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INLEIDING  
 
2019 was voor de Europese Unie een overgangsjaar. De Commissie onder leiding van 
Jean-Claude Juncker beëindigde haar mandaat en werd op 1 december opgevolgd door 
een nieuwe Commissie onder leiding van mevrouw Ursula von der Leyen. Roemenië nam 
voor het eerst het voorzitterschap van de Raad waar tijdens de eerste helft van 2019, 
gevolgd door Finland in de tweede helft van het jaar.  
 
Op de informele Europese top van 9 mei te Sibiu onderlijnden de EU-leiders het belang 
van eenheid en solidariteit in het licht van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Er 
werd vooruitgeblikt op de nieuwe strategische agenda en de nieuwe legislatuur. De 
Europese verkiezingen wijzigden de politieke machtsverhoudingen: de Europese 
Volkspartij en de sociaaldemocraten bleven de twee grootste fracties, maar behaalden 
samen geen meerderheid meer. Dit had ook gevolgen voor de invulling van de 
topmandaten. De Europese Raad had meerdere zittingen nodig om tot een akkoord te 
komen. 
 
De Europese Raad schoof uiteindelijk Duits minister van defensie Ursula von der Leyen 
naar voren als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.  Na het verkrijgen van 
groen licht van het Europees Parlement ging zij over tot de samenstelling van haar 
Commissie. Frankrijk, Hongarije en Roemenië moesten een tweede kandidaat 
voordragen nadat de eerste kandidaat niet door de hoorzitting in het Europees Parlement 
was geraakt. Eind november gaf het Europees Parlement zijn zegen voor de Commissie 
von der Leyen, waardoor de nieuwe Commissie uiteindelijk op 1 december van start kon 
gaan. Van Belgische zijde werd Marianne Thyssen opgevolgd door Didier Reynders die de 
portefeuille Justitie kreeg. De Europese Raad schaarde zich unaniem achter de 
kandidatuur van Charles Michel, als opvolger van Donald Tusk.     
 
De initiële deadline voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
was 29 maart 2019. Deze datum werd opeenvolgend uitgesteld tot uiteindelijk 31 januari 
2020. Theresa May slaagde er niet in om haar terugtredingsakkoord door het parlement 
te loodsen en diende op 24 mei haar ontslag in. Zij werd opgevolgd door Boris Johnson, 
die een licht gewijzigd akkoord met de EU sloot. Dit terugtredingsakkoord werd in 
oktober 2019 goedgekeurd, evenals een politieke verklaring over de toekomstige 
betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Lagerhuis 
verwierp het strakke tijdskader, waarop verkiezingen georganiseerd werden waarbij 
Boris Johnson een absolute meerderheid behaalde. Zo leek een vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk op 31 januari 2020 zeer waarschijnlijk.  
 
Gemandateerd door het Overlegcomité stond de Directie-generaal Europese Zaken en 
Coördinatie (DGE) in voor een gestroomlijnde voorbereiding en opvolging van de Brexit-
onderhandelingen, waaronder ook vergadering in het Brexit restreint formaat. Hierbij 
werd veel aandacht besteed aan de voorbereiding op alle mogelijke scenario’s, inclusief 
via no deal en contingency-planning.  
 
Onder het Finse voorzitterschap gingen de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-2027 echt van start. In de Raad discussieerden de 
lidstaten onder andere over de totale omvang van de meerjarenbegroting, het evenwicht 
tussen verschillende rubrieken, conditionaliteit en eigen inkomsten. Door middel van een 
uitgebreid overleg- en coördinatieproces op Belgisch niveau streefde de DGE ernaar om 
onze belangen binnen de EU te behartigen. Het is nu aan de nieuwe voorzitter van de 
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Europese Raad om de onderhandelingen zo spoedig mogelijk tot een goed einde te 
brengen.  
 
In aanloop naar de VN Klimaattop in Madrid van december groeide de strijd tegen 
klimaatverandering uit tot het centrale politieke thema dat ook de onderhandelingen 
over het meerjarig financieel kader in een nieuw daglicht plaatst. Op de Europese Raad 
van december 2019 schaarden de staatshoofden en regeringsleiders zich met 
uitzondering van Polen achter het doel om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.   
 
Het respect voor de rechtsstaat bleef ook in 2019 hoog op de politieke agenda staan, 
door ontwikkelingen in een aantal lidstaten. De EU volgde de situatie in Polen nauwgezet 
op, en organiseerde twee hoorzittingen om de ontwikkelingen in Hongarije te evalueren. 
België ijverde samen met gelijkgezinde lidstaten voor het opzetten van een periodic peer 

review-mechanisme in de marge van de Raad Algemene Zaken.  
 
Er werd op Europees niveau ook uitvoerig gediscussieerd over het uitbreidingsproces. 
Ook op de Europese Raad van oktober kon geen overeenstemming gevonden worden 
over het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. 
Frankrijk drong aan op een grondige herziening van de uitbreidingsmethodologie als  
voorwaarde voor verdere stappen in het uitbreidingsproces.   
 
De herziening van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem geraakte niet afgerond. 
Met name de Dublin-verordening en het evenwicht tussen solidariteit en 
verantwoordelijkheid blijven knelpunten. België bleef ijveren voor een brede, globale en 
gecoördineerde aanpak door de EU.  
 
Na meer dan 20 jaar onderhandelen bereikten de EU en de Mercosur-landen (Brazilië, 
Argentinië, Paraguay en Uruguay) in juni een politiek akkoord over een 
vrijhandelsverdrag. De trans-Atlantische handelsbetrekkingen kenden een woelig jaar. 
Vooral het geschil over subsidies aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing door de EU en 
de Verenigde Staten respectievelijk leidde tot onenigheid. 
 
Met oog op de coördinatie en vaststelling van het Belgische standpunt organiseerde de 
DGE zo’n 236 vergaderingen, gaande van de formele coördinatievergaderingen tot ad 
hoc en overlegvergaderingen. 
 
De Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) staat in voor de algemene 
opvolging en coördinatie van de omzetting van Europese wetgeving door de 
bevoegde overheden. Het Belgische omzettingsdeficit bedroeg in 2019 0,8% en 
bevindt zich zo onder de Europese maximumlimiet van 1%. Het Belgische SOLVIT 
centrum behandelde in 2019 in totaal 178 dossiers: 83 klachten van Belgische burgers 
en bedrijven die in andere lidstaten problemen ondervonden en 95 klachten van burgers 
en bedrijven uit andere lidstaten over de toepassing van hun rechten in België. 
 
Ook in 2019 werd heel wat aandacht besteed aan sensibilisering met de Europese 
instellingen en haar partners. De klassieke outreach activiteiten naar scholen toe, zoals 
“Over Europa praten: dat doen we samen” kenden een groot succes. Voor een meer 
exhaustief overzicht vormt het verslag van de instellingen zelf wellicht een goed 
vertrekpunt. 
 
Veel leesgenot! 
 
Theodora Gentzis 
Directeur-generaal Europese Zaken 
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I. Europese Raad en Raad Algemene Zaken  
 
                     I.1. De nieuwe institutionele cyclus  
   

Tussen 23 en 26 mei vonden de Europese verkiezingen plaats. De Europese 
Volkspartij en de sociaaldemocraten bleven de twee grootste fracties, maar 
verloren hun meerderheid in het Europees Parlement. Deze twee partijen 
moeten dus op zoek naar bijkomende fracties om mee samen te werken, in 
tegenstelling tot wat het geval was tijdens de vorige legislatuur. Op 3 juli 
verkozen de parlementsleden de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli als 
nieuwe voorzitter van het Europees Parlement.  
 
De nieuwe machtsverhoudingen in het Parlement weerspiegelden zich ook in de 
verdeling van de Europese topmandaten, die aanleiding gaf tot lange discussies 
tijdens opeenvolgende Europese Raden. Uiteindelijk werd Ursula von der Leyen 
voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en opvolger van 
Jean-Claude Juncker. Daarnaast werd Charles Michel aangeduid als nieuwe 
voorzitter van de Europese Raad, en de Spanjaard Josep Borrell als Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. 
 
Op 16 juli bekrachtigde het Europees Parlement de voordracht van von der 
Leyen. De overige kandidaat-commissarissen werden voorgedragen door de 
lidstaten. Frankrijk, Hongarije en Roemenië moesten een tweede kandidaat 
voordragen nadat de eerste kandidaat niet door de hoorzitting in het Europees 
Parlement was geraakt. Eind november gaf het Europees Parlement zijn zegen 
voor de Commissie von der Leyen, waardoor de nieuwe Commissie uiteindelijk 
op 1 december van start kon gaan. Van Belgische zijde werd Marianne Thyssen 
opgevolgd door Didier Reynders die de portefeuille Justitie kreeg. 
 

  I.2. Brexit  
  
De discussie rond Brexit binnen de Europese Raad en Raad Algemene Zaken in 
formaat van artikel 50 spitste zich door de ontwikkelingen in het Verenigd 
Koninkrijk hoofdzakelijk toe op het verlengen van de onderhandelingsperiode 
onder artikel 50 en het al dan niet stellen van voorwaarden. 
 
