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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda april 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand april 2019. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
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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2. Agenda mei 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand mei 2019. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – mei 2019.
MEI
DATUM
2-3 mei

13 mei
14 mei
14 mei

16 mei
16 mei
17 mei
20-21 mei
21 mei
22-23 mei

RAAD
Informele Raad
Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Defensie)
Raad Landbouw en Visserij

Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Informele Raad Leefmilieu
Raad Algemene Zaken
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport

WOORDVOERDER
Interne markt:
Federaal
Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
Federaal

ASSESSOR

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Waals Gewest
Federaal
Onderwijs:
Vlaamse
Gemeenschap
Jeugd/Sport:
Franse
Gemeenschap

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

Interne markt:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
n.v.t.
n.v.t.

Cultuur/AV:

27 mei

28 mei
28 mei

Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek en Ruimtevaart)
Raad Buitenlandse Zaken
(Handel)

Duitstalige
Gemeenschap
Interne markt:
Federaal
Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek: Vlaams
Gewest
Federaal

Interne markt:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal
n.v.t.

3

3. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

9 april 2019
Brussel
Ambassadeur François Roux
1. Meerjarig Financieel Kader
2. Discussienota over een duurzaam Europa in 2030
3. Polen – Rechtsstaat
4. Hongarije - Waarden van de Unie
5. EP-verkiezingen – Toekomst EU

Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad sprak opnieuw over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), ditmaal over de politieke
prioriteiten van het cohesiebeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aan de hand
van discussievragen van het voorzitterschap vond o.a. een gedachtewissel plaats over de beoogde
regionale en thematische focus van structuurfondsen en de gewenste mate van flexibiliteit om te
kunnen reageren op onvoorziene ontwikkelingen. De vragen over het GLB richtten zich op hoe het
budget kan bijdragen aan de versterking van de productiviteit, concurrentiekracht en
verduurzaming van de Europese landbouwsector.
In zijn inleiding stelde Commissaris Oettinger dat bezuinigingen op het GLB en cohesiebeleid
onvermijdelijk zijn om de gevolgen van Brexit op te vangen, en dat besparingen op deze pijlers
ook noodzakelijk zijn om de derde pijler met de moderne programma’s zoals CEF, Erasmus+ en
Horizon Europe, te kunnen verderzetten.
Alle lidstaten herhaalden hun reeds gekende posities, wat weinig bijdroeg aan de vooruitgang in
het onderhandelingsproces. Omwille daarvan uitten ook meerdere delegaties, waaronder België,
kritiek op het proces van de onderhandelingen. België vermeldde hierbij dat de huidige aanpak
van het Roemeens voorzitterschap onvoldoende de link legt met de ‘negotiating box’, waardoor
er geen concrete vooruitgang geboekt kan worden.
Als antwoord op de gestelde vragen herhaalde België eerdere posities. Inzake het cohesiebeleid
sprak België haar voorkeur uit voor de door de Commissie voorgestelde categorie van
transitieregio’s, de twee nieuwe allocatiecriteria gebaseerd op broeikasgassen en nettoimmigratie, en een duidelijke link tussen het cohesiebeleid en het Europees Semester. België
benadrukte daarnaast ook nogmaals de noodzaak van het inbouwen van conditionaliteiten gelinkt
aan de rechtsstaat. Tot slot werd ook gewezen op het evenwicht tussen voorspelbaarheid en
flexibiliteit in de programmering en de tussentijdse evaluatie van het cohesiebeleid.
Inzake het GLB sprak België zich opnieuw uit als uitdrukkelijke tegenstander van een verdere
externe convergentie van de directe betalingen. België steunde de doelstelling om ten minste 40%
van het GLB budget te laten bijdragen aan ‘climate mainstreaming’, onderstreepte het belang van
aandacht voor jonge landbouwers, sprak steun uit voor de link tussen het GLB en Horizon Europe
voor landbouwkundig onderzoek, en sprak ten slotte ook steun uit voor LIFE, het specifieke
programma gericht op milieu- en klimaat in rubriek 3 van het MFK.
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Commissaris Oettinger sloot het debat af met de oproep naar het voorzitterschap en de lidstaten
om de Raad Algemene Zaken efficiënter te gebruiken en niet steeds terug te vallen op de gekende
standpunten. Enkel zo zal volgens Oettinger vooruitgang geboekt kunnen worden. Om tot een
akkoord te komen in het najaar zullen de lidstaten hun rode lijnen dan ook moeten aanpassen. De
Raad zal in mei opnieuw over het MFK spreken.
2. Discussienota over een duurzaam Europa in 2030

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Volgend op de discussie tijdens de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019 over de Commissiereflectiepaper ‘duurzaam Euro pa’ en de besprekingen in de werkgroep ‘Agenda 2030’, nam de
Raad conclusies aan ten aanzien van de discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’ die op
30 januari 2019 door de Commissie werd gepubliceerd.
3. Polen – Rechtsstaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad boog zich over de artikel 7-procedure tegen Polen die van start ging in december 2017.
De Commissie gaf aan dat er sinds de vorige bespreking van de rechtsstaat in Polen op de Raad
Algemene Zaken van 19 februari 2019 nog altijd geen vooruitgang te melden is. Op 3 april is de
Commissie daarom een inbreukprocedure gestart inzake de tuchtprocedure voor 3 rechters. Verder
wordt in de loop van dit jaar een uitspraak verwacht in de lopende inbreukzaak inzake de Wet op
het Hooggerechtshof.
Een aantal lidstaten, met steun van België, pleitte voor een nieuwe hoorzitting met Polen. Verder
sprak Frankrijk steun uit voor het Belgisch-Duitse voorstel over het peer review mechanisme voor
de rechtsstaat. België betreurt dat de situatie in Polen verergert, en het feit dat er reeds een derde
inbreukprocedure van start is gegaan wijst op de ernst van de zaak.
Vervolgens was Polen zelf aan het woord. Polen benadrukte dat dit louter een stand van zaken
was en dat de hoorzitting van december aangetoond heeft dat het onderwerp reeds behandeld is
in al z’n dimensies. Hoe dichter de verkiezingen, hoe groter het risico dat dit een politieke kwestie
wordt, en Polen riep dan ook op om de procedure te schorsen.
Het Roemeens voorzitterschap besloot dat de Raad de zaak verder zal opvolgen.
4. Hongarije - Waarden van de Unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad boog zich voor de vijfde keer over de artikel 7-procedure tegen Hongarije. De Commissie
kwam met een korte stand van zaken met betrekking tot onder meer de academische vrijheid en
de vrijheid van vereniging. Ook wees ze op een aantal lopende inbreukprocedures tegen Hongarije.
Recente ontwikkelingen leiden ook tot bezorgdheden rond de onafhankelijkheid van justitie, o.a.
door de creatie van een nieuw administratief rechtssysteem.
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België ondersteunde in dit debat de vraag van Duitsland om tijdens de Raad Algemene Zaken van
juni een hoorzitting voor Hongarije te organiseren, rond de vraag welke concrete maatregelen
genomen werden door Hongarije om de bezorgdheden rond vrijheid van onderwijs en tal van
andere vrijheden weg te nemen. Daarnaast kwam België tussen om te benadrukken dat respect
voor de rechtsstaat een fundament is van de EU en essentieel voor het goede functioneren van
de Unie. België riep de Raad daarom op om een evaluatie te maken over het respecteren van de
bepaalde waarden in Hongarije, en het nemen van stappen inzake mediavrijheid, de
onafhankelijkheid van justitie en academische vrijheid.
Na tussenkomsten van de lidstaten reageerde Hongarije met te stellen dat de Raad vage verwijten
gebruikt tegenover Hongarije, en dat objectieve, feitelijke en juridische argumenten nodig zijn om
dit gesprek correct te voeren.
Het Roemeens voorzitterschap besloot dat de Raad gevat zal blijven door de kwestie.
5. Verkiezingen Europees Parlement – Toekomst EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de Raad Algemene Zaken is gesproken over de verkiezingen van het Europese Parlement
(EP) op basis van een discussienota van het voorzitterschap. De vragen in de discussienota gingen
in op de voorbereidingen die door lidstaten worden getroffen richting de EP-verkiezingen, o.a. om
de opkomst te stimuleren. Verder bespraken de lidstaten ook hoe een positief verloop van de
verkiezingen gerealiseerd kan worden.
6. AOB: Definitieve goedkeuring European Accessibility Act

