier waarop
we voedsel produceren, transformeren, consumeren en verdelen daadwerkelijk te
wijzigen en zo de transitie te maken naar een duurzaam voedselsysteem, gebaseerd op
de principes van circulaire economie. Een innovatieve, gezonde, veilige, voedzame,
milieu- en diervriendelijke voedselproductie zou zodoende een Europees handelsmerk
worden.

•

FUTURE-PROOF ENERGY, BUILDINGS AND MOBILITY (toekomstbestendig maken van
energie, gebouwen en mobiliteit)
Schone energie is bepalend voor een duurzame toekomst. We moeten energie op
duurzame wijze produceren, bewaren en consumeren om onze impact op het milieu te
reduceren en de gezondheid van de Europeanen te beschermen. De EU is reeds een van
de meest koolstof-efficiënte economieën ter wereld, maar er moet aanzienlijk meer
gebeuren. Het doel is om verder te gaan dan de Europese engagementen in het
Klimaatakkoord van Parijs (40% reductie van uitstoot broeikasgassen tegen 2030,
vergeleken met 1990). Gebouwen zijn vandaag de dag verantwoordelijk voor ongeveer
40% van de energieconsumptie; het is dus noodzakelijk om de energie-efficiëntie van
gebouwen via renovatie en modernisering verder te promoten, volledig in lijn met de
principes van circulaire economie. In de mobiliteitssector, die verantwoordelijk is voor
27% van de broeikasgassen in de EU, worden verschillende maatregelen voorzien om
de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en een signaal te geven aan Europese
bedrijven om meer te investeren in schoon transport. Dit zal leiden tot meer jobs en
groei.

•

ENSURING A SOCIALLY FAIR TRANSITION (zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie)
De transitie naar een ecologisch duurzame groei en concurrentievermogen kan enkel
succesvol zijn indien die tegelijkertijd ook inclusief is. Een transitie richting
duurzaamheid gaat daarom ook over het bevorderen van sociale rechten en welzijn
voor allen en het bijdragen aan de sociale cohesie in de lidstaten en de gehele EU.
Technologische, structurele en demografische veranderingen, wijzigen de aard van
arbeid. Sociale investeringen in onderwijs, werkbaarheid, gezondheidszorg, inclusie en
minderheidsrechten, gender gelijkheid en plattelandsontwikkeling blijven daarom een
topprioriteit.

De discussienota concentreert zich eveneens op de horizontale aspecten ter ondersteuning van
de transitie naar duurzaamheid, waaronder onderwijs, wetenschap, technologie, onderzoek,
innovatie en digitalisering; financiering, prijsstelling, belastingen en mededinging; verantwoord
ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe bedrijfsmodellen;
open en op regels gebaseerde handel; bestuur en beleidscoherentie op alle niveaus.
De discussienota stelt drie scenario's voor om het debat te stimuleren over de manier waarop
in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Deze
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scenario’s zijn illustratief: zij hebben tot doel verschillende ideeën aan te dragen en tot discussie
en nadenken aan te zetten. Het uiteindelijke resultaat zal waarschijnlijk een combinatie zijn van
bepaalde elementen van elk van de drie scenario's.
De drie scenario's zijn:
1. Een overkoepelende EU-strategie met betrekking tot de SDG's als leidraad voor het
optreden van de EU en haar lidstaten;
2. Een verdere integratie van de SDG's in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU,
maar zonder de lidstaten tot optreden te dwingen;
3. Een grotere nadruk leggen op het externe optreden en consolidatie van de huidige
ambities op EU-niveau met betrekking tot duurzaamheid.
Aan de reflectienota zijn volgende bijlagen toegevoegd:
Bijlage I: De bijdrage van de Commissie-Juncker aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
Bijlage II: De prestaties van de EU inzake de Duurzame-Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Bijlage III: Samenvatting van de bijdrage van het SDG-Multistakeholderplatform aan de
discussienota „Naar Een Duurzaam Europa In 2030”
Bijlage I: De bijdrage van de Commissie-Juncker aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
De Commissie-Juncker heeft een aantal zeer belangrijke stappen gezet voor de volgende
generatie beleidslijnen voor een duurzame Europese toekomst: de Europese pijler van sociale
rechten, de Europese consensus inzake ontwikkeling en de integrale strategie voor het
buitenlands en veiligheidsbeleid, de op waarden gebaseerde strategie „handel voor iedereen”,
de strategische inzet voor gendergelijkheid en een Europese onderwijsruimte; het pakket
„circulaire economie”, de pakketten „mobiliteit” en „schone energie” en de strategie voor blauwe
groei; het investeringsplan voor Europa, het actieplan voor duurzame financiering, de stedelijke
agenda voor de EU en het actieplan inzake natuurbescherming, om er maar een paar te noemen.
De Commissie heeft onlangs de Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende,
moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 voorgesteld, die de weg
vrijmaakt voor een structurele verschuiving van de Europese economie, die groei en
werkgelegenheid stimuleert en tegelijk klimaatneutraliteit verwezenlijkt.
Kernpunten van het beleid:
1. De Europese pijler van sociale rechten
2. EU-actie voor gendergelijkheid
3. De EU-strategie voor jongeren
4. Koppeling van EU-financiering aan eerbiediging van de rechtsstaat
5. Het investeringsplan voor Europa/het plan Juncker
6. Horizon 2020 — het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU
7. Financiering van duurzame groei
8. Actieplan voor de circulaire economie
9. Een schone planeet voor iedereen, de langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050
10. Klimaatovereenkomst van Parijs — pakket „schone energie voor alle Europeanen”
11. Europa in beweging
12. EU-strategie inzake kunststoffen
13. EU-actieplan voor de natuur, de mensen en de economie
14. De stedelijke agenda voor de EU
15. Agenda voor vaardigheden voor Europa
16. Een duurzame bio-economie van de EU om de verbinding tussen economie, samenleving
en milieu te versterken
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Het cohesiebeleid van de EU
Europese onderwijsruimte
Het EU-platform inzake voedselverlies en -verspilling
Europese consensus inzake ontwikkeling
Naar een nieuwe „Alliantie tussen Afrika en Europa”
De integrale EU-strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid
Handel voor iedereen: naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid

