
SWA EU ETS 
Luchtvaart: 

Wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 
september 2013 naar aanleiding van de EU-Verordening 
421/2014 



Quid? 
SWA luchtvaart van 2 september 2013 moet geamendeerd 
worden t.g.v. EU-Verordening 421/2014 van 16 april 2014 
gepubliceerd op 30 april 2014 in het EU publicatieblad. 
 
 verordening 421/2014 direct toepasbaar - geen 

omzettingstermijn 
 MAAR: 

SWA luchtvaart in strijd met Reg. 421/2014 (beperkt 
scope 2013-2016 tot intra-EEA vluchten, en wijzigt dus ook 
de rapportering- en inleververplichtingen 2013-2016) 
regionale/federale wetgeving in strijd met Reg. 421/2014 – 
kan pas aangepast worden na aanpassing SWA   
Deadline in Reg. 421/2014: 

 publicatie aangepaste gratis toewijzingen door lidstaten 
 (WG en VG): 31 augustus 2014 



Verloop sinds publicatie Reg 
421/2014 ( 30/4/2014) 

9 juli 2014: voorstel voor wijziging van het SWA luchtvaart 
goedgekeurd door NKC; 

12 november 2014: voorstel besproken op UICL – Fed 1ste minister 
agendeert op OC; 

1 april 2015: voorstel (ongewijzigd) goedgekeurd door OC; 
16 oktober 2015: datum laatste ondertekening aangepast SWA; 
 

Na principiële goedkeuringen voorontwerpen 
instemmingswet/decreten + ondertekeningsronde: adviesaanvragen 
Raad van State 
 WG:  advies van 24 november 2015 (ref. nr. 58325) 
 VG: advies van 10 december 2015 (ref. nr. 58.464/1  
 Fed: advies van 10 december 2015 (ref. nr. 58.522/1) 
 BHG: advies verwacht op 8 maart 2016 

 



Verwerking adviezen Raad van State 

3 ontvangen adviezen zijn identiek  
 

Geen substantiële / inhoudelijke opmerkingen, maar 
(minieme) aanpassing van SWA is wel nodig (§ ipv alinéa, art. 3 
ipv 2, terminologie EEA lidstaten, datum NL tekst) 
 

Besproken binnen WG luchtvaart: voorstel voor beslissing NKC 
  naar NKC na ontvangst advies RvS BHG (8 maart 
 2016); 
  naar OC: aktename en opdracht aan Secretarie OC tot 
 publicatie in Belgisch Staatsblad.  
 GEEN nieuwe ondertekening – SWA behoudt datum 16 
 oktober 2015 
 



Na OC: Parlementaire 
goedkeuringsprocedures  en 
publicatie BS 

‘snelle ‘afhandeling – procedure duurt al bijna 2 jaar ! 
 

Bevoegde autoriteiten (WG /VG) kampen intussen met 
regelgeving die in strijd is met EU verordening (rapportering 
– en inleververplichtingen, berekening gratis allocatie) – 
regionale regelgeving kan niet sneller aangepast worden 
dan SWA 

 
Verleningen gratis rechten kunnen intussen niet gebeuren 
obv beslissingen BS 




