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MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) – juni 2019
1.

Situering

In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand juni.
Daarbij wordt zowel stilgestaan bij:
− de agenda en discussies op niveau van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
− de ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken
Ze maakt gebruik van input van vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen in:
− het Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden (SOIA) en
− de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
2. Beknopte samenvatting

2.1. Agenda komende maand van de (Europese) Raad
In de maanden juli-augustus 2019 is Vlaanderen woordvoerder namens België in volgende vakraden:
Datum
11-12 juli
15-16 juli

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Leefmilieu
Raad Landbouw en visserij – sessie Visserij
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2.2. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
2.2.1. Commissie geeft aanbevelingen aan lidstaten voor prioritaire hervormingen
Op 5 juni heeft de Europese Commissie het voorstel voor de landenspecifieke aanbevelingen in het kader
van het Europees Semester gepresenteerd. De Commissie stelde vast dat de economische situatie in de EU
goed is en dat alle EU-landen een economische groei kunnen realiseren. Dit toont volgens de Commissie
aan dat de driehoek investeringen – structurele hervormingen – goed begrotingsbeleid effectief werkt. De
Commissie stelt echter vast dat sommige lidstaten dit gunstig economisch klimaat niet hebben gebruikt
om reserves aan te leggen en dat echte hervormingen soms onregelmatig blijven. Er blijven uitdagingen
bestaan o.a. wat betreft de transformatie van economieën, digitalisering, overgang naar een
klimaatneutrale economie etc. De Commissie gaf enkele prioritaire domeinen in de aanbevelingen mee
namelijk het inzetten op private en publieke investeringen en het verbeteren van het bedrijfsklimaat en de
kwaliteit van de overheidsdiensten.
Specifiek voor België beveelt de Commissie aan om de
overheidsfinanciën op orde te krijgen en extra aandacht te besteden aan maatregelen, opleidingen en
training op de Belgische arbeidsmarkt. Verder vraagt de Commissie België om extra te investeren in
mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling en koolstofreductie (inclusief de energietransitie) en om haar
competitiviteit te versterken door verhoogde concurrentie in de dienstensector aan te moedigen en de
regelgeving en administratieve lasten voor bedrijven te beperken.

2.2.2. Vlaanderen pleit voor sterke link tussen het cohesiebeleid en het Europees Semester
De lidstaten debatteerden tijdens de Raad Algemene Zaken over cohesiebeleid over de toekomstige
uitdagingen in de programmering van dat beleid. De meeste lidstaten kunnen zich vinden in de link met
het Europees Semester. Enkele lidstaten (waaronder ook België) stellen bovendien dat het Europees
Semester een instrument kan zijn voor een meer doeltreffende inzet van cohesiemiddelen. Volgens enkele
cohesielanden daarentegen moeten de doelstellingen van het cohesiebeleid de prioriteit krijgen en niet
de doelstellingen die worden vooropgesteld door de Europese Commissie in het kader van het Europees
Semester. Wel roept de operationalisering van de link tussen cohesiebeleid en het Europees semester bij
vele lidstaten vragen op. Wat de tussentijdse evaluatie betreft, blijven de lidstaten verdeeld. Verder
komen de lidstaten nog terug op de discussie over eventuele bijkomende randvoorwaarden of
conditionaliteiten waaraan lidstaten en regio’s moeten voldoen om uiteindelijk EU financiering te
ontvangen. Terwijl België samen met enkele andere nettobetalers beargumenteert dat de discussie over
randvoorwaarden moet worden verdergezet, spreken andere lidstaten zich uitdrukkelijk uit tegen deze
bijkomende voorwaarden.