De oorspronkelijke vertrekdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie was voorzien op 29 maart 2019. Theresa May slaagde er niet in om tegen 
die datum haar terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement te loodsen, en 
vroeg daarom tweemaal uitstel van de deadline, die zo op 31 oktober kwam te 
liggen. Boris Johnson volgde Theresa May op als partijleider en eerste minister 
nadat zij haar ontslag indiende in mei. Hij bereikte in oktober een licht gewijzigd 
terugtrekkingsakkoord en politieke verklaring met de EU, maar de tijdslijn voor 
zijn terugtredingsakkoord werd afgewezen door het Britse Lagerhuis. Hierop 
vroeg Johnson een derde verlenging aan de EU, en werden verkiezingen 
uitgeschreven op 12 december. Bij de verkiezingen behaalde Boris Johnson een 
absolute meerderheid, waardoor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 31 
januari 2020 zeer waarschijnlijk is. Op dat moment gaat een transitieperiode van 
start die duurt tot eind 2020 en ertoe dient om de nieuwe relatie tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk vorm te geven.  
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  I.3. Meerjarig Financieel Kader  
 

In de loop van 2019 concretiseerden de onderhandelingen over het nieuwe 
meerjarig financieel kader voor 2021-2027 zich stapsgewijs. Er werd uitgebreid 
gedebatteerd over dit onderwerp op de Raad Algemene Zaken. Op de Europese 
Raad bleef de inhoudelijke discussie eerder beperkt. 
 
Op basis van een onderhandelingsdocument uitgewerkt onder het Roemeense 
voorzitterschap, bracht het Finse voorzitterschap het onderhandelingsproces 
naar een volgend niveau. In oktober publiceerde het Finse voorzitterschap een 
non-paper met een voorstel om een evenwicht te zoeken tussen de drie grote 
uitgavenblokken binnen het meerjarig financieel kader: cohesiebeleid, 
landbouwbeleid en “andere beleidsdomeinen” (innovatie, digitaal, veiligheid, 
migratie, defensie). In december presenteerde het voorzitterschap een 
onderhandelingspakket (“negotiating box”) met cijfers, met de bedoeling om de 
onderhandelingsopties te verduidelijken en vereenvoudigen.  Het voorzitterschap 
stelde hierbij een totale begroting voor van 1,07% van het Bruto Nationaal 
Inkomen (BNI) van de lidstaten. Charles Michel, voorzitter van de Europese 
Raad, werd opgedragen om de onderhandelingen voort te zetten in 2020 om tot 
een definitief akkoord te komen.  
 

Voor België is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen betaalbare 
omvang van de nationale bijdrage enerzijds en het verkrijgen van een 
toekomstgericht budget anderzijds, zonder dat dit ten koste gaat van wat België 
regionaal ontvangt via de cohesie- en landbouwfondsen.  
 

  I.4. Klimaat  
 

Klimaat was een veelbesproken thema tijdens het afgelopen jaar. In het 
bijzonder in aanloop naar de VN Klimaattop in Madrid in december kregen de 
discussies over de rol van de EU in de strijd tegen klimaatverandering een hoog 
profiel. Ook in het licht van de onderhandelingen over het meerjarig financieel 
kader op de Raad Algemene Zaken kwam klimaatverandering, en de financiële 
implicaties hiervan, regelmatig aan bod. Op de Europese Raad in december 
moesten de lidstaten beslissen om zich al dan niet achter de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te scharen. Op Polen na onderschreven alle 
lidstaten deze doelstelling.  
 

  I.5. Waarden van de Unie en Rechtsstaat 
 

Omwille van ontwikkelingen in een aantal lidstaten stond ook de rechtsstaat 
hoog op de agenda van de Raad Algemene Zaken in 2019. Twee hoorzittingen 
werden georganiseerd om Hongarije ter verantwoording op te roepen over 
evoluties op gebied van onder meer de onafhankelijkheid van justitie, de vrije 
media en de academische wereld. Ook de situatie in Polen werd nauw 
opgevolgd. In het bijzonder nieuwe regels over de vervroegde opruststelling van 
rechters leidde tot hevige kritiek, en gaf aanleiding tot een aantal geschillen voor 
het Hof van Justitie.  
 
Om de leemten in de bestaande mechanismen voor de bescherming van de 
rechtsstaat weg te werken, had België al in februari 2016 voorgesteld om een 
systeem in te voeren voor de periodieke beoordeling van de eerbiediging van de 



 

7 

 

rechtsstaat en de grondrechten in de lidstaten van de Unie (periodic peer review, 
PPR). Dat idee vond hoe langer hoe meer bijval. De in 2018 opgerichte 
werkgroep bekeek vervolgens hoe PPR in de praktijk kon worden gebracht en 
stelde een tekst met algemene beginselen voor. België legde samen met 
Duitsland aan de andere lidstaten een verklaring voor met de basisbeginselen 
van PPR van de rechtsstaat. Er is momenteel overleg gaande om te bepalen of 
en hoe PPR moet worden afgestemd op de “Annual Law Review Cycle” van de 
Commissie. België zou in het algemeen voorstander zijn van de integratie van 
PPR in de cyclus, op voorwaarde dat de basiselementen die ten grondslag liggen 
aan peer review, in acht worden genomen: de politieke en preventieve aard van 
de dialoog, een echte onderlinge beoordeling van de lidstaten op voet van 
gelijkheid en “ownership” van de staten over het proces. 
 
De rechtsstaat kwam eveneens aan bod bij de onderhandelingen over het 
nieuwe meerjarig financieel kader. Verschillende lidstaten, waaronder België 
pleitten voor “rechtsstaatconditionaliteit” of de opschorting van bepaalde 
uitbetalingen in geval van tekortkomingen op gebied van de rechtsstaat.     
 

  I.6. Conferentie over de toekomst van Europa 

 
In november zijn in het Europees Parlement en in de Raad besprekingen gestart 
over de organisatie van een Conferentie over de toekomst van Europa. De 
Europese Raad droeg het Kroatische voorzitterschap op een gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad vast te stellen over de inhoud, de reikwijdte, de vorm en 
de werking van een dergelijke conferentie en op basis daarvan samen te werken 
met het Europees Parlement en de Commissie. 
 

II. Economische en Financiële Zaken  
 

  II.1. Verdieping Economische en Monetaire Unie 

De onderhandelingen voor de verdieping van de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) werden in 2019 intensief verdergezet. Besprekingen werden 
georganiseerd in inclusief formaat - dit wil zeggen in aanwezigheid van de niet 
euro lidstaten.  
 
In dit kader werd getracht de bankenunie verder te versterken. Een High Level 
Group boog zich onder meer over: het Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), de wettelijke behandeling van soevereine blootstelling (RTSE), het 
creëren van veilige activa voor de Eurozone en de verbetering van het 
afwikkelingskader voor falende banken. Ondanks de geboekte vooruitgang op 
ambtelijk en ministerieel niveau slaagde de Top van de Eurozone noch in juni, 
noch in december erin een routekaart overeen te komen om de Bankenunie in 
de toekomst verder vorm te geven. De onderhandelingen lopen in 2020 verder. 
Voor België is hierbij vooral de home-host discussie van belang (kapitaal- en 
liquiditeitsvereisten voor dochterbanken van grote financiële groepen).  
 
Tijdens de Europese Top van december 2018 werd de Eurogroep gevraagd 
verder werk te maken van een Begrotingsinstrument voor Convergentie en 
Concurrentievermogen (BICC) voor de Eurozone. De Eurogroep-
vergaderingen van juni en oktober bereikten akkoorden over enkele principes 
waar BICC moet aan voldoen. Zo is BICC toepasbaar op de lidstaten van de 
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eurozone. Lidstaten die deelnemen aan het Wisselkoersmechanisme II (ERM-II) 
kunnen deelnemen op vrijwillige basis, maar niet aan de besluitvorming. De 
steun van het instrument neemt de vorm aan van subsidies, gecombineerd met 
cofinanciering. Middelen kunnen enkel verkregen worden indien een lidstaat ook 
een hervorming of investering uitvoert. 
 
De Eurogroep kreeg finaal ook de opdracht om het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) te herzien. Na een succesvolle 
onderhandelingsronde, wordt een ondertekeningsceremonie verwacht in 2020, 
na consultaties van de nationale parlementen in enkele lidstaten. 
 

  II.2. Sustainable finance   

 
In 2019 bereikten de Raad en het Parlement een akkoord over een taxonomie 
om economische financiering te verduurzamen. Deze taxonomie is een Europees 
classificatiesysteem om uit te maken of een economische activiteit al dan niet 
ecologisch duurzaam is. Economische spelers en investeerders krijgen zo meer 
duidelijkheid over welke activiteiten als duurzaam kunnen gelden. 

  II.3. Digitale taxatie  

Binnen de Raad werden enkele prioritaire onderwerpen geïdentificeerd voor de 
EU omtrent het correct belasten van de gedigitaliseerde economie binnen 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en 
G20. Deze zijn onder andere de verenigbaarheid van de OESO oplossingen met 
het EU-recht en de budgettaire impact op de EU en op de lidstaten. België 
ijverde voor een gelijk speelveld tussen de klassieke en digitale economie. Een 
toekomstig belastingsysteem moet eenvoudig zijn en dubbele of driedubbele 
betaling vermijden, waarbij elke onderneming een eerlijke bijdrage levert.   
 

