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Beste lezer
 
2020 was een uitzonderlijk jaar.
 
‘Europa in Corona times’ dwong ons, zoals Dirk De Wachter terecht 
verwoordde in zijn State of the EU, uit onze comfortzone. De pan-
demie drukte ons met de neus op onze essentiële missie: In onzeke-
re tijden meer openheid en licht op de Europese zaak werpen. Meer 
betrokkenheid creëren. En bruggen slaan tussen Europese, Vlaamse 
en lokale overheden en middenveld.
 
We informeerden middenveld en lokale overheden over belangrijke 
thema’s zoals de Europese meerjarenbegroting (incl. herstelfonds) 
en de Europese Green Deal. En we voedden de standpuntbepaling 
van onze Vlaamse EU-beleidsmakers proactief met de expertise van 
onze leden. 
 
Corona dwong ons om creatief en wendbaar te zijn. Onder andere 
via succesvolle webinars, gerichte ledenbevragingen en aantrekke-
lijke videoboodschappen. Dat we daarmee ons bereik gevoelig ver-
groot hebben, bevestigt de meerwaarde. Als kers op de taart sloten 
we dit uitzonderlijke jaar af met de organisatie van een unieke 
webinar van en met de voltallige Vlaamse regering over het relan-
ceplan ‘Vlaamse veerkracht’.
 
Daarmee maakten we de cirkel symbolisch rond. Het sluitstuk 
van een jaar dat in teken stond van vitaliteit en veerkracht. Van  

iedereen. Niet in het minst van het hele VLEVA-team! Daar ben ik 
hen, mede in naam van de voorzitter en alle bestuurders, bijzonder 
dankbaar voor!
 
Ontdek met je eigen ogen wat ons team (digitaal) realiseerde.  
Ik hoop dat het je mag inspireren om onze samenwerking verder 
te zetten en te versterken. Want ook in 2021 staan we er weer. 
Met frisse ideeën en straffe acties! Voor onze leden. Samen met 
onze partners. En opnieuw met pakken veerkracht en creativiteit.  
Liefst zonder Corona.
 
Houd het gezond!
 
 
Jan Buysse
Algemeen directeur VLEVA



#GreenDeal #MFK

#VLEVA-extra
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#ProjectLimburg #WijZijnVLEVA



#Coronaconsultaties #1eVLEVAwebinar #VlaamseVeerkracht #NextGenerationEU

#Coronacrisis, wat doet #Europa?
 
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. Europa werd hard  
getroffen door het coronavirus. En hoewel gezondheidszorg geen Europese bevoegdheid is, 
nam de Unie tal van maatregelen in die domeinen waar ze wel zeggenschap heeft.
 
De VLEVA-leden gaven aan dat ze nood hebben aan extra informatie. Informatie die VLEVA 
hen - zoals steeds - zo goed mogelijk trachtte te geven. Informatie over uitstel van dead-
lines en de rapportering bijvoorbeeld. Maar ook informatie over de dossiers die VLEVA 
voor hen opvolgt. Zo houdt VLEVA de  financiële impact van de crisis op de verschillende  
subsidieprogramma’s nauwlettend in de gaten.
 
VLEVA monitorde al deze acties en bundelde alle info online: 
www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis.  Een greep uit het overzicht “#Coronacrisis 
Wat doet #Europa?” 

http://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis
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VLEVA-coronaconsultaties
 
 
VLEVA wil steeds de vinger aan de Europese pols houden.  
De coronacrisis - die 2020 domineerde - heeft ook een impact op  
de werking van onze leden. Daarom startte VLEVA met een be-
vraging: de coronaconsultaties. Een interessante oefening die  
verschillende standpunten naar boven bracht. 

 

*Let op! Het gaat hier om een momentopname. Oordelen en verwachtingen 

over de ondernomen Europese maatregelen kunnen dus zeker evolueren.

 
Zo vroeg het agentschap zijn leden naar de impact van de  
(steun)maatregelen op hun werking én naar hun verwachtingen  
van Europa. Hun antwoorden plaatsten we onder vier thema’s:
 
Coördinatie en communicatie op Europees niveau
De meningen van de VLEVA-leden zijn duidelijk verdeeld wanneer 
het gaat over de Europese aanpak en coördinatie. In sommige  
sectoren, bijvoorbeeld de luchtvaart, waren de richtlijnen van bij 
het begin duidelijk. In de culturele sector waren er dan weer veel 
meer onduidelijkheden.
 
Grenzen, het vrij verkeer en de situatie van werknemers
Volgens sommige leden had de EU sneller moeten optreden tegen  
de protectionistische reflexen van een aantal lidstaten. Onze leden 
verwachten dat de EU toeziet op de integriteit van de interne markt. 
De lidstaten moeten zich aan de gecommuniceerde richtlijnen hou-
den, zodat het essentiële verkeer geen onnodige vertraging oploopt.

 
 
 
Europese financiering, flexibele staatssteun en minder strenge  
fiscale regels
De VLEVA-leden vinden de versoepeling van de staatssteunregels 
een goede en noodzakelijke maatregel. Toch vrezen sommigen dat 
deze extra financiële steun vanuit Europa druk zet op andere fond-
sen. Verschillende VLEVA-leden hekelen het gebrek aan coördinatie 
tussen de lidstaten van de maatregelen die ze nemen. Daarnaast 
zijn heel wat sectoren bezorgd dat ze uit de boot vallen. 
 
Projecten en subsidies
Veel VLEVA-leden zijn betrokken in Europese projecten. Het virus be-
moeilijkt het behalen van de de vooropgestelde deadlines, dus Euro-
pa stelde meteen uitstel voor. Die flexibiliteit geeft de VLEVA-leden 
wel enige marge in hun projectwerking. Toch blijft er nog onduide-
lijkheid en is er nood aan extra maatregelen.
 
Veel van onze leden werpen ook al een blik op de toekomst. Ze kij-
ken naar de Europese Unie voor een stevig relanceplan voor de eco-
nomie eens deze crisis voorbij is.
 
 
Lees het uitgebreide verslag.
 
 
 
 »»

http://www.vleva.eu/nl/blog/impact-europese-maatregelen-de-strijd-tegen-corona-bevraging-van-de-vleva-leden
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In de tweede bevraging lag de focus op het nieuwe meerjarig finan-
cieel kader en het Europese herstelplan. VLEVA polste bij zijn leden 
wat zij van deze voorstellen vinden:
 
Nieuw voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader 2021- 2027
De VLEVA-leden zijn duidelijk enthousiast over de verhoging van 
bepaalde budgetten. Op tal van domeinen komen er aanvullende 
Europese middelen om de impact van de crisis in te dijken. Maar, er 
zijn natuurlijk ook verwachtingen die niet ingelost worden. Zoals 
de beloofde verdubbeling voor onderwijs (Erasmus+) bijvoorbeeld. 
En sommige fondsen zijn niet toereikend voor de ambities die men 
vooropstelt.
 
Europees Herstelfonds: Next Generation EU
De meningen over het Europees Herstelfonds zijn verdeeld. De  
ambitie en de snelheid van het herstelinstrument wordt geprezen. 
Het tijdelijke karakter van dit fonds baart sommige VLEVA-leden 
wel zorgen. Toch zou het herstelfonds ook een potentiële boost kun-
nen geven aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, die op 
hun beurt zullen bijdragen aan de economische en maatschappelij-
ke welvaart.
 
Impact van de coronacrisis op het werkprogramma van de  
Europese Commissie
Door de Covid-19 crisis worden verschillende initiatieven uitgesteld. 
Daar is uiteraard begrip voor bij de leden, maar de bezorgdheid  
bestaat dat de huidige vertragingen de werking bemoeilijken.

Alle resultaten van de bevraging ontdekt u hier.

https://www.vleva.eu/nl/blog/consultatie-vleva-leden-het-europees-herstelplan-een-nieuw-meerjarig-financieel-kader-en-een
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Eerste VLEVA-webinar
MFK, nieuwe voorstellen en 
EU-werkprogramma
 
 
Dat het coronavirus enorm veel invloed had én heeft op het reilen 
en zeilen van de Europese Unie hoeven we je niet meer te vertel-
len. Het bracht de beleidsagenda totaal in de war met als gevolg: 
een aangepast MFK en een hele reeks nieuwe initiatieven.
 
