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

Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek en Ruimtevaart)

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

Interne markt:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal
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27 mei

Raad Buitenlandse Zaken
(Handel)

Federaal

n.v.t.
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2. Agenda juni 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand juni 2019. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – juni 2019.
JUNI
DATUM
3-4 juni

6-7 juni
6 juni

RAAD
Informele Raad Landbouw en
Visserij

Raad Justitie en
Binnenlandse zaken
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Vervoer)

WOORDVOERDER

ASSESSOR

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

Vervoer: Vlaams
Gewest

Telecom: n.v.t.
Energie: Waals
Gewest

7 juni

Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Telecom)

Federaal

Vervoer: Vlaams
Gewest

Telecom: n.v.t.
Energie: Waals
Gewest

13 juni

Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)

Federaal

Werk/sociaal:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gezondheid:

13 juni
14 juni

Eurogroep
Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)

Federaal
Federaal

Duitstalige
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
n.v.t.
Werk/sociaal:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gezondheid:

14 juni
17 juni
18 juni

Raad Economische en
financiële zaken
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken

Federaal

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

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
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18 juni

Raad Landbouw en visserij

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Visserij: Vlaams
20-21 juni
25 juni

Europese Raad
Raad Algemene zaken
(Cohesiebeleid)

25 juni

Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Energie)

26 juni

Raad Leefmilieu

Gewest
Federaal
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal

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

Vervoer: Vlaams
Gewest

Telecom: n.v.t.
Energie: Waals
Waals Gewest

Gewest
Federaal
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
21 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders
België
Hoofdpunten van de 1. Meerjarig Financieel Kader
agenda
2. Voorbereidingen Europese Raad 20-21 juni 2019
3. Europees Semester (conferentie Bucharest)
4. Commissiemededeling rechtsstatelijkheid
5. Europees Cultureel Erfgoed
1.

Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad wisselde van gedachten over de uitgavencategorie onder het Meerjarig Financieel Kader
voor het externe beleid van de EU. Het voorzitterschap richtte de discussie op twee vragen over
de voorstellen van de Europese Commissie. Ten eerste werd lidstaten gevraagd naar hun posities
over het onder het MFK brengen van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en het EOF te
integreren in het instrument voor Nabuurschap, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking
(NDICI). Ten tweede informeerde het voorzitterschap naar de standpunten van de lidstaten over
de wijze waarop de financiering van het nabuurschapsbeleid onder het MFK zou moeten worden
vormgegeven. Als inleiding benadrukte de Commissie onder andere het belang van
beleidscoherentie en flexibiliteit om onvoorziene uitdagingen in het externe beleid het hoofd te
bieden. Daarnaast riep de Commissaris op tot een versnelling van het bredere MFKonderhandelingsproces. Het Roemeens voorzitterschap kondigde aan voor de Europese Raad in
juni een nieuwe versie van de negotiating box te presenteren.
België sprak in haar tussenkomst steun uit voor de integratie van het Europees
Ontwikkelingsfonds in het MFK. Daarnaast steunt België ook de integratie van alle instrumenten
in NDICI aangezien deze vereenvoudiging de samenhang versterkt. Omwille van de nood aan
transparantie en controle over de bijdragen van de lidstaten aan de EU begroting, is België geen
voorstander van automatische overdracht van betalingskredieten of van hergebruik van
geannuleerde kredieten. België acht flexibiliteit belangrijk, maar er moeten beperkingen zijn om
de transparantie te kunnen waarborgen. België pleitte ook voor oormerking van de financiering
voor Afrika, verwelkomde de speciale aandacht voor seksuele en reproductieve rechten en
herhaalde haar steun voor de 25% klimaatbijdrage van NDICI en het belang van de
klimaatdoelstellingen in dit programma. Tot slot sprak België ook over het belang van het meten
van de effecten van het beleid en de noodzaak om verder te werken aan meetbare indicatoren,
aangezien meetbare effecten het imago van de EU bij de buitenwereld kan versterken.
Uit de discussie bleek verder dat vooral de Oost-Europese lidstaten het Europees
Nabuurschapsinstrument willen behouden als apart instrument, omdat ze daarmee de politieke
zichtbaarheid, sturing en begrotingsruimte voor het nabuurschapsbeleid beter denken te kunnen
garanderen. Om dezelfde redenen wil een aantal lidstaten waaronder Frankrijk het EOF buiten het
MFK houden. Dit zou volgens hen de focus op de landen in Sub-Sahara Afrika versterken. Daarnaast
zijn er lidstaten die stelden dat budgettering van het EOF niet mag leiden tot verdringing van
andere uitgaven onder het MFK. Meerdere lidstaten, waaronder België, spraken steun uit voor de
Commissievoorstellen.
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2. Voorbereidingen Europese Raad 20-21 juni 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de Raad Algemene Zaken is gesproken over de ontwerpagenda voor de Europese Raad (ER)
van 20-21 juni 2019. Deze ER zal in het teken staan van de Strategische Agenda, waarin de ER
prioriteiten vastlegt voor de komende legislatuur om daarmee sturing geeft aan de Europese
agenda voor de komende vijf jaar. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de invulling van de
topposities bij de EU-instellingen, in het bijzonder de voordracht van een kandidaat-voorzitter van
de nieuwe Europese Commissie aan het Europees Parlement (EP), waarbij rekening gehouden
wordt met de uitkomst van de EP-verkiezingen. Verder staan volgende onderwerpen nog op de
agenda: de voortgang in de Eurozone ten opzichte van de Eurotop van december 2018 en een
vervolgdiscussie over klimaat, gericht op het lange termijn broeikasgasreductiedoel voor de EU in
het kader van de EU-deelname aan de VN-klimaattop in september. Afhankelijk van de voortgang
zal mogelijk worden gesproken over uitbreiding. Daarnaast zal het proces en de tijdlijn voor de
onderhandelingen van het MFK en een rapport van activiteiten van de instellingen en lidstaten om
desinformatie tegen te gaan besproken worden. Mogelijk komt er ook een evaluatie van de Brexitvooruitgang Brexit aan bod.
3. Europees Semester (conferentie Boekarest)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorzitterschap bracht verslag uit van een conferentie over het Europees Semester die het op
4 april 2019 in Boekarest organiseerde. De conferentie (The coordination of economic policies at
EU level, a renewed role for the European Semester) was een gelegenheid om de ontwikkeling en
de resultaten van het Semester te bespreken en ideeën te delen om het proces verder te versterken.
Het voorzitterschap verwees hierbij naar nationale investeringen, de koppeling met het MFK en de
sociale dimensie. Er werden bij de conferentie geen conclusies aangenomen en er waren geen
interventies vanuit de Raad.
4. Commissiemededeling rechtsstatelijkheid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie heeft haar mededeling van 3 april over het verder versterken van de rechtsstaat in
de Unie toegelicht. Het doel van deze mededeling is na te denken over hoe het EU-arsenaal aan
rechtsstaatinstrumenten in de toekomst verbeterd kan worden en bij de lidstaten inspiratie op te
doen voor nieuwe voorstellen. Het verdedigen en veiligstellen van de rechtsstaat is een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor het essentieel is dat de Commissie, de Raad
en de lidstaten bijdragen aan deze discussie. De Commissie heeft aangegeven in juni met verdere
voorstellen te zullen komen op basis van input die geleverd werd door de lidstaten, instellingen
en overige relevante actoren. België gaf reeds een bijdrage door.
Tijdens haar interventie benadrukte België de bereidheid tot samenwerking met de Commissie.
België wees hierbij o.a. op het belang om rekening te houden met de institutionele evenwichten,
de rol van instellingen zoals het Hof van Justitie en op een mogelijke samenwerking met externe
entiteiten zoals de OVSE, Raad van Europa en Commissie van Venetië. Voor andere lidstaten ligt
het “uitbesteden van het rechtsstaatmechanisme” aan o.a. de Raad van Europa dan weer
moeilijker, omdat in deze organisaties ook staten vertegenwoordigd zijn die het niet zo nauw
nemen met democratie en mensenrechten (o.a. Turkije en Rusland). Volgens hen moet de EU het
referentiekader inzake de rechtsstaat bepalen.
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Als aanvullende mechanismen haalden België en verschillende andere lidstaten o.a. het
conditionaliteitsprincipe in het MFK en het ‘periodic peer review-mechanisme’ aan. Er werd
benadrukt dat deze mechanismen aanvullend van aard zijn en los moeten gezien worden van de
Art. 7 procedure. Tot slot wees België ook op de rol van een sterk en kritisch Europees
maatschappelijk middenveld en op de noodzaak om dit te versterken indien het onder druk komt
te staan.
5. Europees cultureel erfgoed