Het voorstel van de Commissie voor de volgende Europese meerjarenbegroting voor de periode
2021-2027 is een begroting die op de beginselen van welvaart, duurzaamheid, solidariteit en
veiligheid berust. Duurzame ontwikkeling staat centraal in de voorstellen.
Bijlage II: De prestaties van de EU inzake de Duurzame-Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Dit document biedt een overzicht van de prestaties van de EU inzake de SDG’s. Voor elk van de
doelstellingen wordt een overzicht gegeven van waar de EU vandaag staat, welke de
ontwikkelingstrends zijn en hoe de EU zich situeert in de mondiale context. Er wordt een
momentopname gemaakt van de verwachte vooruitgang van de EU tot 2030 en van de factoren
die de transitie naar een duurzaam Europa zullen stimuleren of deze zouden kunnen remmen.
In de afgelopen vijf jaar heeft de EU als geheel vooruitgang geboekt ten aanzien van vrijwel
alle SDG’s. De meeste vooruitgang werd geboekt met betrekking tot SDG 3 - Gezondheid en
welzijn voor iedereen, op elke leeftijd, en SDG 4 - Goed onderwijs met gelijke kansen en een
leven lang leren voor iedereen. Gemiddeld scoren de EU-27 lidstaten in de mondiale ranglijst
het hoogst op SDG 1 - Een einde aan alle vormen van armoede, overal ter wereld. De prestatie
van de EU is echter verslechterd ten aanzien van SDG 10 - Minder ongelijkheid binnen en tussen
landen, waarvoor er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat vooruitgang niet noodzakelijk betekent dat de huidige
status van de desbetreffende doelstelling bevredigend is voor de EU. Er is bijvoorbeeld
aanzienlijke vooruitgang geboekt m.b.t. SDG 12 - Duurzame productie- en consumptiepatronen,
maar dit is ook de SDG waarvoor de EU-27 lidstaten in de mondiale ranglijst de op een na
laagste gemiddelde score behaalden en waarvoor nog veel werk moet worden verricht.
Gemiddeld behalen de EU-27 lidstaten in de mondiale ranglijst de laagste score voor SDG 14 Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen met het oog op
duurzame ontwikkeling.
Bijlage III: Samenvatting van de bijdrage van het SDG-Multistakeholderplatform
Het multistakeholderplatform stelt voor om een algemeen onderzoek uit te voeren, na te gaan
op welke gebieden veranderingen nodig zijn, samenhangende beleidsmaatregelen te
ontwikkelen die bijkomende duurzame voordelen opleveren op sociaal, economisch, bestuurlijk
en ecologisch vlak en die de onderlinge verbanden tussen alle doelstellingen en streefcijfers
erkennen en hierop inspelen.
Zij bevelen aan dat de EU als prioritaire maatregel een overkoepelende, visionaire en
hervormende
strategie
voor
een
duurzaam
Europa
2030
ontwikkelt.
Zij adviseren de EU haar bestuurlijk systeem opnieuw uit te vinden om een coherente aanpak
van duurzame ontwikkeling te waarborgen. Alle onderdelen van het EU-beleid moeten
bijdragen aan duurzame ontwikkeling binnen of buiten Europa.
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Zij benadrukken het belang van de volledige integratie van de doelstellingen en de beginselen
van duurzame ontwikkeling in de beleidsvorming en beter gebruikmaken van de richtsnoeren
voor effectbeoordeling.
Er moet een coördinatiecyclus betreffende een duurzaam Europa worden opgezet, met
actieplannen voor duurzame ontwikkeling van de EU en verslagen en aanbevelingen van de
lidstaten. Het proces van het Europees Semester moet worden aangestuurd door de strategie
voor een duurzaam Europa 2030 en moet een duurzaamheidscontrole omvatten.
De Europese overheidsfinanciën, met inbegrip van het meerjarig financieel kader, moeten
volledig duurzaam worden en de bepaling van de ecologische, sociale en bestuurlijke risico’s
moet in financiële regelgeving worden verankerd.
Om toekomstige beleidsmakers te informeren, moet de EU verder werken aan de ontwikkeling
van een geïntegreerd en participatief kader voor monitoring, verantwoordingsplicht en
evaluatie, met een uitgebreide reeks indicatoren voor de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de EU en een kwalitatieve analyse.
Het multistakeholderplatform formuleert ook sectorspecifieke aanbevelingen voor duurzame
productie en consumptie, investeren in onderzoek, innovatie, mensen, menselijke talenten,
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en sociale inclusie, klimaat- en energiebeleid, voeding,
landbouw en landgebruik, met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het
cohesiebeleid.
Volledige tekst: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multistakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
