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BIJLAGE I: AGENDA (EUROPESE) RAAD
1. Agenda december 2019, januari 2020 en februari 2020

DATUM
2-3 december
2-3 december

4 december

4 december
5 december
9 december
9 december

10 december

10 december
12-13 december
16-17 december

19 december

DECEMBER 2019
RAAD
WOORDVOERDER
Raad Justitie en Binnenlandse
Federaal
zaken
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer, Telecom)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Buitenlandse zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werk, Sociaal beleid)
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Landbouw en visserij

Raad Leefmilieu

ASSESSOR
n.v.t.

Vervoer: Brussels

Federaal

Hoofdstedelijk
Gewest
Telecom: n.v.t.
Vlaams Gewest

Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal

n.v.t.
Franse
Gemeenschap

Federaal

Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap

Federaal
Federaal

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

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Gewest
Vlaams Gewest

Federaal
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DATUM
10 januari
20 januari
21 januari
22-24 januari
27-28 januari

28 januari

DATUM
3-4 februari

17 februari
17 februari
18 februari
20 februari
20 februari
25 februari
27 februari

28 februari

JANUARI 2020
RAAD
WOORDVOERDER
Buitengewone Raad
Federaal
Buitenlandse zaken
Eurogroep
Federaal
Raad Economische en
Federaal
financiële zaken
Informele Raad Justitie en
Federaal
Binnenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Raad Algemene zaken
Federaal

FEBRUARI 2020
RAAD
WOORDVOERDER
Informele vergadering van
Brussels
Ministers voor Onderzoek
Hoofdstedelijk
Gewest
Eurogroep
Federaal
Raad Buitenlandse zaken
Federaal
Raad Economische en
Federaal
financiële zaken
Europese Raad Meerjarig
Federaal
Financieel Kader
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Duitstalige
Cultuur en Sport (Onderwijs)
Gemeenschap
Raad Algemene zaken
Federaal
Raad Concurrentievermogen
Interne markt:
(Interne Markt, Industrie)
Federaal
Industrie: Waals
Gewest
Raad Concurrentievermogen
Brussels
(Onderzoek)
Hoofdstedelijk
Gewest

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

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest (roterend)
n.v.t.

ASSESSOR
Federaal

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

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

Interne markt:
Waals Gewest
Industrie: Federaal
Federaal
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2. Agenda maart 2020

DATUM
4-5 maart
5 maart
6 maart

10-11 maart

12 maart
13 maart
13 maart
16 maart
17 maart
19 maart

20 maart

23 maart
23-24 maart

MAART 2020
RAAD
WOORDVOERDER
Informele Raad Buitenlandse
Federaal
zaken (Defensie)
Raad Leefmilieu
Vlaams Gewest
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Volksgezondheid)
Informele vergadering van de
Federaal
Ministers voor Maritiem
Transport
Raad Buitenlandse zaken
Federaal
(Handel)
EU-India Top
Federaal
Raad Justitie en Binnenlandse
Federaal
zaken
Eurogroep
Federaal
Raad Economische en
Federaal
financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

Informele vergadering van
Ministers voor
Concurrentievermogen (luik
Industrie / Interne Markt)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Algemene zaken
Tripartite Sociale top

26-27 maart
30-31 maart

Europese Raad
informele vergadering van de
ministers van cohesie

Federaal
Franse
Gemeenschap

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

Werk/sociaal:

Industrie: Waals

Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap
Gezondheid: Franse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Interne markt: Waals
Gewest
Industrie: Federaal

Gewest
Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Interne markt:
Federaal

Visserij: Vlaams
24 maart
25 maart

ASSESSOR
n.v.t.

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Waals Gewest

n.v.t.
Vlaamse
Gemeenschap
n.v.t.
n.v.t.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1.

Mechanisme voor een rechtvaardige transitie

KERNINFORMATIE
Titel

Publicatiedatum
Referentie
Link

Rechtsbasis

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF)
- Mededeling van de Commissie: Investeringsplan voor een duurzaam Europa,
Investeringsplan voor de Europese Green Deal
14-01-2020
- Verordening COM(2020) 22 final
- Mededeling COM(2020) 21
- Verordening: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1579875386866&uri=CELEX:52020PC0022
- Mededeling: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/NL/COM2020-21-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
Verordening: art. 174 en 175 van het verdrag betreffende de werking van de EU

HOOFDACTOREN EU
Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie bestaat uit 3 pijlers.
• pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
• pijler 2: InvestEU
• pijler 3: EIB
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
Europese Commissie
Raad van de EU
Europees Parlement

Directoraat-Generaal – Regionaal beleid en stadsontwikkeling
Raad Algemene Zaken (Cohesie)
Commissie Regionale Ontwikkeling

Pijler 2: InvestEU
Europese Commissie
Raad van de EU
Europees Parlement

Directoraat-Generaal Economische en financiële zaken
Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) (tbc)
Commissie Economische en Monetaire Zaken (tbc)

Pijler 3: EIB
Europese Commissie
Raad van de EU
Europees Parlement

Directoraat-Generaal Economische en financiële zaken
Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)
Commissie Economische en Monetaire Zaken

HOOFDACTOREN VLAANDEREN
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
Trekkend Vlaams
minister
Betrokken Vlaams
ministers

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister
van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
• Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
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•

Trekkend Vlaams
beleidsdomein
Betrokken Vlaamse
beleidsdomeinen

Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
• Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme
• Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen
en Onroerend Erfgoed
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen – Departement Buitenlandse Zaken
•
•
•
•
•

Vlaamse
Belanghebbenden

•
•

Beleidsdomein Wetenschap en Innovatie – Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie en Agentschap Innoveren & Ondernemen
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie – Departement Werk en Sociale
Economie en ESF-Agentschap
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming – Departement Onderwijs en
Vorming
Beleidsdomein Omgeving – Departement Omgeving
Beleidsdomein Financiën en Begroting – Departement Financiën en
Begroting
In het kader van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
organiseerde het departement Buitenlandse Zaken in samenwerking met
VLEVA een consultatie van belanghebbenden.
VLEVA en de Minaraad organiseerden een informatiesessie op 28 januari

Pijler 2: InvestEU
Trekkend Vlaams
minister

Betrokken Vlaams
ministers
Trekkend Vlaams
beleidsdomein
Betrokken Vlaamse
beleidsdomeinen
Vlaamse
Belanghebbenden

Voor EU-bespreking: Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair
Management
Voor implementatie: Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie
en Landbouw
Alle ministers van de Vlaamse Regering
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen – Departement Buitenlandse Zaken
Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
•
•