III. Werkgelegenheid en Sociale Zaken  
 
In 2019 viel de balans van het Roemeense voorzitterschap positief uit binnen 
een context waarin het einde van de Europese zittingsperiode in zicht is. Voor 
het einde van hun respectieve mandaten wilden de Commissie en het Europees 
Parlement nog de laatste hand leggen aan de wetgevingsdossiers ter versterking 
van het sociale Europa, een van de prioriteiten van de Commissie Juncker. 
  

  III.1. Werknemersrechten 
 

De richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven werd 
aangenomen tijdens de Raad EPSCO van juni. Deze Richtlijn richt zich op de 
uitdagingen tussen werk en privéleven waarmee werkende ouders en 
mantelzorgers worden geconfronteerd. Zo worden gunstige voorwaarden 
gecreëerd, die het beroeps- en privéleven verzoenen, bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof en meer flexibele werkformules. België heeft deze tekst 
ondersteund.  
 
De richtlijn voor meer transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden werd ook aangenomen tijdens de Raad EPSCO van juni. 
Deze Richtlijn schept nieuwe rechten voor alle werknemers, vooral gericht op 
meer bescherming voor arbeiders in onzekere banen en werknemers met 
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atypische contracten (platform, digitale , …).  
 

  III.2. Werkgelegenheidsbeleid 

 

Op 13 juni werd de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) binnen de Raad 
goedgekeurd met hoofdzetel gevestigd in Bratislava. ELA zal de nationale 
arbeidsinspecties aan elkaar koppelen en moet zo de naleving van de 
arbeidswetten gaan controleren om op die manier eerlijke arbeidsmobiliteit 
binnen de interne markt te bevorderen. België heeft deze autoriteit ondersteund. 
 
De EPSCO-Raad bereikte in oktober een akkoord over de nieuwe verordening 
inzake het Europees fonds voor de Aanpassing van de globalisering. Dit  
fonds biedt steun aan mensen die hun baan verliezen door structurele 
veranderingen als gevolg van globalisering. In de nieuwe regelgeving zou de 
interventiedrempel verlagen van 500 naar 250 ontslagen werknemers in 
eenzelfde bedrijf of binnen eenzelfde sector. België ondersteunt deze 
regelgeving en heeft samen met andere lidstaten meerdere amendementen 
succesvol geïntroduceerd. 
   

  III.3. Sociale vraagstukken 
 
De herziening van de regelgeving inzake de coördinatie van de sociale 
zekerheid systemen 883/2004 en 987/2009 kon niet worden voltooid in het 
kader van de trilogen. De Raad en het Parlement konden hun visies niet 
verenigen op de twee hoofdstukken onder discussie - toepasselijke wetgeving en 
werkloosheidsuitkeringen. Voor België blijven de voorwaarden inzake totalisatie 
en export van werkloosheidsuitkeringen een knelpunt. België is op dit politiek 
dossier zeer actief gebleven en heeft proactief deelgenomen aan een groep 
gelijkgestemde lidstaten om onze prioriteiten te verdedigen.  
 
De Europese toegankelijkheidswetgeving werd aangenomen tijdens de Raad 
in april. De wetgeving zal producten en diensten toegankelijker maken voor 
mindervaliden en oudere Europeanen. België heeft deze tekst ondersteund. 
 

   III.4. Gendergelijkheid 

 

Op 5 en 6 april werd een informele EPSCO Raad georganiseerd te Boekarest om 
de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Verschillende 
conclusies werden aangenomen waaronder de Raadsconclusies over 
gendergelijke economieën in de EU.  
 

IV.  Justitie en Binnenlandse Zaken   
   

  IV.1. Justitie 

 
 IV.1.1. Strafrecht 

 
Wat de verkrijging van elektronisch bewijsmateriaal (“e-evidence”) betreft, 
wordt het wetgevend werk voor de richtlijn “wettelijke vertegenwoordigers” en 
de verordening “'elektronisch bewijsmateriaal” opgeschort in afwachting van een 
standpunt van het Europees Parlement. De Commissie is begonnen met 
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onderhandelingen  over de overeenkomst met de Verenigde Staten en over het 
tweede protocol bij het Verdrag van Boedapest inzake cybercriminaliteit van de 
Raad van Europa. De Raad onderwerpt deze onderhandelingen regelmatig aan 
een voortgangscontrole. 
 
Het Roemeense voorzitterschap heeft de aanzet gegeven tot een 
bezinningsronde over toekomstige initiatieven voor de harmonisatie van het 
strafrecht en over manieren om de wederzijdse erkenning te verbeteren. Onder 
het Finse voorzitterschap zijn verschillende teksten met ministeriële conclusies 
aangenomen met als doel de toekomstige werkzaamheden af te bakenen, die 
gericht zullen zijn op de rechten van de slachtoffers en op alternatieven voor 
hechtenis. 
 
Er wordt voortgewerkt aan de instelling van het toekomstig Europees openbaar 
ministerie. De Europese procureur-generaal werd benoemd en de aanwijzing van 
de leden van het college van nationale procureurs door de lidstaten vordert 
goed. 
 

IV.1.2. Burgerlijk recht 

 
Het Roemeense voorzitterschap heeft een aantal wetgevingsprojecten 
afgerond: twee richtlijnen op het gebied van verbintenissenrecht (verkoop van 
goederen en digitale inhoud), de richtlijn inzake herstructurering en insolventie, 
de herschikking van de verordening Brussel IIbis op het gebied van familierecht 
en een aantal instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken (bewijsverkrijging, betekening en kennisgeving van stukken). 
De onderhandelingen over het voorstel voor een verordening betreffende de 
cessie van vorderingen zijn opgeschort in afwachting van een beoordeling van de 
effecten op de financiële markten. De Raad nam ook conclusies aan over de 
toekomst van het burgerlijk recht in het kader van de strategische agenda 2019-
2024. 
 
Wat de externe aspecten betreft, werd het Europese standpunt gecoördineerd 
met het oog op de aanneming, begin juli, van het Verdrag betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, 
waarover binnen de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht werd 
onderhandeld. 
 

 IV.1.3. Varia 

 
Het Finse voorzitterschap slaagde erin de bijdrage van de Raad aan de eerste 
evaluatie van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die 
door de Commissie werd uitgevoerd en waarvan de resultaten in de loop van 
2020 worden verwacht, af te ronden. Voor Japan werd overigens een 
adequaatheidsbesluit genomen, dat vrij verkeer van persoonsgegevens met de 
EU mogelijk maakt. 
 
De Raad en het Parlement bereikten overeenstemming over de voorstellen voor 
verordeningen tot vaststelling van de programma's “Justitie” en “Rechten 
en waarden” voor de jaren 2021-2027. Horizontale aangelegenheden die 
afhankelijk zijn van de werkzaamheden van de groep over het meerjarig 
financieel kader werden opengelaten. 
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IV.2. Binnenlandse Zaken   

 
IV.2.1. Interne veiligheid 

 
Het Roemeense voorzitterschap bereikte een akkoord over het voorstel 
betreffende de minimum veiligheidsvoorwaarden voor identiteitskaarten 
en andere verblijfsdocumenten, waardoor vingerafdrukken verplicht op de 
chip van de identiteitskaart zullen opgenomen worden. Verder werden de 
interoperabiliteitsverordeningen van kracht die moeten toelaten dat EU-
informatiesystemen op het gebied van veiligheid, grens- en migratiebeheer 
worden opgewaardeerd en dat meer en doeltreffender gebruik wordt gemaakt 
van de informatie.  
 
Het Finse voorzitterschap gaf de aanzet om de beleidsdebatten te voeren over 
de voornaamste dreigingen en de inhoudelijke vormgeving van de “EU-
wethandhavingsstrategie” voor de periode 2020-2024.  Dit leidde tot 
bewustmaking omtrent de uitdagingen en opportuniteiten van nieuwe 
technologieën (5G, drones, encryptie, …).  Het voorzitterschap heeft tevens de 
nexus tussen externe en interne veiligheid, alsmede de  “hybride dreigingen” op 
de agenda geplaatst, met bijzondere aandacht voor CBRN, desinformatie en 
wederrechtelijke beïnvloeding van het electorale proces.   
 
           IV.2.2. Migratie 
 
Op vlak van terugkeer nam de Raad een gedeeltelijke algemene benadering aan 
over de herschikking van de Terugkeerrichtlijn, met uitsluiting van de 
bepalingen betreffende de grensprocedure en verwijzingen naar de 
Asielprocedurerichtlijn. Het Europees Parlement moet haar standpunt echter nog 
bepalen. Daarnaast werd een akkoord bereikt met het Europees Parlement 
inzake de Verordening betreffende de Immigratie verbindingsofficieren.    
 
De Raad bereikte een akkoord met het Europees Parlement over de herziening 
van de visumcode, met als belangrijkste nieuwigheid de verankering van de 
hefboom visum-terugname. Er werd ook met het Europees Parlement 
afgesproken het Verenigd Koninkrijk op de lijst te plaatsen van 
visumvrijgestelde landen na Brexit.  
 