2.2.3. Vlaanderen steunt EU-prioriteiten voor de komende 5 jaar
De Europese Raad heeft de prioriteiten voor de EU voor de komende jaren bepaald in de Strategische
Agenda 2019-2024. Over de inhoud hiervan was grote mate van overeenstemming tussen de lidstaten. De
strategische agenda 2019-2024 van de EU omvat vier kernprioriteiten: het beschermen van de EU-burgers
en vrijheden, het ontwikkelen van een sterke dynamische economische basis, het bouwen aan een
klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa en tot slot het wereldwijd behartigen van de
Europese belangen en waarden. In deze strategische agenda wordt ook aangegeven hoe er van deze
prioriteiten werk gemaakt zal worden. België heeft met succes de verankering van het
subsidiariteitsprincipe in de tekst bewaakt. Daarnaast probeerde België respect voor de institutionele
realiteit van lidstaten expliciet in de tekst te laten vermelden maar stond hierbij geïsoleerd. Vlaanderen en
België keurden uiteindelijk samen met de andere 27 lidstaten de strategische agenda goed.
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2.2.4. Toetreding nieuwe lidstaten tot de EU kan voor Vlaanderen enkel mits strikte naleving
voorwaarden
Op 29 mei publiceerde de Commissie haar jaarlijkse ‘uitbreidingspakket’ dat het uitbreidingsbeleid voorstelt
en de vooruitgang in de toetredingsonderhandelingen met Montenegro, Servië, Turkije, Noord-Macedonië,
Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo bespreekt. De ministers van Buitenlandse Zaken herbevestigden
het belang van het uitbreidingsbeleid als een strategische investering in vrede, democratie, welvaart,
veiligheid en stabiliteit in Europa. Het blijft essentieel dat de landen in kwestie de Europese kernwaarden
omarmen en deze respecteren als ze tot de EU willen toetreden. De positieve aanbeveling van de Commissie
om de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen kreeg voorlopig geen
gevolg. De toetredingsonderhandelingen met Turkije en de gesprekken over de modernisering van de
douane-unie EU-Turkije blijven de facto bevroren omwille van de achteruitgang van de democratie en
rechtsstaat in het land. De Vlaamse positie stelt dat ieder land afzonderlijk dient beoordeeld te worden op
basis van effectieve vooruitgang op het terrein en een strikte naleving van de gestelde voorwaarden.
Bovendien moet de Unie volgens Vlaanderen aandacht hebben voor haar eigen institutionele capaciteit om
nieuwe leden op te nemen vooraleer er sprake kan zijn van een effectieve toetreding van bijkomende
landen.