In het kader van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
organiseerde het departement Buitenlandse Zaken in samenwerking met
VLEVA een consultatie van belanghebbenden.
VLEVA en de Minaraad organiseerden een informatiesessie op 28 januari

Pijler 3: EIB
Trekkend Vlaams
minister
Betrokken Vlaams
ministers
Trekkend Vlaams
beleidsdomein
Betrokken Vlaamse
beleidsdomeinen
Vlaamse
Belanghebbenden

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en
Onroerend Erfgoed
Alle ministers van de Vlaamse Regering
Beleidsdomein Financiën en Begroting – Departement Financiën en Begroting
Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
In het kader van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
organiseerde het departement Buitenlandse Zaken in samenwerking met
VLEVA een consultatie van belanghebbenden.
VLEVA en de Minaraad organiseerden een informatiesessie op 28 januari
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ESSENTIE VAN HET VOORSTEL
Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie werd op 14 januari aangekondigd als onderdeel van
de mededeling over het investeringsplan voor een duurzaam Europa. Het doel van het mechanisme voor
een rechtvaardige transitie is om in de periode 2021-2027 tot 100 miljard euro aan investeringen te
mobiliseren ten behoeve van regio's in Europa om negatieve economische en sociale gevolgen van de
klimaattransitie op te vangen.
De middelen zullen worden ingezet via drie pijlers van (i) een Fonds voor een rechtvaardige transitie
dat onder gedeeld beheer wordt uitgevoerd en dat zal worden gebruikt om subsidies te verstrekken; (ii)
een specifieke regeling in het kader van InvestEU gericht op private investeringen; (iii) en een nieuwe
leningsfaciliteit voor de overheidssector die samen met de Europese Investeringsbank wordt uitgevoerd,
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie (subsidies)
Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) is een nieuw instrument dat een aanvulling vormt op
de programma's die in mei en juni 2018 zijn voorgesteld door de Commissie. Er wordt een zevenjarig
budget voorgesteld van 7,5 miljard euro (in prijzen van 2018).
Alle lidstaten komen in aanmerking voor financiering uit het Fonds. De verdeelsleutel voor de verdeling
van de middelen over de lidstaten, is gebaseerd op de omvang van de uitdaging van het koolstofarm
maken van de meest koolstofintensieve regio's (via de overeenkomstige industriële emissies), de sociale
uitdagingen in het licht van het potentiële banenverlies in de industrie, de steenkool- en
bruinkoolwinning en de productie van turf, de winning van olieschalie en de noodzaak van de
daaropvolgende omscholing van de werknemers. De verdeelsleutel weerspiegelt ook het relatieve niveau
van economische ontwikkeling. Dit resulteert in een toewijzing waarbij ongeveer twee derde van de
middelen gaat naar landen met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder
dan 90% van het EU-gemiddelde ("cohesielanden").
Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Fonds zal elke lidstaat een of meerdere ‘territoriale
plannen voor een rechtvaardige transitie’ moeten voorleggen aan de Commissie. Deze plannen dienen
rekening te houden met de Europese semestercyclus 2020 en de nationale energie- en klimaatplannen.
Na goedkeuring door de Commissie van deze plannen, kan er aanspraak worden gemaakt op de drie
pijlers van het mechanisme.
Bij aanwending van middelen uit het Fonds moet elke lidstaat minimaal 1,5 en maximaal 3 euro uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en/of het Europees Sociaal Fonds Plus toewijzen voor elke
euro die het uit het JTF opneemt. Deze uitgaven uit de EU-begroting worden ook aangevuld met
nationale medefinanciering. Hierdoor zou het totale bedrag aan overheidsmiddelen dat via het JTF
wordt gemobiliseerd tussen de 30 en 50 miljard euro bedragen,
Pijler 2: InvestEU (financiële producten gericht op de private sector)
Met de “InvestEU specifieke rechtvaardige transitieregeling” wil de Commissie private investeringen
aanmoedigen. Voor het schema is een budget van 1,8 miljard euro (prijzen 2018) voorzien binnen het
globale budget van het InvestEU programma (15,2 miljard in prijzen 2018). De 1,8 miljard middelen moeten
toelaten om in totaal 45 miljard euro investeringen te mobiliseren.
De algemene voorwaarden van InvestEU blijven gelden. De enige bijkomende voorwaarde t.o.v. InvestEU
in het algemeen, is dat de InvestEU specifieke rechtvaardige transitieregeling is voorbehouden voor
projecten in regio’s met een goedgekeurd ‘Territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie’ of projecten
die deze regio’s direct ten goede komen (ook al zijn deze projecten niet in deze regio zelf). De regeling
zou erop gericht zijn de nationale verdeelsleutel in het kader van het JTF te weerspiegelen, maar de
Commissie stelt tegelijk dat het gebruik van InvestEU vraaggestuurd blijft en zal het afhangen van de
projectpijplijn.
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Vergeleken met de eerste pijler zal het ook investeringen mogelijk maken in een breder scala van
projecten, in overeenstemming met de bredere subsidiabiliteit van investeringen in het kader van
InvestEU: decarbonisatieprojecten, sociale infrastructuur, alsmede projecten voor energie- en
vervoersinfrastructuur, met inbegrip van gasinfrastructuur en stadsverwarming. Er zal specifieke
technische bijstand beschikbaar worden gesteld om projecten via de InvestEU Advisory Hub
investeringswaardig te maken.
Er worden verschillende standaarden en monitoringsinstrumenten in het vooruitzicht gesteld, waarvoor
de toepassing verplicht wordt voor de InvestEU implementing partners.
Pijler 3: EIB (leningen voor de publieke sector)
Het voorstel betreft het ter beschikking stellen van een leningsfaciliteit van €10 miljard voor publieke
sector (overheid+entiteiten) ikv klimaattransitie. Dit binnen het kader van de huidige middelen van de
EIB en de huidige herbalancering van de portfolio naar 50% duurzame projecten tegen 2025.
Dit wordt gekoppeld aan €1,5 miljard aan EU-middelen, afkomstig uit de reflow van de financiële
instrumenten, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als interest- of investeringssubsidie met als
doelstelling het ondersteunen van (overheids)projecten die onvoldoende marktinkomsten genereren.
Sectoren: Energie, transportinfrastructuur, warmtenetten, maatregelen mbt energie-efficiëntie, renovatie
(sociale huisvesting)
Deze faciliteit is voorbehouden voor projecten in regio’s met een goedgekeurd Territoriaal plan voor
een rechtvaardige transitie of projecten die deze regio’s direct ten goede komen (ook al zijn deze