Er werd geen vooruitgang geboekt op de hervorming het Gemeenschappelijk 
Europees Asielstelsel, ondanks verschillende pogingen onder Roemeens en 
Fins voorzitterschap om uit de impasse te geraken. Nu wordt vooral gekeken 
naar de (nieuwe) Europese Commissie en haar plan  om een nieuw Migratiepact 
uit te werken in de komende maanden. 
 
De nieuwe Europees Grens- en Kustwachtverordening werd in het voorjaar 
aangenomen en is reeds inwerking getreden. Deze voorziet onder andere in de 
graduele opbouw van een permanent korps van 10.000 leden tegen 2027. De 
focus ligt nu op de implementatie. Een politiek akkoord werd gevonden over het 
voorstel inzake het online archiveringssysteem voor authentieke, 
nagemaakte en vervalste documenten. In het dossier over de herziening van 
de regels inzake de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles 
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kon de Raad het compromis voorstel niet aanvaarden, ondanks de verregaande 
toegevingen van het Europees Parlement. 
 
De Raad heeft gedeeltelijke algemene benaderingen vastgelegd voor de drie 
home-fondsen: Asiel- en Migratiefonds (AMF), Instrument voor Geïntegreerd 
Grensbeheer en Visa (BMVI) en het Intern Veiligheidsfonds (ISF). Daarnaast kon 
binnen de Raad ook een akkoord gevonden worden over de allocatiecriteria voor 
de nationaal programma’s van de drie instrumenten.  
 

V. Concurrentie, Toepassing Europees recht door België 
(Omzetting - EU Pilot - SOLVIT), Energie, Klimaat, Transport, 
Telecommunicatie, Digitaal  

 
  V.1. Concurrentie (industrie, interne markt, onderzoek en     
          ruimte)  

 
In de eerste helft van 2019 werd een doorgedreven vooruitgang geboekt op het 
beleidsterrein “Concurrentievermogen” van de Raad, omdat de Europese 
zittingsperiode ten einde liep. De tweede helft van het jaar werd gekenmerkt 
door enige onzekerheid wegens de samenstelling van de nieuwe Commissie 
waarvan het programma en de begrotingslijnen nog niet gekend waren. Daarbij 
komt het toenemend horizontale karakter van de dossiers waarin de uitdagingen 
van duurzame groei of (“groene”') transitie naar een klimaatneutrale economie 
in het digitale tijdperk centraal staan. 
 
Er is weinig voortgang geboekt met de werkzaamheden voor de goedkeuring van 
een Europese strategie voor het industriebeleid, in afwachting van de 
voorstelling van de nieuwe strategie door de Commissie. Die was aanvankelijk 
gepland voor het najaar, maar werd uiteindelijk uitgesteld tot 2020. In 
november schaarde België zich achter de verklaring van de Vrienden van de 
Industrie. De besprekingen werden voortgezet met het oog op een 
gecoördineerde aanpak die de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie garandeert. Ook het belang van het concurrentievermogen van de 
toeristische sector als motor voor duurzame groei werd aan de orde gesteld. Dit  
thema stond in de tweede helft van het jaar centraal in het programma van het 
voorzitterschap. De Raad Concurrentievermogen heeft herhaaldelijk gewezen op 
de waarde van een holistische benadering bij de formulering van de 
beleidslijnen, overigens als reactie op herhaalde oproepen van de Europese 
Raad. 
 
De versterking van de interne markt staat nog steeds bovenaan de Europese 
agenda en moet opnieuw worden gekoppeld aan de digitale dimensie ervan; de 
gegevenseconomie wordt gekenmerkt door de komst van nieuwe spelers zoals 
platformen of nieuwe technologieën (blockchain, ...), met gegevensverwerking 
als aanjager van deze data economy. De dienstensector blijft echter nog steeds 
achter bij de verwachtingen vanuit het oogpunt van een betere integratie van de 
interne markt. Sommige voorstellen van de Commissie komen immers in 
aanvaring met de gevoeligheid van de lidstaten bij het opstellen van hun eigen 
regelgeving voor diensten. 
 
Tegen alle verwachtingen in konden bepaalde, zowel technische als politieke, 
dossiers worden afgerond, soms na lange en moeizame onderhandelingen, zoals 
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bij de herziening van het auteursrecht of de goedkeuring van de verordening 
betreffende een systeem van vrijstelling van de bescherming die aan een 
geneesmiddel wordt verleend door een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) 
voor uitvoer- of opslagdoeleinden. Tot het einde van haar mandaat heeft de 
Commissie hoge prioriteit gegeven aan een betere consumentenbescherming, 
die zal worden gemoderniseerd om beter rekening te houden met de rechten 
van de consument, met name in het digitale tijdperk. 
 
Het goederenpakket, dat sinds 2018 ter tafel ligt, heeft dit jaar zijn beslag 
gekregen, met de voltooiing van  het tweede deel over markttoezicht (naleving 
en handhaving). 
In het beleidsterrein Onderzoek en Innovatie, waarvoor een vooraanstaande 
rol voor de toekomst van de Europese Unie is weggelegd, stonden heel wat 
activiteiten op stapel ter consolidering van het draagvlak om de navenante 
ambities van het beleidsterrein waar te maken. 
 
Zo kwam het in maart en later in november na talrijke vergaderingen tot een 
gedeeltelijk akkoord over de verordening betreffende het negende 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de jaren 2021-2027 (Horizon 
Europa). In april volgde nog een akkoord over het specifieke programma voor de 
uitvoering ervan. Er zijn nog veel zaken te regelen zoals het budget voor dit 
beleidsterrein, de internationale samenwerking en Brexit of nog de noodzakelijke 
synergiën met de programma's in het kader van het meerjarig financieel kader 
(MFK). 
 
De verordening betreffende het Europees Instituut voor innovatie (EIT) werd 
herzien en bevat nu een herzieningsclausule waardoor de Raad de resultaten en 
de jaarrekeningen van het instituut grondiger kan beoordelen. De herziening 
maakt het bovendien mogelijk de activiteiten van het instituut te verankeren in 
het kader van het Horizon Europa-programma en in zekere zin, van de 
programmeringsperiode van het instituut. 
 
Er werd een algemeen kader vastgesteld voor de ontwikkeling van een Europese 
strategie voor bio-economie, om de belangen en visies van traditioneel minder 
verwante beleidsterreinen samen te brengen: landbouw, onderzoek, 
concurrentievermogen/groei en leefmilieu. 
 
Het dossier van de verordening over het onderzoeks- en opleidingsprogramma 
EURATOM 2021-2025/ITER-project liep vertraging op en is zelfs vastgelopen op 
de vraag of ITER al dan niet in aanmerking moet worden genomen als een 
project dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. 
 
De onderhandelingen over een Europees ruimtevaartprogramma werden 
voortgezet. De nadruk lag op de duurzaamheid van het ruimtevaartbeleid  en op 
de bijdrage ervan aan ander beleid (met name het digitale beleid en het 
klimaatbeleid). Er werden conclusies aangenomen over “Ruimtevaartoplossingen 
voor een duurzaam noordpoolgebied”, waarin de ruimte wordt aangemerkt als 
effectieve katalysator, met name bij de aanpak van klimaatverandering en het 
waarborgen van economisch, sociaal en ecologisch duurzame groei in dit gebied. 
Er werden ook eerste stappen gezet om na te gaan of de Europese Unie 
eventueel een verklaring van aanvaarding kan afleggen met betrekking tot de 
rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de betrokken 
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ruimtevaartverdragen van de Verenigde Naties. 
 

  V.2. Toepassing Europees recht door België :  
          Omzetting - SOLVIT - EU Pilot 

 
Resultaten m.b.t. de omzetting van Europese richtlijnen 

 
Het Belgisch omzettingsdeficit daalde vorig jaar drastisch: in december 2018 had 
België een omzettingsdeficit van 1,3%; dit jaar heeft België een score van 
0,8%. Voor het eerst sinds november 2014 slaagde België erin onder de 
Europees toegelaten norm van 1% te blijven.   
 
Daarenboven heeft ons land, in tegenstelling met december 2018 (toen waren er 
nog twee) geen richtlijnen met meer dan twee jaar omzettingsvertraging. 
De Commissie hanteert hiervoor een nultolerantie. 
 
Het Hof van Justitie van de EU (HJEU) heeft echter in 2019 België veroordeeld 
wegens de onvolledige omzetting van richtlijn 2014/61/EU (maatregelen ter 
verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwer-
ken met hoge snelheid). Artikel 260, lid 3 van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie stipuleert dat het HJEU de lidstaten in zo’n geval 
kan veroordelen tot financiële sancties. Het HJEU veroordeelde België op deze 
basis tot een dwangsom van 5000€ per dag. Daarnaast besliste de 
Commissie België voor het HJEU te dagen voor de niet-omzetting van richtlijn 
2014/66/EU (voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming). Ook voor 
deze richtlijn riskeert België de veroordeling tot een forfaitaire en een 
dwangsom. Deze richtlijn dient dus prioritair te worden behandeld.  
 