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op de Raad Algemene Zaken werd de European Accessibility Act (EAA) definitief goedgekeurd.
In december 2015 lanceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EAA, die
de toegankelijkheid van goederen en diensten voor personen met een handicap regelt. De richtlijn
volgt uit de verplichtingen inzake toegankelijkheid die voortvloeien uit het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap, dat de EU ratificeerde 2011. De doelstelling van de
richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt, door algemene
toegankelijkheidsvereisten binnen de EU te introduceren.
Voor Vlaanderen waren er een aantal cruciale aandachtspunten, namelijk de verplichtingen in het
kader van transport, audiovisuele mediadiensten en bebouwde omgeving. Aan het einde van de
onderhandelingen werden nog enkele elementen toegevoegd die de juridische duidelijkheid van
de tekst niet ten goede kwamen. Aangezien Vlaanderen toegankelijkheid hoog in het vaandel
draagt, werd alsnog besloten de tekst te steunen maar niet zonder de grondige bezwaren bij
bovenstaande juridische onduidelijkheden nogmaals expliciet te formuleren.
Het voorstel werd dan, na sterke uitdunning van het initiële Commissievoorstel door de lidstaten
en een lang onderhandelingsproces tussen het Europees Parlement en de Raad uiteindelijk
definitief goedgekeurd op deze Raad.
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4. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Top EU-Japan van 25 april 2019
De leiders van de EU en Japan kwamen voor de 26e keer bij elkaar voor topoverleg in Brussel. Ze
hebben daarbij de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Japan geëvalueerd. Dankzij die
overeenkomst, die van kracht is sinds 1 februari 2019, is 97% van de douanerechten op de EUuitvoer naar Japan afgeschaft. De leiders beschreven de overeenkomst als één van de grootste
verwezenlijkingen in de betrekkingen tussen de EU en Japan. Ze bespraken de tenuitvoerlegging,
inclusief de problematiek van het bewijs van oorsprong. Ze zullen verder samenwerken om dit vlot
te laten verlopen. Beiden bevestigden gehecht te blijven aan de vrijhandel en de op regels
gebaseerde internationale orde. Japan en de EU willen de Wereldhandelsorganisatie moderniseren
en onderhandelingen openen over een hervorming van de regels inzake subsidies voor de industrie.
Japan is de negentiende exportmarkt van Vlaanderen en de negende importmarkt.
De leiders hebben daarnaast de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan besproken. Een
groot deel ervan wordt eveneens sinds 1 februari toegepast, op voorlopige basis. De EU en Japan
kwamen overeen nauwer samen te werken rond duurzame connectiviteit tussen Europa en
Zuidoost-Azië, en hoogwaardige infrastructuur. Beiden zullen ook blijven samenwerken om vorm
te geven aan de wereldwijde normen voor gegevensbescherming. Eerder dit jaar erkenden de EU
en Japan elkaars gegevensbeschermingswetten, en creëerden zo de grootste zone voor veilige
gegevensdoorgifte ter wereld. Ook de samenwerking rond energie, transport en onderzoek en
innovatie zal versterkt worden. Tenslotte bevestigden beide partners zich te blijven inzetten voor
de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering. Ze spraken af hun
inspanningen te bundelen om milieu-uitdagingen zoals plastic in de oceaan aan te pakken.
De top resulteerde in een Gemeenschappelijke Verklaring.
Top EU-China 9 april 2019
Op 9 april vond de 21e EU-China top plaats. Ter voorbereiding van deze top besprak de Raad
Buitenlandse Zaken vorige maand de EU-visie op de relaties met China. Die 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. 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 het land. China is de negende exportmarkt van Vlaanderen en de zesde
importmarkt.
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Vanuit die visie gingen de Europese leiders op 9 april het gesprek aan met China. Hoofdbrok van
de agenda was vanzelfsprekend handel. Zowel China als Europa hebben er veel economisch belang
bij om handelsstromen in stand te houden. Vanuit dat gedeeld belang namen de leiders een
Gemeenschappelijke Verklaring aan waarin ze stelden sterk te hechten aan het op regels
gebaseerde handelsstelsel, met een centrale rol voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Beide
partijen waren het erover eens dat het wereldwijde handelsstelstel aan een actualisering toe is.
Daarom kwamen China en de EU overeen samen te werken bij de hervorming van de WTO en de
organisatie te helpen het hoofd te bieden aan nieuwe handelsuitdagingen. De EU en China zullen
daarom een impuls geven aan de besprekingen over scherpere internationale regels over subsidies
aan de industrie. Dat China dit als prioriteit ondersteunt is belangrijk en niet vanzelfsprekend. Ze
spraken zich ook uit tegen gedwongen technologietransfers. De leiders spraken zich verder uit om
de onderhandelingen over het EU-China investeringsakkoord in 2020 tot een goed einde te
brengen. Een politiek monitoringmechanisme zal hierop toezien. Vlaanderen juicht deze ambitie
toe. Daarnaast zullen prioritaire handelsbelemmeringen worden geïdentificeerd en vooruitgang
van de zoektocht naar oplossingen zal tijdens de volgende top geëvalueerd worden. Speciale
aandacht ging hierbij naar agrovoedingsproducten. De EU en China zullen daarnaast naar synergie
blijven streven tussen het "Nieuwe Zijderoute"-initiatief van China en de EU-initiatieven ter
verbetering van de connectiviteit tussen Europa en Azië.
Daarnaast hebben de leiders afgesproken het strategisch partnerschap EU-China verder te
versterken op basis van de hierboven vermelde gemeenschappelijke verklaring, die de koers
daarvoor uitstippelt op basis van wederkerigheid. Zij zullen uiterlijk tijdens de volgende top een
nieuwe samenwerkingsagenda voor de periode na 2020 vastleggen. Ook mensenrechten kwamen
aan bod waarbij de Unie het belang onderstreepte om de EU-China Human Rights Dialogue te
onderhouden. De leiders bevestigden het belang van de strijd tegen klimaatverandering. Beide
partijen besloten de samenwerking inzake de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs op te
voeren. De EU en China kwamen ook overeen om te gaan samenwerken rond andere
milieuvraagstukken, zoals het verlies van biodiversiteit of zeeverontreiniging.