Om richting te geven aan het vervolgtraject, wordt momenteel gewerkt aan Raadsconclusies,
die besproken worden binnen de Working Party of the 2030 Agenda for Sustainable
Development (WPASD) en die zullen worden goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken
voorzien op 9 april 2019. Deze Raadsconclusies werden een laatste keer besproken op de WPASD
van 27/03/2019.
Link naar de relevante documenten:
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe2030_nl
INSCHATTING VAN HET VOORSTEL
Om richting te geven aan het vervolgtraject, wordt momenteel gewerkt aan Raadsconclusies,
die besproken worden binnen de Working Party of the 2030 Agenda for Sustainable
Development (WPASD). Er wordt voorzien om deze raadsconclusies goed te laten keuren door
de Raad Algemene Zaken voorzien op 9 april 2019.
Daar zal ook een eerste indicatie gegeven worden van de manier waarop er een impact zal zijn
op het beleid van de lidstaten. Op dit moment wordt er in de raadsconclusies geen duidelijke
keuze gemaakt voor het toekomstige traject.
Op dit moment is er een voorkeur vanuit de lidstaten om Agenda 2030 te integreren in de
bestaande Europese instellingen zonder de lidstaten te binden.
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Het meenemen van de Agenda 2030 in de Europese instellingen zal natuurlijk ook een effect
hebben op Vlaams beleid. Vooral de horizontale ‘enabler’ financiering, prijsstelling, belastingen
en mededinging kan potentieel veel effect ressorteren.
Volgens de reflectienota moeten belastingstelsels en prijsstelling een weerspiegeling vormen
van de werkelijke sociale en milieukosten van de productie en ervoor zorgen dat duurzame
producten en diensten de meest betaalbare worden.
Volgens de reflectienota kan het investeringsplan voor Europa een deel zijn van de middelen
die nodig zijn om een duurzame transitie te mobiliseren en het actieplan inzake duurzame
financiering zal bijdragen aan de integratie van het aspect duurzaamheid in de financiering.
In de reflectienota wordt verwezen naar het belang om te investeren in de clean energy
transition, ‘ocean energy’ en ‘offshore wind energy’. Er wordt ook geïnvesteerd in het verlagen
van energieverbruik in gebouwen en elektrische toestellen en isolatiemateriaal op basis van
de principes van circulaire economie.
Wat betreft mobiliteit zal worden ingezet op koolstofneutrale mobiliteit, van stedelijke
mobiliteit tot trans- Europese netwerken, van transport via de weg, per boot of vliegtuig.
Stedelijke mobiliteit moet ondersteund worden met digitalisering, automatisatie en andere
innovatie, inclusief deelsystemen, autodelen en carpoolen, meer wandelen en meer gebruik
van de fiets.
Europa wil ook investeren in ‘social protection systems’, inclusief onderwijs, training,
levenslang leren, kinderopvang, gezondheidszorg en ouderenzorg. Met name gezondheidszorg
moet toegankelijk en betaalbaar zijn, met betere toegang tot medicijnen, gericht op de
patiënt, gebruik maken van digitale technologie en met een sterke focus op preventie.
VLAAMSE POSITIE
Tijdens een IKW op 22 februari 2019 werd onderstaande Vlaams standpunt op de reflectienota
gecoördineerd.
• We moeten de link leggen tussen de Agenda 2030 en het Europees Semester en
Meerjarig Financieel Kader. Het zou beter zijn om een Europees semester te hebben
dat Agenda 2030 meeneemt dan nog een parallelle oefening creëren.
• Er moet een link gemaakt worden met andere processen, zoals de langetermijvisie van
Europa en het ‘Clean planet for all’ initiatief.
• Vlaanderen wil vragen aan Europa hoe zij zouden invulling geven aan scenario 1 voor
we er kunnen in volgen. We willen eerst meer duidelijkheid. Vlaanderen stelt voor om
wel een indicatorenkader te creëren zodat de lidstaten onderling kunnen vergelijken,
maar dat daarin niet bepaald wordt hoe ver de lidstaten moeten staan in 2030. Het is
zinvol om te coördineren rond een aantal indicatoren, zonder afspraken over burdensharing. Dat zou het proces te zwaar maken.
• Vlaanderen steunt het meenemen van Agenda 2030 in het Europees beleid, zowel
intern als extern (scenario 2 en 3). De EU moet in haar eigen bevoegdheden Agenda
2030 meenemen en de ruimte laten aan de lidstaten om hun eigen accenten te leggen.
• Vlaanderen sluit zich aan bij de andere lidstaten in de vraag naar meer duidelijkheid
over het vervolgtraject en wil de nadruk leggen op een snelle en efficiënte aanpak.
Vlaanderen wil weten of er een nieuwe governance- structuur wordt gecreëerd.
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•
•
•
•