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorzitterschap gaf een korte terugkoppeling van de informele bijeenkomst in Parijs op 3 mei
die naar aanleiding van de brand in de Notre Dame op initiatief van Frankrijk werd georganiseerd.
Op deze bijeenkomst werd door de aanwezige ministers van Cultuur en Europese zaken uit de
lidstaten unaniem een verklaring ondertekend, waarin lidstaten hun solidariteit met Frankrijk
uitspraken en waarin het belang van het beschermen en overdragen van Europees cultureel
erfgoed als gezamenlijke verantwoordelijkheid werd onderstreept. In deze verklaring spraken de
lidstaten hun engagement uit om een Europees expertisenetwerk uit te bouwen, dat op verzoek
van de lidstaten advies en ondersteuning kan verlenen wanneer een lidstaat in nood verkeert.
Daarnaast heeft de verklaring ook als doel de betrokkenheid van jonge Europeanen te bevorderen
bij projecten rond documentatie, conservatie en restauratie van erfgoed – o.a. door gebruik te
maken van bestaande projecten zoals Solidarity Corps en het Erasmus+-programma. Tot slot
verklaarden de lidstaten dat de bestaande financiële middelen ter bescherming van erfgoed, zowel
op nationaal als op Europees niveau, verder gemobiliseerd moeten worden.
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4. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling
De EU heeft een belangrijke rol te spelen in de verwezenlijking en promotie van de Agenda 2030
op mondiaal niveau. Eind september organiseert de VN twee High Level Political Meetings over
klimaat (Climate Action Summit, 23/09) en duurzame ontwikkeling (SDG Summit, 24-28/09) tijdens
de sessie van de Algemene Vergadering. Een gedachtewisseling op de Raad Buitenlandse Zaken
ging dieper in op de rol die de EU kan spelen bij de voorbereiding van deze bijeenkomsten.
De ministers wezen op het belang van deze bijeenkomsten om het momentum rond duurzame
ontwikkeling te behouden. Verder benadrukten ze dat de EU een leidinggevende rol moet opnemen
in dit thema. Tot slot wezen ze op het belang van de Agenda 2030 en de Verklaring van Parijs
voor de EU ontwikkelingsagenda en voor de welvaart van de EU op lange termijn.
De Agenda 2030 is de hoeksteen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en wordt dan ook
in al haar facetten opgevolgd. De Europese Unie is een strategische partner van Vlaanderen en
heeft volgens Vlaanderen een belangrijke rol in de verwezenlijking van de duurzame
ontwikkelingsagenda. De discussie op de Raad heeft geen concrete, directe gevolgen voor
Vlaanderen maar het is wel een signaal van de lidstaten om te blijven inzetten op de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en een engagement om dit thema te blijven opvolgen in het
licht van de Climate Action Summit en de SDG Summit in september.
Jeugd en ontwikkeling
Jayathma Wickramanayake, de gezant voor jeugdzaken van de Secretaris-Generaal van de VN,
sprak met de EU ministers over Jeugd en Ontwikkeling. Zij wees op het belang om jeugd en
jongeren te betrekken bij beleidskeuzes. Het is belangrijk om jongeren verantwoordelijkheid te
geven bij beleidsuitvoering. Er zijn echter nog steeds sociale, economische en politieke hinderpalen
die jongeren, en vooral meisjes, beperken in hun deelname aan besluitvorming. De gezant gaf zes
aanbevelingen:
1. Beschouw de economische empowerment van jongeren als een snelweg naar sociale
integratie en andere rechten
2. Focus op transnationale uitdagingen
3. Breng jongeren de waarde van multilateralisme bij
4. Betrek jongeren bij de politiek en zorg ervoor dat zij kunnen doorstromen naar
bestuursfuncties
5. Maak voor de lange termijn financiële steun vrij voor jongeren
6. Laat jongeren deelnemen aan beleidsvorming op horizontaal niveau
Tijdens de bespreking beaamden de ministers de rol van jongeren in ontwikkeling en drukten ze
de wil uit om meer in te zetten op het betrekken van jongeren bij het bepalen, uitvoeren en
evalueren van lokaal en nationaal beleid. Verder beloofden ze om meer in te zetten op de
beperkingen die jongeren verhinderen om deel te nemen aan besluitvorming, met hierbij specifieke
aandacht voor meisjes.
Het Belgische standpunt benadrukte de noodzakelijke aandacht voor sexuele en reproductieve
gezondheidsrechten voor jongeren en wees op het belang van onderwijs en jobcreatie voor
jongeren. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep en actor bij het verwezenlijken van de SDGs.
Deze punten sluiten aan bij de positie van Vlaanderen met betrekking tot jongeren.
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Sahel
De aanwezige ministers spraken over de situatie in de Sahel-regio. Deze regio is van strategisch
belang voor de EU en de ministers herhaalden het engagement om zich te blijven inzetten voor
de regio. Men wees op de nood aan een veelzijdige aanpak met aandacht voor veiligheid, maar
evenzeer voor sociaal-economische kwesties. Daarnaast moet er aandacht zijn voor politieke
dialoog en veiligheidssamenwerking.
Vlaanderen is met haar ontwikkelingssamenwerking niet actief in deze regio.
Financiële architectuur voor ontwikkeling
Tijdens een informele lunch bespraken de aanwezige ministers de toekomstige financiële
architectuur voor ontwikkeling. Men besprak onder meer hoe private sector investeringen in minst
ontwikkelde landen en fragiele staten kunnen aangezwengeld worden. Verder had men het over
de nood aan coördinatie tussen EU-instrumenten en nationale instrumenten en hoe deze
coördinatie dient georganiseerd te worden.
Deze discussie raakt voornamelijk aan de gesprekken tussen de Europese Investeringsbank (EIB)
en de Europese Commissie over de taakverdeling in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel
Kader (MFK). De Belgische positie hierin is dat er eerst een juridische tekst moet worden neergelegd
waar beide instanties achter staan om dan het debat over EFSD+ (Europees Fonds voor Duurzame
Ontwikkeling) en het MFK verder te zetten. Daarnaast wilt België een belangrijke rol behouden
voor het EIB, gelet op haar expertise inzake risico-analyse. Er is langs Belgische zijde weinig
vertrouwen dat de Commissie hier voldoende capaciteit en in-house kennis voor heeft. Vlaanderen
is ook in afwachting van deze overeenkomst aangezien deze taakverdeling in grote mate bepaalt
hoe EFSD+ vorm zal krijgen in het kader van het MFK. Er is momenteel dan ook nog niet formeel
positie ingenomen hierover.
10-jarig bestaan van het Oostelijk Partnerschap
Afgelopen maand werd het 10-jarig bestaan van het Oostelijk Partnerschap gevierd. Het Oostelijk
Partnerschap werd in 2009 als een apart onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB)
opgericht, speciaal voor de oostelijke buurlanden. Het moet leiden tot een sterkere politieke
associatie en economische integratie van 6 partnerlanden in Oost-Europa en de zuidelijke
Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Georgië, Moldavië en Oekraïne). Sedert
2009 heeft het Oostelijk Partnerschap gezorgd voor een verdieping van de samenwerking met
deze landen, op zowel bilateraal als multilateraal niveau, onder meer via een uitgebreide reeks
overeenkomsten en andere instrumenten zoals partnerschapsprioriteiten.
De ministers van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese
Unie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de
ministers van Buitenlandse Zaken van de zes Oost-Europese partners zijn op 13 mei 2019
bijeengekomen om dit jubileum te vieren, het belang ervan te benadrukken, het succes en de
verwezenlijkingen ervan toe te juichen, en om na te denken over de toekomst van dit strategisch
partnerschap. Vlaanderen hecht belang aan dit partnerschap omdat het bijdraagt aan het
bevorderen van stabiliteit en welvaart in het directe nabuurschap van de EU. Veiligheid en
welvaart aan de buitengrenzen van de Unie komt ook de interne veiligheid ten goede.
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Brexit
De gesprekken tussen de Conservative Party en Labour die van start gingen begin april, sprongen
midden mei af zonder resultaat. Theresa May wou via een akkoord met Jeremy Corbyn de nodige
steun uit Labour-hoek vergaren, om op die manier een meerderheid voor haar
terugtrekkingsakkoord te verkrijgen in het Lagerhuis. Hoewel er geen akkoord met Labour bereikt
werd, plande May alsnog het terugtrekkingsakkoord ter stemming voor te leggen in de week van
3 juni. Ze wou dit doen in de vorm van een ‘Withdrawal Agreement-Bill’, die bij goedkeuring er
ook ineens voor zou zorgen dat het terugtrekkingsakkoord verankerd werd in het Brits recht.
Daarnaast bevatte deze ‘Bill’ enkele nieuwe elementen rond de backstop, minimumregelgeving
rond milieu en arbeidsrecht en beslissingsmacht voor het Brits parlement. Met deze elementen
hoopte premier May tegemoet te komen aan de eisen van verschillende groepen in het parlement,
om een meerderheid te vinden voor het terugtrekkingsakkoord. Premier May kreeg echter uit alle
hoeken zeer zware kritiek, en het vertrouwen in haar als premier leek dan ook volledig verdwenen
te zijn. Dit werd bevestigd op vrijdag 24 mei, toen May in een emotionele toespraak aankondigde
dat ze zal aftreden op 7 juni. Met deze aankondiging ging de strijd om het Brits premierschap van
start. Favoriet lijkt voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson te zijn.
Op donderdag 23 mei vonden er Europese parlementsverkiezingen plaats in het Verenigd
Koninkrijk, met een opkomst van 37%. De Britse regering ging er lange tijd vanuit dat het VK tegen
deze datum uit de EU gestapt zou zijn, maar aangezien het terugtrekkingsakkoord niet tijdig
goedgekeurd werd, en er een verlenging werd voorzien tot 31 oktober 2019, moest het VK deze
verkiezingen alsnog organiseren. Grote winnaar met 32% van de stemmen was de nieuwe, door
Nigel Farage opgerichte ‘Brexit-party’. Daarnaast boekte ook de pro-Europese partij ‘LiberalDemocrats’, met de slogan “Bollocks to Brexit”, forse winst met een totaal van 20% van de
stemmen. Zoals verwacht waren de verkiezingsresultaten een grote klap voor de traditionele
partijen. De Conservative Party van May verloor fors, en eindigde pas vijfde met 9% van de
stemmen. Labour moest het doen met een derde plaats, met een percentage van 14%. De frustratie
en teleurstelling bij de kiezers ten aanzien van de traditionele partijen werd duidelijk weerspiegeld
in deze verkiezingsresultaten. Daarnaast blijkt ook dat de Britse bevolking nog steeds erg verdeeld
is over de kwestie.