Brexit
Tijdens de Europese Raad in maart werd beslist de Artikel 50 onderhandelingsperiode kort te
verlengen, aangezien het terugtrekkingsakkoord niet tijdig goedgekeurd raakte. De Britse regering
kreeg tot 12 april om een way forward ter overweging voor te leggen aan de Europese Raad. Op
maandag 1 april vonden ‘indicative votes’ plaats in het Britse Lagerhuis, waarbij vier voorstellen
voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK werden geselecteerd en ter stemming
voorgelegd. Hoewel geen van de voorstellen een meerderheid behaalde waren er toch enkele
betekenisvolle resultaten op te merken. Met een nipte meerderheid van 3 stemmen werd het
voorstel om na brexit in een douane-unie te blijven met de EU verworpen en het voorstel om in
de Europese interne markt te blijven werd weggestemd met 21 stemmen verschil. Het voorstel tot
een tweede referendum werd verworpen met een verschil van 12 stemmen. Deze resultaten geven
aan dat er binnen het Britse parlement een mogelijk draagvlak is voor een nauwere economische
relatie met de EU na brexit, iets waar Vlaams Minister-President Bourgeois steeds voor heeft
gepleit.
Premier May startte deze maand gesprekken op met Labour-voorzitter Jeremy Corbyn, om te
bekijken op welke manier de huidige impasse doorbroken kan worden en het
terugtrekkingsakkoord alsnog goedgekeurd kan worden. De bedoeling van deze gesprekken tussen
de teams van May en Corbyn is om een nieuwe politieke verklaring uit te schrijven die een
meerderheid in het Britse Lagerhuis zou kunnen behalen. Op 10 april vond er een bijzondere
Europese Raad plaats, waarop op vraag van premier May de 27 overige staats- en regeringsleiders
een verlenging toekenden aan het VK tot uiterlijk 31 oktober 2019. Indien het akkoord eerder
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goedgekeurd wordt, zal het VK er ook eerder kunnen uitstappen (flextension). Vereiste hierbij is
wel dat het VK Europese parlementsverkiezingen organiseert en dat het zich constructief en loyaal
opstelt gedurende deze periode. Het VK heeft nu dus tot 31 oktober om het terugtrekkingsakkoord
goed te keuren, en zich alsnog op een ordelijke manier uit de EU terug te trekken. Ondertussen
lopen de gesprekken tussen de Conservative party en oppositiepartij Labour verder, voorlopig nog
zonder resultaat.

Handel
In lijn met de praktische uitvoering van de gezamenlijke verklaring Juncker-Trump van 25 juli 2018,
gaf de Raad op 15 april de Europese Commissie de mandaten om enerzijds een overeenkomst met
de VS over de afschaffing van douanerechten op industrieproducten en anderzijds een akkoord
over conformiteitsbeoordelingen te onderhandelen. Frankrijk stemde hierbij evenwel tegen en
België onthield zich door gebrek aan steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen
steunde deze onderhandelingsrichtsnoeren om diverse redenen, waaronder het economisch
potentieel van deze akkoorden en het belang om een constructieve dialoog met de VS te houden.
De VS is de 6de exportmarkt en de 4de invoermarkt voor Vlaanderen. Door deze onderhandelingen
op te starten hoopt men bovendien om verhoogde Amerikaanse invoertarieven op wagens en
auto-onderdelen te vermijden. In elk geval is duidelijk dat wanneer de Amerikaanse president deze
toch zou instellen, de onderhandelingen opgeschort worden.
In het kader van een WTO-geschil rond Europese subsidies die inconsistent zijn met hun
verplichtingen aan Airbus heeft de VS, als voorbereiding van de tegenmaatregelen, begin april een
lijst gepubliceerd van goederen die onderhevig kunnen zijn aan verhoogde tarieven. Parallel is er
een gelijkaardige zaak lopende vanuit de EU tegen Amerikaanse subsidies aan Boeing. De Europese
Commissie publiceerde op haar beurt midden april een lijst met producten waarvoor de EU
tegenmaatregelen zou kunnen nemen. De waarde van beide lijsten is ongeveer gelijk en draait
rond de 21 miljard USD. Uiteindelijk is het aan de WTO om te beslissen over de gepaste omvang
van de tegenmaatregelen met een eerste uitspraak over de Amerikaanse zaak in juli. Vlaanderen
volgt deze ontwikkelingen van nabij op.
Op 30 april bracht het Europees Hof van Justitie haar langverwachte advies uit over het
investeringsgeschillenbeslechtingsmechanisme (investment court system of ICS) in de EU-Canada
vrijhandelsovereenkomst (CETA). Het Hof oordeelde dat het ICS verenigbaar is met het Unierecht,
dat het voldoende waarborgen bevat voor de autonomie van de EU-rechtsorde, dat er geen
schending is van het gelijkheidsbeginsel voor de toegang tot het recht, en dat er voldoende
waarborgen zijn voor een onafhankelijk en onpartijdig gerecht en zijn leden. Deze adviesvraag
was deel van het intern-Belgische akkoord dat bereikt werd tussen de federale en
deelstaatregeringen in oktober 2016 voor de ondertekening van CETA. Vlaanderen heeft hier echter
nooit aan getwijfeld en ging daarom ook al verder met de goedkeuringsprocedure. Vlaanderen
roept de andere deelstaten en EU-lidstaten die dit nog niet deden op om snel werk te maken van
hun intern goedkeuringsproces. Op die manier kan CETA volledig in werking treden en wordt alle
eventuele onzekerheid over de status ervan weggenomen.
Naast een EU-China- en een EU-Japan-top waar uitvoerig over de handelsrelaties gesproken werd
(zie bijdrage extern beleid), vonden er in april ook specifieke onderhandelingsrondes plaats tussen
de EU en respectievelijk Chili, Tunesië, Azerbeidzjan en Kyrgyzstan. Vlaanderen schuift in alle
onderhandelingen zijn offensieve en defensieve belangen naar voren, hierbij echter rekening
houdend met de specifieke status van deze twee laatste landen.
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5. Informele Raad Onderzoek
Datum
3 april 2019
Plaats
Boekarest (Roemenië)
Woordvoerder
voor Johan Hanssens, Secretaris-Generaal departement EWI
België
Hoofdpunten van de 1. Gedachtewisseling het versterken en verspreiden van
agenda
excellentie
2. Gedachtewisseling over een strategisch kader voor
samenwerking rond de Zwarte Zee
1.