Vlaanderen wil ijveren tegen te zware rapporteringssystemen. Het zou beter zijn om
ons te beperkten tot een beperkte set benchmark indicatoren. We moeten de nadruk
leggen op actie ondernemen.
Wat betreft onderwijs en onderzoek, moet er een brede focus gelegd worden om een
duurzame maatschappij te bevorderen.
Er moet een duidelijke nadruk gelegd worden op het belang van de bijdrage door
lokale overheden.
Vlaanderen sluit zich aan bij de lidstaten dat Europa op het HLPF niet enkel kan
rapporteren met het Joint Synthesis Report en ook moet communiceren over wat
Europa zelf gaat doen.

De Belgische positie neemt het Vlaams standpunt volledig mee. België benadrukt dat
• er een meer gedetailleerde uitwerking van de verschillende pistes en suggesties
verwacht wordt.
• er duidelijkheid nodig is over de verdere stappen op korte termijn.
• er moet gevraagd worden hoe deze reflectienota het proces over de Toekomst van
Europa zal beïnvloeden
• de nadruk moet worden gelegd op synergie tussen de reflectie over de 2030 agenda
en andere beleidsprocessen zoals het MFK, het Europees Semester en het achtste
Environment Action Programma.
• België zich in de discussie over de scenario’s terughoudend zal opstellen en zich in
dit stadium onthouden van uitspraken van enige voorkeur voor een bepaald
scenario.
EUROPESE AANVANGSEFFECTBEOORDELING EN OPENBARE RAADPLEGING
Aanvangseffectbeoordeling
De Europese Commissie heeft geen aanvangseffectbeoordeling opgesteld.
Openbare raadpleging
De openbare consultatie liep van mei 2017 tot oktober 2018 en is raadpleegbaar op :
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe2030_nl
De Europese Commissie heeft -als onderdeel van het proces- een multistakeholderplatform
opgericht.
In de mededeling "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst", die door de
Commissie op 22 november 2016 werd goedgekeurd, werd de lancering aangekondigd van een
multistakeholderplatform onder leiding van eerste vicevoorzitter Timmermans, dat een rol
moet spelen in de follow-up en uitwisseling van beste praktijken voor de uitvoering van de
duurzameontwikkelingsdoelstellingen.
Het multistakeholderplatform werd in mei 2017 opgericht om steun en advies te geven aan de
Europese Commissie en aan alle belanghebbenden die zijn betrokken bij de uitvoering van de
SDG’s op EU-niveau.
Het platform bestaat uit een diverse groep van vertegenwoordigers op hoog niveau met
verschillende achtergrond en kennisgebieden. Deskundigen uit de academische wereld, nietgouvernementele organisaties, de bedrijfswereld, het maatschappelijk middenveld, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's adviseren de Commissie
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over het verwezenlijken van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op het niveau van de
EU.
Zij wisselen beste praktijken uit op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. De 17
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de 169 bijbehorende doelstellingen zijn mondiaal
van aard, universeel toepasbaar en onderling verbonden.
Meer informatie https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towardssustainable-europe-2030_nl
Leden van het platform: Birdlife; BusinessEurope; de Raad van Europese gemeenten en regio’s
(CEMR); COFACE Families Europe; het Europees Comité van de Regio’s; CONCORD Europe;
Copa-Cogeca; CSR Europe; EUROCITIES; het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV); het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC); ENEL; de Europese alliantie voor
volksgezondheid (EPHA); ESADE Business School; het Europees Vakbondscomité van
Onderwijsgevenden (EVO); European University Association (EUA); het Europees Milieubureau
(EEB); het Europees Jeugdforum (YFJ); de internationale geïntegreerde verslagleggingsraad
(IIRC); FoodDrinkEurope; Fair Trade Advocacy Office (FTAO); het Sociaal Platform; SDG Watch
Europe; Transparency International; Unilever; het Wereldnatuurfonds (WWF); mevrouw
Vandinika Shukla; de heer Christian Thimann; de heer Wiebe Draijer; de heer Janez Potocnik.

