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Europese samenwerking 
 
Onze Europese directie coördineert het Belgische standpunt zodat ons land met één stem kan 
spreken in Europese onderhandelingen. Het Europese beleid van België wordt bepaald op de 
vergaderingen die onze FOD organiseert met de federale departementen en de 
gemeenschappen en gewesten. In 2020 vonden er 261 coördinatievergaderingen plaats. 
Deze directie onderhoudt ook contacten met buitenlandse gesprekspartners op Europees 
niveau. Daarnaast luistert ze naar de vragen van burgers over Europa en zet ze gerichte 
communicatieactiviteiten op. 
 
-55% of klimaatneutraal  
Aan klimaatambitie geen gebrek op Europees niveau. Met de Green Deal legt de Europese 
Unie de lat heel hoog: Europa klimaatneutraal maken tegen 2050. Daarom hebben de 
Europese leiders in december 2020 de klimaatdoelstelling rond broeikasgassen verscherpt. 
Tegen 2030 willen ze de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% terugdringen. Zo 
draagt de EU bij aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatopwarming onder 2°C te 
houden. 
 
1ste peer review 
De bescherming van de rechtsstaat is één van de fundamentele waarden van de EU. In 2016 
lanceerde België het idee van een peer review, een jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat 
waarbij de lidstaten elkaar beoordelen en best practices delen. In november 2020 werd ons 
land als eerste aan deze nieuwe oefening onderworpen. De andere lidstaten analyseerden de 
Belgische situatie over: 
• de inspanningen op het gebied van de financiering van justitie; 
• de digitalisering van justitie; 
• de bestrijding van corruptie; 
• de bescherming van klokkenluiders. 
 
COVID-19  
De EU repatrieerde meer dan een half miljoen burgers die buiten de Unie vastzaten toen de 
coronacrisis uitbrak. Ze trok ruim 350 miljoen euro steun uit voor de productie van vaccins en 
verzekerde de levering van 2,3 miljard dosissen door zes producenten. De Unie zorgde ook 
voor een wederzijdse erkenning van de testresultaten en coördineerde het vrije verkeer van 
goederen en personen. Bovendien kende ze 800 miljoen euro toe voor het COVAX-initiatief 
dat de vaccins wereldwijd eerlijk wil verdelen. Voorts formuleerde de EU aanbevelingen over 
de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperking op niet-essentiële reizen binnen de EU. 
Daarbij werd een lijst van derde landen opgesteld waarvan de onderdanen niet onder deze 
beperking vallen. 
 
Brexit: 28 - 1 = 27 
Op 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt. Vanaf dat moment 
ging een overgangsperiode in met een status quo in de betrekkingen tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU-lidstaten. Op 24 december werd een handels- en samenwerkingsakkoord 
gesloten dat de basis en de afspraken van de nieuwe relatie vastlegt. Het treedt in werking 
vanaf 1 januari 2021.  
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De Brexit heeft een enorme impact op de Belgische handel. Om die economische gevolgen op 
te vangen, zal ons land in 2021 325 miljoen euro steun ontvangen uit het Brexitfonds van de 
EU. De totale enveloppe van het fonds omvat 5 miljard euro. 
 
#NextGenerationEU 
Om de economische schade van de coronapandemie ietwat te verzachten, voorziet de 
Europese Commissie een herstelplan - Next Generation EU - van 750 miljard euro. Samen met 
de langetermijnbegroting (het zogenaamde meerjarig financieel kader) vormt het herstelplan 
het grootste stimuleringspakket ooit, met een recordbedrag van 1,8 biljoen euro. De 
komende jaren zal dit pakket het post-coronaherstel bevorderen, maar ook de 
langetermijnprioriteiten van de EU ondersteunen in diverse domeinen zoals klimaat en 
digitale agenda. België maakt aanspraak op 5,4 miljard euro uit het herstelfonds.  
 
Landbouw -10% 
In oktober bereikte de Raad een akkoord over het Europese landbouwbeleid 2021-2027. Het 
wil de lidstaten meer beslissingsbevoegdheid geven en de milieu- en klimaatuitdagingen 
beter afstemmen op de Green Deal. In vergelijking met het vorige beleid is het 
landbouwbudget aanzienlijk ingekrompen met 10%. 
Voor België betekent dat een verlies van 650 miljoen euro voor de komende 7 jaar: 3,08 
miljard euro tegenover 3,73 miljard euro voor 2014-2020. 
 
310 klachten  

SOLVIT is een gratis Europees bemiddelingsnetwerk dat burgers en bedrijven bijstaat bij 

administratieve problemen binnen de EU (+ IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Wanneer 

blijkt dat één van deze landen de Europese wetgeving niet correct toepast, probeert SOLVIT 

informeel te bemiddelen tussen de klager en de betrokken administratie.  

Het Belgische SOLVIT-centrum, dat deel uitmaakt van de Europese directie van onze FOD, ziet 
het aantal dossiers jaar na jaar toenemen. In 2020 behandelde het 310 klachten: 215 van 
Belgen tegen buitenlandse instanties en 95 van niet-Belgische Europese burgers tegen de 
Belgische overheid. Het ging vooral om problemen met de sociale zekerheid, de inschrijving 
van voertuigen, de vernieuwing van rijbewijzen en het vrij verkeer van personen. 
 
1,5% achterstand bij de toepassing van Europese regels 
Onze Europese directie is belast met de algemene opvolging en coördinatie van de omzetting 
van Europese wetgeving door de bevoegde overheden in België. De Europese Commissie kan 
een inbreukprocedure opstarten als ze meent dat een EU-richtlijn te laat of niet conform werd 
omgezet of dat het EU-recht niet correct wordt toegepast. Dat kan uitmonden in een 
veroordeling door het Europees Hof van Justitie of zware financiële sancties.  
 
Eind 2020 waren er in totaal 81 lopende inbreukprocedures. Door de COVID-19-crisis liep onze 
omzetting vertraging op en steeg onze achterstand tot 1,5%, een stuk boven de Europese 
maximumlimiet van 1%. In 2021 zullen we bijkomende inspanningen leveren om die 
achterstand terug te dringen. 