2.2.5. Commissie bereid om regio’s en bedrijven steun te bieden in geval van een ‘no deal’-brexit
Op 12 juni publiceerde de Commissie haar vijfde mededeling over brexit ‘preparedness’. De Commissie
herhaalde dat ‘preparedness’ een gedeelde verantwoordelijkheid is van de EU, de lidstaten, de economische
actoren en de burgers. Alle betrokkenen, in het bijzonder de bedrijven, moeten van de extra tijd gebruik
maken om de voorbereidingen verder op punt te stellen. Tegelijk hamerde de Commissie er opnieuw op dat
‘contingency’-maatregelen enkel de meest ernstige verstoringen ten gevolge van een no-deal kunnen
tegengaan. De Commissie bevestigde dat ze de EU voldoende voorbereid acht en dat er voor 31 oktober
geen extra maatregelen genomen zullen worden. De Commissie houdt zich wel klaar om bijkomende
voorstellen te doen met de bedoeling bestaande budgettaire programma’s en instrumenten in te zetten in
geval van een ‘no deal’ ter ondersteuning van getroffen regio’s, bedrijven en sectoren. De mate waarin dit
mogelijk is, zal wel afhangen van de algemene stand van de EU-begroting. De Vlaamse Regering reageerde
teleurgesteld dat de Commissie dit niet verder preciseerde. Vlaanderen herhaalde dat niet enkel
programma’s en instrumenten van de huidige begroting aangewend moeten worden om de zwaarst
getroffen sectoren te beschermen maar dat ook het toekomstige MFK “Brexit-proof” moet zijn.
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2.2.6. Vlaanderen verwelkomt doorbraak in handelsbesprekingen met Vietnam en Mercosur
De Europese Unie en Vietnam ondertekenden op 30 juni hun vrijhandels- en
investeringsbeschermingsakkoorden. De akkoorden zorgen voor aanzienlijk lagere tarieven en niet-tarifaire
belemmeringen, een makkelijkere toegang tot de dienstenmarkten en openbare aanbestedingen en meer
rechtszekerheid voor bedrijven die investeren in Vietnam. Ze garanderen eveneens het regelgevingsrecht
van overheden en het investeringsbeschermingsakkoord creëert een nieuw mechanisme voor
geschillenbeslechting (ICS) met onafhankelijke rechters. Alvorens het handelsakkoord in werking kan treden
moet het Europees Parlement nog instemmen. Het investeringsbeschermingsakkoord moet ook de nationale
goedkeuringsprocedures doorlopen. Vlaanderen verwelkomt de ondertekening van beide akkoorden die de
handel en investeringen in verschillende sectoren zal bevorderen. Daarnaast werd er op 29 juni, na bijna
20 jaar onderhandelen, een politiek akkoord gevonden over een handelsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. De EU zal de eerste grote partner
zijn om een handelsakkoord met deze groep te sluiten en hierdoor een voorsprong nemen op de
concurrenten en dit zowel op het vlak van markttoegang als regelgevende aanpak. Op basis van de tekst
van het principeakkoord ziet Vlaanderen potentieel voor onder meer automobiel, machines, agrovoeding,
internationale maritieme diensten, constructiediensten, enz. Zodra de tekst finaal is, volgt het akkoord
vermoedelijk de normale weg voor de ratificatie van een gemengd akkoord. Samengevat worden de teksten
vertaald en ondergaan ze een juridisch-taalkundige opschoning waarna ze worden goedgekeurd door de
Raad en vervolgens worden ondertekend. Hierna starten de Europese en nationale ratificatieprocedures.

2.2.7. Vlaanderen verwelkomt Europese verordening m.b.t. digitalisering van documenten
vrachtvervoer
Vrachtvervoer zal de komende jaren nog verder blijven toenemen in de EU. Digitalisering van de
vervoersdocumenten is een belangrijke stap in de digitalisering van de vervoerssector. De verordening ‘efreight’ biedt een kader voor het digitaal doorgeven van informatie aan de autoriteiten. De Commissie stelt
dat de administratieve kosten voor vervoer zullen verminderen met €110 miljoen. De verordening zal leiden
tot een vlottere informatie-uitwisseling met autoriteiten en tussen de operatoren en zal een betere
handhaving binnen de EU mogelijk maken. België verwelkomt de algemene benadering die de Raad
Transport bereikte en stelt dat digitalisering een positieve evolutie is. Zelf zetten we hier al op in via het
pilootproject elektronische vrachtbrief (e-CMR) in het kader van de Benelux.