Voer genoeg voor de allereerste VLEVA webinar:
 
 
Johan Ureel (director of Expenditure bij DG Budget, Europese Com-
missie) gaf tekst en uitleg bij het (budgettaire) voorstel van de com-
missie als reactie op de crisis. Want de impact op de economie is 
groot. En dus is er nood aan actie op Europees niveau. De commis-
sie stelt daarom een herstelplan voor van 750 miljard euro bovenop 
het geplande MFK. Met dat budget wil de EU de lidstaten ondersteu-
nen om te herstellen, zich richten tot ondernemingen en zich beter 
voorbereiden op toekomstige crisissen. De focus ligt dus op een 
groen, digitaal en veerkrachtig Europa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veerle Nuyts (European Semester Officer bij de vertegenwoordi-
ging van de Europese Commissie bij België) toonde de deelnemers 
wat het herstelprogramma precies inhoudt en hoe het kadert in 
het Europees Semester. De nieuwe economische groeistrategie moet 
ook volledig in lijn zijn met de Europese Green Deal. België krijgt 
bovendien enkele aanbevelingen op het vlak van fiscaliteit, gezond-
heidszorg, werkgelegenheid, liquiditeit van bedrijven en de groene 
en digitale transitie. 
 
Jeroen Casaer (Deputy Head of Unit bij Unit A1 - Policy Priorities 
and Work Programme) gaf ons een inkijk in het aangepaste werk-
programma van de Europese Commissie. Daarin zitten alle sleu- 
telinitiatieven vervat die de commissie zal uitvoeren. De commissie 
houdt vast aan haar prioriteiten, maar zal de tijdslijn ervan herbe-
kijken en de focus kan hier en daar wat verschuiven. Het doel blijft: 
bouwen aan een veerkrachtig, duurzaam en fair Europa. 
 
Alle presentaties kan je terugvinden op de VLEVA-website. Met 185 
deelnemers kunnen we hier bovendien spreken van een geslaagde 
digitale sprong voor VLEVA.

Deelnemers: 185

https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis/events/webinar-vleva-update-mfk-nieuwe-voorstellen-en-eu-werkprogramma
https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis/events/webinar-vleva-update-mfk-nieuwe-voorstellen-en-eu-werkprogramma
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Het relanceplan ‘Vlaamse 
Veerkracht’
 
Op 11 december organiseerde de Vlaamse regering samen met  
VLEVA een zeer succesvolle webinar (400 live deelnemers en 2.000+ 
views na afloop) over het plan Vlaamse Veerkracht. Alle ministers  
bogen zich over de verhouding van het Vlaamse plan binnen het 
Europese herstelplan. En meer specifiek de Faciliteit voor Herstel 
en Veerkracht (FHV). 
 
Minister-president Jan Jambon, secretaris-generaal DKBUZA Julie  
Bynens en VLEVA-directeur Jan Buysse wierpen als eersten hun  
licht op het Europese herstelplan en hoe dat vertaald wordt naar  
de Vlaamse relanceplannen.
 
Een terug- en vooruitblik van Vlaams minister-president Jan  
Jambon.
 
Was de webinar voor u geslaagd?
“De webinar was een absolute primeur voor de Vlaamse Regering. 
En het bleek een enorm nuttig instrument om op directe wijze 
een erg brede groep aan belanghebbenden te kunnen aanspreken.  
Samen met VLEVA hebben we dit digitaal evenement op zeer korte 
termijn succesvol kunnen opzetten. Afgaande op het grote aantal 
inschrijvingen en de concrete vragen die werden ingestuurd, denk ik 
dat we absoluut van een succes kunnen spreken.”

 
 
 
 
Hoe werd het Vlaamse herstelplan onthaald?
“Er leefden heel wat vragen bij economische actoren. Door ondui-
delijke signalen vanuit andere entiteiten waren misverstanden ont-
staan en verkeerde verwachtingen gecreëerd. De webinar heeft ons 
toegelaten om rechtstreeks te antwoorden op de vragen van onze 
bedrijven. En we konden hen ook onze Vlaamse plannen meer in  
detail toelichten. Het was natuurlijk slechts een eerste stap. We  
zullen ook in de toekomst met de betrokken actoren in dialoog  
gaan bij de implementatie van het plan Vlaamse Veerkracht.”
 
Wat zijn de volgende stappen?
“Na het Kerstreces maakten we een preselectie van de projecten 
binnen het plan Vlaamse Veerkracht die we zullen indienen voor EU  
financiering. Daarmee gaan we op dit moment in directe dialoog met 
de Europese Commissie met het oog op een finale indiening van het 
interfederale ‘plan voor herstel en veerkracht’ ten laatste eind april.” 
 
“Tegelijkertijd werkt de Vlaamse regering volop aan de integrale  
implementatie van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’. Een heel deel van 
de 4,3 miljard aan projecten zijn momenteel al in uitwerking en 
voorbereiding. Daarvoor moeten we niet wachten op het Europese 
herstelplan. De beoogde transitie naar de economie en samenleving 
van morgen, die begint vandaag al.”

Deelnemers: 400

»»
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Wat is dé Europese topprioriteit voor de Vlaamse Regering? 
“2021 moet het jaar worden van de transitie en relance. Zowel 
op Vlaams als Europees niveau. De finale indiening van het inter- 
federale ‘Plan voor Herstel en Veerkracht’ waar Vlaanderen op  
2,25 miljard aan Europese financiering kan rekenen, is daarbij een 
absolute prioriteit. Tegelijkertijd staan er nog tal van andere grote 
Europese projecten op stapel, die Vlaanderen van nabij zal opvol-
gen en waarin we ook aan de Europese tafel onze stem willen laten 
horen. Ik denk bijvoorbeeld aan de maatregelen in het kader van de 
Green Deal en digitalisering.”
 
Hoe kan VLEVA in 2021 u, de Vlaamse regering en overheid verder 
ondersteunen?
“Met de co-organisatie van de webinar voor het relanceplan heeft 
VLEVA nogmaals bewezen hoe ze hun rol als verbindingsagentschap 
tussen Vlaanderen en de Europese Unie in de praktijk kunnen bren-
gen. Het is ook de duidelijke ambitie van deze Vlaamse regering om 
op het Europese beleid te wegen en zowel formeel als informeel de 
banden met de Europese instellingen aan te halen. Door haar brug-
functie kan VLEVA hier zowel voor de Vlaamse Regering als andere 
actoren binnen Vlaanderen een belangrijke rol spelen.”
 
 
Meer weten?
Hier vind je alles wat je moet weten over de infosessie Vlaamse 
Veerkracht.

https://www.vleva.eu/nl/blog/alles-wat-u-moet-weten-over-de-infosessie-vlaamse-veerkracht
https://www.vleva.eu/nl/blog/alles-wat-u-moet-weten-over-de-infosessie-vlaamse-veerkracht
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Welke plaats krijgen de 
groene en digitale transitie 
in ‘Next generation EU’?
 
 
De economische impact van de COVID-crisis verschilt sterk tussen 
de Europese lidstaten. Dat heeft gevolgen voor het hersteltempo 
van de lidstaten. En het verhoogt de druk op de eenheidsmarkt.  
Die verschillen en de impact op het herstel vormen de concrete  
aanleiding voor het Europese Hulppakket.
 
Eind mei 2020 publiceerde de Europese Commissie het Recovery 
and Resilience Facility voorstel. Die moet op grote schaal financiële 
steun bieden aan de lidstaten om de economie via overheidsinves-
teringen en hervormingen veerkrachtiger te maken. Om een duur-
zaam herstel te garanderen moet het herstelplan uiteraard passen 
binnen de grote groeistrategie, de Green Deal.
 
Tijdens de webinar - in samenwerking met de Minaraad -  gaf Sarah  
Nelen (adjunct-kabinetschef uitvoerend vicevoorzitter Frans  
Timmermans) tekst en uitleg bij het herstelplan. Een plan dat focust 
op duurzame groei, groene transitie en digitale transformatie.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wat houdt het precies in en welke middelen worden hiervoor vrij-
gemaakt?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemers: 115

https://www.vleva.eu/nl/milieu/events/welke-plaats-krijgen-groene--digitale-transitie-in-next-generation-eu%E2%80%99


#CarbonBorderAdjustmentMechanism#GreenDeal #Boerenbond #Landbouw #Biodiversiteit #Renovatiestrategie #GreenDealEvents

GREEN DEAL
 
De Europese Green Deal vormt de topprioriteit van de nieuw aangetreden Europese  
Commissie en van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De ambitie is om van Europa 
het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050.
 