Gedachtewisseling over het versterken en verspreiden van excellentie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeense voorzitterschap wilde met de gedachtewisseling polsen bij de lidstaten i n welke
mate zij menen dat de voorgestelde maatregelen rond verruiming (“widening”) in Horizon
Europa effectief de uitdaging van de Unie inzake de onderzoek- en innovatiekloof zullen
aanpakken.
Commissaris Moedas en de lidstaten bedankten en feliciteerden het Roemeense voorzitterschap
en de vorige voorzitters voor de grote stappen die geboekt zijn inzake Horizon Europa , met
name het bereiken van een gemeenschappelijke lezing met het Europese Parlement op 19/20
maart tijdens de zesde en laatste triloog.
De Commissaris ziet de rol van Horizon Europa inzake verruiming op drie terreinen:
− Het faciliteren van samenwerkingsverbanden.
− Het bevorderen van op excellentiegebaseerde deelname, inclusief van de landen die laag
presteren op vlak van onderzoek en innovatie (O&I).
− De kloof inzake verloning.
Het budget voor verruiming wordt verdubbeld tot 3,3% van het totaalbudget. De Commissaris
benadrukte echter wel dat de lidstaten alle beschikbare instrumenten moeten gebruiken. De
Commissaris benadrukte nog het belang van synergieën, onder meer met de Structuurfondsen ,
en van het excellentiekeurmerk.
Vlaanderen (als Belgisch woordvoerder) beklemtoonde dat België het uiteindelijke compromis,
in zijn geheel en als onderdeel van een pakket, steunt. Het aanpakken van de kloof inzake O&I,
alsook het bepalen van de salarissen van onderzoekers, is echter vooral een
verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten. Maar België erkent dat de O&I-kloof ook een
uitdaging is die samenwerking vereist tussen alle lidstaten. De Commissie kan helpen door
kadervoorwaarden te creëren. Ook het gebruik van de structuurfondsen (cohesiebeleid) voor
O&I-doelen kan bijdragen aan het aanpakken van de kloof. De nieuwe maatregelen onder
Horizon Europa kunnen opnieuw een stap vooruit betekenen. Excellentie moet daarbij steeds
het belangrijkste richtinggevende principe blijven.
Finland, als inkomend voorzitter, onderstreepte de linken met industrie & interne markt en de
noodzaak van geïntegreerde Europese maatregelen. O&I zijn namelijk belangrijke drijfveren
voor groei en industrieel concurrentievermogen.
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2. Gedachtewisseling over een strategisch kader voor samenwerking rond de Zwarte Zee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Roemenen plaatsten het thema op de agenda, aangezien het één van de prioriteiten is van
het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU. Als inleiding stonden het Roemeense
voorzitterschap stil bij wat reeds verwezenlijkt is rond het thema (o.m. de visiepaper rond het
thema die onder Bulgaars voorzitterschap in Burgas werd voorgesteld) . Volgens het Roemeense
voorzitterschap is er dringend een strategisch operationeel kader nodig.
De Commissaris stelde dat de EU meer zou moeten inzetten op de ontwikkeling van kennis over
zeeën, waaronder de Zwarte Zee. Hij onderstreept ook het belang van (interregionale)
samenwerking om problemen op te lossen en verwijst hiervoor naar BONUS, het
gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Baltische Zee, en PRIMA,
het Partnerschap voor O&I in de Mediterrane regio.
Vlaanderen (België) onderschreef de ontwikkeling van duurzame blauwe groei in de Zwarte Zee,
net zoals in andere Europese zeebekkens en ook in de Noordzee, maar gaf ook aan dat een
Europa-brede strategische planning met aandacht voor macro-regionale aspecten vereist is.
Net als België onderschrijven heel wat lidstaten het belang van een inzet op marine - en
maritieme zaken. Ze uiten hun steun aan de oproep voor samenwerking rond de Zwarte Zee,
waarbij het van belang is zich te baseren op bestaande samenwerking en goede praktijken en
kennis uit te wisselen. Onder andere België haalde in deze context ook het
intergouvernementele samenwerkingsverband JPI Oceans ( Joint Programming Initiative Healthy
and Productive Seas and Oceans ) aan.
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6. Informele Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
4 en 5 april 2019
Plaats
Boekarest, Roemenië
Woordvoerder
voor Minister van Financiën Alexander De Croo
België
Hoofdpunten van de 1. Prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus
agenda
1.

Prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken informeel de prioriteiten binnen de Raad Economische en Financiële
Zaken voor de volgende institutionele cyclus van vijf jaar. De discussie werd gevoerd op basis
van een discussienota die voorbereid werd door het Roemeens voorzitterschap, die vragen
bevatte omtrent o.a. de nood aan hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact, uitdagingen
op vlak van convergentie en de nood aan bijkomende instrumenten om aan deze uitdagingen
tegemoet te komen, alsook de nood aan een versterkte coördinatie tussen de lidstaten van de
eurozone en de andere lidstaten. De discussie werd ingeleid door een presentatie van de Bruegel
denktank over inclusieve groei en convergentie binnen de EU.
De Europese Commissie wees in haar interventie op de nood aan meer convergentie, sociale
inclusie en financiële integratie (bankenunie, kapitaalmarktenunie, fintech,…). Ze verwees tevens
naar risico’s inzake wereldhandel, geopolitieke risico’s alsook de Brexit. De Commissie wees
verder op de nood aan een eurozonebudget om divergentie aan te pakken. De Commissie stelde
vervolgens dat de regels van het stabiliteits- en groeipact op een verstandige en flexibele
manier toegepast werden maar dat er nood is aan vereenvoudiging. Verder is ook de strijd
tegen belastingontwijking cruciaal. Om vooruitgang te boeken moet men de stemprocedure in
belastingmaterie hervormen.
België kwam niet tussen.
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7. Informele Raad Sociaal Beleid
Datum
10 en 11 april 2019
Plaats
Boekarest, Roemenië
Woordvoerder
voor Geert De Poorter (Voorzitter van het Directiecomité van de FOD
België (incl. titel)
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Hoofdpunten van de 1. Inleiding
agenda
2. Ondersteunen van vrouwen in atypisch werk
3. Vrouwen met beperkingen in de wereld van werk
4. Bestrijden van de loonkloof
5. Gender mainstreaming opnemen in de sociale dimensie van
de EU post 2020
2. Inleiding

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Roemeense minister van Werkgelegenheid, Marius Constantin Budai, herinnert eraan dat
gelijkheid tussen mannen en vrouwen essentieel is voor sociale rechtvaardigheid,
concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is
het gevolg van de vele ongelijkheden op de arbeidsmarkt, zoals verticale en horizontale
segregatie, ongelijke verdeling van huishoudelijke en gezinstaken. Het hogere opleidingsniveau
van vrouwen wordt niet weerspiegeld in het salarisniveau. Hij wijst ook op het grotere risico
op armoede, vooral voor oudere vrouwen.
Commissaris Marianne Thyssen verwijst naar de sociale grondrechten als een routekaart om
actie te ondernemen, met name door de tenuitvoerlegging van vijf rechten (2 - gelijkheid tussen
vrouwen en mannen; 3 - gelijke kansen / non-discriminatie; 6 - gelijk loon; 9 - balans werk en
privéleven; 11 - kinderopvang en kinderopvang), die nauw met het probleem zijn verbonden.
Inspanningen moeten worden versterkt. Daartoe is de voorgestelde EU-wetgeving die in deze
zittingsperiode is aangenomen, met name de richtlijn over het evenwicht tussen werk - en
privéleven en de richtlijn inzake voorspelbare en transparante werkomstandigheden, een van
de meest doeltreffende instrumenten. Het Europese Semester is socialer geworden: om op
nationaal niveau te kunnen optreden zijn 29 specifieke aanbevelingen geformuleerd,
gerelateerd aan de economische onafhankelijkheid van vrouwen en / of toegewijd aan de
loonkloof. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) speelt ook een sleutelrol bij de uitvoering van
nationale hervormingen. Ongelijkheid is duur voor de samenleving. De uitwisseling van goede
praktijken tussen de lidstaten is ook nuttig voor de vooruitgang.
ILO-vertegenwoordiger Heinz Koller zei dat de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) dit jaar
haar 100-jarig jubileum viert. Een deel van de conferentie in juni is gewijd aan de strijd tegen
geweld en pesterijen op het werk wat een directe impact heeft op de deelname van vrouwen
op het werk.
EUROFOUND-vertegenwoordiger Juan Menendez-Valdez onderstreept de doorgaans nauwe
correlatie tussen arbeidsparticipatie en loonkloof, maar ook het belang van de grote
ongelijkheid van situaties en contexten. Het verstrekken van zorgfaciliteiten voor kinderen en
andere afhankelijke personen, het verstrekken van vakantie en flexitime zijn daarom essentiële
instrumenten om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.
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3. Ondersteunen van vrouwen in atypisch werk

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het eerste debat van deze Raad wordt gewijd aan de ondersteuning van vrouwen in atypisch
werk. Verschillende lidstaten geven aan te streven naar voldoende capaciteit voor kleuter- en
lagere scholen. De invoering van betaald verlof om gezinsredenen en een focus op opleiding en
integratie van laaggekwalificeerde werklozen zijn tevens prioriteiten.
België bepleit een werkbare en haalbare arbeidswetgeving, en belicht hierbij het bestaande
Belgische juridische kader. Ons land wijst tevens op een aantal belangrijke instrumenten op
EU-niveau, zoals de skills agenda, de digitale strategie en de implementatie van de pijler van
sociale rechten.
4. Vrouwen met beperkingen in de wereld van werk

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Er wordt onder meer gewezen op de noodzaak om:
− de Accessibility Act uit te voeren;
− vrouwen met een handicap levenslang op te leiden;
− specifieke projecten te financieren in het kader van de structuurfondsen.
5. Bestrijden van de loonkloof

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid presenteert haar verslag waarin het benadrukt
dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen een grote uitdaging blijft, met grote verschillen
tussen de lidstaten en een gemiddelde bruto salariskloof van 16,2% in 2016. In het licht van deze
bevindingen doet het instituut een aantal aanbevelingen die de ongelijkheid moeten bestrijden
door een holistische benadering.
België geeft aan een sectoroverschrijdende en multi-stakeholderbenadering te ondersteunen en
wijst op de Belgische context met verschillende wetten die de onderliggende oorzaken
aanpakken door:
− de aanwezigheid van vrouwen in de leiding van overheden en bedrijven te versterken;
− de transparantie van salarissen te verbeteren in samenwerking met de sociale partners;
− de participatie van vrouwen in sectoren of beroepen te bevorderen waar zij
ondervertegenwoordigd zijn;
− drijvende uren te vergemakkelijken en flexibeler te maken:
− het opnemen van vakantieverlof te bevorderen.
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6. Gender mainstreaming opnemen in de sociale dimensie van de EU post 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het rapport van het Europees Instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen geeft aan
dat minder dan 1% van de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2020 waren
bestemd voor de bevordering van gendergelijkheid. Na analyse van de nieuwe voorstellen voor
de periode na 2020 lijkt het bovendien dat het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU
minder ambitieuze doelstellingen heeft. Een van de lacunes in de programmering is het
ontbreken van concrete maatregelen en betrouwbare indicatoren voor de implementatie en
systematische monitoring van genderinitiatieven.
Verschillende lidstaten steunen het belang van structurele integratie van de genderdimensie
door middel van het meerjarig financieel kader.
Onder meer België verzoekt de Commissie om een nieuwe meerjarenstrategie voor
gendergelijkheid in de vorm van een mededeling vast te stellen en onderstreept daarbij de
belangrijke rol van de pijler van sociale rechten. Ook het opnemen van een nieuwe meerjarige
aanpak voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de EU-strategie post 2020, die
bijdraagt aan het tot stand brengen van deze pijler van sociale rechten, werd bepleit. België
heeft daarnaast zowel het tewerkstellingscomité als het sociale beschermingscomité
opgeroepen na te denken over nieuwe meetbare objectieven die moeten toelaten stappen
vooruit te zetten in de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
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8. Informele Raad Cohesiebeleid