33

BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 maart 2019 werden 3 voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2019)2119
Naam: beschermende
maatregelen tegen het
binnenbrengen en de
verspreiding in de
Gemeenschap van voor
planten en voor
plantaardige producten
schadelijke organismen
Voorstel: C(2019)2067
Naam: regels betreffende de
referentiemethoden, de
validatie van gegevens en
de locatie van de
bemonsteringspunten voor
de beoordeling van de
luchtkwaliteit
Voorstel: C(2019)1905

1

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor een Uitvoeringsrichtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I tot en Federale
met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen bevoegdheid
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

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

Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving

Voorstel voor een Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Vlaamse
Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
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: de lijst van
defensiegerelateerde
producten

2.

Beleidsdomein
Internationaal
Vlaanderen

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 maart 2019 werden 5 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2019/523
Naam: beschermende
maatregelen tegen het
binnenbrengen en de
verspreiding in de
Gemeenschap van voor
planten en voor
plantaardige producten
schadelijke organismen
RL: (EU) 2019/520
Naam: de interoperabiliteit
van elektronische
tolheffingssystemen voor
het wegverkeer en ter
facilitering van de
grensoverschrijdende
2

Inhoud

Omzettings
Bevoegdheid2
termijn
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/523 van de Commissie van 21 maart 2019 tot wijziging 31-08-2019 Federale
van de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de
bevoegdheid
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen

Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019
betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het
wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie
over niet-betaling van wegentol in de Unie

19-10-2021

Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Mobiliteit en
Openbare
Werken

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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uitwisseling van informatie
over niet-betaling van
wegentol in de Unie
RL: (EU) 2019/514
Naam: de lijst van
defensiegerelateerde
producten
RL: (EU) 2019/475
Naam: de opname van de
Italiaanse gemeente
Campione d'Italia en de
Italiaanse wateren van het
meer van Lugano in het
douanegebied van de Unie
en in het territoriale
toepassingsgebied van
Richtlijn 2008/118/EG
RL: (EU) 2019/369
Naam: het opnemen van
nieuwe psychoactieve
stoffen in de definitie van
“drug”
3.