EU PILOT 

 

In haar mededeling van 19 januari 2017 (“EU-wetgeving: betere resultaten 
door betere toepassing”), kondigde de Commissie aan dat ze het gebruik 
van EU Pilotsysteem systematisch zal afbouwen. Doordat de Commissie haar 
vragen rechtstreeks (en informeel) aan de betrokken administraties, diensten, 
dossierbeheerders… voorlegde, zonder daarbij noodzakelijk de centrale 
coördinatieoverheid op de hoogte te brengen, ondervonden alle lidstaten zware 
coördinatiemoeilijkheden. Alle lidstaten (België inclusief) reageerden in 2018 
en 2019 dan ook massaal negatief op deze afbouw. De Commissie beloofde 
daarom haar vragen voortaan via een Single Point of Contact (SPOC) te stellen, 
maar ook dit gebeurde niet altijd. Frankrijk stelde bijgevolg een 3de non-paper 
op, om de Commissie te vragen alsnog EU Pilot te (her)gebruiken, zij het in een 
“light”-versie. Deze non-paper werd door België medeondertekend en werd op 
29 november in Coreper besproken. Tijdens het EU Law Network van 13 
december kondigde de Commissie aan om EU Pilot opnieuw meer te gaan 
gebruiken, behalve in de zaken waarin een EU Pilotprocedure geen meerwaarde 
zou hebben.  
 

SOLVIT  
 
Het Belgische SOLVIT-centrum (onderdeel van de DGE) behandelde in 2019 in 
totaal 178 dossiers: 83 klachten van Belgische burgers en bedrijven die in 
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andere lidstaten problemen ondervonden en 95 klachten van burgers en 
bedrijven uit andere lidstaten over de toepassing van hun rechten in België. 
Bijkomend werden er nog 100 vragen om informatie of doorverwijzingen 
behandeld zonder dat hier een andere lidstaat bij betrokken werd. In vergelijking 
met vorig jaar is het aantal dossiers licht gestegen.  
 
Verder blijft SOLVIT aan belang winnen als probleemoplossend mechanisme, en 
werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van 
Verordening 2019/515 inzake de Wederzijdse Erkenning van Goederen en de 
grote rol die SOLVIT hierbij zal spelen. Ook werd er meer ingezet op het 
rapporteren van structurele problemen en het versterken van het expertnetwerk 
van SOLVIT België.  
 

V.3. Energie, Klimaat, Transport 
 
Inzake klimaat ging onder het Roemeense en Finse voorzitterschap in 2019 veel 
aandacht naar de eind november 2018 uitgekomen mededeling “Een schone 

planeet voor iedereen. Een Europese strategische langetermijnvisie voor een 
bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” waarin de 
Europese Commissie de bakens wenst uit te zetten naar een volledig 
koolstofarme (net zero emissions) samenleving en dit op een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte manier. Volgens de Commissie is dit hoge 
ambitieniveau nodig om de opwarming van het klimaat tot 1.5°C te beperken en 
om een leidende rol in het globale klimaatbeleid te blijven spelen.  

 
Over deze lange termijn strategie werden diverse technische en beleidsdebatten 
gehouden in de betrokken raadsformaties (Leefmilieu, Transport, Energie, 
ECOFIN, Werk en Sociale Zaken) en raadswerkgroepen maar deze strategie 
werd ook besproken tijdens de verschillende Europese Raden. Deze 
besprekingen leidden ertoe dat de lidstaten zich steeds meer bewust werden van 
de specifieke uitdagingen verbonden aan de transitie naar klimaatneutraliteit. 
Langzaam groeide ook de Europese, politieke consensus richting 
klimaatneutraliteit tegen 2050, zoals verwoord in de raadsconclusies 
aangenomen tijdens de Europese Raad van december. Deze onderschrijven de 
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 en wijzen tegelijk op een aantal 
belangrijke parameters van deze transitie. Enkel Polen onderschreef de 
doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 niet.  
 
Op 11 december lanceerde de Commissie ook de langverwachte European 

Green Deal. De Green Deal omvat tal van domeinen (leefmilieu, energie, 
industrie, landbouw, transport,…) en werd voorgesteld als positieve politieke 
agenda voor de toekomst en een socio-economische opportuniteit. Centraal 
hierin staat het voorstel voor een bindende klimaatwet die zou voorzien in 
klimaatneutraliteit tegen 2050 waardoor een verhoging van de ambities tegen 
2030 nodig is (minstens 50%, en idealiter 55%, vermindering van 
broeikasgassen in plaats van de momenteel goedgekeurde 40%). 
 
Energie is door deze evolutie steeds meer vervlochten met het klimaatbeleid. 
Belangrijkste aandachtspunt in 2019 was dan ook de indiening en evaluatie van 
de voorlopige nationale energie- en klimaatplannen (NEKP). Deze plannen 
moeten toelaten om sneller kwetsbaarheden en tekortkomingen aan te duiden in 
het bereiken van de 2030-doelstellingen van de Energie-unie. In de publicatie 
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van de aanbevelingen midden juni stelde de Commissie echter vast dat de 2030 
doelstellingen niet gehaald zouden worden op basis van de voorlopige NEKP’s. 
Met het oog op het dichten van de ambitiekloof gingen het voorzitterschap en de 
Commissie interactieve dialogen aan met de lidstaten in een poging om de 
definitieve NEKP’s, in te dienen tegen 1 januari 2020, positief bij te sturen. 
 
De NEKP’s zijn niet enkel belangrijk voor een duurzame transitie, maar moeten 
ook helpen bij de vervollediging van een goedwerkende Energie-Unie om zo 
gegarandeerde, betaalbare en klimaatvriendelijke energie te verzekeren voor 
zowel burgers als bedrijven in de EU. De Energieraad van 25 juni nam hierover 
bijkomend conclusies aan over de toekomst van de energiesystemen in de 
Energie-Unie. De focus lag hierbij op de investeringsnoden, ontwikkelingen in 
energie-infrastructuur en innovatieve oplossingen en technologiën om de 
koolstofverarming van het energiesysteem aan te gaan en de integratie van het 
grotere aandeel hernieuwbare energie te faciliteren. De Raad verzocht de 
Commissie ook een analyse aan te vatten inzake sectorkoppeling en -integratie. 
 
Daarnaast werd inzake energie ook aandacht besteed aan de externe 
energierelaties van de EU met enkele belangrijke partners (VS, China, 
EastMed, Afrika, Japan, Iran, Turkije) en het engagement binnen de Energy 
Community en het Energy Charter. In alle dialogen met de partners werd door 
de Commissie steevast getracht om het energietransitiebeleid, inclusief 
emissiereductie en langetermijnplanning, te promoten en wereldwijd 
ondersteuning en ingang te doen vinden. Veel aandacht in de externe energie-
relaties was er ook voor Oekraïne. Zo hield de Commissie verschillende 
trilaterale gasbesprekingen met Rusland en Oekraine, met het oog op een nieuw 
akkoord over de gastransit na het aflopen op 1 januari van het bestaande 
langetermijncontract inzake gastransit tussen Naftogaz en Gazprom. Op de 
valreep werd een akkoord bereikt dat alvast een transit voorziet voor de 
komende 5 jaar. Verder werd er begin 2019 ook een vergelijk gevonden over de 
herziening van de gasrichtlijn naar aanleiding van de discussies inzake Nord 
Stream II. 
 
Net zoals in de energie-formatie stonden ook tal van transportdossiers in het 
teken van de klimaattransitie en duurzaamheid met aandacht voor het 
terugdringen van de emissies van voertuigen in alle transportmodi, inzetten op 
alternatieve brandstoffen, mogelijkheid tot het invoeren van een luchtvaarttaks, 
….  
 
Specifiek voor het wegvervoer stond 2019 in het teken van het behalen van 
een finaal akkoord met het Europese Parlement over voorstellen voor sociale en 
interne markt in het eerste mobiliteitspakket (o.a. de toegang tot het beroep, 
de strijd tegen postbusbedrijven, cabotage, de problematiek rond het inzetten 
van bestelwagens, de rij- en rusttijden, het invoeren van een digitale tachograaf 
en de bijzondere regelgeving omtrent detachering in het wegvervoer). Hierover 
werd einde december een vergelijk gevonden dat sterk tegemoet komt aan tal 
van bekommernissen, controle moet versterken en cabotage-regels verstrengt 
door het invoeren van een cooling-off periode. Er kon echter geen algemene 
benadering worden bereikt onder de lidstaten over de herziening van de 
Eurovignette-regels waarbij getracht wordt om naast emissies ook congestie en 
onderhoud van de wegen mee in rekening te brengen bij het bepalen van de 
tolbelasting. 
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Binnen het derde mobiliteitspakket werd een akkoord bereikt inzake de 
realisatie van het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T) waarbij op twee 
gebieden vooruitgang is geboekt: de vereenvoudiging van de 
vergunningsprocedure voor TEN-T projecten en transparantere en duidelijkere 
procedures met kortere tijdslijnen. Ook het voorstel omtrent “electronic freight 

transport information” (eFTI) werd aangenomen. Hiermee wordt gestreefd naar 
een digitaal interoperabel informatiesysteem voor cargotransport dat alle 
autoriteiten verplicht zullen moeten gebruiken.  
 