Handel
Mei 2019 was opnieuw een belangrijke maand voor de EU-VS-relaties. De Executive Working Group,
die in het leven werd geroepen na de Juncker-Trump-ontmoeting van 25 juli 2018, kwam samen
maar kon nog geen start van de onderhandelingen over de beperkte akkoorden (waarvoor de EUmandaten in april werden aangenomen) aankondigen. Op 17 mei kondigde president Trump aan
dat de beslissing over de automobieltarieven als gevolg van het nationale veiligheidsonderzoek in
het kader van de zogenaamde Sectie 232 van de Amerikaanse grondwet met 180 dagen wordt
uitgesteld in afwachting van onderhandelingen over een overeenkomst hierover. De ministers van
Handel en Commissaris Malmström lieten tijdens de Raad van 27 mei 2019 duidelijk verstaan dat
zij constructief het gesprek willen aangaan (cfr. het mandaat voor een akkoord over tarieven van
industriële producten), maar dat enkel een WTO-conform resultaat aanvaard kan worden.
Vlaanderen steunt deze aanpak. Verder besprak de Raad de handelsspanningen tussen de VS en
China, de Airbus en Boeing cases voor de WTO en de handelsovereenkomst tussen de VS, Canada
en Mexico (USMCA).
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De Raad besprak ook de modernisering van de WTO, de problematiek van het beroepsorgaan en
nam bijkomende (bovenop het mandaat voor de WTO Doha Development Agenda) EUonderhandelingsrichtsnoeren aan voor de plurilaterale onderhandelingen over e-commerce. In de
marge van de OESO-ministeriële conferentie werd een mini-WTO-ministeriële gehouden waarbij
59 landen de onderhandelingen lanceerden over binnenlandse regelgeving in het kader van handel
in diensten.
De Raad werd tevens geïnformeerd dat de vrijhandelsovereenkomst en de
investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam naar verwachting eind juni 2019
zullen worden voorgelegd ter goedkeuring en ondertekening. Commissaris Malmström benadrukte
dat het handelsakkoord met Vietnam een ambitieus akkoord is met een robuust hoofdstuk over
handel en duurzame ontwikkeling. Vietnam zet belangrijke stappen voor de ratificatie van de
conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Vlaanderen steunt deze ontwikkelingen
en een spoedige ondertekening van de akkoorden.
In de loop van de maand mei vonden tevens gesprekken en/of onderhandelingsrondes plaats met
de Mercosur-landen, Nieuw-Zeeland, Oezbekistan en Tunesië. De EU-Mercosur-onderhandelingen
lijken een nieuwe dynamiek gekregen te hebben de laatste maanden.
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5. Informele Raad Concurrentievermogen

Sessie Interne Markt, Industrie
Datum
3 mei 2019
Plaats
Boekarest (Roemenië)
Woordvoerder
voor Christian Lamouline, Secretaris-generaal van de Gewestelijke
België
overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hoofdpunten van de 1. Werksessie rond ondernemerschap
agenda
2. Werksessie rond de eengemaakte markt
1.

Werksessie rond ondernemerschap, KMO’s, start-up en scale-up bedrijven en hun bijdrage
aan het concurrentievermogen van de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Bieńkowska gaf een overzicht van de vooruitgang die de voorbije jaren werd
geboekt. Ontwikkeling van vaardigheden, initiatieven voor start-ups en scale-ups,
administratieve vereenvoudiging, de enkele digitale toegangspoort ( Single Digital Gateway ), de
Richtlijn betreffende tweede kansen voor ondernemers, initiatieven ten voordele van de
industrie en artificiële intelligentie werden hierbij vermeld. Uitdagingen die dringend verder
aangepakt moeten worden zijn volgens de Commissaris: de ontwikkeling van de digitale sector
voortzetten, de fragmentatie van de interne markt tegengaan, het gebrek aan waardeketens
aanpakken, de belastingsregimes beter op elkaar laten inspelen, de digitale en technologische
opname door het bedrijfsleven ondersteunen, de regionale dimensie en de grote verschillen
tussen regio’s aanpakken, starters aanmoedigen en de EU de leiding doen nemen in de
sectoren van de toekomst zoals hernieuwbare energiebronnen, artificiële intelligentie, de
collaboratieve en de circulaire economie.
SME United verwees naar de Verklaring ondertekend tijdens het European Entrepreneurship
Forum van april 2019 en vroeg een actieplan te ontwikkelen om bedrijven te steunen in hun
digitale transitie en opschaling. De EU moet de administratieve lasten verlagen en de interne
markt verdiepen. SME United stelde ook dat KMO’s toegang moeten hebben tot goed opgeleide
arbeidskrachten.
De meeste lidstaten, waaronder België, braken een lans voor de verdere uitwerking van de
interne markt, het wegnemen van belemmeringen voor bedrijven, het tegengaan van
fragmentatie en het stimuleren van innovatie. Omdat KMO’s de overgrote meerderheid van
bedrijven zijn en de grootste werkgevers zijn, dienen de lidstaten en de EU hen de mogelijkheid
te bieden om zich te ontwikkelen. Er is volgens een aantal lidstaten, waaronder België, ook
nood aan vereenvoudigde regels voor bedrijven en een beperking van de administratieve lasten
voor kleine KMO’s. De EU moet bovendien meer inspanningen leveren voor de digitale
transformatie van de industrie en de economie in het algemeen. België en andere lidstaten
onderstreepten in hun interventie nog het belang van een waardeketen- en clusteraanpak en
van interregionale samenwerking. In de Belgische interventie werd voorts ook aandacht
gegeven aan opleiding en vaardigheden, commercialisatie van O&O&I-projecten, de Europese
Innovatieraad, en het netwerk van Europese digitale innovatiehubs. Iedereen pleitte tot slot
uitdrukkelijk voor een holistische benadering van ondernemerschap.
Het Roemeense voorzitterschap concludeerde dat er tot actie moet overgegaan worden door
betere maatregelen te nemen, een duidelijk kader voor ondernemerschap en innovatie te
creëren en meer initiatieven te nemen om ondernemerschap te stimuleren.
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2. Werksessie rond de eengemaakte markt en een geïntegreerde aanpak ter ondersteuning van
de industrie en voor een betere uitvoering en afdwinging van de internemarktregels

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Bieńkowska riep de lidstaten op om ambitieuzer te zijn in de uitvoering van de
interne markt regels, aangezien er meer obstakels zijn op de Europese markt dan tien jaar
geleden en aangezien het concurrentievermogen van Europa afneemt. Ze pleitte voor het
behoud van een open economie die de Europese industrie in staat stelt om concurrerend te
blijven. Om een gelijk speelveld te garanderen, zouden de mededingingsregels en staatsregels
herbekeken kunnen worden. Tot slot gaf de Commissaris aan dat de dienstenmarkt versterkt
zou moeten worden, aangezien het een van de belangrijkste factoren is voor het Europese
concurrentievermogen.
Business Europe merkte op dat de interne markt centraal zou moeten staan op de Europese
agenda en stelde een aantal mogelijkheden voor een betere uitvoering en monitoring van de
interne markt regels voor (zoals een enkel toegangspunt voor de interne markt op EU-niveau,
richtlijnen voor gelijkwaardigheid in niet-geharmoniseerde sectoren, en een versterking van de
verplichting voor lidstaten om nationale maatregelen toe te lichten). De voorzitter van de Groep
op Hoog Niveau voor Concurrentievermogen en Groei riep op tot een holistische benadering
van de interne markt. SME United benadrukte nog de noodzaak om ongerechtvaardigde lasten
en belemmeringen weg te nemen om bedrijven in staat te stellen te profiteren van de interne
markt.
De lidstaten, en ook België, onderlijnden dat een sterke en goed functionerende interne markt
de hoeksteen vormt van het succes van de Europese economie. Verschillende lidstaten waren
van mening dat de fragmentatie van de interne markt en de resterende belemmeringen het
resultaat zijn van een slechte toepassing van de interne markt regels die van kracht zijn. Ze
onderstreepten ook de rol van Commissie in deze. Een groep lidstaten, waaronder België ,
benadrukte de noodzaak van een holistische (of geïntegreerde) benadering van het interne
markt beleid in het geheel van het EU-beleid, en in het bijzonder ten aanzien van het
industriebeleid. Ook legden de lidstaten, waaronder België, opnieuw de nadruk op het belang
van een waardeketenaanpak voor het concurrentiebeleid van de EU.
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6. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
14 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Landbouwaspecten uit de langetermijnstrategie klimaat
agenda
2. Landbouwgerelateerde handelskwesties
3. Marktsituatie voor appelen en peren
1.

