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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft:
In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen relevante
ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand oktober 2019.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. Vlaams minister-president Jambon roept brexit Taskforce bijeen
Op maandag 21 oktober riep Vlaams minister-president Jambon een brexit Taskforce bijeen. Ministerpresident Jambon, viceminister-president Crevits en minister Peeters zaten samen met
vertegenwoordigers van de meest betrokken beleidsdomeinen en de zwaarst getroffen economische
sectoren om een stand van zaken op te maken. De mogelijke scenario’s alsook de reeds genomen en
geplande Vlaamse maatregelen werden overlopen. Tegelijk was dit een gelegenheid om bijkomende
bezorgdheden en tekortkomingen te identificeren.
1.2. Vlaams minister-president bevriest uitvoer dual use goederen naar Turkije
De Europese ministers van Buitenlandse Zaken veroordeelden het unilaterale militaire optreden van
Turkije in het noordoosten van Syrië. Ze veroordeelden de Turkse acties omwille van het
onaanvaardbaar menselijk lijden dat ze veroorzaken, de strijd tegen Daesh ondermijnen en een
ernstige bedreiging vormen voor de Europese veiligheid. De Europese lidstaten zullen hun beleid
inzake wapenuitvoer naar Turkije aanscherpen. Een aantal lidstaten besliste zelfs om onmiddellijk de
vergunningen voor wapenuitvoer naar Turkije stop te zetten. Minister-president Jambon had zich na
aanvang van het conflict erg bezorgd geuit over het lot van de Koerden en over de humanitaire
gevolgen ervan. Hij had de Raad opgeroepen de daden van Turkije sterk te veroordelen en kondigde
op 10 oktober een bevriezing aan van uitvoeraanvragen van dual use goederen vanuit Vlaanderen
naar Turkije. Het is voor de Vlaamse Regering van cruciaal belang dat de EU eensgezind en
krachtdadig reageert. Minister-president Jambon riep ook Hoge Vertegenwoordiger Mogherini op om
alle diplomatieke middelen in te zetten om de escalatie van het geweld te stoppen, de toegang van
humanitaire hulp te garanderen, de toelating van internationale waarnemers tot de regio mogelijk
te maken en de vredesgesprekken (met Koerdische vertegenwoordiging) te hervatten.
1.3. Beleidsdebat over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 bevestigt divergenties onder de
lidstaten
De Raad Algemene Zaken besprak het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. De discussie spitste zich
toe op drie thema’s: de totaalomvang van het nieuwe MFK, de balans tussen de verschillende
uitgavencategorieën en conditionaliteit. Inzake de grootte van het budget benadrukte België opnieuw
het belang van een realistische en toekomstgerichte begroting waarbij het totale niveau in evenwicht
is. Uit het beleidsdebat bleek eens te meer dat de standpunten van de lidstaten nog ver uit mekaar
liggen. Een akkoord onder de lidstaten is nog niet binnen handbereik.
1.4. Nog heel wat discussie over het beheermodel en de ecoregeling in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid na 2020
De Europese ministers van Landbouw maakten een stand van zaken op in de besprekingen over het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Daaruit bleek dat de discussies nog lang niet
afgesloten zijn. Enerzijds blijken de lidstaten nog niet op één lijn te zitten over het nieuwe
beheermodel waarbij meer verantwoordelijkheid bij de lidstaten komt te liggen. Anderzijds bleken de
lidstaten verdeeld over het verplichte karakter van de ecoregeling in de pijler van de directe
betalingen.