Richtlijn (EU) 2019/514 van de Commissie van 14 maart 2019 tot wijziging van Richtlijn 30-06-2019 Vlaamse
2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van
bevoegdheid
defensiegerelateerde producten
Beleidsdomein
Internationaal
Vlaanderen
Richtlijn (EU) 2019/475 van de Raad van 18 februari 2019 tot wijziging van Richtlijnen 31-12-2019 Federale
2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente
bevoegdheid
Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het
douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn
2008/118/EG

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/369 van de Commissie van 13 december 2018 tot
wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het
opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van „drug”

7-09-2019

Federale
bevoegdheid

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken bij de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht bestrijkt enkel richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse
rechtsorde vereisen. Waar Vlaanderen bij de omzetting van bepaalde richtlijnen slechts een adviserende rol heeft, worden deze richtlijnen niet in dit
overzicht opgenomen omdat zij geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving.
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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 20193
Het Vlaams scorebord van juni 2019 telt 5 “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
De Richtlijn is omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III bij het besluit
Beleidsdomein(en): LV
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de
Minister(s): Van den Heuvel
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.
RL: (EU) 2018/1027

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
3

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): Van den Heuvel

van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum. Dit
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 besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische
specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen (beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken).
-

-

RL: (EU) 2016/2284

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
april – mei 2019.
Het ontwerp van decreet dat het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in
voorbereiding. Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring en
publicatie is wellicht voor april - mei 2019.

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
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Naam: vermindering van de De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar de richtlijn stelt dat de lidstaten de
nationale emissies van bepaalde nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017 om te
luchtverontreinigende stoffen
voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissieinventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen,
Beleidsdomein(en): OMG
inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel
Minister(s): Van den Heuvel
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.
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
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 federale en 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): Van den Heuvel
bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de
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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. De Raad van State publiceerde een advies op 25 januari
2019. Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor april – mei 2019.
B. Vlaams scorebord van december 20194
Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 7 “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
Beleidsdomein(en): WVG

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
De Richtlijn wordt op Vlaams niveau omgezet door het decreet betreffende het
jeugddelinquentierecht. Dit decreet is op 6 februari 2019 aangenomen in het Vlaams Parlement en
op 15 februari bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet moet nog aangemeld worden bij
de Europese Commissie.

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

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. Dit ontwerp wordt
momenteel afgestemd op het federale wetsvoorstel. Volgens het advies van de Raad van State bij
het federale wetsvoorstel moet een samenwerkingsakkoord afgesloten worden.

4

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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Minister(s): Peeters
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
Vlaanderen is bevoegd ADR- en ADN-aspecten in de Richtlijn om te zetten. De Vlaamse
omzettingsmaatregelen zijn in opmaak op administratief niveau. Voor ADR-aspecten loopt het
regelgevende werk, voor ADN-aspecten wordt nog gewacht op de publicatie van de Nederlandstalige
versie van de Richtlijn.

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

RL: (EU) 2019/514
Naam: de lijst van
defensiegerelateerde producten
Beleidsdomein(en): IV

Richtlijn (EU) 2019/514 van de Commissie van 14 maart 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 30/06/2019
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
De Richtlijn is omgezet door het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. Dit decreet moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.

Minister(s): Bourgeois
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): Van den Heuvel
RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve

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
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emissiereducties
koolstofarme investeringen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel

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”);
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.
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

Het Vlaams Gewest is bevoegd artikel 20, derde lid, a) en b) om te zetten.