Datum
Plaats
Woordvoerder
voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

12 april 2019
Boekarest (Roemenië)
Alain Hutchinson, Brussels commissaris voor relaties met de
Europese en internationale instellingen.
1. Informele bespreking van de cohesievoorstellen voor
periode 2021-2027

Informele bespreking van de cohesievoorstellen voor periode 2021-2027

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Deze informele Raad kadert binnen de ambitie van het Roemeense voorzitterschap om een
gedeeltelijke algemene benadering voor alle betreffende verordeningen te bereiken voor het
einde van haar voorzitterschap. In haar voorbereidende paper vroeg ze de lidsta ten om te
reflecteren over elementen (vooral budgettaire) waarover een snel akkoord nodig is om tijdig
met de programmering te kunnen beginnen. Daarnaast vroeg ze de lidstaten om aan te geven
welke rol het cohesiebeleid moet spelen in de toekomstige Leaders’ Agenda.
In haar interventie dankt de Europese Commissie het voorzitterschap om het punt ‘toekomstige
programmering’ op de agenda te plaatsen en moedigt ze de lidstaten aan om hier voldoende
aandacht aan te schenken om laattijdige implementatie te vermijden. De tussenkomsten van
de lidstaten zijn weinig verrassend. Dit is voornamelijk te wijten aan de zeer brede agenda en
het gebrek aan vooruitgang in de budgettaire onderhandelingen. De meeste lidstaten
herhaalden dan ook hun reeds gekende posities inzake het budget. Enkele van de cohesielanden
benadrukken dat de voorstellen van de Commissie inzake prefinanciering, de vrijmakingsregel,
de cofinanciering en het te lage budget voor cohesiebeleid niet stroken met hun standpunten.
De vrijmakingsregel houdt het volgende in: als een bedrag dat is toegewezen aan een deel van
een programma niet binnen een bepaalde periode na de start ervan in een betalingsaanvraag
is gegoten, dan kan er geen beroep meer worden gedaan op dat geld. Deze regel moet ervoor
zorgen dat het programma snel geïmplementeerd wordt. Ook herhalen enkelen onder hen niet
tevreden te zijn over het in de Raad bereikte standpunt inzake de tussentijdse evaluatie. Enkele
netto-betalers willen het budget voor cohesiebeleid verlagen en benadrukken uitdrukkelijk dat
het compromis inzake de tussentijdse evaluatie niet verder mag verwateren. Verder zijn de
lidstaten ook verdeeld over de link met het Europees Semester, de link met macro-economische
conditionaliteit en de voorgestelde thematische concentratie.
In haar interventie stelt België dat de besprekingen op deze informele raad geen voorbode
mogen zijn voor de besprekingen binnen de ad hoc raadswerkgroep over het meerjarig
financieel kader en waarschuwt ze voor de verwatering van het structurele onderscheid tussen
beiden. Daarnaast uit België tevredenheid over het binnen de Raad bereikte compromis inzake
het partnerschapsakkoord, waarin ze wordt bijgetreden door enkele andere lidstaten. Wat de
MFK aspecten betreft geeft België aan dat het voorstel inzake prefinanciering te laag is en uit
ze steun voor het Spaanse voorstel voor een zachtere overgang van n+3 naar n+2. Samen met
enkele andere netto-bijdragers ondersteunt België de link met het Europees Semester en vraagt
ze meer info over de concretisering van de link tussen het cohesiebeleid en het Semester binnen
de discussies die worden gevoerd binnen de Raad.
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing een positie aangenomen in de volgende vier
verordeningen: de Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen, Interreg, Europees Sociaal
Fonds Plus alsook inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesiefonds.
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9. Raad Landbouw en Visserij
Datum
15 april 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Denis Ducarme (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. De groene architectuur van het toekomstig
agenda
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
2. De marktsituatie
1.