projecten niet in deze regio zelf). De faciliteit zou erop gericht zijn de nationale verdeelsleutel in het
kader van het JTF te weerspiegelen.
INSCHATTING VAN HET VOORSTEL
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
De Commissie heeft de 7,5 miljard euro budget verdeeld over de 27 lidstaten op basis van een specifieke
allocatiemethode. De Belgische allocatie bedraagt 68 miljoen euro voor zeven jaar (prijzen 2018). Voor
elke euro die België zal opnemen uit het Fonds zal minimaal anderhalve euro moeten bijgepast worden
uit de gezamenlijke Belgische allocatie voor EFRO en ESF+. Samen met een EU-cofinancieringspercentage
van 55% komt dit volgens de Commissie neer op 311 miljoen euro aan subsidies uit het Fonds voor een
rechtvaardige transitie.
Op een budget van 7,5 miljard euro vloeit maar 68 miljoen euro naar België. Dat is zes euro per inwoner.
Samen met Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden deelt België de laatste plaats.
In bijlage D van het landverslag in het kader van het Europees Semester geeft de Europese Commissie
aan dat de JTF middelen van pijler 1 volgens haar geconcentreerd ingezet moeten worden op 3 gebieden
binnen de provincie Henegouwen: Doornik, Bergen en Charleroi. De Commissie verantwoordt haar
voorstel door te stellen dat de intensiteit van broeikasgasemissies daar zeer hoog is, de industriële
transitie daar nog steeds bezig is en er een groot aantal werknemers in koolstofintensieve sectoren
werken. Volgens de inschatting van de Commissie zou Vlaanderen dus geen aanspraak kunnen maken
op middelen uit pijler 1. Hoewel pijler 2 en pijler 3 een bredere geografische reikwijdte hebben, kunnen
middelen uit de laatste twee pijlers enkel geïnvesteerd worden in Vlaanderen op voorwaarde dat deze
projecten essentieel zijn voor de transitie binnen de gebieden geïdentificeerd voor pijler 1.
Pijler 2: InvestEU
De voorstellen van de Commissie voor het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie hebben concrete
gevolgen voor de InvestEU implementing partners. Zoals geweten, zal de Participatiemaatschappij
Vlaanderen (PMV) zich kandidaat stellen als InvestEU implementing partner. De implementing partners
zullen meer rekening moeten houden met klimaat- en milieudoelstellingen in hun werking. Er worden
incentives in het vooruitzicht gesteld voor implementing partners voor projecten in transitieregio’s (vb.
fees of voordeligere risicodekking). Ook verklaart de Commissie prioriteit te zullen verlenen aan
implementing partners die financiële producten aanbieden die bijdragen aan de rechtvaardige transitie
doelstellingen. De rechtvaardige transitie doelstellingen zullen worden opgenomen in InvestEU
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investeringsrichtlijnen en garantie-overeenkomsten. En tot slot zullen de implementing partners de
standaarden en monitoringsinstrumenten moeten toepassen (zie boven).
Naar verwachting zullen er relatief weinig middelen naar Vlaanderen vloeien binnen Pijler 2 van het
Mechanisme voor een rechtvaardige transitie. De voorstellen hebben bijgevolg ook een negatief effect
op het aantal middelen dat vanuit InvestEU in zijn geheel naar Vlaanderen zullen vloeien.
Pijler 3: EIB
Het voorstel betreft geen additionele middelen die de EIB ter beschikking stelt. Dit voorstel kader vooral
in de reeds genomen beslissing van de EIB op 14 november 2019 om het aandeel van klimaat- en
duurzame investeringen op te trekken van 25% naar 50% van de portfolio tegen 2025.
Naar verwachting zullen er relatief weinig middelen naar Vlaanderen vloeien binnen Pijler 3 van het
Mechanisme voor een rechtvaardige transitie. De voorstellen zouden bijgevolg ook een (beperkt) negatief
effect op het aantal middelen dat vanuit de EIB ter beschikking gesteld worden aan het Vlaams Gewest.
Er dient meer duidelijkheid verschaft te worden over de combinatie van de leningfaciliteit met de 1,5
mia euro aan investerings/rentesubsidies. In het kader van de benodigde renovaties en energieefficiëntiemaatregelen zou deze piste interessant kunnen zijn.
VLAAMSE POSITIE
Meerjarig Financieel Kader Het uitgangspunt voor de Vlaamse Regering in de beoordeling van de
wetgevende voorstellen in het MFK 21-27 is haar visienota op de toekomst van de EU. Het begrip ‘Europese
toegevoegde waarde’ dient centraal te staan in alle uitgaven van de EU. Vlaanderen steunt de shift zoals
voorgesteld door de Europese Commissie en wenst op dit elan verder te gaan voor zover de middelen
voor landbouw en structuurfondsen voor Vlaanderen gevrijwaard blijven.
Klimaatmainstreaming De Vlaamse regering heeft van meet af aan haar steun uitgesproken om in 21-27
minstens een kwart van de EU-middelen te investeren in klimaatbeleid.
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
Allocatiemethode De allocatie aan België uit het JTF is, overeenkomstig de berekeningsmethode zoals
voorgesteld door de Europese Commissie, zeer laag. Samen met zes andere landen ontvangt België een
minimum van zes euro per inwoner. Het is nog niet voor alle criteria in deze berekeningsmethode
duidelijk op welke statistieken de Commissie zich heeft gebaseerd, maar de allocatiemethode lijkt de
regio’s met industrie met hoge toegevoegde waarde te benadelen. Nochtans staan deze regio’s ook voor
een grote transitie-uitdaging: er zijn veel absolute reducties nodig om te kunnen overgaan naar
klimaatneutraliteit en de reducties die nog moeten worden gedaan zijn vaak duur, doordat er al heel
wat inspanningen gedaan zijn in het verleden. Bovendien zijn deze regio’s belangrijk voor de Europese
economie.
De Vlaamse regering:
• wenst zo snel mogelijk absolute transparantie van de Europese Commissie over de
allocatiemethode en de gebruikte statistieken.
• pleit ervoor om in de allocatiemethode regio’s met een industrie met een hoge toegevoegde
waarde niet te benadelen.
• vraagt een aanpassing van de criteria die gehanteerd worden bij de verdeling tussen de
lidstaten van de middelen uit het fonds. Aangezien het geld vooral bedoeld is om de industriële
transitie te ondersteunen, gekoppeld aan de ondersteuning van de arbeiders in deze sectoren,
stellen we voor de verdeling te koppelen aan het aandeel van elke lidstaat in de Europese
industriële emissies. Hoe hoger de industriële emissies, hoe groter de uitdaging waar elke lidstaat
voor staat. Voor de emissies in de elektriciteitssector is reeds een moderniseringsfonds opgericht
binnen de EU.
• wenst een verlaging van het maximum plafond dat één lidstaat kan ontvangen uit het Just
Transition Fund. We stellen voor dat maximaal 10% van het Fonds ten gunste is voor één
lidstaat.