Naast vergroening kwam digitalisering vaak aan bod tijdens de debatten, 
waaronder het debat rond de ontwikkeling en het aanbod inzake digitale 
transportdiensten (Mobility-as-a-Service). Digitalisering biedt immers een groot 
potentieel om duurzame groei te realiseren bv. met invoering van gedeeld en 
geoptimaliseerd transport, automatisering van voertuigen en efficiënter 
verkeersmanagement. 
 
Inzake het spoorvervoer werd een akkoord bereikt onder de lidstaten over de 
herziening van de Verordering inzake rechten en verplichtingen van reizigers in 
het treinverkeer. Deze herziening versterkt en stroomlijnt de passagiersrechten 
(o.a. personen met beperkte mobiliteit, klachtenprocedures, 
kwaliteitsstandaarden…) en creëert eveneens meer duidelijkheid wat betreft de 
rechten en plichten van spoorbedrijven (o.a. bij overmacht, onbemande stations, 
ticketverkoop- en terugbetaling, opleiding van personeel…).  
 
Specifiek inzake luchtvaart werd gedebatteerd over de toekomst van de Single 

European Sky (SES) en de herziening van SES II+. Het bestaande systeem heeft 
zijn limieten bereikt inzake capaciteit en efficiëntie wat zich vertaalt in een 
economische en ecologische kost (vertragingen, CO2 uitstoot, 
passagiersclaims,…). Een mogelijk herziening moet een veilig, naadloos, 
schaalbaar en veerkrachtig netwerk weerspiegelen. De aangestelde Groep van 
Wijzen en discussies tijdens de Conferentie “Future of SES”, gaven enkele 
aanbevelingen en prioriteiten aan voor verdere discussies.  
 

  V.4. Telecommunicatie, Digitaal  
 

Ondanks dat de meeste dossiers gelanceerd in 2015 in het kader van de Digitale 
Eengemaakte Markt reeds werden afgerond, bleef het digitale ook in 2019 
prominent aanwezig. Naast tal van digitale toepassingen die werden aangekaart 
in de specifieke beleidsterreinen (transport, energie…) passeerden verschillende, 
transversale digitale thematieken de revue. Een performante digitale economie 
vereist immers een goede beschikbaarheid en beheer van data.  Vandaar dat in 
niet enkel gekeken werd naar dataverkeer (o.a. data economy, future of 
digital, artificiële intelligentie) maar ook naar de uitrol van infrastructuur 
(uitrol van 5G) en veiligheid (o.a. cyberveiligheid, e-privacy). 
 
De twee aanslepende dossiers uit het pakket Digitale Eengemaakte Markt, 
namelijk e-privacy en het netwerk van cyberveiligheidscentra, kenden ook 
in 2019 een moeilijke weg en lidstaten slaagden er niet in een akkoord te 
bereiken ondanks tal van intensieve debatten. Ondanks de beperkte vooruitgang 
is de politieke wil duidelijk aanwezig bij de lidstaten om in beide belangrijke 
dossiers op termijn een akkoord te vinden aan de hand van herziene voorstellen. 
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Verschillende beleidsdebatten over de “Future of digital” en de digitale 
economie gaven alvast de aanzet voor de nieuwe Commissie om met nieuwe 
voorstellen te komen. Tijdens de debatten ging vaak specifiek de aandacht uit 
naar cloud toepassingen en het beheer van onlineplatforms met het oog op een 
mogelijk voorstel over de Digital Services Act en de creatie van een ambitieus 
databeleid.  
 
Inzake 5G zette de EU de werkzaamheden verder voor de effectieve uitrol ervan 
en het in acht nemen van de nodige veiligheidsvoorzorgen hierbij. Zo werd een 
rapport over mogelijke risico’s gedeeld en werden raadsconclusies aangenomen 
die het belang van de veiligheid van het 5G-netwerk onderstrepen. 
 
Net als tijdens de vorige edities, heeft België ter gelegenheid van de Digital 
Days in april enkele verklaringen medeondertekend waaronder deze over 
“Women in Digital”, de geconnecteerde landbouw en de digitalisering van het 
cultureel erfgoed. 
 

VI. Landbouw en Visserij, Volksgezondheid en Leefmilieu,  
      Duurzame  ontwikkeling  

 
      VI.1. Landbouw 
 

Heel het jaar door zijn de werkzaamheden rond het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) na 2020 goed gevorderd, met name die voor de 
verordening inzake strategische plannen, het nieuwe uitvoeringsmodel van het 
GLB en de milieu- en klimaataspecten. In het licht van de voortgang van de 
werkzaamheden en de belangrijke veranderingen in het nieuwe GLB komen er 
overgangsbepalingen om geleidelijk te stap te zetten naar de periode 2021-
2027. 
 
In 2019 heeft de Europese Unie de problemen aangepakt waarmee een aantal 
landbouwmarkten te kampen hadden. In België was de situatie moeilijk voor de 
telers van appelen en vooral peren, terwijl de varkenssector nog steeds te lijden 
had onder de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest. De rundvleessector werd 
getroffen door hogere kosten en een aanhoudende daling van de verkoopprijzen. 
De pluimveesector moest concurreren met massale en goedkope invoer uit 
Oekraïne. 
 
Om een rechtskader te creëren voor nieuwe plantenveredelingstechnieken, heeft 
de Raad de Commissie gevraagd te onderzoeken of de wetgeving inzake 
genetisch gemodificeerde organismen kan worden herzien en zo nodig 
aangepast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. 
 
In december heeft de Raad conclusies aangenomen over dierenwelzijn, bossen 
en bio-economie. Wat dit laatste betreft, zal de Commissie een 
beleidsondersteuningsmechanisme invoeren om de lidstaten te helpen bij de 
ontwikkeling van hun nationale bio-economische strategieën. 
 
 
 
 



 

19 

 

  VI.2. Visserij 
 
De inspanningen voor een duurzame visserij zijn van groot belang gebleken: 
sinds 2019 zijn de aanlandingsverplichting en de meerjarenplannen volledig van 
kracht. Het beheer van alle visbestanden op basis van de maximale duurzame 
opbrengst moet tegen 2020 zijn gerealiseerd. 
 
Bij de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee voor 2020 werd een evenwichtig compromis gevonden, ondanks 
moeilijke beslissingen die noodzakelijk waren voor de bescherming van de 
kabeljauw. In oktober had de Raad al gedebatteerd over de dramatische 
toestand van de kabeljauwbestanden in het oostelijk deel van de Oostzee en 
over passende noodmaatregelen. 
 
Eind december werd een nieuw onderhandelingsmandaat verkregen met 
betrekking tot de structuur, de programmering en het toezicht op het nieuwe 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. De politieke triloog van 
december heeft de basis gelegd voor een compromis over dit onderwerp, maar 
het was nog te vroeg om tot een akkoord te komen. 
 

  VI.3. Volksgezondheid 
 

In 2019 bleef in dit beleidsdomein veel aandacht gaan naar het voorstel van 
richtlijn met betrekking tot “health technology assessment”. Bedoeling van dit 
voorstel is om de manier waarop gezondheidstechnologieën (geneesmiddelen, 
medische hulpmiddelen…) in de lidstaten worden geëvalueerd beter op elkaar af 
te stemmen. Dit kan lidstaten helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen 
inzake prijsbepaling, markttoelating en terugbetaling. Onder het Roemeense 
voorzitterschap werden tijdens de Raad Gezondheid van 14 juni conclusies 
aangenomen inzake de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR), waarin 
volgende elementen aan bod kwamen: het belang van preventie, de “one 
health”-aanpak,  het belang van het mondiale niveau, het belang van verder 
onderzoek, het belang van meetbare doelstellingen en het verbod van het 
gebruik van antibiotica zonder voorschrift.  
 

  VI.4. Leefmilieu  
 
Los van de klimaatdossiers stonden een aantal water-gerelateerde dossiers hoog 
op de politieke agenda in het beleidsdomein leefmilieu, in het bijzonder het 
voorstel inzake de herziening van de drinkwaterrichtlijn. Doel is om de 
bestaande Europese wetgeving te moderniseren, omdat deze niet meer is 
aangepast aan de huidige definities en normen inzake de kwaliteit van 
drinkwater. Ook zouden de bepalingen in verband met materialen die in contact 
mogen komen met drinkwater geharmoniseerd moeten worden. De Raad 
Leefmilieu van 5 maart bereikte een algemene benadering omtrent dit dossier, 
waarna de trilogen met het Europees Parlement van start gingen. Op het einde 
van het Finse voorzitterschap werd een definitief compromis gevonden tussen 
Raad en Parlement. Tijdens dezelfde Raad werd ook een beleidsdebat gehouden 
omtrent de vergroening van het Europese Semester, meer bepaald de manier 
waarop het Semester kan bijdragen tot meer groene investeringen en de 
transitie stimuleren naar een koolstofarme samenleving.  
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Een tweede belangrijk dossier in 2019 had betrekking op het voorstel inzake de 
minimumvereisten voor waterhergebruik. Dit voorstel dient een Europees kader 
vast te leggen voor de minimumvereisten, kwaliteit en procedures inzake het 
hergebruik van water voor irrigatiedoeleinden in de landbouw. Binnen de Raad 
bestond er vooral ongerustheid bij sommige lidstaten, die deze praktijken al 
toepassen. Uiteindelijk kon het door het Roemeense voorzitterschap voorgelegde 
compromis op brede steun rekenen tijdens de Raad Leefmilieu van juni.  
 