Landbouwaspecten uit de langetermijnstrategie klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

EU Commissaris voor Landbouw Hogan stelde dat de uitdagingen duidelijk zijn. We moeten de
lat hoger leggen en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar ook andere
programma’s zoals Horizon Europa, bieden hier een antwoord op. Hij schetste een aantal
nieuwe initiatieven in verband met bebossing via het GLB.
De lidstaten konden zich vinden in de ambitieuze richting die de langetermijnstrategie uitzet.
Landbouw moet daarin een bijdrage leveren, vonden de meeste ministers, al benadrukten
sommigen dat voedselproductie het belangrijkste doel blijft en dat een aangepaste begroting
nodig is om de uitdagingen aan te pakken. Ministers verwachten veel heil van innovatie en
nieuwe technologieën. Daarbij komt dat advisering en training van landbouwers ervoor moet
zorgen dat die innovaties op het veld toegepast worden. Ook het stimuleren van de circulaire
en de bio-economie werd regelmatig vermeld door de lidstaten, net als het belang van een
duurzaam bosbeheer en het verhogen van de koolstofopslag in de bodem. België beaamde dit
en stelde dat landbouw op die manier een deel van de oplossing uitmaakt. Vervolgens wezen
veel lidstaten, waaronder België, op het belang van het GLB om landbouwers te compenseren
voor de inspanningen die ze voor het klimaat leveren. De nieuwe groene architectuur zal in dit
opzicht belangrijk zijn. Een beperkt aantal delegaties drukte op het feit dat we het risico op
koolstoflekken in rekening moeten brengen, in het bijzonder voor ingevoerde producten die
onze standaarden op vlak van milieu moeten respecteren.
Hogan zag dat iedereen de agenda van de Commissie steunt, maar hij vroeg zich af hoeveel
enthousiasme er over blijft als we het concreet invullen. Maar hij noteerde toch een mentale
shift. We moeten landbouwers stimuleren om inspanningen te leveren. In ons beleid moeten
we daarbij rekening houden met lokale omstandigheden. Hij was er ook van overtuigd dat er
meer middelen voor landbouw zouden zijn als we ambitieus zijn op vlak van milieu en klimaat.
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2. Landbouwgerelateerde handelskwesties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan gaf een overzicht van de laatste evoluties op vlak van handel met een
belang voor landbouw. Dit waren de voornaamste:
− Japan kent het meest succesvolle akkoord voor landbouw. Na 3 maanden is er al een
toename van landbouw- en voedingsproducten. Tijdens zijn bezoek aan Japan is een
werkplan afgesproken om de toepassingskwesties nog in 2019 op te lossen.
− In het kader van de WTO zien we veel inspanningen op vlak van landbouw maar is er
weinig kans op een doorbraak tijdens de ministeriële meeting later dit jaar.
− De besprekingen met Australië lopen maar de Commissaris verwacht geen akkoord dit
jaar.
− Deze Commissie wil een politiek resultaat in de handelsbesprekingen met NieuwZeeland. Voor Mercosur zag Hogan een goed momentum omdat Brazilië meer
onderhandelingsbereidheid toont. Er moeten wel nog verbeteringen komen voor
landbouw.
− Met de VS heeft de Commissie een akkoord over het hormonenvrij Memorandum of
Understanding zonder stijging van het tonnage, maar met een landenspecifieke
toewijzing aan de VS. Andere derde landen (Australië, Uruguay, Argentinië) moeten nog
hun goedkeuring geven.
Over het algemeen was er vrij brede steun voor de actieve handelsagenda die de Commissie
nastreeft. Lidstaten beschreven daarbij ook de voorwaarden die belangrijk zijn. België had het
hier, samen met andere lidstaten, onder meer over de noodzaak aan een gelijk speelveld. Daarbij
is het belangrijk om handel te drijven onder gelijke voorwaarden. Net als een handvol and ere
delegaties vroeg België om rekening te houden met de cumulatieve impact van de concessies
op vlak van landbouw. België drukte zijn ontgoocheling uit over de deal die met Oekraïne was
bedongen over het invoercontingent van pluimvee en vroeg een nauwe opvolging van de
sanitaire voorwaarden van de deal. Verder was er vooral bezorgdheid over de besprekingen
met Mercosur. Ierland had het specifiek over de gevolgen van Brexit voor de rundsvleessector.
Hogan repliceerde dat de Commissie al rekening houdt met cumulatieve studie, maar hij was
bereid dit nog eens te bekijken in functie van de nieuwe akkoorden. Voor Mercosur was hij
verbaasd dat lidstaten vooral offensieve belangen en minder defensieve vermeldden. De
Commissie gaat altijd uit van een wederzijdse toepassing zodat een gelijk speelveld
gerespecteerd wordt. In verband met Oekraïne wees hij op het feit dat de “loophole” is gesloten.
Op vlak van Brexit zei hij dat de bal in het kamp van het VK ligt.
3. Marktsituatie voor appelen en peren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vlaams minister Koen Van den Heuvel maakte zijn entree op de landbouwraad met een
toelichting van de moeilijke marktsituatie voor appelen en peren. Namens België en Polen vroeg
hij de Commissie om interventiemaatregelen. Hij kreeg verder steun van een beperkt aantal
lidstaten. Commissaris Hogan bedankte België voor het aanbrengen van cijfers na zijn oproep
op de vorige Raad om marktproblemen te onderbouwen. Hij erkende de stijging in productie
en de impact ervan op de prijzen. Voor de peren verwachtte hij een licht betere toestand door
het koele weer en de exportmogelijkheden. Hij zag ook mogelijkheden via de reguliere
marktinstrumenten. Hij zei dat zijn diensten zullen onderzoeken of de voorwaarden voor
marktinterventie vervuld zijn.
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Sessie Visserij
Datum
14 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger
België
Hoofdpunten van de 1. Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme
agenda
zaken en visserij - Informatie van de Spaanse, Franse en
Italiaanse delegatie
1.

Verordening betreffende het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De gezamenlijke verklaring van Frankrijk en Spanje - gesteund door Italië - over het toekomstige
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij was de aanleiding voor een bijna volledige
tafelronde. De lidstaten maakten gebruik van deze bespreking om hun prioriteiten nog eens te
belichten. Wellicht gaat het hier om een laatste kans, vóór de totstandkoming van een
(gedeeltelijke) algemene oriëntatie onder het Roemeens voorzitterschap. Het was opvallend hoe
de meeste lidstaten tevreden leken te zijn met de richting die de laatste compromisteksten
uitgaan. Enkel Zweden en Oostenrijk waren negatief. Bij Nederland, Denemarken en Zweden viel
de bezorgdheid op over de mogelijke financiële impact van het gebruik van vrij uniforme
cofinancieringspercentages, terwijl andere lidstaten (waaronder Duitsland) wel tevreden zijn
met de introductie van deze belangrijke administratieve vereenvoudiging. Commissaris Vella
probeerde tijdens een lang betoog de voordelen van het oorspronkelijk Commissievoorstel te
belichten, maar lijkt de koers van de besprekingen niet meer te kunnen veranderen.
Ook Vlaanderen krijgt financiële middelen vanuit dit fonds en heeft er daarom alle belang bij
dat deze verordening tijdig kan aangenomen worden.

Link met het Europees Parlement

Co-decisie. Het EP heeft al een standpunt ingenomen in eerste lezing.
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7. Raad Economische en financiële zaken
Datum
17 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Alexander De Croo, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2019 – conclusies over de landverslagen:
agenda
diepgaande evaluaties 2019 en uitvoering van de
landenspecifieke aanbevelingen voor 2018 - aanneming
2. Diversen – prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus
op Ecofin gebied – informatie van het voorzitterschap
1.