2.2.8. Commissie vraagt aantal lidstaten, waaronder België, om hun 2030 doelstellingen voor
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verhogen
De Raad Energie nam conclusies aan die prioriteiten en principes bepalen voor het toekomstige Europese
energiebeleid om de energietransitie te verzekeren naar een betaalbaar, veilig, competitief en duurzaam
energiesysteem. De conclusies besteden vooral aandacht aan infrastructuurnoden, innovatieve
technologieën en de koppeling en integratie van de verschillende energiesectoren. Samen met enkele
andere lidstaten vroeg België om rekening te houden met de specificiteit van de lidstaten en met het
behoud van de competitiviteit van Europese ondernemingen. Daarnaast vroeg België aan de Europese
Commissie om in haar internationale energierelaties ook aandacht te besteden aan
bevoorradingszekerheid. Tot slot debatteerden de Europese ministers van Energie over de nationale
2030 energie-klimaatplannen die de Commissie in finale versie tegen eind dit jaar verwacht. Op basis
van de ingediende ontwerpen zei de Commissie dat de vooropgestelde Europese 2030 doelstellingen niet
gerealiseerd zouden kunnen worden. De Commissie beveelt een aantal lidstaten, waaronder België, aan
hun 2030 doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verhogen.
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2.2.9. Toekomst digitaal beleid EU: België wil oprichting publieke ruimtes om digitale
vaardigheden te ontwikkelen
Binnen de Raad Telecom debatteerden de ministers over de toekomst van het digitaal beleid van de EU .
Als voorbereiding namen enkele lidstaten het initiatief om een gezamenlij ke non-paper op te stellen.
Deze paper werd ondertekend door 20 lidstaten, waaronder België. In het beleidsdebat van de Raad
onderstreepten de ministers het belang van leiderschap van de EU in essentiële digitale media
technologieën zoals kunstmatige intelligentie, ‘supercomputing’, ‘cybersecurity’, 5G, ‘Internet of Things’
en blockchain. België legde de nadruk op het permanent investeren in de voornaamste technologieën
zoals kunstmatige intelligentie, cyber en ‘high performance computing’ om mondiaal concurrentieel te
blijven, het inzetten op een ambitieus databeleid en het bevorderen van digitale inclusie . Dit kan
bijvoorbeeld door de oprichting van ‘Digital Public Spaces’ waar vaardigheden ontwikkeld kunnen
worden en het ‘computational thinking’ aangeleerd kan worden (vb. coderen en programmeren). Deze
ruimtes moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

2.2.10. Lidstaten bespreken strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie
In november 2018 publiceerde de Europese Commissie haar strategische langetermijnvisie voor een
klimaatneutrale economie. De Europese ministers van Economische en Financiële Zaken spraken in juni
over de economische en financiële aspecten van de strategie. Tijdens het lange debat bleek iedereen
zich ervan bewust dat de overschakeling significante investeringen vereist. Volgens ramingen zal het
jaarlijkse investeringsniveau, momenteel ongeveer 2% van het bbp, moeten stijgen tot bijna 3% of meer
dan €500 miljard per jaar in de periode 2031-2050. De Europese Investeringsbank zou hierin een rol
kunnen spelen. Verder werd onder andere gesproken over fiscaal beleid, de ondersteuning van onderzoek
en ontwikkeling, de kost van de transitie, de sociale impact, regionale verschillen en het risico op carbon
dumping. Tijdens het debat wees de vertegenwoordiger van de federale regering eveneens op de
complexiteit van het dossier en de impact van fiscale maatregelen op de koopkracht. De
vertegenwoordiger benadrukte verder ook voorstander te zijn van een ambitieus investeringsbeleid.

2.2.11. Lidstaten werken
Landbouwbeleid na 2020

door

aan

akkoord

over

hervorming

Gemeenschappelijk

De Europese ministers van Landbouw maakten een stand van zaken op van de besprekingen over het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hervormingspakket post 2020. Landbouwcommissaris Hogan
erkende dat er grote vooruitgang was geboekt, maar hij was bezorgd over bepaalde wijzigingen die de
lidstaten hebben aangebracht. De Commissaris vond bijvoorbeeld dat het ambitieniveau op vlak van
klimaat en milieu omhoog moet en dat directe betalingen beter verdeeld moeten worden. Lidstaten
beaamden dat er goede vooruitgang is geboekt maar, dat nog verder werk nodig is. België is voorstander
van een grotere milieu- en klimaatambitie. Tegelijk moet de invulling van de conditionaliteit eenvoudig
zijn. Op vlak van het beheer streeft België vooral een werkbaar systeem na. Verder greep de Belgische
minister Ducarme de gelegenheid aan het te hebben over de handelsbesprekingen met Mercosur. Hij
wees op de gevoelige sectoren rundsvlees, suiker en zuivel en vroeg om een strikte naleving van SPS
maatregelen i.e. sanitaire en fytosanitaire maatregelen.
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2.2.12. ‘Verordening minimumvereisten voor waterhergebruik’ zal Vlaanderen kader bieden
voor hergebruik van herwonnen stedelijk afvalwater voor irrigatie in de landbouw ingeval van
droogte en waterschaarste
De Raad Leefmilieu nam een algemene benadering aan over het voorstel van verordening inzake
minimumvereisten voor waterhergebruik. Het voorstel verscheen op 29 mei 2018 en legt
minimumvereisten op voor de kwaliteit, de monitoring en de risicobeheerstaken wanneer herwonnen
stedelijk afvalwater wordt gebruikt voor irrigatiedoeleinden in de landbouw. België steunde het
voorgestelde compromis omdat het aan lidstaten een duidelijk en praktisch werkingskader biedt met
randvoorwaarden die moeten gerespecteerd worden ter bescherming van mens en milieu. Het
voorgestelde kader is volgens België gebaseerd op de uitkomst van een grondig en breed
wetenschappelijk debat, legt minimale kwaliteitseisen en doelstellingen op vlak van risicobeheer vast en
identificeert de rollen en verantwoordelijkheden die moeten worden opgenomen door hetzij overheden,
hetzij operatoren. Deze verordening is belangrijk voor Vlaanderen aangezien ze een kader biedt voor
een alternatieve waterbron voor irrigatie ingeval van droogte of waterschaarste.
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1.1. Ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken
1.1.1. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen rapporteringsperiode
Tussen 1 en 30 juni 2019 werd één voorstel van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Dit behandelt volgend onderwerp:
−