De Green Deal wordt beschouwd als de routekaart om de economie van de EU duurzaam  
te maken. Alle beleidsdomeinen ervaren de impact van de klimaat- en milieuproblemen.  
Het zal u dan ook niet verbazen dat VLEVA het afgelopen jaar heel wat events  
organiseerde om zoveel mogelijk aspecten van deze uitgebreide groeistrategie voor zijn 
leden toe te lichten. 
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Wat betekent de ‘European 
Green Deal’ voor Europa en 
Vlaanderen?
 
 
2020 was nog maar net gestart en VLEVA pakte samen met de 
Minaraad meteen uit met een infosessie over de Green Deal.  
Dé topprioriteit van de nieuwe Commissie von der Leyen. Zij wil 
van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Maar 
wat betekent dat voor Vlaanderen? En dus voor de VLEVA-leden?  
Pieter Verhelst, lid hoofdbestuur Boerenbond, nam deel aan het 
paneldebat.
 
 
Wat zijn de stappen die ondernomen moeten worden om van de 
European Green Deal ook voor de landbouwsector een haalbare 
groeistrategie te maken? 
“De land- en tuinbouwsector hebben al een hele verduurzamings-
slag gemaakt. Maar de uitdaging tot verdere verduurzaming blijft 
groot. De Europese Green Deal strategie heeft het voordeel van een 
urgente, ambitieuze en duidelijke marsrichting uit te zetten.”
 
“In de stapsgewijze, concrete uitwerking de komende jaren dringen 
we aan op beleidscoherentie. We vragen dat er rekening gehouden 
wordt met de eigenheid van de sector, die ook erkend wordt in zijn  

 
 
 
 
 
 
 
economische rol. En dat er met open geest ruimte gelaten wordt 
voor de vele wegen richting verdere verduurzaming. Dat zijn cruci-
ale randvoorwaarden om van de Green Deal ook voor de land- en 
tuinbouwsector een groene groeistrategie te maken.”
 
Welke opportuniteiten en pijnpunten ziet u nu nog?
“De landbouwsector zal de Green Deal niet hard kunnen maken 
als er louter via het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) wordt gestuurd. Hoewel het een cruciaal beleidsinstrument 
is, gericht op de actieve boer moeten ook andere beleidsdomeinen 
consequent de Green Deal ambities realiseren. Het handelsbeleid 
moet een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie garanderen. Het 
mededingingsbeleid moet ketenbrede samenwerking op langere ter-
mijn dulden, waarbij afspraken gemaakt worden over een eerlijke 
verdeling van de lusten en de lasten die bij de Green Deal komen 
kijken. Het economisch beleid moet oneerlijke handelspraktijken  
beteugelen en best practices stimuleren.”
 
“De sector werkt met geduldig kapitaal. Wie een snelle transitie wil, 
zal daar toch rekening mee moeten houden. De krachtigste hefboom 

Deelnemers: 170

»»

https://www.vleva.eu/nl/milieu/events/wat-betekent-de-%E2%80%98european-green-deal%E2%80%99-voor-europa-en-vlaanderen
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#GreenDeal

ligt op het moment van belangrijke beslissingsmomenten. Hier kan 
gericht investeringsbeleid sterk sturen. De investeringscyclus kan 
verder ingekort worden als de keten, tot de consument toe, mee 
verantwoordelijkheid opneemt en een eerlijke prijs betaalt voor de 
extra inspanning die geleverd wordt. Een punt dat zo goed als geen 
aandacht krijgt in de Green Deal Farm to Fork.”
 
“Ten slotte moeten we af van de idee-fixe dat de Green Deal de 
sector moet omvormen van ‘een slecht model’ naar een ‘duurzaam 
model’. De sector is zeer divers, net vanuit een zoeken naar verde-
re verduurzaming. We zullen ook vele oplossingsrichtingen nodig 
hebben. We moeten leren van elkaar en open staan voor een brede 
toolbox van agro-ecologie over duurzame intensivering tot nieuwe 
gentechnologie en high tech culturen als we de uitdagingen waar 
we met zijn allen voorstaan effectief én efficiënt willen aanpakken.”
 
Hoe kan VLEVA uw organisatie daarin ondersteunen?
“Informatie, betrokkenheid en overleg, dialoog en begrip zijn  
essentieel om van de Europese green dream een echte Green Deal te 
maken. We vinden het in deze discussie zeer belangrijk dat er met 
boeren wordt gesproken en niet alleen over boeren. VLEVA wijst 
ons en het Vlaamse middenveld de weg naar en in Europa. Naar 
correcte informatie, naar inspraakmogelijkheden, naar het politieke 
en maatschappelijke debat en naar de mogelijkheden die Europese 
financiering biedt. Dat biedt kansen om van deze Green Deal een 
win te maken.”
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Carbon Border Adjustment 
Mechanism en de impact op 
Vlaanderen
 
 
Op 14 oktober 2020 nodigde VLEVA enkele experten uit om 
de impact van het Carbon Border Adjustment Mechanism op  
Vlaanderen te bespreken. Het initiatief kadert in de Green Deal 
en de industriestrategie van de Europese Commissie. Els Brouwers 
(Head of Energy, Climate & Economy) van essenscia vlaanderen 
nam deel aan het panelgesprek en blikt terug.
 
 
Hoe kijkt essenscia vlaanderen naar de plannen van de Europese 
Commissie om een Carbon Border Adjustment Mechanism op te 
zetten?
“Een effectieve carbon leakage bescherming die afgestemd is 
op de effectieve kostenlast voor industrieën die internationaal  
concurreren, is cruciaal. In het bijzonder omdat de EU de ambi-
tie heeft om wereldleider te blijven op vlak van emissiereductie.  
Dergelijke bescherming moet waken over de concurrentiepositie van 
alle bedrijven. Zowel zij die concurrentiële druk kennen van import 
uit minder ambitieuze landen, als zij die exporteren en hun produc-
ten concurrentieel moeten houden op andere markten.”
 

 
 
 
 
 
 
 
“Daarom is het uiterst belangrijk om na te gaan welk(e) instru-
ment(en) aan de grens of op het niveau van de eindconsument het 
best kan gebruikt worden om de ongelijke klimaatkosten optimaal 
aan te pakken.”
 
Waar zullen de Europese (en Vlaamse) beleidsmakers rekening 
mee moeten houden bij de ontwikkeling van een Carbon Border  
Adjustment Mechanism?
“Het Carbon Border Adjustment Mechanism is in se een handelsbe-
perkend instrument dat potentiële vergeldingsrisico’s met zich kan 
meebrengen. Essenscia vindt het dan ook positief dat de Europese 
Commissie expliciet aangeeft dat het mechanisme in lijn moet zijn 
met de WTO-regels. Het blijft wel onduidelijk hoe het bescherming 
kan bieden aan exporterende sectoren. Bedrijven die produceren in 
de EU moeten betalen voor de broeikasgasemissies van hun pro-
ducten, ongeacht of deze producten worden aangeboden op de EU-
markt of in het buitenland. Deze typisch Europese kosten - gelinkt 
aan het emissiehandelssysteem (ETS) - kunnen niet doorgerekend 
worden aan de klant, aangezien niet-EU bedrijven deze kosten niet 
hebben.”

Deelnemers: 62

»»

https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/handel/events/carbon-border-adjustment-mechanism-en-de-impact-op-vlaanderen
https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/handel/events/carbon-border-adjustment-mechanism-en-de-impact-op-vlaanderen
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“Het huidige ETS voorziet in carbon leakage bescherming onder de 
vorm van emissierechten op het niveau van de best performerende 
installaties. Dat is essentieel voor de concurrentiepositie van de Eu-
ropese exporterende industrie. Als deze bescherming zou wegvallen, 
zullen de EU-producenten marktaandeel verliezen in het buitenland.”
 
“Volgens essenscia moet er gestreefd worden naar een instrument 
dat zoveel als mogelijk de effectieve CO2-intensiteit in de hele  
waardeketen van een product reflecteert, en zowel import- als  
exportgericht is. Dat lijkt ons het meest doeltreffend en het vermijdt 
discriminatie. Daarom vragen wij aandacht voor een alternatief  
instrument: de klimaatbijdrage (climate contribution). Die bijdrage 
stimuleert investeringen met behoud van de concurrentiekracht in 
de EU voor zowel importerende als exporterende sectoren.”
 