De groene architectuur van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De bespreking spitste zich toe op de ambities van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
op vlak van milieu en klimaat. Landbouwcommissaris Hogan stelde dat het nodig is om een
hoger ambitieniveau na te streven. De EU is de drijvende kracht achter het klimaatakkoord en
de duurzaamheidsdoelstellingen. Alle sectoren, en dus ook de landbouw, moeten bijdragen aan
de klimaatwetgeving tegen 2030. Landbouwers zijn een deel van de oplossing. De
landbouwemissies bedragen ongeveer 10%. Dit moet naar beneden. Ook de situatie op vlak van
biodiversiteit bestempelde hij als niet rooskleurig. Landbouwers moeten incentives krijgen om
het nodige te doen. De Commissie wil dit via drie lagen doen in het GLB: (1) de voorwaarden
waaraan landbouwers moeten voldoen om directe steun te ontvangen (conditionaliteit), (2) de
ecoregeling in de eerste pijler (een jaarlijkse hectaresteun voor milieumaatregelen die de
lidstaten moeten opstellen) en (3) agromilieumaatregelen in de tweede pijler (meerjarige
verbintenissen die landbouwers aangaan om hun bedrijf te vergroenen). Nog volgens Hogan
zijn milieu en klimaat een goed argument om het GLB-budget op peil te houden.
De lidstaten beaamden dat het GLB meer moet doen voor het klimaat en het milieu, al vond
een tiental lidstaten dat hiervoor voldoende middelen op tafel moeten komen. België wees
samen met anderen op het belang van het geven van incentives aan landbouwers.
Een aantal lidstaten wilde de versterkte conditionaliteit zoals voorgesteld door de Commissie
behouden. Ook België schaarde zich achter een ambitieuze conditionaliteit die het gelijk
speelveld bewaart. Daarnaast stelden heel wat lidstaten voor om een aantal randvoorwaarden
te schrappen of te wijzigen. De ministers waren verdeeld over het feit of kleine landbouwers
vrijgesteld konden worden van de conditionaliteit. België behoort tot het kamp van de landen
die vinden dat alle landbouwers moeten bijdragen. Ook wat betreft de ecoregeling waren de
lidstaten verdeeld. Sommige wilden dit verplichten voor de lidstaten, zoals in het voorstel van
de Commissie, terwijl anderen voorkeur gaven aan een vrijwillige ecoregeling. België stelde zich
flexibel op over deze kwestie, maar vroeg wel om niet-grondgebonden maatregelen te kunnen
ondersteunen. Lidstaten gaven brede steun aan de oormerking van 30% voor klimaat en milieu
in pijler twee.
Hogan verwelkomde het feit dat alle lidstaten een hoger ambitieniveau willen en dat ze de
versterkte conditionaliteit, met een paar nuances of uitzonderingen, steunen. Hij gaf aan te
willen kijken naar een aantal randvoorwaarden. Hij was echter niet bereid om de kleine
landbouwers vrij te stellen.
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2. De marktsituatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan gaf een overzicht van de markten die hij over het algemeen als stabiel
beschouwde. Hij ging in op de situatie op volgende markten: varkens, rundsvlees, pluimvee,
eieren, groenten en fruit, wijn, suiker en olijfolie.
Lidstaten waren vooral bezorgd om de situatie op de suikermarkt. Deze wordt sinds de
afschaffing van de quota in 2017 gekenmerkt door lage prijzen. Lidstaten vroegen om
steunmaatregelen of om een nauwgezette opvolging. België keek net als anderen uit naar de
aanbevelingen van de high level groep die zich over deze markt buigt. Een ander punt van zorg
was de invoer van pluimvee uit Oekraïne. Daar werd recent een extra volume toegekend dat
Oekraïne vrij mag invoeren in ruil voor het sluiten van een achterpoortje dat Oekraïne gebruikt
om zonder beperkingen kippenvlees in te voeren in de EU. België en Nederland waren niet
opgezet met de gevonden oplossing. Ze vroegen ook om een strikte opvolging van de normen
op vlak van diergezondheid en dierenwelzijn. Verder kreeg de brexit de nodige aandacht.
Verschillende landen waren blij met de voorlopige oplossing. Ierland wees op het mogelijke
effect op zijn rundsvleessector dat maar moeilijk een andere afzetmarkt kan vinden. Het merkt
nu al negatieve gevolgen en vroeg om uitzonderlijke maatregelen. Ook andere lidstaten vroegen
hierom. België vroeg om crisismaatregelen in geval er een no deal brexit zou komen. Verder
wees België naar de moeilijkheden in de varkenssector door de Afrikaanse Varkenspest. Ook de
sector groenten en fruit heeft het niet gemakkelijk. België vroeg om de export te stimuleren en
om te werken aan een grotere markttransparantie.
Hogan benadrukte het belang van cijfers voor het erkennen van een uitzonderlijke situatie. Hij
erkende de bezorgdheden i.v.m. pluimvee uit Oekraïne, maar zei dat de wijd openstaande
achterdeur nu wel kan gesloten worden. Als er een harde brexit komt dan heeft de Commissie
de tools klaar. Hij erkende dat de suikerprijs op een onaanvaardbaar laag pitje staat. Hij wil
maatregelen bekijken indien dit zo blijft, maar hij wil onder geen beding terug naar quota. Wat
betreft groenten en fruit zei hij alles te doen wat hij kan om nieuwe markten te openen.
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10. Informele Raad Cultuur
Datum
16 april 2019
Plaats
Boekarest
Woordvoerder
voor Eric Poppe – Algemeen Afgevaardigde van WBI in Roemenië
België
Hoofdpunten van de 1. Financiering en innovatie voor culturele en creatieve sectoren
agenda
2. Europees cultureel erfgoed: ‘leren van het verleden en bouwen
aan onze toekomst’
1.

Financiering en innovatie voor culturele en creatieve sectoren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de eerste werksessie bespraken de ministers de mogelijke maatregelen om het
innovatie- en ondernemerschapspotentieel van culturele en creatieve sectoren te versterken. In
een snel veranderende wereld blijkt de toegang tot EU financieringsinstrumenten nog steeds
een belangrijke levenslijn. Zorgen voor een functioneel ecosysteem waarin de culturele en
creatieve sectoren duurzame bedrijven kunnen ontwikkelen en hun groeipotentieel verbeteren ?
was een ander belangrijk speerpunt.
België onderstreepte dat naast het belang van financiële ondersteuning op Europees niveau,
ook een adequate informatie-ontsluiting over deze financiële middelen en het bevorderen van
de toegang tot deze bronnen verzekerd moet worden. Nog meer inzetten op intersectorale en
sector-overschrijdende samenwerking kan dat cultureel en creatief potentieel verder
ontwikkelen. België wil de mobiliteit van culturele professionals bevorderen en op EU niveau
experimentele kruisverbanden stimuleren tussen bijvoorbeeld universiteiten, kunstenaars en
domeinen zoals bijvoorbeeld ecologie en IT, gelet op de positieve ervaringen met onder meer
Fablabs. Cultuur en creativiteit van jongs af aan bevorderen resulteert op termijn in een
bloeiende culturele en creatieve sector. Tot slot, blijken financiële prikkels, zoals Tax shelter en
leenmechanismen zoals Cultuurkrediet goede instrumenten om de sector verder te laten
bloeien.
2. Europees cultureel erfgoed: ‘leren van het verleden en bouwen aan onze toekomst’

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het tweede deel van het debat was gericht op de erfenis en de dynamiek gegenereerd door het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Met meer dan 18.000 evenementen, met een bereik
van 10 miljoen mensen, was dit EU-initiatief een succes. België bevestigde dat het Erfgoedjaar
de sector en de burgers bewust maakte van het belang van cultureel erfgoed in al zijn vormen
en dat de tijd rijp is om de follow-upmaatregelen in samenwerking met de lidstaten. België
pleitte onder meer voor de versterking van de gestroomlijnde aanpak op Europees niveau en
behoud en versterking van de dialoog met de sector. De ministers hebben ook hun medeleven
en solidariteit met het Franse volk geuit, na de tragedie van de Notre-Dame de Paris.
België verwelkomde het Europees Actiekader voor Cultureel erfgoed, met bijzondere aandacht
voor de pijlers innovatie, mobiliteit en participatie. In de toekomst wenst België volgende
thema’s uit te diepen: Baukultur en de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, opleiding en
vorming in nieuwe technologieën. Het koppelen van duurzaamheid, toerisme, ruimtelijke
ordening en erfgoedbehoud is een uitdaging voor de toekomst. De opleiding van culturele
actoren, de mobiliteit van culturele goederen en de dialoog tussen verschillende sectoren
moeten ook op Europees niveau worden vergemakkelijkt. Het nieuwe Cultureel Erfgoedforum
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dat de diverse erfgoedactoren op EU niveau bijeen zal brengen, heeft België positief onthaald.
Dialoog en versterkte samenwerking met internationale organisaties zoals de Raad van Europa
en Unesco moeten ook worden aangemoedigd om activiteiten en instrumenten te stroomlijnen
en op elkaar af te stemmen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 april 2019 werden 2 voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2019)3269
Naam: de
milieurisicobeoordeling van
genetisch gemodificeerde
organismen
Voorstel: COM(2019)0192
Naam: het
gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de
toegevoegde waarde en
Richtlijn 2008/118/EG
houdende een algemene
regeling inzake accijns wat
betreft defensieinspanningen binnen het
Uniekader