Europees Semester 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 27 februari publiceerde de Europese Commissie de landverslagen. Deze landenrapporten
geven o.a. een overzicht van de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen van de
individuele lidstaten en bevatten ook de resultaten van de diepgaande evaluaties waaraan
sommige lidstaten in het kader van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure in
november onderworpen werden. De Commissie stelde vast dat in het algemeen in beperkte
mate gevolg wordt gegeven aan de landenspecifieke aanbevelingen, en dit zowel op vlak van
begrotingsbeleid, als wat de structurele hervormingen betreft. Voor België stelde het
landenrapport dat sinds de start van het Europees semester in 2011 bij de uitvoering van 48 %
van alle landspecifieke aanbevelingen aan België ten minste "enige vooruitgang" geboekt werd.
Voor 52 % van de aanbevelingen is "beperkte" of "geen vooruitgang" geboekt. Tijdens de ECOFIN
Raad (Raad Economische en Financiële Zaken) van maart heeft de Commissie een presentatie
gegeven over deze landverslagen en vond er een korte gedachtewisseling plaats. Tijdens de
Raad van mei namen de ministers conclusies aan die voorbereid werden in het EPC (Comité
voor de economische politiek) en EFC (Financieel comité). Er vond geen discussie plaats.
2. Diversen – prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus op Ecofin gebied

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In navolging van de discussie die tijdens de informele Raad van april heeft plaatsgevonden,
heeft de ECOFIN Raad opnieuw gesproken over de prioriteiten voor de volgende institutionele
cyclus. Het voorzitterschap informeerde de ministers over de brief die in dit kader opgesteld
werd voor de Europese Raad. Er volgde geen discussie.
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In de brief wordt gesteld dat er een duidelijke nood is aan gezond budgettair en economisch
beleid dat de weerstand en convergentie binnen de Unie verbetert. Structurele hervormingen
die de productiviteit verhogen en de allocatie van productiefactoren faciliteren binnen en
tussen economische sectoren zijn cruciaal in deze. De Raad moet een significante rol spelen in
de coördinatie van economisch beleid in de EU. De Economische en Monetaire Unie moet
versterkt worden. Aantrekkelijke economische en sociale structuren kunnen een antwoord
bieden op de uitdagingen van lidstaten met een significante en aanhoudende netto uitgaande
arbeidsmigratie. Het vervolledigen van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie moet
prioriteit krijgen. Initiatieven die private en publieke investeringen bevorderen (inclusief in
menselijk kapitaal) moeten ondersteund worden. Samen met verdere verbeteringen aan het
ondernemings- en investeringsklimaat, dragen dergelijke investeringen immers bij aan het
verhogen van de productiviteit en de potentiële groei in uitdagende demografische
omstandigheden. Verder werd ook gewezen op het belang van het nastreven van duurzame,
gebalanceerde en inclusieve groei en het verzekeren van een eerlijke en effectieve taxatie.
Daarnaast werd ook het belang van het verdiepen en versterken van de eengemaakte markt
aangehaald. Tenslotte werd ook gesteld dat de EU een open economie moet blijven, er
gestreden dient te worden tegen protectionisme en voor het versterken van economische
samenwerking in de wereld.
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8. Informele Raad Leefmilieu
Datum
20 en 21 mei 2019
Plaats
Boekarest, Roemenië
Woordvoerder
voor Jean-Luc Crucke, Waals minister van Klimaat
België
Hoofdpunten van de 1. Lange termijnstrategie klimaat
agenda
2. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten (globale evaluatie
IPBES)
1.

Lange termijnstrategie Klimaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 28 november 2018 bracht de Europese Commissie de mededeling “Een schone planeet voor
iedereen: Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie” uit. Het is het antwoord van de Commissie op de
vraag van de Europese Raad van maart 2018 aan de Europese Commissie om “niet later dan in
het eerste kwartaal van 2019 te komen met een voorstel voor een strategie voor
langetermijnreductie van de broeikasgasuitstoot van de EU, in overeenstemming met de
Overeenkomst van Parijs, rekening houdend met de nationale plannen”. De mededeling bevat
verschillende scenario’s om te komen tot een netto-vermindering van ongeveer 85%
broeikasgasemissies tegen 2050 ten opzichte van 1990, en twee scenario’s om tegen 2050
broeikasgasneutraliteit en daarna negatieve emissies te halen.
Het Roemeense voorzitterschap plaatste deze mededeling al op de agenda van verschillende
sectorraden. Op de informele Raad Leefmilieu werd van gedachten gewisseld over de rol van
de burger en hoe het nationale en Europese beleid kan helpen om verandering in levensstijl te
bevorderen. Elementen die aan bod kwamen, waren “groene overheidsaankopen”, ecologisch
ontwerp en eco-labeling, sensibilisering, ruimtelijke ordening en (transport)infrastructuur. De
Europese Commissaris benadrukte de belangrijke rol van steden, aangezien de stedelijke
bevolking in de toekomst verder zal groeien. De Europese burgemeestersconvenant is belangrijk
in die context. Naast circulaire economie, transportinfrastructuur en ruimtelijke ordening,
benadrukte België het belang van financiële en fiscale stimuli, zoals de beprijzing van koolstof,
omdat dit tot zowel technologische innovatie als gedragswijzigingen bij burgers kan leiden.
Voor België is het ook belangrijk dat de Europese fiscale en staatssteunregels voldoende flexibel
zijn om publieke en private investeringen ook in koolstofarme infrastructuur te stimuleren.

Link met het Europees Parlement

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

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In mei verscheen het “global assessment report on biodiversity and ecosystem services” van het
intergouvernementeel “science-policy platform” inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten
(zeg maar de “biodiversiteitstegenhanger” van het intergouvernementeel panel inzake
klimaatverandering - IPCC). Dit globale wetenschappelijke rapport constateert dat de wereld
momenteel te kampen heeft met een achteruitgang van de biodiversiteit aan een nooit eerder
gezien tempo.
Tijdens de informele Raad Leefmilieu wisselden de deelnemers van gedachten over het gepaste
beleidsantwoord op Europees en nationaal niveau, dat zouden kunnen worden opgenomen in
de post-2020 globale en Europese biodiversiteitsstrategie.
Verschillende elementen kwamen hierbij aan bod, waaronder de nood aan integratie van
biodiversiteitsbeschermingsmaatregelen in andere sectoren (waaronder landbouw en
ruimtelijke ordening), de nood aan financiering, de win-win effecten van de bescherming van
biodiversiteit en natuur en van groene infrastructuur voor het tegengaan van
klimaatverandering en de aanpassing aan klimaatverandering. België pleitte ervoor om de
aanbevelingen van het rapport op te nemen in het volgende Europees milieuactieplan en in de
Europese strategie voor Duurzame Ontwikkeling.
De Europese Commissaris dringt aan dat er eindelijk echte actie wordt ondernomen en dat een
nieuw Europees actieplan voor de periode na 2020 op tijd klaar zou zijn voor de Conferentie
van de Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag, eind 2020.
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9. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Cultuur
Datum
23 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Isabelle Weykmans, viceminister-president en minister van Cultuur,
België (incl. titel)
Werkgelegenheid en Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap
Hoofdpunten van de 1. Raadsconclusies over de jonge creatieve generatie
agenda
2. Raadsconclusies over een betere grensoverschrijdende
verspreiding van Europese werken, met de nadruk op coproducties
3. Beleidsdebat: "Van het bestrijden van desinformatie naar het
herstellen van het vertrouwen van EU-burgers in de media"
4. Varia punt: Nominatie van Veszprém voor Europese Culturele
Hoofdstad 2023
5. Varia punt: debriefing van de ministeriële bijeenkomst in
Parijs over cultureel erfgoed
1.

Raadsconclusies over de jonge creatieve generatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De raadsconclusies benadrukken de noodzaak van een meer strategische benadering van de
deelname van kinderen en jongeren aan cultuur, waarbij het potentieel van digitale
technologieën wordt onderstreept. Ook moeten ze vaardigheden ontwikkelen die hen
voorbereiden op het leven en actief burgerschap. Tegelijkertijd moedigen de raadsconclusies
maatregelen aan die een soepele overgang tussen het onderwijssysteem en de arbeidsma rkt
mogelijk maken. Deze raadsconclusies volgen op de Europese Agenda voor Cultuur die de
Commissie in mei 2018 heeft goedgekeurd, waarin het belang van cultuur en creativiteit voor
de samenleving en voor het concurrentievermogen van de Europese economie werd benadrukt.
In november 2018 heeft de Raad het EU werkplan Cultuur 2019-2022 aangenomen, waarin een
sterkere focus kwam te liggen specifieke groepen, zoals jongeren, vaardigheden ontwikkelen
die belangrijk zijn voor hun toekomstige inzetbaarheid, actief burgerschap en sociale cohesie.
Vlaanderen kan deze tekst steunen.
2. Raadsconclusies over een betere grensoverschrijdende verspreiding van Europese werken,
met de nadruk op coproducties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De raadsconclusies erkennen de culturele en linguïstische diversiteit van Europa als een
belangrijke troef voor de Europese audiovisuele sector. De Raad belichtte twee actielijnen om
de verspreiding van Europese audiovisuele werken te verbeteren:
− directe maatregelen om coproducties aan te moedigen (met nadruk op het belang van
nationale of regionale fondsen, het MEDIA-programma, bilaterale overeenkomsten, de
rol van onafhankelijke producenten);
− steun voor een duurzaam ecosysteem voor coproducties (inclusief het aanmoedigen van
indirecte steun, netwerken, ondersteuning voor jonge professionals, bevordering van
bredere promotie en grensoverschrijdende verspreiding).
Vlaanderen kan deze raadsconclusies steunen.
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3. Beleidsdebat: "Van het bestrijden van desinformatie naar het herstellen van het vertrouwen
van EU-burgers in de media"

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens het beleidsdebat over desinformatie onderstreepten de cultuurministers het
transversale en multidisciplinaire karakter van desinformatie en het belang van
kwaliteitsjournalistiek voor het voortbestaan van de democratie. Uit het debat bleek dat de
lidstaten van mening verschilden over de noodzaak voor meer regelgeving. Vertrouwen in de
platformen en hun zelfregulering is voor sommige lidstaten prioritair, terwijl andere lidstaten
pleiten voor meer regelgeving. De gedragscode die door een aantal internetgiganten is
ondertekend was een noodzakelijke maar misschien niet voldoende stap. De meeste lidstaten,
waaronder ook België pleiten voor de verdere uitbouw en versterken van initiatieven voor
kwaliteitsvolle journalistenopleidingen, meer mediawijsheid en kritisch burgerschap.
4. Nominatie van Veszprém voor Europese Culturele Hoofdstad 2023

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Hongaarse delegatie heeft informatie gegeven over de plannen van de stad Veszprém voor
de titel "Europese Culturele Hoofdstad 2023".
5. Debriefing van de ministeriële bijeenkomst in Parijs over cultureel erfgoed

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad is door het voorzitterschap ook ingelicht over de resultaten van de bijeenkomst van
de ministers van Cultuur en Europese Zaken die op 3 mei 2019 in Parijs plaatsvond, na de brand
in de Notre-Dame-kathedraal. Tijdens deze bijeenkomst, die gezamenlijk door Frankrijk en het
Roemeense voorzitterschap werd voorgezeten, hebben de ministers verklaard een Europees
netwerk van experten inzake cultureel erfgoed te willen opzetten, dat op verzoek advies en
steun moet verlenen als een lidstaat daar behoefte aan heeft.