“Daarom stellen wij een climate contribution voor waarbij zowel de 
producent als de consument betrokken worden in het streven naar 
klimaatvriendelijke producten. En het is een stimulans om voor een 
klimaatvriendelijk product te kiezen. Bovendien kan deze bijdrage 
naast het ETS bestaan zonder dat het tot een dubbele belasting leidt.”
 
Vindt u het nuttig dat VLEVA zo’n infosessies organiseert en  
stakeholders aan het woord laat voordat het officieel voorstel 
van de Europese Commissie er is?
“Het is zeker nuttig om in een vroeg stadium de stakeholders te 
consulteren. Het laat ons toe om de beleidsmakers van bij het begin 
te wijzen op een aantal aandachtspunten gelinkt aan onze sector.”
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De toekomst van landbouw 
en biodiversiteit in Europa
 
 
Op vraag van verschillende leden organiseerde VLEVA op 2 juli 
2020 een infosessie over de nieuwe ‘Boer tot Bord’ en ‘Biodiversi-
teitsstrategie’. Twee strategieën met een stevige impact op hun 
organisatie en werking. Met deze webinar wilde VLEVA zijn leden 
informeren over de inhoud van de strategieën, en hen de moge-
lijkheid geven hun vragen te stellen aan experts uit de Commissie.
 
Een interview met Koen Dillen, assistent van de directeur-generaal, 
DG AGRI.
 
 
Waarom is Farm to fork zo’n belangrijk onderdeel van de Europese 
Green Deal?
“10%, 45% en 100%: die getallen vatten het belang van de land-
bouw voor onze samenleving en de Green Deal goed samen. De sec-
tor is verantwoordelijk voor 10% van de Europese klimaatuitstoot. 
Onze landbouwers beheren 45% van de EU-oppervlakte en ecosys-
temen. En samen voorziet de sector veilig voedsel voor 100% van 
de bevolking. De Boer tot Bord strategie wil de transitie naar een 
duurzaam voedselsysteem versnellen. De strategie is uniek omdat 
het de hele keten, inclusief de consument, betrekt in de transitie.” 
 

 
 
 
 
 
“In de strategie zitten een aantal streefdoelen en concrete acties 
vervat, ondersteund door verschillende steunmaatregelen, zoals het 
Europese herstelplan en het Gemeenschappelijk landbouw beleid 
(GLB). Het nieuwe GLB (start in 2023) is daarbij cruciaal. Alle lidsta-
ten zullen strategische plannen moeten ontwikkelen waarin ze aan-
geven hoe ze de objectieven van de Boer tot Bord strategie willen 
behalen. De Europese Commissie zal die plannen moeten goedkeu-
ren, de uitvoering van kortbij opvolgen en bijsturen waar nodig.”
 
Hoe zal deze strategie Vlaanderen veranderen?
“De Europese Commissie gaf elke lidstaat een aanbeveling om de 
transitie van het voedselsysteem te versnellen. Vlaanderen wordt 
gevraagd om zijn biodiversiteit te versterken binnen en buiten be-
schermde gebieden. Dit door in te zetten op diversiteitsrijke land-
schapselementen zoals hagen, stroken en vijvertjes.”
 
“Het streefdoel is een stijging van de biologische productie in Vlaan-
deren met aandacht voor lokale structuren en de korte keten. Ook 
de evolutie naar minder intensieve productiemodellen om nutriën-
tenverliezen in water en lucht te verminderen, is belangrijk. Een Eu-
ropees label zal duurzame voeding merken zodat ook de consument 
elke dag opnieuw de juiste keuze kan maken.”

Deelnemers: 120

»»

https://www.vleva.eu/nl/regionaal-beleid/plattelandsbeleid/events/de-toekomst-van-landbouw-en-biodiversiteit-in-europa
https://www.vleva.eu/nl/regionaal-beleid/plattelandsbeleid/events/de-toekomst-van-landbouw-en-biodiversiteit-in-europa
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Wat mogen we verwachten in 2021?
“We gaan heel intensief samenwerken met de lidstaten om een 
ambitieus GLB te realiseren en doeltreffende strategische plannen.  
En er staan ook nieuwe initiatieven op de planning. Zo zal de  
Commissie in de zomer wetgeving voorstellen om tegen 2030 de  
klimaatuitstoot met 55% te verminderen met bijdragen van alle  
sectoren.”
 
“Onze bossen zijn een belangrijke pijler in deze ambitie. Een nieuw 
strategisch plan voor het management van die bossen moet dit  
ondersteunen. Verder wordt er ook gewerkt aan de langetermijn- 
visie voor de toekomst en de leefbaarheid van onze plattelands- 
gebieden.”
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Europese Renovatiestrategie 
onder de loep
 
 
Op 14 oktober presenteerde de Europese Commissie haar  
‘Renovatiegolfstrategie’. Het initiatief kadert in de Europese  
Green Deal en vormt een centraal element voor een groen en 
veerkrachtig herstel na de coronacrisis.
 
Op 24 november nodigde VLEVA experten uit Vlaanderen en Euro-
pa uit om dit initiatief te bespreken. En in een pitch sessie kregen 
enkele VLEVA-leden de kans om hun visie en aandachtspunten rond 
de strategie te geven:

• Marc Dillen, directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw
• Han Vandevyvere, project manager Smart Energy and Built  

Environment, VITO/Energyville
• Filip Smets, verantwoordelijke strategie en schoolgebouwen  

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
 
 
Wat betekent de renovatiegolf voor uw organisatie?
 
Marc Dillen: “De energetische renovatiegolf is een hele uitdaging. 
Die kan enkel gerealiseerd worden als de opdrachten anders uitge-
schreven worden. En als de financieringssystemen erop afgesteld 

worden. Daarom werkt de VCB aan een roadmap, met een onder-
scheid tussen individuele woningen en appartementsgebouwen. De 
renovatiegolf biedt bovendien extra mogelijkheden aan onze sector. 
We kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing voor 
het klimaatprobleem.”
 
Han Vandevyvere: “De energierenovatie van het gebouwenbestand 
is één van de kernthema’s van het onderzoek dat mijn team doet. 
De renovatiegolf is dan ook iets wat we met veel belangstelling  
opvolgen. En waarover we van bij de start advies kunnen geven. 
VITO/EnergyVille beschikt namelijk over data, inzichten en instru-
menten die diverse stakeholders in het renovatieproces kunnen  
ondersteunen.”
 
Filip Smets: “Binnen het onderwijs is er een historische achterstand 
van investeringen in schoolgebouwen. Die proberen we de laatste 
jaren recht te trekken. Er zijn bovendien te weinig schoolgebouwen. 
En de gebouwen die er zijn moeten aan tal van voorwaarden vol-
doen: toegankelijkheid, ventilatie, duurzaamheid. Daar hangt een 
prijskaartje aan vast. In een gesubsidieerde sector is dat niet evi-
dent. Het is fijn dat Europa daarvoor middelen wil vrijmaken. Nu is 
het zaak om ‘de golf’ niet te missen.”
 
Wat zijn de ambities van uw organisatie?
 
Marc Dillen: “De VCB wil bijdragen aan de langetermijndoelstelling 
om alle woningen tegen 2050 energie-efficiënt te maken. Tegelijker-

Deelnemers: 154

»»

https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/events/europese-renovatiestrategie-onder-de-loep
https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/events/europese-renovatiestrategie-onder-de-loep
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tijd kunnen we zo ook de renovatiemarkt naar een hoger niveau 
tillen. Voor nieuwbouw zitten de aannemers op schema. En voor het 
bestaande woningpark engageren we ons om actief mee te werken 
aan een verhoging van de energetische renovatiegraad.”
 
Han Vandevyvere: “Duurzaamheid zit in de missie van VITO/Energy-
Ville. Energierenovatie is een speerpuntactie op weg naar klimaat-
neutraliteit. Als we op onze manier kunnen bijdragen aan een goede 
uitrol van de renovatiegolf, dan doen we dat graag.”
 
Filip Smets: “We zijn op zoek naar een manier om beroep te kunnen 
doen op Europese middelen. We zoeken dus partners, zowel binnen 
de Vlaamse overheid als daarbuiten, die meedenken over hoe we 
die investeringen kunnen realiseren.”
 
Helpen infosessies, zoals deze, u om uw doel te bereiken?
 
Marc Dillen: “Absoluut. Want ze bieden de belangrijkste stakeholders 
de kans om constructief informatie uit te wisselen. Dat is nodig om 
organisatorische en financieringsproblemen op te lossen.”
 