Pagina 9 van 33

•
•

pleit voor een verhoging van het minimale bedrag per inwoner dat een lidstaat kan ontvangen
uit het Just Transition Fund.
stelt zich de vraag waarom inzake de minimumallocatie er een bedrag per inwoner wordt
voorzien terwijl dit voor de maximumallocatie niet het geval is. We vragen hierbij een
consequente methodiek.

Keuze van arrondissementen: Uit het landverslag 2020 van de Commissie voor België leiden we af dat
de Commissie aanbeveelt om de middelen in te zetten in Henegouwen. Tegelijkertijd stelt de Commissie
dat een significant aandeel van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt wordt door energieintensieve industrieën, waaronder de petrochemische industrie rond Antwerpen. Ze stelt zelfs specifiek
dat deze sector de tweede grootste cluster in de wereld betreft en met een dubbele uitdaging kampt:
enerzijds dient de sector substantieel haar uitstoot te verlagen (of uitstootrechten aan te kopen), maar
anderzijds dient ze internationaal competitief te blijven.
De Vlaamse regering:
• vraagt transparantie van de Commissie over de motivatie waarom ze bepaalde
arrondissementen naar voor schuift.
• eist een consequente toepassing van het principe van subsidiariteit bij de verdeling van de
middelen uit het Just Transition Fund binnen elke lidstaat. Bij de intra-Belgische verdeling van
de middelen zal Vlaanderen niet uitgaan van de criteria zoals voorgesteld door de Europese
Commissie. Vlaanderen zal binnen zijn territoriale transitieplan zelf de gebieden aanduiden die
in aanmerking moeten komen voor ondersteuning. In het bijzonder havengebieden en hun
hinterland komen in aanmerking voor ondersteuning.
Meerwaarde: Het lijkt erop dat het merendeel van de investeringen die dit Fonds vooropstelt ook kunnen
gebeuren binnen het kader van het ‘reguliere’ cohesiebeleid, namelijk via het Europees Sociaal Fonds
Plus en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ondanks het gelijkaardige toepassingsgebied,
zou dit nieuwe Fonds extra administratie zal vereisen. Naast de operationele programma’s, die al
opgemaakt dienen te worden binnen het kader van het ESF+ en EFRO, dient er voor het gebruik van dit
Fonds (alsook de twee andere pijlers) een ‘territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie’ opgesteld
te worden. De budgetten in België en Vlaanderen zijn tamelijk beperkt dus extra administratie dient
vermeden te worden. Bovendien komt dit voorstel op een moment waarop de onderhandelingen over
het toekomstige cohesiebeleid al in een cruciale fase zitten en de beheersautoriteiten in Vlaanderen al
bezig zijn met de opmaak van hun operationele programma’s voor post-2020.
De Vlaamse Regering:
• pleit ervoor om de administratieve belasting te beperken. De reeds bestaande structuren binnen
het cohesiebeleid (o.a. de beheersautoriteiten) moeten de uitvoering van deze pijler op zich
kunnen nemen.
Pijler 2: InvestEU
Geografische scope De Vlaamse Regering stelt vast dat het InvestEU Just Transition Scheme zich zou
richten op projecten in regio’s met een goedgekeurd ‘Territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie’
of projecten die deze regio’s direct ten goede komen (ook al zijn deze projecten niet in deze regio zelf).
De facto houdt dit een nadeel in voor regio’s zonder goedgekeurd plan, en aldus is er sprake van een
geografische bevoordeling van regio’s met een goedgekeurd plan. Hierdoor wordt het
‘excellentieprincipe’ en het ‘demand-driven’ karakter waar InvestEU op gebaseerd is, ondergraven. De
geografische onevenwichten hebben mogelijk een impact hebben op het gehele InvestEU programma.
De Vlaamse Regering:
• vindt het essentieel dat de Europese Investeringsbank haar triple A-status behoudt. De Europese
Investeringsbank functioneert in een marktomgeving met programma’s die vraaggedreven zijn.
Projecten dienen geselecteerd op de (milieu-)technische, economische en bovenal financiële
verdiensten.
• stelt zich daarom de vraag of een aanpassing van de InvestEU verordening nodig is volgens de
voorstellen van de Commissie.
• vraagt om de InvestEU specifieke rechtvaardige transitieregeling niet te integreren in InvestEU
in zijn geheel, maar om een apart vehikel te creëren dat het excellentie-principe, de demanddriven werking en de governance van InvestEU in zijn geheel niet compromitteert. De
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•

rechtvaardige transitie doelstellingen en voorwaarden zouden dan enkel als criterium gebruikt
worden binnen dit aparte vehikel en niet voor InvestEU in zijn geheel.
vraagt in ieder geval om absolute transparantie over de (geografische) toewijzing van middelen
onder de InvestEU specifieke rechtvaardige transitieregeling.