Sessie Sport
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van
agenda

23 mei 2019
Brussel
Michel Gerebtzoff, vice-permanent vertegenwoordiger
de 1.

Herziene resolutie van 2011 met betrekking tot de
vertegenwoordiging en voorafgaande coördinatie aan WADA
bijeenkomsten
2. Raadsconclusies met betrekking tot de toegang tot sport
voor personen met een handicap
3. Beleidsdebat over hoe meer kinderen en jongeren aan te
zetten tot sport in het Europa van de 21e eeuw
4. Varia: de conventie van de Raad van Europa over de
manipulatie van sportcompetities en volgende stappen voor
de EU
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1.

Herziene resolutie van 2011 met betrekking tot de vertegenwoordiging en voorafgaande
coördinatie aan WADA bijeenkomsten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Deze resolutie beschrijft hoe de coördinatie binnen de EU gebeurt in termen van
standpuntbepaling richting het WADA (Wereld Anti Doping Agentschap). Daarnaast staat ook
beschreven op welke manier de EU vertegenwoordigd wordt binnen het WADA.
Vlaanderen/België ijverde voor het behoud van 2 voorzitterschapsvertegenwoordigers en 1
expertminister, dit is de manier waarop de EU momenteel wordt vertegenwoordigd binnen het
WADA. De positie van expertminister wordt momenteel ingevuld door de Vlaamse minister van
sport. Vlaanderen/België is erin geslaagd om voldoende bondgenoten te vinden voor dit
standpunt en deze vorm van vertegenwoordiging te behouden. In het ideale geval had
Vlaanderen graag de noodzakelijke voorwaarde dat het “een minister van sport” moet betreffen
gewijzigd gezien in de voorwaarde dat het “een persoon op ministerieel niveau moet zijn met
voldoende expertise” maar hiervoor was onvoldoende draagvlak te vinden bij de ande re EU
lidstaten.
2. Raadsconclusies met betrekking tot de toegang tot sport voor personen met een
handicap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vlaanderen/België had weinig suggesties ter verbetering tegenover de voorgestelde tekst van
het EU voorzitterschap Roemenië. De discussies werden dan ook voornamelijk aangewend om
goede voorbeelden uit te wisselen met de andere EU lidstaten.
3. Beleidsdebat over hoe meer kinderen en jongeren aan te zetten tot sport in het Europa van
de 21e eeuw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

België slaagde erin om enkele zeer concrete toepassingen uit de verschillende gemeenschappen
naar voor te brengen. Specifiek voor Vlaanderen wordt verder bekeken welke goede
voorbeelden uit andere EU lidstaten kunnen opgenomen en eventueel geïmplementeerd
worden.
4. Varia: Conventie van de Raad van Europa over. de manipulatie van sportcompetities en
volgende stappen voor de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Dit punt werd geagendeerd door Denemarken. Denemarken onderstreept het belang van de
Macolin conventie in termen van matchfixing en de grote meerwaarde die hier kan bereikt
worden door dit probleem op een internationaal gecoördineerde manier aan te pakken.
Denemarken roept dan ook op om oplossingen te zoeken zodat andere EU lidstaten kunnen
overgaan tot ratificatie van deze conventie. België/Vlaanderen steunt deze interventie en stelt
zich constructief op, samen met 9 anderen EU lidstaten (LU, SL, SE, FR, SP, LT, DE, Nl en UK) om
een oplossing te zoeken voor de huidige patstelling. De uitgebreide steun voor deze interventie
verhoogt de druk richting de Europese Commissie en de andere lidstaten om met enige
dringendheid op zoek te gaan oplossingen en de huidige status quo te doorbreken.
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10. Raad Concurrentievermogen

Sessie Interne Markt, Industrie
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda
1.

27 mei 2019
Brussel
voor Kris Peeters, Minister van Economie
Ambassadeur
Jan
Hoogmartens,
Adjunct-Permanent
Vertegenwoordiger
van de 1. Toetsing van het concurrentievermogen
2. Industrie en interne markt
3. Werkprogramma inkomend Fins Voorzitterschap

Toetsing van het concurrentievermogen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Bieńkowska leidde de gedachtewisseling in met een presentatie over
marktconcurrentie en de impact ervan op het concurrentievermogen. De Commissaris legde in
haar presentatie de focus op de noodzaak van een gelijk speelveld en gelijke voorwaarden om te
kunnen concurreren, ook met buitenlandse bedrijven. Ze verwees ook naar de recente
Commissiemededeling “EU-China – A strategic outlook” van 12 maart 2019. Ze stelde dat sinds de
jaren negentig de concurrentie is toegenomen bij het uitbouwen van de interne markt, maar dat
sinds de financiële crisis ook de marktconcentratie is toegenomen op de Europese markt. De
marktdominantie van grote bedrijven in de EU neemt toe, en daarbij verschilt de situatie van land
tot land en van sector tot sector. Meer concurrentie zou concurrentievermogen ten goede komen,
maar ook goed zijn voor consumenten. De Commissaris wilde van de lidstaten weten welke rol de
Raad Concurrentievermogen hierin zou moeten spelen en wierp twee discussievragen op binnen
het kader van de veranderende mondiale concurrentie en de groei van de digitale economie: hoe
zou de beste eengemaakte markt er kunnen uitzien en hoe zou de verspreiding van nieuwe
technologieën ondersteund kunnen worden waarbij tegelijk de ongewenste impact van digitale
technologieën minimaal wordt gehouden?
De voorzitter van de Groep op Hoog Niveau voor Concurrentievermogen en Groei, Janne Känkänen,
benadrukte in zijn tussenkomst onder meer het belang van een goed werkende interne markt en
een goed werkende overheid. Hij onderstreepte ook de noodzaak van een holistische benadering
voor de verdere uitwerking van de interne markt.
Verschillende lidstaten onderstreepten het belang van de eengemaakte markt voor de economie,
maar ook het feit dat er nog te veel belemmeringen bestaan om de interne markt optimaal te
laten werken. Een aantal lidstaten legden ook de nadruk op de noodzaak om de dienstensector
verder te hervormen. Verschillende lidstaten vermelden ook de uitdagingen van de digitale
economie, digitale technologieën en grote technologische spelers voor de Europese
mededingingsregels. Voorts ging onder meer nog aandacht naar de belangrijke rol van KMO’s en
de lasten die KMO’s ondervinden van de bestaande EU-regelgeving.
België onderstreepte dat meer grensoverschrijdende samenwerking de sleutel is tot concurrentie
met grote Chinese en Amerikaanse bedrijven. België vermeldde het recente IPCEI-initiatief
(Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang) rond batterijen als goed voorbeeld
van hoe Europa binnen het bestaande kader via grensoverschrijdende samenwerking zijn
strategische belangen kan en moet verdedigen. Voorts legde België nog nadruk op KMO’s en het
verzekeren van een gelijk speelveld voor onze Europese bedrijven binnen en buiten de Europese
Unie.
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2. Beleidsdebat rond industrie en interne markt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Roemeense voorzitterschap organiseerde een publiek debat rond de thema’s industrie en
interne markt samen met focus, ten eerste, op een EU-strategie voor het industriebeleid en een
visie voor 2030 en, ten tweede, op een nieuw ambitieniveau voor een concurrerende
eengemaakte markt. Voor beide onderwerpen werden raadsconclusies aangenomen.
Commissaris Bieńkowska brak een lans voor een holistische aanpak en strategie rond
industriebeleid en voor een versterking van de industriële waardeketens, met de IPCEI als
belangrijke mijlpaal. Ze riep ook op tot een snellere digitalisering van bedrijven en de interne
markt.
De voorzitter van de Groep op Hoog Niveau voor Concurrentievermogen en Groei, Janne
Känkänen, stelde dat bedrijven meer betrokken moeten zijn en dat het noodzakelijk is om de
evolutie van productiviteit in relatie tot opkomende technologieën te analyseren. Hij haalde
ook de rol van private financiering, de commercialisering van goederen en diensten, en
staatssteun aan en stelde dat er een betere integratie tussen de interne markt en het
industriebeleid nodig is.
De lidstaten waren het in grote lijnen eens dat er behoefte is aan een sterke Europese
industriële basis, die in staat is om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, kansen
te grijpen en de uitdagingen aan te gaan van digitale transformatie en de overgang naar een
circulaire en klimaat-neutrale economie. Ze herhaalden de oproep van de Europese Raad aan
de Commissie om eind 2019, in nauw overleg met de lidstaten en de belanghebbenden, een
omvattende langetermijnstrategie voor het Europees industriebeleid te presenteren. Met
betrekking tot de interne markt benadrukten de ministers dat zij bereid zijn
ongerechtvaardigde belemmeringen voor grensoverschrijdende handel binnen de EU weg te
nemen, in het bijzonder in de dienstensector. Ze riepen op tot een toekomstige digitale
eengemaakte markt als standaard, die toekomstbestendig is en gericht is op de behoeften van
bedrijven en burgers. Zij hebben de Commissie verzocht uiterlijk maart 2020 een actieplan voor
de lange termijn voor te leggen voor de uitvoering en optimale toepassing van de interne markt
regels. Sleutelwoorden tijdens het debat waren: synergieën tussen het industrie- en interne
markt beleid, een holistische aanpak en mainstreaming van het concurrentievermogen, gelijk
speelveld, langetermijnvisie, ambitie, coherentie en vastberadenheid.
België pleitte voor een ambitieus industriebeleid en een Europese strategie die gepaard gaat
met concrete doelstellingen voor 2030. Daarnaast legde België, wat het industriebeleid betreft,
nog de nadruk op strategische waardeketens met aangepaste en coherente acties voor KMO’s,
op een gelijk speelveld, clusterbeleid, de marktopname van sleuteltechnologieën, het belang van
gemengde financieringsinstrumenten, en een aangepaste agenda inzake vaardigheden.
3. Werkprogramma inkomend Fins voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Finse delegatie stelde zeer algemeen de prioriteiten van het Finse voorzitterschap voor. Een
aantal zaken die zeker op de agenda zullen staan, zijn: het meerjarig financieel kader (MFK), de
rechtsstaat, migratie, de Economische en Monetaire Unie en brexit. Het doel van het
voorzitterschap is tegemoetkomen aan de verwachtingen van de Europese burgers (“ Make
decisions, Implement & Deliver” ).
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Het Finse voorzitterschap stelt drie prioriteiten binnen het domein Concurrentievermogen:
1. Duurzame groei. Een sterke een duurzame EU houdt het volgende in: een effectieve
interne markt met een modern industriebeleid; handelsbeleid als externe dimensie van
het Europese concurrentievermogen; de transitie naar een koolstofarme economie;
digitale economie als concurrentievoordeel; en vaardigheden en een inclusieve
maatschappij.
2. Een geïntegreerde aanpak. Zo een aanpak is nodig ten aanzien van het beleid inzake de
eengemaakte markt, industrie, innovatie en digitale zaken.
3. Onderzoek en Innovatie (O&I). De EU heeft een toekomstgericht O&I-beleid nodig, als
katalysator voor innovatiegeleide duurzame groei.
Het Finse voorzitterschap voorziet een informele Raad Concurrentievermogen op 4 en 5 juli in
Helsinki en een formele Raad Concurrentievermogen in Brussel op 26 en 27 september en op 28
en 29 december 2019.