Han Vandevyvere: “Als onderzoekers toetsen we onze inzichten 
voortdurend aan het praktijkveld rond ons. Wij bevinden ons in een 
positie tussen het fundamenteel onderzoek en de praktijk. Voldoen-
de contacten en informatiedoorstroming in beide richtingen zijn 
dus belangrijk.”
 

Filip Smets: “Dankzij ons contact met VLEVA zijn we in staat om over 
het muurtje te kijken naar andere lidstaten. Want in een internatio-
nale setting naar de problematiek kijken, helpt. Ook samenwerking 
met andere sectoren, zoals VCB, is een enorme meerwaarde. Zo zijn 
we gestart met een werkgroep, waarin we verschillende sectoren 
betrekken, als een rechtstreeks gevolg van de infosessie.”
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Overzicht Green Deal events
 
 
 
VLEVA organiseerde nog tal van andere infosessies (open en  
gesloten) over de Green Deal.
 
Een overzicht:
 
 
18/5 Rondetafelgesprek met Vlaamse havens over Green Deal
Rondetafelgesprek tussen de Vlaamse havens en de Europese  
Commissie over de Green Deal en de rol van én impact op de havens.
 
Gesloten event
 
 
15/12 Wat betekent de EU-strategie Duurzame en Slimme Mobili-
teit voor Vlaanderen?
Begin december 2020 publiceerde de Europese Commissie de  
Europese Strategie voor Duurzame en Slimme Mobiliteit. Het initia-
tief is dan ook van groot strategisch belang voor Vlaanderen.
 
Deelnemers: 120
 
 
 

 
 
 
 
10/3 Ontbijtsessie: 1ste EU-klimaatwet
De Europese Commissie presenteerde op 4 maart 2020 haar voorstel 
voor de Europese klimaatwet. Hiermee verankert ze het politieke 
engagement van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in 
wetgeving. In zijn brugfunctie tussen middenveld en Europese in-
stellingen vindt VLEVA het belangrijk om Vlaamse stakeholders goed 
te informeren, zodat ze hun stem kunnen laten gelden in het debat. 
 
Deelnemers: 115
 
 
20/10 EU Green week - Flanders best practices in biodiversity
Op 20 oktober 2020 organiseerde VLEVA een webinar in het kader 
van de EU Green Week. Die stond volledig in het teken van biodi-
versiteit. Tijdens deze webinar werden de plannen van de Europe-
se Commissie toegelicht. En enkele VLEVA-leden stelden een voor-
uitstrevend project voor dat aansluit bij de doelstellingen van de  
nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030.
 
Deelnemers: 86

https://www.vleva.eu/nl/transport/events/wat-betekent-de-eu-strategie-duurzame-en-slimme-mobiliteit-voor-vlaanderen
https://www.vleva.eu/nl/transport/events/wat-betekent-de-eu-strategie-duurzame-en-slimme-mobiliteit-voor-vlaanderen
https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/events/ontbijtsessie-10-03-de-eerste-europese-klimaatwet
https://www.vleva.eu/nl/milieu/events/eu-green-week-flanders%E2%80%99-best-practices-in-biodiversity
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Tig onderhandelingen gingen vooraf aan het finale akkoord van het nieuw Europese  
Meerjarig Financieel Kader. Bij VLEVA volgden we dit alles nauwgezet op.
 
We informeerden onze leden en partners over de Europese subsidiemogelijkheden. En we 
brachten hen samen om projectideeën te pitchen en partners te zoeken.
 
Met de monitor evalueerden we de deelname van Vlaamse actoren binnen de verschillende 
EU-subsidieprogramma’s voor de periode 2014-2020.
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VLEVA-monitor
 
Een analyse van Vlaamse deelname aan EU-subsidieprogramma’s
 
 
De Europese subsidieprogramma’s voor de periode 2014-2020  
werden - logischerwijs - in 2020 afgerond. De nieuwe EU-subsidies 
staan voor de deur. Maar bij VLEVA vonden we het een geschikt 
moment om even achterom te kijken. We wilden graag weten of 
en hoeveel Vlaamse actoren erin slagen om Europese subsidies te 
verwerven. En misschien kunnen we wel lessen trekken om dat in 
de toekomst nog beter te doen?
 
In samenwerking met de nationale contactpunten (NCP’s) bundel-
de VLEVA de Vlaamse cijfers in een monitor. Een volledig en accu-
raat (kwantitatief) overzicht van alle Europese middelen voor alle 
Vlaamse actoren was helaas niet mogelijk. Enkele cijfers ontbreken. 
Maar het is zeker een eerste aanzet om dat in de toekomst beter te  
documenteren.
 
We onderwierpen de deelname van Vlaamse organisaties aan Euro-
pees gefinancierde projecten ook aan een kwalitatieve beoordeling. 
Waar scoorden Vlaamse projecten goed of minder goed in? Met welke  
tips en projectvoorbeelden kunnen we Vlaamse actoren inspireren 
om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projec-
ten? En zo Europese meerwaarde voor Vlaanderen te realiseren.
 

 
 
We stellen enkele belangrijke tendensen vast in de Vlaamse deel-
name aan de Europese subsidieprogramma’s. Voor bepaalde  
programma’s, zoals Horizon 2020, CEF Transport, Creative Europe 
en Interreg, scoort Vlaanderen bovengemiddeld goed. Europese sub-
sidies kunnen op veel belangstelling rekenen en een hefboomeffect 
teweegbrengen. Vlaamse organisaties worden vaak aanzien als be-
trouwbare partners. Ze worden goed bijgestaan door de beschikbare 
kennis bij de NCPs.
 
Maar alles kan beter! De administratieve last die bij Europese pro-
jecten komt kijken, blijft een groot struikelblok. De looptijd van een 
Europees project is in sommige gevallen te kort en niet alle doel-
groepen in Vlaanderen worden even goed bereikt.
 
Bij VLEVA hopen we met deze monitor de meerwaarde van Euro-
pese subsidies voor Vlaamse organisaties aan te tonen. Iets wat 
ook het Economisch Relancecomité niet ontgaan is. “VLEVA wordt 
verder gedynamiseerd en gepositioneerd als slagkrachtige Vlaamse 
European desk in symbiose met alle relevante beleidsactoren … “ zo 
lezen we in het rapport dat ze in opdracht van de Vlaamse Regering 
maakte.
 
En daarvoor gaan we. We hopen dat u in de toekomst beroep zal 
(blijven) doen op de diensten van VLEVA en de contactpunten.

https://www.vleva.eu/sites/default/files/2020-06/Monitor%20Vlaamse%20deelname%20EU-subsidieprogramma%27s_1.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/rapporten-economisch-en-maatschappelijk-relancecomite
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Vlaamse Hogescholenraad 
en VLEVA ondersteunen  
hogescholen met internati-
onale ambities
 
 
De Vlaamse Hogescholenraad verbindt en versterkt 13 Vlaamse 
hogescholen. Zo ook als het gaat over internationalisering. Ria 
Bollen, beleidsadviseur Onderzoek en Innovatie, blikt terug op de 
succesvolle samenwerking met VLEVA in 2020. En Birgit Kerstens 
en Maayke Nabuurs, adviseurs onderzoek bij de Karel de Grote 
Hogeschool (KdG), vertellen wat die samenwerking hogescholen 
precies oplevert.
 
 
Ria Bollen, beleidsadviseur Onderzoek en Innovatie Vlaamse Hoge-
scholenraad:
 
Wat zijn de ambities van de hogescholen op het vlak van interna-
tionalisering?
“Bijna alle Vlaamse hogescholen zijn op zoek naar internationa-
le partners om samen praktijkgericht onderzoek te verrichten. Bij 
sommige scholen loopt dat erg vlot, bij andere groeit dat eerder  
gradueel. Onze hogescholen halen voornamelijk projecten binnen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
via Erasmus+ of Interreg. Maar er zijn nog zoveel andere mogelijk- 
heden, zoals Horizon Europe bijvoorbeeld.”
 
Hoe ondersteunt VLEVA de Vlaamse Hogescholenraad bij de inter-
nationalisering van hogescholen?
“Om de participatiegraad van hogescholen in internationale projec-
ten te verhogen, ontwikkelden we samen met VLEVA informatie- en 
professionaliseringssessies via de Vlaamse Leergangen. Daar worden 
onderzoekers geïnformeerd over de Europese subsidieprogramma’s 
en openstaande subsidiecalls. En, tijdens een een-op-eengesprek met 
de VLEVA-liaisonofficers kunnen de onderzoekers hun projectidee 
aftoetsen. Ze krijgen praktische tips via welk kanaal ze hun voorstel 
het best indienen en hoe ze geschikte partners kunnen vinden.”
 