De Raad Milieu nam tijdens haar sessie in oktober uitgebreide conclusies aan ter 
voorbereiding van de klimaatconferentie (COP25) te Madrid, conclusies omtrent 
circulaire economie en het toekomstige 8ste milieuactieprogramma. Deze twee 
sets van conclusies - waar ons land bijzonder belang aan hechtte - dienden 
vooral om inhoudelijke oriëntaties aan te leveren aan de nieuwe Europese 
Commissie. De Raad Milieu van december stond bijna hoofdzakelijk in het teken 
van een eerste gedachtewisseling over de nieuwe mededeling inzake de Green 
Deal.  
 

  VI.5. Duurzame ontwikkeling  
 

Onder het Roemeense voorzitterschap kenden de werkzaamheden binnen de 
Raadswerkgroep Agenda 2030 een versnelling. Dit was dankzij de publicatie van 
de reflectiepaper van de Commissie aangaande de uitvoering van de Agenda 
2030 binnen de EU. Deze discussies hebben geleid tot de aanneming van 
conclusies tijdens de Raad Algemene Zaken van april, waarin de Commissie werd 
opgeroepen om met een allesomvattende implementatiestrategie naar buiten te 
komen. Het Finse voorzitterschap hield een interessante gedachtewisseling 
omtrent de articulatie van de Agenda 2030 met de nieuw uitgekomen Green 
Deal. Wel bleek uit deze discussie dat de Commissie de Green Deal beschouwt 
als dé nieuwe groeistrategie van de EU, hetgeen de integratie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen in het Europees Semester verklaart. 
 

VII. Externe betrekkingen van de Europese Unie, Europees 
Handelsbeleid, Ontwikkelingssamenwerking en het 
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid   (GVDB) 

 
  VII.1. Externe betrekkingen  

 

Ook in 2019 kon vastgesteld worden dat de multilaterale aanpak van globale 
uitdagingen steeds meer onder druk kwam te staan, zowel binnen de EU zelf als 
daarbuiten. De komst van een nieuw Europees leiderschap, met een duidelijke 
ambitie om de EU als een “geopolitieke” speler op de wereldkaart te zetten, 
zorgden voor een nieuwe koers, die echter maar gedeeltelijk kon worden 
verzilverd. 
 
Zo slaagde de EU er bijvoorbeeld niet in om eensgezindheid aan de dag te 
leggen inzake het uitbreidingsdossier. Ondanks positieve aanbevelingen 
konden toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië (vooral na het 
historische Prespa-akkoord van 2018) en Albanië niet worden aangevat. Ook de 
onderhandelingen met Servië en Montenegro stokten omwille van hun slechte 
voortgangsrapporten inzake respect voor de rechtsstaat en vrijwaren van de 
fundamentele rechten. Van de Commissie wordt nu een nieuw voorstel verwacht 
inzake toetredingsmethodologie voor de Westelijke Balkan. Er wordt gestreefd 
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naar een compromis tegen de volgende Westelijke Balkan Top in mei 2020. Dit 
jaar organiseerde de DGE opleidingen voor Noord-Macedonische en Kosovaarse 
diplomaten.   
 
Ook de relaties met Turkije, officieel kandidaat-lidstaat en een strategische EU-
partner (terrorismebestrijding, migratie, NAVO), werden bemoeilijkt door illegale 
Turkse booractiviteiten in de Oostelijke Middellandse Zee (veroordeeld in 
Raadsbesluiten van juli 2019, met adoptie van een restrictief sanctiekader in 
oktober), maar ook door de Turkse inval in Noordoost Syrië en de Turks-Libische 
akkoorden rond exploitatie van maritieme zones.  
 
Voor Syrië werd de oprichting van een grondwettelijk comité al snel 
overschaduwd door de Turkse inval in het noordoosten van het land. Hierover 
werden Raadsconclusies aangenomen in oktober en conclusies van de Europese 
Raad van oktober.  
 
Volgend op de Amerikaanse terugtrekking in 2018 zette Iran zijn less-for-less 
strategie inzake het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) verder, en de 
EU (in samenwerking met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, allen 
partijen bij het JCPOA) trachtte het akkoord te vrijwaren. Binnen dit kader werd 
INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) begin 2019 door Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opgericht om de bilaterale handel tussen 
Europese landen en Iran te faciliteren, en België werd er in december 2019 ook 
aandeelhouder van. 
 
Op 24-25 februari vond de allereerste EU-Arabische Liga vergadering op 
niveau van staatshoofden en regeringsleiders plaats.  
 
In 2019 was het ook de tiende verjaardag van het Oostelijk Partnerschap 
(Top in Brussel in mei) en het Roemeense voorzitterschap rondde met succes 
een ministeriële conferentie over het Zwarte Zeegebied af, wat ondanks de 
gespannen politieke context perspectieven biedt voor een intensievere sectorale 
samenwerking in deze regio. 
 
In Oekraïne zette dankzij de verkiezing van President Zelenski een voorzichtige 
dooi in in de betrekkingen met Rusland, wat op zijn beurt de deur heeft 
geopend voor een “Top in Normandië-formaat” (Duitsland, Frankrijk, Rusland, 
Oekraïne) in december. Nu valt nog te bekijken welke duurzame resultaten dit 
heeft opgeleverd. Het Europese kader voor sancties tegen Rusland is nog steeds 
van kracht, ook al dringen sommige lidstaten aan op een nieuwe evaluatie van 
de betrekkingen met Rusland. 
 
Wat Afrika en de betrekkingen met de ACP-landen betreft, vorderden de 
onderhandelingen over de gemeenschappelijke basis van de nieuwe post-
Cotonou-overeenkomst en de regionale protocollen zeer langzaam en moest 
worden besloten de Overeenkomst van Cotonou te verlengen tot 31 december 
2020. De nieuwe Commissie van haar kant kondigde haar ambitieuze 
programma voor Afrika aan, te beginnen met haar voornemen om te werken aan 
een nieuwe EU-strategie voor Afrika. 
 
De Europese Unie besteedde via haar geïntegreerde aanpak opnieuw bijzondere 
aandacht aan de Sahel en de Hoorn van Afrika (Somalië en Ethiopië), twee 
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prioritaire gebieden. Hoewel de Grote Meren geen prioriteit meer zijn, trof de 
Raad in december conclusies over de DRC, waarin een constructieve maar 
voorzichtige betrokkenheid van de EU werd bevestigd. 
 
Aangaande de relatie EU-Zwitserland viel er geen vooruitgang te noteren 
inzake een Institutioneel Kaderakkoord met de EU. De EU besliste daarom op 1 
juli de tijdelijke erkenning van de equivalentie van de Zwitserse beurs niet te 
verlengen. Er valt geen doorbraak te verwachten in het dossier van het EU-
Zwitserland Kaderakkoord tot na het referendum in mei 2020 omtrent het vrij 
verkeer van personen. 
 
In juli werd een zeer succesvolle EU-Canada top gehouden tussen zeer like-
minded partners.  Voor de relaties met de Verenigde Staten van Amerika 
(VSA) ging de aandacht uit naar de EU-US handelsdossiers, het buitenlands 
beleid van de VSA (DPRK, Iran, Midden-Oosten, Helms-Burton), en 
samenwerking in het domein van justitie en binnenlandse zaken.  
 
Tijdens het Roemeense voorzitterschap stonden de organisatie van de EU-
Japan Top en de EU-China Top in april centraal. De betrekkingen met China 
kregen grote aandacht, met een discussie op de Raad Buitenlandse Zaken van 
maart en de aanneming van de Gemeenschappelijke Mededeling van de 
Commissie en de Vicevoorzitter, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) op de Europese Raad, alsook 
de connectiviteitsstrategie “Connecting Europe and Asia” en de 
verontrustende mensenrechtensituaties in Xinjiang en Hongkong. Tot slot 
vond half december een Asia Europe Meeting (ASEM) plaats op niveau van de 
ministers van Buitenlandse Zaken in Madrid. 
 
Wat Latijns Amerika betreft stond de politieke en humanitaire crisis in 
Venezuela hoog op de agenda. Onder het Roemeense voorzitterschap werd 
beslist steun te geven aan Juan Guaido als interim-president van Venezuela, met 
uitzondering van Slovakije, Italië, Griekenland en Cyprus. Ook werd de 
International Contact Group opgericht, waarin de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) een belangrijke rol speelt. Eind oktober organiseerde EDEO 
een ministeriële conferentie over de opvang van de miljoenen Venezolaanse 
vluchtelingen. Verder verzuurden de Amazonebranden de betrekkingen met 
Braziliaans President Bolsonaro, en besteedde de EU de nodige aandacht 
aan de verschillende crises en spanningen die het continent het najaar teisterden 
(Bolivia, Ecuador, Chili, Nicaragua enz). 
 