Pijler 3: EIB
De toegevoegde waarde van deze pijler voor een leningsfaciliteit t.a.v. de overheid is voor Vlaanderen
beperkt. Het is immers onzeker dat de EIB financiering zoveel goedkoper zal zijn dan de
marktfinanciering.
GEVOLGEN VOOR DE VLAAMSE REGELGEVING
Bevoegdheid
De deelstaten zijn bevoegd.
Rechtsinstrumenten
Het betreft een voorstel van verordening. Er is dus geen omzetting nodig in Vlaams recht.
Mogelijkerwijs zal er op administratief niveau een plan voor een rechtvaardige transitie moeten
opgesteld worden.
Mogelijkerwijs zullen middelen uit de Vlaamse begroting aangewend worden.
EUROPESE AANVANGSEFFECTBEOORDELING EN OPENBARE RAADPLEGING
Aanvangseffectbeoordeling
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
De Europese Commissie verwijst naar de aanvangseffectbeoordeling die ze heeft opgesteld naar
aanleiding van haar voorstellen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het
Cohesiefonds. De Commissie heeft dus geen op zichzelf staande beoordeling gemaakt voor dit concrete
voorstel omdat dit naar eigen zeggen de aanname van het voorstel en de onderhandelingen inzake het
meerjarig financieel kader zou vertragen.
Openbare raadpleging
Pijler 1: Fonds voor een rechtvaardige transitie
De Europese Commissie verwijst voor dit voorstel naar de publieke consultatie naar aanleiding van het
toekomstige cohesiebeleid die liep van 10 januari 2018 tot 9 maart 2018. De Vlaamse bijdrage aan de
openbare raadpleging werd gecoördineerd door het Departement Buitenlandse Zaken.
Daarnaast is er een publieke consultatie lopende specifiek over het JTF. Deze loopt van 15 januari 2020
tot 12 maart 2020.
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EERSTE INSCHATTING SUBSIDIARITEIT
Bevoegdheid
De juridische basis betreft artikel 4 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Er
dient een subsidiariteitstoets te worden opgemaakt
Subsidiariteit
Overeenkomstig artikel 4, lid 2, VWEU heeft de Unie met de lidstaten gedeelde bevoegdheden op het
gebied van economische, sociale en territoriale samenhang en bepaalde aspecten van het sociaal beleid.
De Unie is ook bevoegd om het optreden van de lidstaten op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding
en industrie te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen (artikel 6 VWEU).
De uitvoering van het JTF onder gedeeld beheer is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Onder
gedeeld beheer delegeert de Commissie strategische programmerings- en uitvoeringstaken aan de
lidstaten en regio's. Het optreden van de Unie wordt zo beperkt tot wat noodzakelijk is om de in de
Verdragen vastgestelde doelstellingen van de Unie te verwezenlijken.
a)

Noodzakelijkheidstest

De Europese Commissie acht het noodzakelijk om op te treden. De overgang naar een klimaat
neutrale en circulaire economie is een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de Unie.
Niet alle regio's en lidstaten beginnen hun overgang vanaf hetzelfde punt of hebben dezelfde
capaciteit om te reageren. Sommige regio's zijn verder gevorderd dan andere. Een dergelijke
situatie brengt niet alleen het risico met zich mee dat de overgang in de Unie op het gebied van
klimaatmaatregelen met verschillende snelheden verloopt, maar ook dat de verschillen tussen
de regio's groter worden, wat schadelijk is voor de doelstellingen van de sociale, economische
en territoriale cohesie. De commissie stelt dat dit doel onvoldoende door de lidstaten op lokaal,
regionaal of federaal kan worden bereikt. Een gecoördineerde EU-aanpak is dus noodzakelijk.
De vraag rijst echter of een groot deel van deze uitdagingen niet aangepakt kunnen worden
binnen het reguliere cohesiebeleid. De schaal van de middelen die nodig zijn om deze transitie
te realiseren overstijgt het niveau van de individuele lidstaten. Europese investeringen bieden
de mogelijkheid tot bundeling van krachten en budgetten, en faciliteren mogelijks
grensoverschrijdende samenwerking.
b) EU-meerwaardetest
Volgens de Europese Commissie is voldaan aan de EU-meerwaardetest. Het optreden van de
Unie zorgt voor de noodzakelijk coördinatie om de klimaatdoelstellingen te halen. Klimaat is
immers een grensoverschrijdende aangelegenheid die een Europese aanpak rechtvaardigt.
Tevens heeft het gedeeld beheer van het JTF tot doel ervoor te zorgen dat de besluiten zo dicht
mogelijk bij de burgers worden genomen en dat het optreden van de Unie gerechtvaardigd is
in het licht van de mogelijkheden en specifieke kenmerken op nationaal, regionaal of lokaal
niveau. Gedeeld beheer brengt Europa dichter bij de burger en verbindt de lokale behoeften
met de Europese doelstellingen. Bovendien vergroot het de eigen inbreng in de EUdoelstellingen, aangezien de lidstaten en de Commissie de beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid delen en de programma's gezamenlijk cofinancieren.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 december 2019 en 29 februari 2020 werden 10 voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2019)9061
Naam: lood in geplatineerde
platinaelektroden

Inhoud
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde
platinaelektroden voor gebruik bij bepaalde metingen van geleidbaarheid
Voorstel: C(2019)8996
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
Naam: zeswaardig chroom 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft de
als anticorrosiemiddel in vrijstelling voor zeswaardig chroom als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in
het
koolstofstalen absorptiekoelkasten in kampeerauto’s
koelsysteem
in
absorptiekoelkasten
in
kampeerauto’s
Voorstel: C(2019)9066
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
Naam: lood in soldeer en de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het
afwerkingen van uiteinden Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen
voor gebruik in bepaald van uiteinden voor gebruik in bepaald handgereedschap met verbrandingsmotoren
handgereedschap
met
verbrandingsmotoren
Voorstel: C(2019)9069
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van
1

Bevoegdheid1
Federale
bevoegdheid

Federale
bevoegdheid

Federale
bevoegdheid

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.

13

Naam: lood als thermische
stabilisator
in
polyvinylchloride
Voorstel: C(2019)9071
Naam: cadmium in bepaalde
stralingstolerante
videocamerabuizen
Voorstel: C(2019)9099
Naam: zeswaardig chroom
als corrosiewering in het
koolstofstalen koelsysteem
van absorptiekoelkasten
Voorstel: C(2019)9121
Naam: autowrakken wat
betreft
bepaalde
vrijstellingen voor lood en
loodverbindingen
in
onderdelen
Voorstel: C(2020)0649
Naam: plaagorganismen bij
planten op zaden en ander
plantaardig teeltmateriaal

het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als thermische
stabilisator in polyvinylchloride dat wordt gebruikt in bepaalde medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek voor de analyse van bloed, andere lichaamsvloeistoffen en lichaamsgassen
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van cadmium in
bepaalde stralingstolerante videocamerabuizen
Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als
corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten

Voorstel: COM(2020)0048
Naam: de controle op de
verwerving en het
voorhanden hebben van
wapens (codificatie)

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op de
verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie)

Federale
bevoegdheid

Federale
bevoegdheid

Gedelegeerde Richtlijn (EU) .../… van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn Federale
2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft bevoegdheid
bepaalde vrijstellingen voor lood en loodverbindingen in onderdelen

Uitvoeringsrichtlijn (EU) …/… van de Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen
93/49/EEG en 93/61/EEG van de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU
wat betreft plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal

Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Landbouw en
Visserij
Federale
bevoegdheid
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Voorstel: COM(2020)0049
Naam: administratieve
samenwerking op het
gebied van de belastingen
(codificatie)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de administratieve samenwerking op het Gemengde
gebied van de belastingen (codificatie)
bevoegdheid
Beleidsdomein
Financiën en
Begroting

15

2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 december 2019 en 29 februari 2020 werden 10 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2020/12
Naam: normen betreffende
competenties
en
de
overeenkomstige kennis en
vaardigheden
voor
praktijkexamens,
de
goedkeuring
van
simulatoren en medische
geschiktheid
RL: (EU) 2019/2235
Naam:
het
gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de
toegevoegde waarde, een
algemene regeling inzake
accijns wat betreft defensieinspanningen binnen het
Uniekader
RL: (EU) 2019/2177
Naam: de toegang tot en
uitoefening
van
het
verzekeringsen
het
herverzekeringsbedrijf,
markten voor financiële
2

Inhoud

Omzettingster
Bevoegdheid2
mijn
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/12 van de Commissie van 2 augustus 2019 tot 17/01/2022 Gemengde
aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat
bevoegdheid
betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en
Beleidsdomein
vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische
Mobiliteit en
geschiktheid
Openbare
Werken

Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling
inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

30/06/2022

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en
uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II),
Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van
Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

30/06/2021

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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instrumenten,
de
voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel
voor het witwassen van
geld
of
terrorismefinanciering
RL: (EU) 2019/2162
Naam: de uitgifte van
gedekte obligaties en het
overheidstoezicht
op
gedekte obligaties
RL: (EU) 2019/2161
Naam: betere handhaving
en modernisering van de
regels
voor
consumentenbescherming
in de Unie
RL: (EU) 2019/2121
Naam: grensoverschrijdende
omzettingen,
fusies en
splitsingen
RL: (EU) 2019/2034
Naam:
het
prudentiële
toezicht
op
beleggingsondernemingen
RL: (EU) 2019/1995
Naam: afstandsverkopen en
bepaalde
binnenlandse
leveringen van goederen
RL: (EU) 2020/177
Naam: plaagorganismen bij
planten op zaden en ander
plantaardig teeltmateriaal

Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op
gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU

8/07/2021

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG,
2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming
in de Unie

28/11/2021

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot
grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

31/01/2023

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,
2014/59/EU en 2014/65/EU
Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van
Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en
bepaalde binnenlandse leveringen van goederen

26/06/2021

Federale
bevoegdheid

31/12/2020

Federale
bevoegdheid

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/177 van de Commissie van 11 februari 2020 tot
wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG,
2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen 93/49/EEG en 93/61/EEG van

31/05/2020

Gemengde
bevoegdheid
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de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU wat betreft
plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal
RL: (EU) 2020/262
Naam: een algemene
regeling inzake accijns
(herschikking)

Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene
regeling inzake accijns (herschikking)

31/12/2021

Beleidsdomein
Landbouw en
Visserij
Federale
bevoegdheid
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3.

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 maakt de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord op. 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 20203
Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2017/1852
Naam: mechanismen ter
beslechting van belastinggeschillen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele

3

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van
belastinggeschillen in de Europese Unie
De Richtlijn wordt omgezet door een (ontwerp van) decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU
van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de
Europese Unie. Dit decreet werd op 5 april 2019 een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Een tweede principiële goedkeuring volgde op 19 juli 2019 met het oog op een advies van de Raad
van State. Het ontwerp van decreet werd op 20 december 2019 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Dit is op 28 februari 2020 behandeld in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van

Termijn
30/06/2019

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

RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
RL: (EU) 2018/844
Naam: energieprestatie van
gebouwen en energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2019/1813
Naam: voorschriften voor het
etiketteren, plomberen en
verpakken van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt
worden gebruikt
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2018/645
Naam: de vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van

het Vlaams Parlement. Bekrachtiging door de Vlaamse Regering en publicatie in het Belgisch Staatsblad
voorzien voor respectievelijk eind maart en uiterlijk half mei 2020.
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
Vlaanderen is bevoegd ADR- en ADN-aspecten in de Richtlijn om te zetten. Het besluit van de Vlaamse
Regering ter omzetting van de ADR-aspecten werd definitief goedgekeurd op 7 juni. Dit besluit werd op 9
september 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 september aangemeld bij de Commissie. Het
besluit ter omzetting van ADN-aspecten is op 8 november 2019 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Dit ontwerp van besluit wordt momenteel op punt gesteld en in lijn gebracht met het advies van
de Raad van State.
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
De Richtlijn zou omgezet worden via een decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende
de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies. Het omzettingsdecreet wordt eerstdaags op de Vlaamse Regering geagendeerd voor principiële
goedkeuring.
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 energieefficiëntie
De Richtlijn is reeds gedeeltelijk omgezet door verschillende Vlaamse decreten en besluiten. Andere
onderdelen van de Richtlijn worden omgezet via een wijziging van het energiedecreet en energiebesluit. Deze
wijziging wordt voorbereid op administratief niveau.
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1813 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van
Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken
van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen wat betreft de kleur van het etiket
voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de
leverancier
De richtlijn wordt omgezet per ministerieel besluit. Dit besluit is finaal en wordt eerstdaags aangemeld bij
de Europese Commissie.
Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde

30/06/2019

31/12/2019

10/03/2020

31/03/2020

23/05/2020
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bestuurders van bepaalde voor
goederen- en personenvervoer over
de weg bestemde voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2019/1985
Naam: de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen
en
groentegewassen zich ten minste
moet
uitstrekken,
en
de
minimumeisen voor dat onderzoek
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2020/177
Naam: plaagorganismen bij planten
op zaden en ander plantaardig
teeltmateriaal
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende
het rijbewijs
Omzetting zou gebeuren via een (ontwerp van) besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het KB van
4 mei 2007. Deze omzetting is in voorbereiding. Het besluit betreffende de vakbekwaamheid werd principieel
goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 20/12/2019. Momenteel worden het nodige advies ingewonnen bij
de MORA, de Vlaamse Toezichtcommissie en vervolgens bij de Raad van State.
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1985 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van
de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken
waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste
moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
De Richtlijn zou via een ministerieel besluit omgezet worden. Omzetting in voorbereiding.

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/177 van de Commissie van 11 februari 2020 tot wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen
93/49/EEG en 93/61/EEG van de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU wat betreft
plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau.

31/05/2020

31/05/2020

B. Vlaams scorebord van december 20204
Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2018/2002
Naam: energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
4

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging
van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau. De Richtlijn zou omgezet worden via een wijziging
van het energiedecreet en energiebesluit.