“Aan de hand van een projectfiche kunnen onderzoekers op elk 
moment hun ideeën aftoetsen bij VLEVA. VLEVA maakt bovendien 
deel uit van onze community, waarin vertegenwoordigers van alle  
hogescholen zetelen. We kunnen dus echt spreken van een duur- »»
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zame samenwerking.”
 
 
Birgit Kerstens en Maayke Nabuurs, adviseurs onderzoek bij de Karel 
de Grote Hogeschool
 
Het afgelopen jaar maakte de KdG hogeschool gebruik van de VLE-
VA-dienstverlening op vlak van EU-subsidies, zoals de verspreiding 
van partnersearches. Waarom is dat voor u zo belangrijk?
“Hoewel KdG deel uitmaakt van een aantal Europese netwerken - 
vooral binnen de onderwijscontext - kan de hogeschool via het bre-
de VLEVA-netwerk meer én andere organisaties bereiken. De respons 
op de partnersearches is onverwacht positief en de verspreiding via 
de VLEVA-kanalen leidde tot nieuwe contacten.”
 
“Binnen één bepaalde oproep (bio-based industries) werd KdG’s ex-
pertisecentrum Duurzame Chemie meermaals benaderd. Dat leidde 
tot een projectvoorstel dat jammer genoeg geen financiering kreeg. 
Alle partners van het consortium zijn nochtans overtuigd van het 
projectvoorstel en zijn nu enthousiast op zoek naar andere kanalen.”
 
Hoe verliep die informatiedoorstroming voor jullie?
De laagdrempelige aanpak maakt dat wij een quasi open lijn met 
VLEVA hebben. De infosessie over Europese subsidies die VLEVA aan 
onze onderzoekers gaf, was de start voor een sterke ‘verbinding’ 
tussen de hogeschool en Europa. VLEVA maakt zijn naam als ‘ver-
bindingsagentschap’ dus waar.”

Hoe kan VLEVA u nog helpen in 2021?
“Bij de lancering van de eerste oproepen binnen het nieuwe ka-
derprogramma Horizon Europe verwachten wij een verhoogde in-
teresse van onze onderzoekers. Dan is er dus ook weer nood aan 
verspreiding van de partnersearches.”
 
“Tot nog toe focuste KdG vooral op de Europese onderzoekssubsi-
dies binnen de pijler van maatschappelijke uitdagingen. Maar ook 
wij willen onze horizon verleggen en andere EU-subsidiekanalen 
verkennen (vb. EIT). We hopen dat VLEVA daarin kan ondersteunen. 
Eventueel via een infosessie voor KdG of bij uitbreiding voor alle 
hogescholen van de Vlaamse Hogescholenraad?”
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Een versterkte samenwerking  
tussen VLEVA en ERRIN
 
 
Elk jaar opnieuw organiseert VLEVA een workshop voor project-
voorstellen rond Erasmus+. Daar brengen we organisaties samen 
die partners zoeken voor hun projectidee. Dat was in 2020 niet an-
ders. Wel nieuw is de versterkte rol van de regio’s. Voor het eerst 
werd de projectdevelopmentworkshop georganiseerd in de schoot 
van het ERRIN-netwerk. En meer specifiek de nieuwe werkgroep 
Science and Education for Society. VLEVA-liaisonofficer Maarten 
Libeer werd in februari 2020 één van de leiders van die nieuwe 
werkgroep. ERRIN-directeur Pirita Lindholm vertelt over die (ver)
nieuw(d)e samenwerking.
 
Kan u de samenwerking tussen VLEVA en ERRIN schetsen in de 
context van de nieuwe werkgroep?
“In 2020 nam VLEVA een leidersrol op in de ERRIN’s Science and 
Education for Society Working Group. Sinds de start is VLEVA actief 
in de aansturing van de prioriteiten en het werk van de groep. In 
november 2020 organiseerde VLEVA zoals steeds de Erasmus+ Pro-
ject Development Workshop (PDW).”
 
Hoe beoordeelt u de PDW van 2020?
“Het event, met als thema Education for Global Competences, 
trok enorm veel belangstelling. De plenaire sessie, gecoördineerd  

 
 
 
 
 
door VLEVA, werd bijgewoond door meer dan 230 mensen. Uit de  
verschillende voorstellen werden 13 projectideeën geselecteerd. Via 
de regio’s en het ERRIN-netwerk werden voor die 13 projectideeën 
meer dan 100 partners gevonden. Zij werkten vervolgens samen het 
project uit. Zo kwam ook VLEVA-lid Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
uit de selectie.”
 
“In 2021 zal de belangstelling voor de Erasmus+ Project Development 
Workshop waarschijnlijk nog toenemen door het nieuwe financiële 
kader en de hernieuwde financieringsprogramma’s.”
 
Wat is uw mening over de rol van regio’s op vlak van (samenwer-
king) omtrent beleid en subsidies.
“De werkgroep onderzoekt de rol van regio’s en hun belanghebben-
den in de Europese onderzoeks - en onderwijsruimte en de linken 
met onderzoek en innovatie, alsook de koppeling met Europese fi-
nanciering zoals Erasmus+ en Horizon Europe.”
 
“Verder behandelen we in de werkgroep de verschillende uitdagin-
gen voor onderwijs en onderzoek. Denk aan de impact van Brexit op 
het Europese vasteland.”
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Europese subsidies voor 
dummies
 
 
Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?  
Met deze video ‘Europese subsidies voor dummies’ krijg je in 13 
minuten de basics: het wat en hoe van Europese subsidies.  
Zo weet jij waar te beginnen om je Europese ambities waar te 
maken.
 
Nog vragen? Contacteer het VLEVA-subsidieteam via subsidie-
team@vleva.eu.

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies
mailto:subsidieteam%40vleva.eu?subject=
mailto:subsidieteam%40vleva.eu?subject=
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Lange weg naar akkoord 
meerjarenbegroting  
2021-2027
 
 
Begin september werd de laatste rechte lijn ingezet in de MFK on-
derhandelingen. Tenminste, dat dachten we. Enkel het Europees 
Parlement moest toen haar goedkeuring nog geven. Tijdens de 
webinar ‘Onderhandelingen Meerjarig Financieel Kader 2021-2027’ 
bekeken we wat er op de onderhandelingstafel lag. Ondertussen 
weten we dat de weg naar het akkoord niet zonder obstakels 
bleef. MEP Johan Van Overtveldt (voorzitter Begrotingscommissie) 
voerde samen met 5 andere collega’s de onderhandelingen.
 
2020 was een turbulent en tegelijkertijd een ambitieus jaar. Bent 
u tevreden met het resultaat van de MFK onderhandelingen?
“Als voorzitter van de Commissie Begroting en delegatieleider 
van het onderhandelingsteam ben ik tevreden dat er een ak-
koord werd bereikt over de meerjarenbegroting. Vanuit dat 
mandaat heb ik, samen met de collega’s, actief de consensus 
van de meerderheid in het parlement vertolkt en verdedigd.” 
 
“Het parlement is er in geslaagd om eigen accenten te leggen en de 
middelen voor toekomstgerichte programma’s in functie van scho 
ling, onderzoek, innovatie en ontwikkeling te vrijwaren, en te ver 

 
 
 
 
 
 
 
sterken. Dat zijn de programma’s waarin de EU echte meerwaarde 
kan creëren en het verschil kan maken. Via doorgedreven toekomst-
gerichte beleidskeuzes en -programma’s kan het zich onderscheiden 
op mondiaal vlak, kan het haar concurrentiekracht versterken en 
groei en jobcreatie bevorderen.”
 
“Binnen de meerjarenbegroting zijn er echter - nog steeds - een aan-
tal vastgeroeste beleidskeuzes aanwezig die de aandacht en de mid-
delen opeisen. De shift richting de toekomst had naar mijn smaak 
groter en overtuigender mogen zijn. De EU lijkt het regelmatig moei-
lijk te hebben het juiste ambitieniveau te vinden.”
 