België en Griekenland zijn de enige lidstaten die het EU verdrag met Centraal-
Amerika uit 2012 nog niet hebben geratificeerd.  
 

  VII.2. Europees handelsbeleid 

 
De mondiale spanningen, met name de gespannen verhoudingen tussen de 
Verenigde Staten en China, beïnvloeden het Europese handelsbeleid, zowel op 
bilateraal als op multilateraal niveau. Zo kon de Wereldhandelsorganisatie 
niet voorkomen dat haar beroepsinstantie kwam stil te liggen en ook de 
dringende diepgaande hervorming uitbleef. 
 
Op bilateraal niveau zet de Europese Unie haar inspanningen voort om de 
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transparantie en de communicatie te verbeteren en blijft ze onderhandelen 
over ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten. In 2019 is de 
handelsovereenkomst met Japan in werking getreden, evenals de 
vrijhandelsovereenkomsten met Singapore. Er is een vrijhandelsovereenkomst 
en een investeringsbeschermingsovereenkomst met Vietnam tot stand 
gekomen en er werd een principeakkoord met Mercosur bereikt over het 
handelsgedeelte van een Associatieovereenkomst. Toch zijn deze 
overeenkomsten soms omstreden, met name de uitvoering van het gedeelte 
over handel en duurzame ontwikkeling, maar ze bieden een kader voor de 
ontwikkeling van onze betrekkingen met onze handelspartners. 
 

  XII.3. Ontwikkelingssamenwerking  
 

Naast de elk jaar terugkerende onderwerpen zoals de rapporteringen en 
opvolging van de verschillende financieringsinstrumenten, werd 2019 
gekenmerkt door drie grote dossiers: post-Cotonou, NDICI (Neighbourhood, 

Development and International Cooperation Instrument) en de 
toekomstige financiële architectuur voor ontwikkelingssamenwerking. 
 
In het kader van het toekomstige post-Cotonou akkoord met ACP landen 
werden teksten verder uitgewerkt (voor de gemeenschappelijke sokkel en drie 
geografische pijlers) en onderhandelingen met ACP landen gevoerd 
 
Daarnaast werd in het kader van het nieuw Meerjarig Financieel Kader voor 
de periode 2021-2027 het werk rond het nieuwe financieringsinstrument voor 
ontwikkeling, het Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument, voortgezet.  
 
Een “Wise Persons group” werkte voorstellen over de toekomstige 
financiële architectuur voor ontwikkelingssamenwerking uit en 
presenteerde in oktober haar rapport met daarin naast een aantal korte termijn 
aanbevelingen ook drie lange termijn scenario’s. De Raad nam hierover in 
december conclusies aan.  
 
In 2019 werd verder werk gemaakt van het Europees Investeringsplan (EIP) 
en het eind 2017 opgerichte Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling 
(EFDO), zij het in een trager tempo: enerzijds was het zo dat op het ogenblik 
van de laatste vergadering van het Strategisch Comité van het EFDO in 2019 
nog maar één garantieportefeuillecontract was ondertekend en anderzijds werd 
de voor 2019 geplande externe evaluatie niet aangevat. 
 
Aan het EU Emergency Trust Fund for Africa werd opnieuw vanuit het 
Europees Ontwikkelingsfonds extra budget toegekend en de lidstaten droegen 
hiertoe bij. 
 
Er waren in 2019 Raadsconclusies over Ongelijkheid, de uitvoering van het 
Gender Action Plan en Voedselzekerheid. Ook was er veel aandacht voor 
gender, Afrika en Onderwijs, wat ook voor België belangrijke aspecten van het 
ontwikkelingsbeleid zijn. Opvallend was een doorgedreven aandacht voor 

multilateralisme. Verwacht kan worden dat de EU in een aantal partnerlanden 
verder samen met één of meer EU Lidstaten daadwerkelijk aan gezamenlijke 
implementatie in het kader van EU Joint Programming / Working Better Together 
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zal doen. 
 

    XII.4. Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid        
 
In 2019 werd verder vormgegeven aan het uitvoeringsplan inzake veiligheid 
en defensie binnen de integrale EU-strategie.   
 
De toezeggingen die in het kader van het pact inzake het civiele GVDB 
werden gedaan, werden voor het eerst nagekomen. Tijdens de eerste jaarlijkse 
evaluatieconferentie in november bracht elke lidstaat verslag uit over de 
nationale inspanningen om aan de verplichtingen te voldoen. Veertien lidstaten, 
waaronder België, deden dit in de vorm van een nationaal uitvoeringsplan. De 
Commissie en de EDEO legden in het kader van een geïntegreerde aanpak ook 
de basis om het civiele GVDB responsiever, slagkrachtiger en doeltreffender te 
maken. 
 
Na het eerste volledige uitvoeringsjaar hebben de ministers van Defensie op de 
Raad Buitenlandse Zaken (Defensie) van 14 mei de voortgang op het gebied van 
de permanente gestructureerde samenwerking (PGS) besproken. Bij die 
gelegenheid nam de Raad een aanbeveling aan ter evaluatie van de voortgang 
die door de deelnemende lidstaten is gemaakt bij het nakomen van de 
verbintenissen. Tijdens de Raad van november, waar de ministers van 
Defensie voor het eerst exclusief bijeenkwamen, werden 13 extra projecten 
goedgekeurd, wat het totale aantal goedgekeurde projecten op 47 brengt. De 
besprekingen over de algemene voorwaarden waaronder derde landen bij wijze 
van uitzondering kunnen worden uitgenodigd om aan bepaalde projecten deel te 
nemen, konden ondanks de inspanningen van het Finse voorzitterschap niet tot 
een consensus leiden. 
 
Een van de vlaggenschipprojecten van de PGS, militaire mobiliteit, is van 
bijzonder belang in het kader van de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO en maakt ook deel uit van een specifiek Actieplan van de Commissie voor 
de interactie met het trans-Europese vervoersnetwerk. In de loop van 2019 
werd op de verschillende betrokken gebieden aanzienlijke en tastbare 
vooruitgang geboekt. Bovendien ondertekenden 23 lidstaten in de marge van 
het directiecomité van het Europees Defensieagentschap op 14 mei een 
overeenkomst om deel te nemen aan een project ter optimalisering van 
grensoverschrijdende vergunningsprocedures. 
 
Op 25 februari bereikten de Europese instellingen na achtereenvolgende trilogen 
en technische vergaderingen een gedeeltelijk akkoord over het Europees 
Defensiefonds (EDF). De beslissingen over de begroting, de financiering en 
het in aanmerking nemen van de Brexit moeten nog worden genomen. In het 
kader van het Europees programma voor industriële ontwikkeling op 
defensiegebied (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP) 
keurde de Commissie op 19 maart werkprogramma's goed voor de 
medefinanciering van gemeenschappelijke industriële defensieprojecten in de 
periode 2019-2020, voor een bedrag van 500 miljoen euro. Er werd een extra 
bedrag van 25 miljoen euro toegewezen voor de ondersteuning van 
gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van defensie in 2019, met 
oproepen tot het indienen van voorstellen, die dezelfde dag werden 
bekendgemaakt. 
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De eerste echte cyclus van de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie van 
defensie (Coordinated Annual Review on Defence - CARD) is van start 
gegaan voor de periode 2019-2020. Deze moet in 2020 dan ook het voorwerp 
zijn van een grondig onderzoek. De samenhang met andere defensie-initiatieven 
(permanente gestructureerde samenwerking (PGS) en het Europees 
Defensiefonds (EDF)) zal nauwgezet worden bestudeerd. 
 
In het jaarverslag over de missies en operaties 2019 worden drie prioriteiten 
genoemd: onze regio stabiliseren, aan de veerkracht van de partnerlanden 
bijdragen en de respons van de Europese Unie in alle fasen van een 
conflictcyclus verbeteren. 
     

VIII.  Europa overbrengen 
 
Ook in 2019 werden tal van initiatieven rond Europa ontwikkeld: deelname aan 
de Opendeurdag van de EU instellingen met een informatiestand in de Raad EU 
op 4 mei en de verspreiding van de zelfklevende puzzel “Bouw mee aan de 
Europese Unie” voor de leerlingen van het basisonderwijs.  
 
In samenwerking met de Europe Direct informatiecentra in België en de 
Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België werd onder het motto 
“Ons Europa: gisteren, vandaag en morgen” een Europadag 
georganiseerd op 9 & 10 mei in 25 middelbare scholen met uiteenzettingen over 
Europa door de minister en ambtenaren van Buitenlandse zaken. In totaal 
namen 1.775 laatstejaars leerlingen deel aan dit project.   
 
Onder het motto “Europa: daar praten wij samen over” werd op 29 maart 
2019 voor de 8ste maal in het Egmontpaleis een jongerendialoog georganiseerd 
in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in 
België, die zo’n 532 jongeren en 25 scholen bereikten. Deze lente editie vond 
plaats volgens een formule ontwikkeld in samenwerking met European Youth 

Parliament België (EYP), om de dialoog met jongeren verder te stimuleren via 
thematische workshops.  
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