Termijn
25/06/2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2020.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2020 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2020.
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RL: (EU) 2019/990
Naam: de lijst van geslachten en
soorten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2018/849
Naam: autowrakken, batterijen en
accu’s en afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/850
Naam: storten van afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/851
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

RL: (EU) 2018/852
Naam: verpakking en
verpakkingsafval
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/958
Naam: evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan een nieuwe
reglementering van beroepen
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG,
MOW
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2018/1808
Naam: audiovisuele mediadiensten
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten
en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn
2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau.

1/07/2020

Richtlijn (EU) 2018/849 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van de
Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte
batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Deze zou gebeuren via een wijziging van Vlarema 8 per
besluit van de Vlaamse Regering.

5/07/2020

Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Deze zou gebeuren via een wijziging van Vlarema 8 per
besluit van de Vlaamse Regering.
Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2008/98/EG betreffende afvalstoffen
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Reeds gedeeltelijk omgezet via een besluit van de
Vlaamse regering van 22 maart 2019. Dit werd op 7 juni 2019 gepubliceerd in het B.S., maar moet nog
aangemeld worden bij de Commissie. Andere bepalingen worden omgezet via een wijziging van Vlarema 8
per besluit van de Vlaamse Regering.
Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
Omzetting via wijziging van Vlarema. Eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 14
december 2018.

5/07/2020

Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een
evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
Omzetting in voorbereiding. Deze zou gebeuren via een decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari
2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het ontwerp van decreet wordt
behandeld door de bevoegde kabinetten.

30/07/2020

Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten

19/09/2020

5/07/2020

5/07/2020
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Omzetting in voorbereiding. De AVMD-richtlijn en het Europees wetboek voor elektronische communicatie
worden omgezet via één en hetzelfde decreet. Indien de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet vóór de
zomer van 2020 goedkeurt, kan het dossier in het najaar door het Vlaams Parlement behandeld worden.

C. Vlaams scorebord van juni 20215
Het Vlaams scorebord van juni 2021 telt 2 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2018/1972
Naam: Europees wetboek voor
elektronische communicatie
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle
RL: (EU) 2019/944
Naam: gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor
elektriciteit
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het
Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
Cf. supra, onder Richtlijn 2018/1808.

Termijn
21/12/2020

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
Omzetting in voorbereiding. De bepaling die tegen 31/12/2019 moet worden omgezet, zal door een wijziging
van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit omgezet worden. De publieke consultatie loopt tot
03/01/2020 en onmiddellijk daarna zou VREG de aanpassing aannemen en laten publiceren. Andere
bepalingen worden via een aanpassing van het Energiebesluit en via decreten inzake flexibiliteit en
energiegemeenschappen omgezet. Eerste principiële goedkeuring voorzien voor de eerste helft van 2020.

31/12/2020

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.

5

Het Vlaams scorebord van juni 2021 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2021. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2021 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld aan
de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2021.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid moest in december 2019 en januari en februari 2020 nog maatregelen nemen in 12 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers).
Het gaat om:
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
8 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in december 2019 en januari en februari 2020 betrokken bij 9 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:
6 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.

Vier lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2019/159
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: (EU) 2018/1846

6

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (23/07/2019)
20/11/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
25/09/2019: verzoek verlenging antwoordtermijn afgewezen
20/09/2019: Vlaams verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
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
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 30 juni
2019 omgezet moest zijn. In het antwoord op de IGS stelt de Vlaamse overheid dat de regelgevende procedure inzake de ADNaspecten spoedig afgerond zou worden.

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.: 2019/2116
Naam: het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2015/1513

Nr.: 2020/0003
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
Richtlijn: (EU) 2018/822
Nr.: 2020/0007
Naam: mechanismen ter
beslechting van belastinggeschillen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
Richtlijn: (EU) 2017/1852

Fase 2: IGS (27/11/2019)
28/01/2020: Belgisch antwoord op de IGS ingediend
16/12/2019: Belgisch verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG
betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Vlaanderen wordt samen met België door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor een vermeend gebrek aan
kennisgeving van een volledige omzetting van de Richtlijn. Vlaanderen wordt geviseerd in het kader van de toevoeging van
punt t) aan artikel 2 van Richtlijn 2009/28/EG.
Fase 2: IGS (24/01/2020)
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
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 31
december 2019 omgezet moest zijn. Vlaanderen bereidt een antwoord voor en maakt werk van de laatste
omzettingsmaatregelen.

Fase 2: IGS (24/01/2020)
Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in
de Europese Unie
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 30 juni
2019 omgezet moest zijn. Vlaanderen bereidt een antwoord voor en maakt werk van de laatste omzettingsmaatregelen.

2. Acht lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2019/2227
Naam: bestrijding van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie
Beleidsdomein(en): WVG, BUZA
Minister(s): Beke, Demir

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (10/10/2019)
11/12/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn en
roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage aan het Belgische antwoord weerlegt
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Richtlijn: 2011/93/EU
Nr.: 2019/2281
Naam: tunnelrichtlijn
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: 2004/54/EG

Nr.: 2018/2375
Naam: beroepskwalificaties &
dienstenrichtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG,
OMG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke,
Demir
Richtlijn: 2005/36/EG en
2006/123/EG
Nr.: 2018/2337
Naam: energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2012/27/EU

Nr.: 2018/2283
Naam: beroepskwalificaties
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
Richtlijn: 2005/36/EG

de Vlaamse overheid de grieven van de Commissie, onder meer wat de omzetting van bepalingen inzake beroepsgeheim en
kindersekstoerisme betreft.
Fase 2: IGS (10/10/2019)
10/02/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend
10/12/2019: verlenging antwoordtermijn toegekend
5/12/2019: Vlaams verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels
in het trans-Europese wegennet
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling dat een aantal Vlaamse tunnels niet voldoen aan de vereisten van de
richtlijn. Zij roept de bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In het antwoord op de IGS verschaft de Vlaamse
overheid een gedetailleerde planning voor de omzetting van de Richtlijn.
Fase 2: IGS (6/06/2019)
5/08/2019: Belgisch antwoord op de ingebrekestelling verzonden
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties en Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
diensten op de interne markt
De Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijnen en roept de
verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren.
Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen en heeft een bijdrage voor het Belgische antwoord voorbereid. In haar bijdrage
in het Belgische antwoord op de ingebrekestelling weerlegt de Vlaamse overheid een aantal grieven van de Commissie. Zij
stelt ook remediërende maatregelen in het vooruitzicht.
Fase 2: IGS (24/01/2019)
22/03/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende
intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
De Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van volgende bepalingen:
- artikel 18, lid 1, onder a), punt i), toegang tot informatie over beschikbare dienstencontracten voor energie en clausules
inzake specifieke rechten van klanten voor energiediensten.
- artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU: voorafgaande evaluatie van opgesplitste prikkels in relatie eigenaar/huurder
- artikel 21, in samenhang met bijlage IV: gebruik van conversiefactoren
Fase 2: IGS (24/01/2019)
5/12/2019: Vlaams antwoord op bijkomende IGS ingediend
10/10/2019: bijkomende IGS ontvangen.
24/04/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
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Nr.: 2016/2005
Naam: luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG
Nr.: 2015/2012
Naam: gelijke behandeling
man/vrouw in arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KB, WSE
Minister(s): Somers, Crevits
Richtlijn: 2006/54/EG