Sessie Onderzoek
Datum
28 mei 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Ambassadeur
Jan
Hoogmartens,
Adjunct-Permanent
België
Vertegenwoordiger
Hoofdpunten van de 1. Onderzoek en innovatie als motor voor een meer
agenda
concurrerende EU
2. Werkprogramma van het inkomend Fins Voorzitterschap
1.

Beleidsdebat rond onderzoek en innovatie als motor voor een meer concurrerende EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, Europees Commissaris voor Interne Markt, Industrie,
Ondernemerschap en KMO’s die Commissaris Moedas verving tijdens deze Raad, beaamde dat
onderzoek en innovatie (O&I) belangrijke drijfveren zijn voor het concurrentievermogen van de
EU. De Commissaris verwees naar de mededeling “Europe in May 2019” die de Commissie uitbracht
naar aanleiding van de top in Sibiu. Daarin benadrukte de Commissie dat we O&I moeten focussen
op de ecologische, sociale en economische transities en gerelateerde maatschappelijke
uitdagingen. We moeten de wetenschappelijke sterktes van de EU als hefboom gebruiken voor
leiderschap in doorbraak- en disruptieve innovatie. De Commissie stelde voor om 100 miljard toe
te wijzen aan O&I tijdens het volgend meerjarig financieel kader (MFK). De Europese
structuurfondsen zullen gelijkaardige bedragen mobiliseren om O&I te ondersteunen in alle regio’s
van Europa, en het gebruik van deze fondsen zal afgestemd moeten zijn op het industriebeleid en
op het Europees Semester. De Commissaris verwees ook naar het Digitaal Europa Programma en
de synergiëen die met het Horizon Europa-programma opgebouwd zullen worden en wees op het
belang van de Europese innovatie ecosystemen en het innovatieprincipe. Tot slot benadrukte de
Commissaris dat ook op nationaal niveau vooruitgang geboekt moet worden via nationale
hervormingen van het O&I-beleid (met verwijzing naar het Europees Semester en een aantal
instrumenten zoals het Policy Support Facility en de slimme specialisatiestrategieën) en
onderstreept ze het belang van nationale investeringen in O&I.
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De lidstaten, en ook België, beamen het belang van O&I voor de concurrentiekracht van Europa.
België en verschillende lidstaten benadrukken in hun tussenkomsten verschillende zaken,
waaronder investeringen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie; synergieën tussen EUprogramma’s en afstemming tussen beleidsdomeinen (waaronder industriebeleid en
klimaatbeleid); grensoverschrijdende samenwerking; en het betrekken van de samenleving en de
burgers bij het definiëren van het (toekomstig) beleid inzake O&I. België benadrukte ook het belang
van een ambitieus Europees budget en pleitte voor de nood aan een mix van
financieringsinstrumenten. Traditioneel werd ook het aanpakken/dichten van de kloof inzake O&I
in Europa benadrukt, zodat iedereen aan het Kaderprogramma kan deelnemen. België pleitte met
een aantal lidstaten ook voor voldoende ondersteuning van toekomstige carrières van en
aantrekkelijke voorwaarden voor onderzoekers. België en een aantal lidstaten benadrukten tot
slot nog het belang van excellentie.
Het Verenigd Koninkrijk kondigde aan dat alle in aanmerking komende EU-burgers toegang zullen
blijven krijgen tot financiële steun volgend academiejaar.
Het Roemeense voorzitterschap concludeerde dat drie belangrijke strategische keuzes gemaakt
moeten worden op EU-niveau om ervoor te zorgen dat O&I krachtige stimulansen worden voor
een meer concurrentiële EU. Ten eerste is er een passende begroting nodig zodat Horizon Europa
kan investeren in O&I op basis van excellentie en zijn ook meer investeringen op nationaal niveau
een belangrijke voorwaarde. Ten tweede moet Horizon Europa de mogelijkheid creëren om een
agenda voor O&I vast te stellen om de internationale uitdagingen aan te pakken. Ten derde, moet
Europa voorzien in voorwaarden voor gelijke, billijke concurrentie, via regelgeving en een specifiek
kader voor staatsteun dat innovatie ondersteunt.
2. Werkprogramma inkomend Fins Voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Finland stelde het werkprogramma inzake Onderzoek voor van het Finse voorzitterschap van de
Raad van de EU tussen 1 juli en 31 december 2019. Inleidend stelde Finland dat het als eerste
voorzitterschap de prioriteiten van de Europese Raad van eind juni zal moeten integreren in de
Raadsagenda. Momenteel heeft Finland nog geen regering; de nieuwe regering zal hopelijk snel
instemmen met het voorzitterschapsprogramma. Een belangrijke prioriteit voor Finland is het
stimuleren van duurzame groei in Europa, op sociaal, economisch en milieu vlak. Daarvoor zal
Finland pleiten voor een holistische en geïntegreerde aanpak, met koppelingen tussen de
verschillende domeinen binnen de Raad Concurrentievermogen (waaronder interne markt,
industrie, digitalisering, innovatie...). Het Finse voorzitterschap zal onderzoek en innovatie als
algemene katalysator voor duurzame groei promoten.
Afhankelijk van de voortgang in de onderhandelingen, zal het Finse voorzitterschap proberen
zoveel mogelijk vooruitgang te boeken in de dossiers die vallen onder het meerjarig financieel
kader (MFK). Inzake Horizon Europa wil het Finse voorzitterschap kijken naar de synergieën met
de andere MFK-programma’s (structuurfondsen, Digitaal Europa Programma, InvestEU,
Ruimtevaartprogramma, Erasmus+...). Het Finse voorzitterschap wil ook zoveel als mogelijk het EIT
(Europees Instituut voor Innovatie en Technologie) naar voor schuiven.
Het Finse voorzitterschap voorziet een informele Raad Concurrentievermogen op 4 en 5 juli in
Helsinki en een formele Raad Concurrentievermogen in Brussel op 26 en 27 september en op 28
en 29 december 2019.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 mei 2019 werden 2 voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2019)3493
Naam: een toepassing van
cadmium en
cadmiumverbindingen in
elektrische contacten
Voorstel: C(2019)3580
Naam: geharmoniseerde
risico-indicatoren
2.