wijziging van de lijst van geslachten en soorten

1.1.2. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen rapporteringsperiode
Tussen 1 en 30 juni 2019 werden 12 aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

open data en het hergebruik van overheidsinformatie
preventieve herstructureringsstelsels betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden
en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake
herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld
EU-noodreisdocument
wijziging van de lijst van geslachten en soorten
de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of
mutagene agentia op het werk
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees
Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)
havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten
de
verliesabsorptieen
herkapitalisatiecapaciteit
van
kredietinstellingen
en
beleggingsondernemingen
vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning,
toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

1.1.3. Stand van zaken omzettingsdossiers
In bijlage II gaat een stand van zaken van de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht heeft enkel
betrekking op 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 de richtlijnen die niet onder de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
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2.3.3.1 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 juni 20191

Het Vlaams scorebord van juni 2019 telt 5 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Vlaanderen heeft hier 3 richtlijnen van omgezet. Dit scorebord is definitief.
B.

Vlaams scorebord van december 20192

Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 7 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Vlaanderen heeft hier al twee richtlijnen van omgezet.
C.

Vlaams scorebord juni 20203

Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 3 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

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

1

2

3

Het Vlaams scorebord van juni 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt”
scorebord van de Europese Commissie van juni 2019. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen
waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 12 juni 2019.
Het Vlaams scorebord van december 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2019. Dat laatste is een overzicht van de “interne
markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2019 en waarvoor de
integrale omzetting moet worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2019.
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 Commissie ten laatste op 12 juni 2020.
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1.1.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid dient in juni 2019 nog maatregelen te nemen in 9 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
−
−

1 inbreukdossier 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 juni 2019 betrokken in 15 inbreukdossiers waarin de nodige
maatregelen reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet
officieel gesloten zijn door de Europese Commissie4. Het gaat om:
−
−

4

12 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

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat
ofwel 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. 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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Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
Stand van de 30.04. 31.05. 30.06. 31.08.
2018 2018 2018 2018
procedure
Ingebrekestellingen
Met
redenen
omklede
adviezen
Dagvaardingen
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
inbreuk-dossiers

30.09. 31.10.
2018 2018

30.11.
2018

31.01.
2019

28.02. 31.03.
2019 2019

30.04. 31.05.
2019 2019

30.06.
2019

6

4

4

7

8

7

11

10

10

7

7

7

7

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

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

0

0

0

0

0

10

8

8

10

11

10

14

13

13

9

9

9

9
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Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I
BIJLAGE II

Agenda en discussies binnen de (Europese) Raad
Ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken

Ben WEYTS
Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn
viceminister-president van de Vlaamse Regering