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 weerlegt de Vlaamse overheid verschillende grieven van de Commissie. Zij stelt ook een aantal remediërende
maatregelen in het vooruitzicht.
In de bijkomende IGS van 10 oktober 2019 meent de Europese Commissie dat de opleiding “HBO5” voor verpleegkundigen in
Vlaanderen niet voldoet aan de minimumopleidingseisen die zijn vastgesteld in artikel 31 van Richtlijn. In haar antwoord op
deze IGS stelt de Vlaamse overheid dat HBO5 wel degelijk voldoet aan de relevante Europese vereisten.
Fase 2: IGS (8/11/2018)
2/12/2019: aanvullend Vlaams antwoord op de IGS verzonden
8/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa. De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide
(NO2) in de Agglomeratie Antwerpen overschreden is. Zij stelt België en Vlaanderen daarom in gebreke voor de vermeende
niet-naleving van artikel 13 lid 1 gelezen in samenhang met bijlage XI en van artikel 23 lid 1, tweede alinea.
Fase 2: IGS (29/4/2015)
23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
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 zou de Vlaamse Regering de relevante regelgeving aanpassen. Het gaat om art. 38
van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaams gelijkekansen- en gelijkbehandelingsbeleid, B.S. 23
september 2008 en art 12, §6 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, B.S. 26
juli 2002. Het wetgevend proces zou eind 2020 afgerond moeten zijn.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Fase 3: MROA (28/04/2017)
20/12/2019: bijkomende antwoord op de MROA verzonden
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Naam: ongevallen in de
scheepvaartsector
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: 2009/18/EG

14/11/2017: bijkomend antwoord op de MROA verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.
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 moet een decretale rechtsgrond gecreëerd worden op Vlaams niveau, via het Scheepvaartdecreet. De
wijziging van dit decreet is nog steeds in opmaak. In het laatste bijkomende Vlaamse antwoord op de MROA maakt de Vlaamse
Minister voor Mobiliteit zich sterk dat het Vlaamse omzettingswerk in het voorjaar van 2020 afgerond kan worden.

3. Zes afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr: 2018/0302
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Beke, Demir
Nr: 2017/0287
Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Nr: 2017/0289
Naam:
technische
controle
bedrijfsvoertuigen langs de weg
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (22/11/2018)
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
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.
Fase 2: IGS (19/07/2017)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
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.
Fase 2: IGS (19/07/2017)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
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
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Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De
aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een
besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Het
koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen werd op 11 mei 2018 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 16 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2016/0012
Fase 3: MROA (25/02/2019)
Naam: minimumnormen voor de 8/05/2019: Belgisch antwoord op MROA verzonden
rechten, de ondersteuning en de 8/03/2019: MROA ontvangen
bescherming van slachtoffers van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor
strafbare feiten
de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit
Beleidsdomein(en): WVG
2001/220/JBZ
Minister(s): Beke, Demir
De Commissie meent dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 8, lid 3 van de Richtlijn om te zetten. Vlaanderen betwist dit in zijn
Richtlijn: (EU) 2012/29
bijdrage aan het Belgische verweer.
Nr: 2018/0131
Fase 3: MROA (25/07/2019)
Naam: voorwaarden voor toegang
26/09/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op MROA verzonden
en verblijf van derdelanders met
25/07/2019: MROA ontvangen.
het oog op onderzoek, studie,
20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
stages, vrijwilligerswerk,
23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
scholierenuitwisseling, educatieve
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
projecten of au-pairactiviteiten
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
Beleidsdomein(en): WSE, OV, CJSM, Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
EWI, WVG en KB
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve
Minister(s): Crevits, Weyts, Jambon, projecten of au-pairactiviteiten
Beke, Dalle en Somers
De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei 2018 omgezet
Richtlijn: (EU) 2016/801
moest zijn.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door: 1) een
uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2
februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
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Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en
2) een besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering
en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december 2018
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met
het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
werd op 21 december 2018 finaal goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
werd op 20 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier
Nr: 2017/0015
Naam: voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een
overplaatsing
binnen
een
onderneming
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, EWI,
OV
Minister(s): Crevits, Beke, Weyts
Richtlijn: 2014/66/EU

Laatste stand van zaken
Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (25/07/2019)
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
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door: 1) een
uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2
februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en
2) een besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
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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.

4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
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): EWI, OV, WVG
19/10/2018: antwoord op de IGS werd verzonden.
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie. België krijgt
Richtlijn: 2005/36/EG
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.
Nr: 2016/2194
Fase 3: MROA (25/07/2019)
Naam: Omgevingslawaai
Vlaanderen heeft de Richtlijn omgezet en wordt niet meer geviseerd door de Commissie.
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Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2002/49/EG

FASE 4: Dagvaarding
Dossier
Nr.: 2014/2189
Naam: gemeenschappelijke regels
interne markt voor elektriciteit en
aardgas
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden
05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 2,
artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten de
agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor de voornaamste
luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering goedkeuring te geven aan de
actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar’ en
‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000 treinpassages per jaar’. Deze worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan
punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren
werden weerlegd in het antwoord op de ingebrekestelling.

Laatste stand van zaken
Fase 4: Dagvaarding (25/07/2019)
Vlaanderen heeft de Richtlijn omgezet en wordt niet meer geviseerd.
19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese Commissie
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese Commissie
De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de bevoegdheden
van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de bevoegdheid van het
Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet houdende
wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft. Het
decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie.
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch
reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaams Gewest werden op 10
januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van de
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richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.
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