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Voorstel van resolutie

van mevrouw Caroline Bastiaens en de heren Jan Roegiers, Jan Peumans,  
Sas van Rouveroij, Björn Rzoska, Peter Reekmans en Dirk de Kort

betreffende bedenkingen inzake subsidiariteit  
in verband met het voorstel voor een verordening  
van het Europees Parlement en de Raad  
tot vaststelling van een kader voor de toegang  
tot de markt voor havendiensten en  
de financiële transparantie van havens (COM (2013) 296) 

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
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Het Vlaams Parlement, 

– na een analyse van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendien-
sten en de financiële transparantie van havens (COM (2013) 296) en een gedachtewis-
seling met de gedelegeerd bestuurders van de Vlaamse havens over dit voorstel in de 
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken op 27 juni 2013;

– is van oordeel dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel 
bedoeld in artikel 5.3 van het Verdrag van de Europese Unie, op voorwaarde dat tege-
moetgekomen wordt aan de volgende overwegingen:
1° het voorstel voor een verordening dient de reeds door de Europese Commissie gele-

gitimeerde good practice van het Vlaamse havenbeheer in beginsel onverlet te laten;  
2° de verordening mag geen afbreuk doen aan de essentiële vrijheid van overheden, 

inclusief  de Vlaamse havenautoriteiten, om havendiensten als overheidstaken te 
organiseren indien daartoe gegronde redenen bestaan die het algemeen belang 
raken; 

3° aan de havenautoriteiten mag daarbij geenszins de ruimte ontnomen worden om 
een flexibele economische strategie te ontwikkelen, in het bijzonder wat hun tarief-
beleid betreft;   

4° betreffende het toezichtsorgaan moet aan de lidstaten en het Vlaamse Gewest vol-
doende ruimte gelaten worden om dit op een passende, proportionele wijze in te 
vullen zonder dat dit tot een bureaucratische klachtencultuur zou leiden;

– verzoekt de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog rekening te hou-
den met bovenvermelde overwegingen;

– vraagt de Vlaamse Regering bij de onderhandelingen over  het voorstel voor een ver-
ordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor 
de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 
(COM (2013) 296) rekening te houden met bovenvermelde overwegingen. 