“Daarnaast is er natuurlijk ook het debat over de de vaccinatiestra-
tegie geweest, waarin de EU toch een aantal steken heeft laten val-
len. We kijken uit naar de volgende stap: de implementatie van het 
‘herstelfonds’. De EU krijgt na de valse start een herkansing om dat 
mechanisme in goede banen te leiden, in het belang van de samen-
leving en de economie. Het is van groot belang dat relance met de 
nodige snelheid en efficiëntie wordt gestut. Dat zullen we met grote 
aandacht volgen en beoordelen.”

Deelnemers: 154

»»

https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/begroting/events/webinar---onderhandelingen-meerjarig-financieel-kader-2021-2027


#InternationaliseringHogescholen

#VLEVAmonitor

#ProjectDevelopmentWeek

#EUsubsidies

#MFK

Een van de kerntaken van VLEVA is om onze stakeholders te infor-
meren over belangrijke Europese dossiers. Infosessies, zoals deze 
over het MFK, zijn dus erg zinvol voor hen. Kan u omgekeerd als 
beleidsmaker aan de slag met ‘de stem van het Vlaamse midden-
veld’?
“Uiteraard. Dat is -gelukkig- geen eenrichtingsverkeer. Er zijn tal van 
momenten en gelegenheden waarop informatie, ideeën, standpun-
ten en invalshoeken worden uitgewisseld. Dat is een interactief ge-
geven, waaruit wij als beleidsmakers kunnen leren en vaak nuttige 
informatie aan overhouden om bepaalde dossiers volledig te kun-
nen beoordelen.“ 
 
“Terugkoppeling met het middenveld is daarvoor van groot be-
lang. Helaas zijn die contacten op dit moment vooral digitaal. 
De dynamiek is dus anders, maar de contacten en de informa-
tie-uitwisseling blijven stevig overeind.”
 
Ondertussen kijken we uit naar de voorstellen over nieuwe eigen 
middelen. Kan u daar al iets meer over vertellen?
“Wij zijn steeds voorstander geweest van de oprichting van een fors 
Europees herstelfonds. Voor ons is het van belang dat de middelen 
een echte relance ondersteunen en dus structureel van aard zijn. 
De investeringsuitgaven mogen in ieder geval niet gebruikt worden 
om de gewoonlijke overheidsuitgaven te financieren en aanleiding 
geven tot transferten die geen enkele wissel op de toekomst inhou-
den. De omvang en de ernst van de crisis vereisen een substantiële 
inspanning. Daarbij mag de aandacht niet verloren gaan voor zaken 

die niet direct geld kosten maar toch ook kunnen bijdragen aan het 
herstel. Zoals de verdieping van de interne markt met een digitale, 
transport-, energie- en kapitaalmarktunie.”
 
En tot slot, heeft u een tip voor de VLEVA-werking, als brug tussen 
Vlaanderen en Europa?
“Ik ben van mening dat VLEVA haar rol op de juiste manier speelt. 
Net als alle andere actoren in het politieke- en sociale weefsel zal 
ook VLEVA moeten blijven zoeken naar manieren om zo breed mo-
gelijk te communiceren. De sleutel ligt steeds meer bij de - snel 
evoluerende - sociale media. De uitdaging lijkt me om ook via die 
kanalen kort op de bal, bevattelijk, vernieuwend en creatief te com-
municeren. Misschien is VLEVA naar de buitenwereld toe (buiten de 
‘bubbel’) nog niet de merknaam die het zou kunnen zijn.”



#StateoftheEU#StervanEuropa #Veronique Willems #gebEUrtenissen #DeBlauweCluster

VLEVA-extra
 
Een speciaal hoofdstuk gewijd aan de extra’s. Zoals de bekende Ster van Europa, de State 
of the EU en de gebEUrtenissen. VLEVA verwelkomde in 2020 ook een nieuw lid: De Blauwe 
Cluster. En als kers op de taart organiseerden we onze eerste Masterclass met tips en tricks 
voor onze leden om hun Europese lobbyskills te versterken.
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Studentenvereniging Minos 
wint ‘Ster van Europa 2020’
 
 
Corona of niet, dat weerhield VLEVA niet om op zoek te gaan 
naar een nieuwe ‘Ster van Europa’. Deze keer ging dé Ster naar 
studentenvereniging Minos. Een prijs die de organisatie op het lijf 
geschreven is. Want, een bijdrage leveren aan het Europese debat 
is precies waar hun werking rond draait.
 
Minos, actief in Gent en Leuven, is een politiek neutrale studen-
tenorganisatie die het debat rond de EU en andere Europese  
thema’s dichter bij de student probeert te brengen. Karel Brackeniers, 
praeses bij Minos Leuven, geeft tekst en uitleg bij deze toch wel  
atypische vereniging.
 
Waarom de nood om ‘de student’ over Europa te informeren?
“Het Europese debat wordt iets te veel als een ver-van-mijn-bed-
show gezien. Ondanks de grote impact op ons dagelijkse leven staan 
we vaak nogal apathisch tegenover dat Europese niveau. Minos  
probeert die apathie bij studenten weg te werken door een op  
feiten gebaseerd debat op gang te trekken. En om bepaalde  
complexiteiten toegankelijker te maken. Daarom staan we ook  
open voor studenten uit alle studierichtingen.”
  
Wat betekent deze prijs voor jouw vereniging?
“Het is vooral een mooie erkenning van het harde werk van al onze 
oud- én huidige leden. Minos Leuven bestaat ondertussen al vijf jaar. 

Minos Gent bestaat net iets langer, sinds 2011. Maar al bij al twee 
jonge verenigingen dus. Het is als kleine en beginnende studenten-
vereniging vaak een uphill battle: mensen weten niet wat je doet, 
waar je voor staat en sprekers kennen je niet. Dus, je moet extra 
hard je best doen om je naamsbekendheid te verdienen. Om tussen 
al die grote studentenverenigingen je plaats te krijgen.”
 
Kreeg je leuke reacties na je overwinning?
“De reacties van buitenaf waren eerder bescheiden. Maar de reacties 
van leden, achterban en vooral oud-leden - die Minos echt hielpen 
oprichten - waren fantastisch. We werkten al een tijdje aan onze 
deelname. Grote vreugde dus ook bij de teams van vorige jaren.”
 
Werd het prijzengeld al goed besteed?
“We zijn nog op zoek naar de juiste manier om dat te doen. We wil-
len sowieso iets kleins terugdoen voor onze leden. Tenslotte was het 
voor hen geen makkelijk jaar. Voorts gaan we op zoek naar nieuwe 
manieren om studenten te ondersteunen. Ook onze evenementen 
kunnen nog groter én beter.”
 
Het was inderdaad een bijzonder jaar. Hoe proberen jullie jullie 
werking aan te passen?
“Zoals iedereen hebben we ingezet op online events. Helaas werkt 
dat niet voor alles. Ik ben ontzettend trots op de realisaties die we 
als team op die manier hebben kunnen verwezenlijken. Toch voelt 
het voorbije jaar ‘niet compleet’. Je kan niet blijven plakken na een 
evenement en zo mis je spontane babbels en ad hoc debatten. Een 
heel belangrijk onderdeel van Minos! Net zoals iedereen kijken wij 
dus erg uit naar betere tijden.”

http://www.stervaneuropa.be
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‘Corona times in Europa’
 
De State of the EU van psychiater Dirk De Wachter
 
 
Een ‘unusual suspect’ geeft jaarlijks zijn of haar visie op de  
toekomst van Europa in The State of the European Union 2020. 
Dit naar aanleiding van de Dag van Europa op 9 mei. Gezien de 
“Corona Times in Europa” vroegen we aan Dirk De Wachter of hij 
zijn State voor de camera wou geven. “Ja”, zei hij en hij maakte er 
een ongemeen boeiend, diepgaand en helder betoog van over ons 
oude en cultureel rijke continent. Hoe we grenzen nodig hebben 
om ons veilig te voelen en hoe we vanuit onze eigen “ikkigheid” 
open kunnen staan voor de wereld.
 
 
Hoe stond u tegenover de vraag om als psychiater over Europa te 
reflecteren?
“Ik was verwonderd en tegelijkertijd zeer vereerd dat jullie me  
vroegen. Ook een beetje zenuwachtig wel, want dit was toch wat 
out of the box. Ik ben psychiater geen politicoloog of Europakenner. 
Ik deed dus wat in mij opkwam. Zonder al te veel te denken: ‘Is dit 
wel geschikt voor het publiek?’ Ik zag het publiek toch niet. Dan 
hoor je natuurlijk niet wat de reacties zijn. Dat is vreemd, want nor-
maal ga ik altijd in interactie met mijn publiek. Ondertussen ben ik 
het wel gewoon, maar ik blijf het niet optimaal vinden.”
 