1

Inhoud
Voorstel voor een Rectificatie van Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie van 8 maart 2018
tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen

Bevoegdheid1
Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het Federale
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG bevoegdheid
houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het
Uniekader

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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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 april 2019 werd één aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2019/633
Naam: oneerlijke
handelspraktijken in de
relaties tussen
ondernemingen in de
landbouw- en
voedselvoorzieningsketen
3.

Inhoud

Omzettings
Bevoegdheid2
termijn
Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 1-05-2021 Federale
oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en
bevoegdheid
voedselvoorzieningsketen

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.
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).

2

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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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
Beleidsdomein(en): LV
van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum. Dit
Minister(s): Van den Heuvel

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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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).
-

-

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. Publicatie voorzien voor juni – juli 2019.
Het ontwerp van decreet dat het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in
voorbereiding.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning.

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
Naam: vermindering van de
01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
nationale emissies van bepaalde
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar de richtlijn stelt dat de lidstaten de
luchtverontreinigende stoffen
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017 om te
Beleidsdomein(en): OMG
voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissieRL: (EU) 2016/2284
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Minister(s): Van den Heuvel

inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen,
inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel
8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese
Commissie en het Europees Milieuagentschap, overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I.
Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het
internationaal milieubeleid, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en
Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens
BS en het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse
andere wetten en decreten. Beide akten werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 aangemeld bij de
Europese Commissie.
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
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
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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 van het besluit wordt voorzien voor 3 mei 2019, publicatie in mei of
juni.
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
Minister(s): Peeters

Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting 30/06/2019
van belastinggeschillen in de Europese Unie
De Richtlijn wordt omgezet door een (ontwerp van) decreet houdende omzetting van Richtlijn
2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van
belastinggeschillen in de Europese Unie. Dit decreet werd op 5 april 2019 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering.

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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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
Beleidsdomein(en): LV

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
De Richtlijn wordt omgezet per ministerieel besluit. Het ontwerp van besluit is eind maart voor
advies aan de Raad van State bezorgd. Het ontwerp zal begin mei ter ondertekening aan de minister
worden voorgelegd.

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 en op 29 maart bekrachtigd en afgekondigd door
de Vlaamse Regering. Het decreet werd op 25 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
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 momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.

4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in april 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.
6

Twee lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
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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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
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: (EU) 2015/996

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
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 van het besluit wordt voorzien voor 3 mei 2019, publicatie in mei of juni.

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.
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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.

Beleidsdomein(en): OMG

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

Minister(s): Van den Heuvel

De Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van volgende
bepalingen:

Richtlijn: 2012/27/EU

- 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

24/04/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.

Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG
Nr.: 2016/2005

OV, Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties

Crevits, De Europese Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage in het Belgische
antwoord op de ingebrekestelling weerleg de Vlaamse overheid verschillende grieven van de Commissie. Zij stelt
ook een aantal remediërende maatregelen in het vooruitzicht.
Fase 2: IGS (8/11/2018)
8/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
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Naam: luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

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

Beleidsdomein(en): OMG

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

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

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

Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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.
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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
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. Publicatie voorzien voor juni – juli 2019.
Het ontwerp van decreet dat het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in voorbereiding.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning.

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

Richtlijn: 2009/18/EG
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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.
Nr: 2017/2174

Fase 3: MROA (7/03/2019)

Naam: voor gebruikers bestemde 7/03/2019: MROA ontvangen
nalevingsmaatregelen uit het 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
Protocol van Nagoya
De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Minister(s): Van den Heuvel
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Verordening: (EU) 511/2014
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.
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 decreet werd op 12 april 2019
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
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. Elf afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
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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
onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten

20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig

Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

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

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

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal
gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
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-

-

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.

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

Nr.: 2018/0304

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.
Fase 2: IGS (22/11/2018)
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Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: (EU) 2018/970

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

Nr.: 2018/0299

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: toegankelijkheid van de
websites en mobiele applicaties
van overheidsinstanties

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

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

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

Richtlijn: (EU) 2016/2102

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

Nr: 2018/0302

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: terrorismebestrijding

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

Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

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)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
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Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW

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

Minister(s): Weyts

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)

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk
besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie),
en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door
een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische
controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen werd op 11 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op
16 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)
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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
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
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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.: 2016/0012

Fase 3: MROA (25/02/2019)

Naam: minimumnormen voor de
rechten, de ondersteuning en de
bescherming van slachtoffers
van strafbare feiten

8/03/2019: MROA ontvangen
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en
ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ
De Commissie meent dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 8, lid 3 van de de Richtlijn om te zetten. Vlaanderen
betwist dit.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0165

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

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met 2/04/2019: Conclusie van de Advocaat-Generaal gepubliceerd. Volgens de AG houdt de Commissie enkel het Brussels
hoge snelheid
Hoofdstedelijk Gewest in gebreke de Richtlijn volledig om te zetten.
Beleidsdomeinen: KB, MOW, 22/01/2019: pleitzitting bij het Europees Hof. Vlaanderen is niet vertegenwoordigd. De Commissie laat verstaan dat
OMG, CJSM, RWO
enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebreke blijft de Richtlijn volledig om te zetten. Het Hof zal Vlaanderen
Minister(s): Homans, Weyts, wellicht ontzien in een eventueel arrest.
Peeters, Gatz, Van den Heuvel
18/04/2018: dupliek vanwege België. Vlaanderen is van mening dat de richtlijn wel volledig werd omgezet en
Richtlijn: 2014/61/EU
weerlegt de argumenten van de Europese Commissie.
06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
richtlijn niet volledig heeft omgezet.

42

08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
08 per dag
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie.
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
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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
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.
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-

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 bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): 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
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie.
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
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.
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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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