Pagina 2 van 6

1.5. Vlaanderen wil dat de Commissie de impact van nationale klimaatbijdragen en globale emissies
op de Europese concurrentie- en handelspositie analyseert
De Europese Raad van 20 juni 2019 sprak zich uit voor een klimaatneutraal Europa in lijn met het
Parijs-akkoord. Evenwel kon er toen geen consensus bereikt worden over de einddatum. Voor het
eind van dit jaar moet de Europese Raad verder richting geven. De ministers van Leefmilieu bogen
zich in oktober over de voorwaarden, de stimulansen en het kader die nodig zijn om de transitie naar
een klimaatneutrale EU mogelijk te maken. Verschillende lidstaten (waaronder België) benadrukken
het belang van investeringen, onderzoek en ontwikkeling. Verschillende lidstaten drongen aan op een
“just transition fund” om de sectoren en regio’s bij te staan die de grootste transitie moeten
doormaken. België onderstreepte dat naast een rechtvaardige transitie ook de competitiviteit deel
moet uitmaken van het brede maatschappelijke debat. Het Europese kader moet volgens ons land
ook een kostenefficiënte toewijzing van de inspanningen mogelijk maken. Tot slot vroeg België aan
de Commissie om de impact van de nationale bijdragen en de globale emissies op de Europese
concurrentie- en handelspositie te analyseren.
1.6. Vlaanderen steunt de vervolmaking van de non-discriminatierichtlijn en vraagt verduidelijking bij
de optie om te beslissen bij gekwalificeerde meerderheid
De Europese ministers van Werk hielden een debat over non-discriminatie. Er bleek geen
eensgezindheid over hoe non-discriminatie best gegarandeerd kan worden, via EU-coördinatie dan
wel louter via nationale regelgeving. Tijdens het aansluitende lunchdebat werd gepolst naar de
mogelijkheden om tot efficiëntere besluitvorming te komen (in zowel deze materie, als die met
betrekking tot sociale bescherming) via een uitbreiding van het gebruik van de stemming bij
gekwalificeerde meerderheid.
1.7. VS legt handelstarieven op aan diverse EU producten ter waarde van 7,5 miljard dollar
De handelsactualiteit van oktober stond voornamelijk in het teken van de ontwikkelingen in het
langlopende handelsgeschil waarbij de VS subsidies van de EU aan vliegtuigbouwer Airbus aanklaagt,
die ingaan tegen de verplichtingen van enkele multilaterale handelsverdragen. Een arbitragepanel van
de Wereldhandelsorganisatie maakte op 2 oktober bekend dat de VS tegenmaatregelen mag nemen
ter waarde van 7,5 miljard USD. De Amerikaanse tarieven zijn gericht op zowel aeronautische
producten als typische EU-producten buiten die sector zoals kazen, wijn en olijfolie en gingen in op
18 oktober. De directe impact voor Vlaanderen is eerder beperkt, maar de indirecte invloed van de
tarieven kan veel groter zijn. Omgekeerd verwacht de EU binnen een negental maanden eveneens
een oordeel van de WTO in een gelijkaardige zaak waarbij Amerikaanse subsidies aan Boeing
aangeklaagd worden. Hoewel de gesprekken daartoe de voorbije maanden mislukten, liet de VS weten
open te staan om tot een onderhandelde oplossing te komen en verdere escalatie van tarieven te
voorkomen, iets waar de EU sterk voor ijvert.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 31 oktober 2019 werden geen voorstellen van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage I.
2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 31 oktober 2019 werden 5 aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage I.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

technische wijziging van de bijlagen II en IV bij Richtlijn 92/29/EEG
technische wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij Richtlijn 2000/54/EG
technische wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG
een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde
van Richtlijn 98/24/EG
voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

2.3. Omzetting EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde
In bijlage I gaat een stand van zaken van de omzetting van EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde.

2.3.1.

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 december 2019

Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet
omzetten. Vlaanderen heeft hier al 6 richtlijnen van omgezet.
B.

Vlaams scorebord juni 2020

Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 4 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
C.

Vlaams scorebord december 2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet
omzetten.

2.3.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet
omzetten.
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2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in oktober 2019 nog maatregelen nemen in 10 inbreukdossiers (= de
lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
−
−

2 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
8 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van
richtlijnen of andere bronnen van het Europees recht

De Vlaamse overheid was in oktober 2019 betrokken in 14 inbreukdossiers waarin de nodige
maatregelen reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
−
−

9 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van
richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht

Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:

Stand van de procedure

31.10. 30.11. 31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.08. 30.09. 31.10.
2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ingebrekestellingen

7

11

10

10

7

7

7

7

8

8

8

Met redenen omklede
adviezen

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dagvaardingen

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

14

13

13

9

9

9

9

10

10

10

Eerste veroordeling door
het Hof van Justitie
Ingebrekestellingen na een
eerste veroordeling
Dagvaardingen na een
eerste veroordeling
Tweede veroordeling door
het Hof van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers
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Bijlage
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I

Ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken

Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan JAMBON
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