Inhoud
Voorstel voor een Rectificatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/171 van de Commissie van 16
november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium en cadmiumverbindingen in
elektrische contacten
Voorstel voor een Richtlijn (EU) …/… van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/128/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van geharmoniseerde risicoindicatoren betreft

Bevoegdheid1
Federale
bevoegdheid

Federale
bevoegdheid

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 mei 2019 werden zeven aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier

1

2

Inhoud

Omzettings
Bevoegdheid2
termijn

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.
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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RL: (EU) 2019/790
Naam: auteursrechten en
naburige rechten in de
digitale eengemaakte markt
RL: (EU) 2019/789
Naam: voorschriften inzake
de uitoefening van
auteursrechten en naburige
rechten die van toepassing
zijn op bepaalde onlineuitzendingen van
omroeporganisaties en
doorgifte van televisie- en
radioprogramma's
RL: (EU) 2019/782
Naam: vaststelling van
geharmoniseerde risicoindicatoren
RL: (EU) 2019/771
Naam: aspecten van
overeenkomsten voor de
verkoop van goederen
RL: (EU) 2019/770
Naam: aspecten van
overeenkomsten voor de
levering van digitale inhoud
en digitale diensten

Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 7/06/2021 Federale
auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging
bevoegdheid
van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG
Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot 7/06/2021 Federale
vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige
bevoegdheid
rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van
omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging
van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad

Richtlijn (EU) 2019/782 van de Commissie van 15 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 5/09/2019 Federale
2009/128/EG van het Europees Parlementen de Raad wat de vaststelling van
bevoegdheid
geharmoniseerde risico-indicatoren betreft
Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen,
tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot
intrekking van Richtlijn 1999/44/EG
Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale
inhoud en digitale diensten

1/07/2021

Federale
bevoegdheid

1/07/2021

Federale
bevoegdheid
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RL: (EU) 2019/713
Naam: bestrijding van
fraude meten vervalsing
van niet-contante
betaalmiddelen
RL: (EU) 2019/692
Naam: gemeenschappelijke
regels voor de interne
markt voor aardgas
3.

Richtlijn (EU) 2019/713 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 31/05/2021 Federale
betreffende de bestrijding van fraude meten vervalsing van niet-contante
bevoegdheid
betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad

Richtlijn (EU) 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot 24/02/2020 Federale
wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de
bevoegdheid
interne markt voor aardgas

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).
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.
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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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
Naam: isolatieafstanden
Sorghum spp.
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Van den Heuvel

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

voor

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

Laatste stand van zaken
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de
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

Termijn
18-11-2016
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(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 en werd finaal goedgekeurd op 3 mei 2019. Publicatie
voorzien voor juni 2019.
De wijziging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (door VREG) is voorzien
voor september-oktober 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. De definitieve goedkeuring
volgde op 17 mei 2019. Publicatie voorzien voor juni 2019.

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
Naam: vermindering van de
01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
nationale emissies van bepaalde
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar de richtlijn stelt dat de lidstaten de
luchtverontreinigende stoffen
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017 om te
Beleidsdomein(en): OMG
voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissieMinister(s): 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
RL: (EU) 2016/2284
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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
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. Het besluit is definitief goedgekeurd op 3 mei 2019, publicatie wordt verwacht in juni 2019.
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B. Vlaams scorebord van december 20194
Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 7 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Vlaanderen heeft hier al één richtlijn van
omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2019/514

30/06/2019

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
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 werd op 3 mei
2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Minister(s): Bourgeois
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
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

11/06/2019

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

Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting 30/06/2019
van belastinggeschillen in de Europese Unie

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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Naam: mechanismen ter
beslechting van
belastinggeschillen

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.

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2018/1846
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land

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

30/06/2019

Vlaanderen is bevoegd ADR- en ADN-aspecten in de Richtlijn om te zetten. De Vlaamse
omzettingsmaatregelen zijn in opmaak op administratief niveau.

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

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/114 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging van de 31/08/2019
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
De Richtlijn wordt omgezet per ministerieel besluit. Het ontwerp van besluit is eind maart voor
advies aan de Raad van State bezorgd en werd op 9 mei 2019 definitief goedgekeurd.

Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Van den Heuvel
RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve
emissiereducties
koolstofarme investeringen

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van 31-12-2018
van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme 9-10-2019
investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814
en De omzettingstermijn van de Richtlijn is 9 oktober 2019, maar de Richtlijn bepaalt dat de lidstaten
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten laten treden om uiterlijk

Beleidsdomein(en): OMG
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Minister(s): Van den Heuvel

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 aanmelding bij de Europese
Commissie 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
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

▪

▪

15/11/2019

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) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige
grensoverschrijdende
constructies

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

31/12/2019

De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

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

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

Beleidsdomein(en): OMG

De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

10/03/2020

Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2018/645

Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van 23/05/2020
Naam: de vakbekwaamheid en Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van
de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen
bestuurders van bepaalde voor en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
5

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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goederen- en personenvervoer Artikel 1 van de Richtlijn vereist omzetting op Vlaams niveau. Deze omzetting is in voorbereiding.
over
de
weg
bestemde
voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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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 mei 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 14 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:
11 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Twee lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken

6

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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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. Het besluit is definitief goedgekeurd op 3 mei 2019, publicatie wordt verwacht in juni 2019.

Nr.: 2018/0237

Fase 2: IGS (24/09/2018)

Naam: Vermindering van de
nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen

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

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: (EU) 2016/2284

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

2. Zeven lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
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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

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.

Nr.: 2016/2005

Fase 2: IGS (8/11/2018)

Naam: luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

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

Beleidsdomein(en): OMG

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

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

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa
De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO 2) 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.

Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

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

Nr. 2018/2095
Naam: de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen

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
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Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Minister(s): Peeters, Weyts
Richtlijn: 2014/94/EU

De Commissie maakt voor het Vlaams gewest gewag van ontbrekende (informatie van) maatregelen onder Artikel
2, lid 1, Artikel 2, lid 6, Artikel 2, lid 8, Artikel 2, lid 9, Artikel 4, lid 6, Artikel 4, lid 11 en onder Bijlage II: punten 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.3. Maatregelen onder Artikel 4, lid 12 en Artikel 5, lid 2 zouden “lopend” zijn.
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor tankstations en walstroomvoorzieningen moeten nog omgezet worden in
Vlaamse reglementering. Deze omzetting wordt uitgevoerd via een besluit tot wijziging van VLAREM, een wijziging
van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (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 en werd finaal goedgekeurd op 3 mei 2019. Publicatie voorzien voor juni 2019.
De wijziging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (door VREG) is voorzien voor septemberoktober 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. De definitieve goedkeuring volgde op 17 mei 2019.
Publicatie voorzien voor juni 2019.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

Fase 3: MROA (28/04/2017)
in

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.

Minister(s): Weyts

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Hiervoor werd een decretale rechtsgrond gecreëerd

Richtlijn: 2009/18/EG
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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 7/05/2019: Belgisch antwoord op MROA verzonden
nalevingsmaatregelen uit het 7/03/2019: MROA ontvangen
Protocol van Nagoya
14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
Minister(s): Van den Heuvel
De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Verordening: (EU) 511/2014
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
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.
In het antwoord op het MROA dd. 7 mei 2019 wordt nader toegelicht dat artikel 11 en artikel 6, lid 1 (in relatie tot
artikelen 9 en 10) in Vlaanderen wel degelijk zijn uitgevoerd doordat de sancties van titel 16 van DABM toepasselijk
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zijn op overtredingen van de ABS-verordening en toezichtsbevoegdheden overeenkomstig titel 16 DABM zijn
toegekend aan ANB.
3. Elf afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2018/0131

Fase 2: IGS (19/07/2018)

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

-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal
gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese
Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad
van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal
goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en werd op 20
maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr.: 2018/0303

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

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

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: (EU) 2016/1629

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 7 oktober 2018
moest omgezet zijn.
De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
voorschriften voor binnenschepen. Dit besluit werd op 20 juli principieel en op 5 oktober 2018 definitief
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goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 12 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 19 december 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Nr.: 2018/0304

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

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

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

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

Nr.: 2018/0299

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: toegankelijkheid van de
websites en mobiele applicaties
van overheidsinstanties

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

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

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

Richtlijn: (EU) 2016/2102

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

Nr: 2018/0302

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: terrorismebestrijding

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

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

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.
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Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. Het besluit werd op 17 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 18 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
EWI, OV
1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Minister(s): Muyters, Vandeurzen,
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
Crevits
samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
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
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met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal
goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en 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.
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06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
richtlijn niet volledig heeft omgezet.
08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
08 per dag
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie.
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De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie.
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
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-

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

4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere 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
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bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

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

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

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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