Minister(s): Muyters

▪

▪

Artikel 20, derde lid, a) wordt omgezet via artikel 17 en 21 van het ontwerp van decreet
betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een
registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen
inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Dit decreet werd op 20 maart 2019
aangenomen door het Vlaams Parlement.
Artikel 20, derde lid, b) is al omgezet door het bestaande artikel 5, punt 9 van het decreet
van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling.
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C. Vlaams scorebord van juni 20205
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

5

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 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten. Vlaanderen heeft deze in maart 2019 volledig omgezet.
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 seizoenarbeiders voor meer dan 90 dagen.
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
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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
en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart
2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoenarbeiders 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.
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
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad
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-

-

en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart
2019 aangemeld 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 werd op 20 maart 2019
aangemeld 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 de 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.
Gatz, Muyters, Vandeurzen en
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de
Homans
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
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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
en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart
2019 aangemeld 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 werd op
20 maart 2019 aangemeld 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.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in maart 2019 nog maatregelen te nemen in 9 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
2 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
7 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in maart 2019 betrokken in 13 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet formeel geklasseerd zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
10 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

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

Fase 2: IGS (30/01/2019)

Naam: gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai

27/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden.

Beleidsdomein(en): OMG

6

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

Deze inbreukdossiers zijn nog niet geklasseerd 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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Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: (EU) 2015/996

De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die
tegen 31 december 2018 omgezet moest zijn.
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. De Raad van State publiceerde een advies op 25 januari
2019. Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor april – mei 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): Van den Heuvel
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.

2. Zeven 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

22/03/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
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Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: 2012/27/EU

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
De Commissie stelt België en 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

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
Beleidsdomein(en): EWI, OV, beroepskwalificaties
WVG, CJSM, MOW
De Europese Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
Minister(s): Muyters, Crevits, en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. Vlaanderen beraadt zich over volgende
stappen en maakt mee werk van een Belgisch antwoord op de ingebrekestelling van de Commissie.
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG
Nr.: 2016/2005

Fase 2: IGS (8/11/2018)

Naam: luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

8/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG

14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie
Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa
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.
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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
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. 2018/2095
Naam: de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Minister(s): Peeters, Weyts
Richtlijn: 2014/94/EU

Fase 2: IGS (7/06/2018)
19/07/2018: antwoord op de IGS verzonden naar de Commissie.
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
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
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van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit per decreet (beleidsdomein Omgeving) en een besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en
binnenschepen (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 april – mei 2019.
Het ontwerp van decreet dat het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in voorbereiding.
Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring en publicatie is wellicht voor
april - mei 2019.

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

Nr: 2017/2174

Fase 3: MROA (7/03/2019)
7/03/2019: MROA ontvangen
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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): Van den Heuvel
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 ontwerp van 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. Het decreet werd op 13 maart 2019 goedgekeurd door het Vlaams
Parlement en op 22 maart 2019 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Dit moet nog gepubliceerd worden
in het Belgisch Staatsblad.
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.
3. Tien afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2018/0131

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: Voorwaarden voor
toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op

20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
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onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018

OV,

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
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
Richtlijn: (EU) 2016/801
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 en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal
gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld 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
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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 werd op 20
maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
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
Richtlijn: (EU) 2016/1629

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.: 2018/0304

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.
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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

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: 2017/0287

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.

Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
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Naam:
technische
controle 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
bedrijfsvoertuigen langs de weg 19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Beleidsdomein(en): MOW
Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
Minister(s): Weyts

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 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

20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
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

Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
EWI, OV
1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Minister(s): Muyters, Vandeurzen,
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
Crevits
samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
61

Richtlijn: 2014/66/EU

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 en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal
gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld 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. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en werd op 20
maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0165

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)
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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, Van den Heuvel
06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
Richtlijn: 2014/61/EU
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
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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.
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.
Nr: 2016/0699

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

Naam: seizoenarbeiders

4/03/2019: Vlaamse omzetting volledig

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 5/02/2019: indiening Belgisch verweerschrift
WVG
5/11/2018: neerlegging verzoekschrift door de Commissie
Minister(s): Muyters, Crevits, 19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden
Vandeurzen
12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
Richtlijn: 2014/36/EU
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
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
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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.
-

-

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 en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal
gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese
Commissie.

4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere b ronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): OMG

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

Minister(s): Van den Heuvel

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
65

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.
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
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-

-

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
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.

Nr. 2018/2162

Fase 3: MROA (7/03/2019)

Naam: beroepskwalificaties

7/03/2019: MROA ontvangen. Vlaanderen wordt niet meer door de Commissie geviseerd.

Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

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

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

28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie.
Crevits, België krijgt tot 20/10/2018 om een antwoord te formuleren op de grieven van de Commissie.
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
andere overheden toelichting voorzien waar die door de Commissie gevraagd wordt. Het beraadt zich nog over
verdere remediërende maatregelen.
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