Ondertussen zijn we een jaar verder in deze ‘corona times’. Hoe 
blikt u op deze periode terug?
“Bij het begin van de eerste lockdown dachten we nog: ‘Dit is even  
enkele maanden doorzetten.’ Nu begint het erg lang te duren. Hoe 
langer die rekker wordt uitgetrokken, hoe meer zorgen ik me maak. 
Wat ik alleszins hoop is dat we met z’n allen het belang van de zorg-
sector en het onderwijs zullen blijven onderstrepen.”
 
“Maar crisissen als deze geven terug opportuniteiten. Als ik dan na-
denk over de rol van Europa, dan pleit ik voor een sterkere Europese 
koepel waarbinnen autonome structuren (de lidstaten) hun ding 
kunnen doen. Dat is natuurlijk zuiver hypothetisch, maar ik geloof 
wel in de kracht van zo een systeem.”
 
Een kort advies voor de toekomst?
“We moeten absolute prioriteit geven aan het herdenken én bewaren 
van het sociale zekerheidssysteem in de brede zin van het woord. 
Hoe kunnen we de kwetsbare mens beschermen? Hoe kunnen we 
een economie creëren die mensen niet verpulvert, die niet leidt tot 
massale burnouts en die ecologisch niet vernietigend is?”
 
“Wat ik heel merkwaardig vind in heel deze crisis, is dat er nergens 
nieuwe denkers opstaan met fundamenteel nieuwe, economische 
modellen. Als de crisis voorbij is, gaan we met z’n allen weer moeten 
consumeren. TINA ‘There is no alternative’ lijkt nog altijd het enige 
model te zijn.”

Views: 10.875

https://www.vleva.eu/nl/the-State-of-the-EU
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De eerste VLEVA EU-Masterclass
 
 
Op 2 december 2020 organiseerde VLEVA voor de eerste keer een 
EU Masterclass voor zijn leden, de Vlaamse overheid en de Europese 
instellingen. Tijdens de webinar kregen de deelnemers tips & tricks 
om hun Europese lobbyskills te versterken. En die kregen ze niet 
van de minsten: Hendrik Vos, Felix Ronkes Agerbeek, Kathleen Van 
Brempt, Axel Buyse en Veronique Willems. Allen deelden ze hun 
ervaringen met belangenbehartiging in de Europese instellingen.
 
Een gesprek met Veronique Willems, secretaris-generaal SMEunited.
 
Als ervaringsdeskundige weet u als geen ander hoe te lobbyen 
binnen de EU. Wat is uw advies voor de VLEVA-leden, partners en 
stakeholders?
“Het is ontzettend belangrijk om een goed netwerk te hebben. Je 
capteert best zoveel mogelijk informatie. Zo weet je precies waar je 
wanneer moet zijn. En je moet zeker tijdig in actie schieten. Op het 
moment dat de Europese Commissie haar ideeën begint uit te wer-
ken, het zogenaamde nulmoment. Zij houdt de pen vast, daar wordt 
de basis gelegd.”
 
“VLEVA neemt alvast heel wat monitoring voor zijn leden op zich.  
Zie je een ‘Jouw stem in Europa’ verschijnen, dan moet je erbij zijn.  
Soms zelfs al net iets eerder, wanneer het werkprogramma van de 
Commissie uitkomt.”

 
 
 
Wat vond u van deze masterclass?
“Ik heb geboeid geluisterd naar de verschillende standpunten. Zowel 
vanuit het Parlement, de Commissie als de Raad. Zo krijg je een vol-
ledig beeld van het hele besluitvormingsproces en je hoort boven-
dien waar de anderen op letten.”
 
“Wat me bijbleef, is de manier waarop je de boodschap moet bren-
gen. Niet de boodschap an sich, maar de verpakking. Die pas je aan 
naargelang de partij voor wie ze bestemd is. Het mag niet abstract 
blijven.”
 
Hoe ziet u de rol van VLEVA bij de ondersteuning van belangenbe-
hartiging op het Europese toneel?
“De signaalfunctie van VLEVA is heel belangrijk. En dat doen jullie 
op verschillende manieren: ‘jouw stem’, de nieuwsbrief, netwerken, 
ervaringsuitwisseling, enzovoort. VLEVA biedt de informatiesnelweg 
en fungeert als backoffice voor de leden. Waar is er markt? En op 
welk moment moeten ze gaan verkopen? De leden moeten uiter-
aard zelf het product maken. Dat doe je door goed te luisteren naar 
wat de leden zeggen, elkaars standpunten te begrijpen en een plek 
aan te bieden waar je met elkaar kan praten.”

Deelnemers: 57
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GebEUrtenissen: State of 
the Union
 
 
Op 16 september sprak commissievoorzitter Ursula von der Leyen 
het Europees Parlement toe in haar eerste State of the Union. 
VLEVA volgde dit belangrijk moment mee vanop de eerste rij. Voor 
deze editie van de GebEUrtenissen organiseerden we een panel-
discussie waarin heel wat vragen aan bod kwamen: Welke koers 
vaart de Europese Commissie in de komende jaren? Welke priori-
teiten staan bovenaan de Europese agenda? En wat betekent dat 
voor Vlaanderen? 
 
Volgens onze sprekers Barbara Moens en Peter Van Kemseke maakte 
Ursula von der Leyen een sterke indruk. Ze benadrukte de aanwe-
zigheid van de EU in deze crisis en dat de EU over de visie, instru-
menten en het budget beschikt om deze crisis verder aan te pakken.
 
“Ursula von der Leyen probeerde sterk aan te geven dat we door 
een moeilijke periode gingen, maar dat Europa er sterker uitkwam. 
Onder het motto ‘Never waste a good crisis’ stelde ze dat deze crisis 
heeft aangetoond dat we nog meer Europa nodig hebben.”

Barbara Moens, journaliste bij POLITICO en docente journalis-
tiek aan de VUB

 
 

 
 
 
 
 
Van Kemseke en Moens benadrukten ook het belang van de link tus-
sen het herstelplan en de groene en digitale transitie. Zo neemt von 
der Leyen grote stappen in de aanpak van klimaatverandering met 
haar voorstel om de uitstoot van emissies te verminderen met 55% 
tegen 2030. De pandemie heeft de Europese Commissie nog bewus-
ter gemaakt van deze prioriteiten.
 
“De sterke focus op de groene en digitale transitie in de 
speech van Von der Leyen is eten en drinken voor Vlaanderen.  
Batterijen, waterstof, high tech in de gezondheidszorg, smart cities, 
enzovoort. Dat zijn niches waar onze kennisinstellingen hoog in 
scoren en waar we volop op kunnen inzetten.”

Peter Van Kemseke, doctor in de geschiedenis van interna-
tionale relaties aan de KU Leuven en Belgisch diplomaat.  
Momenteel werkzaam bij de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Deze editie van de GebEUrtenissen was een unicum voor VLEVA. 
Een hybride infosessie dat je zowel bij VLEVA, als online kon volgen. 
Een post lockdown event conform de coronaregels.

Deelnemers: 61

https://www.vleva.eu/index.php/nl/eu-algemeen/coronacrisis/events/gebeurtenissen-state-of-the-union---welke-koers-voor-de-nieuwe-europese-commissie
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Nieuw bij VLEVA: De Blauwe 
Cluster
 
 
In 2020 verwelkomde VLEVA De Blauwe Cluster in zijn netwerk. 
Met zijn lidmaatschap wil De Blauwe Cluster onder andere inzet-
ten op extra ‘Europese dienstverlening’ voor haar 180 ledenbe-
drijven en partners. Zo houden ze de vinger aan de pols van de 
Europese blauwe strategie en kunnen ze hun leden en partners 
inspireren en helpen bij het opzetten van partnerschappen.
 
Een evaluatie van een jaar samenwerking met CEO Marc Nuytemans.
 
Wat doet De Blauwe Cluster precies?
“De Blauwe Cluster is een speerpuntcluster erkend door de Vlaamse 
Overheid. Het is onze ambitie om Vlaamse bedrijven te ondersteu-
nen in de ontwikkeling en bevordering van de blauwe economie, 
meer bepaald alle economische activiteiten gelinkt aan de zee. Want 
de toekomst van ons allen ligt aan, op en in zee!”
 
Sinds 2020 is uw organisatie lid van VLEVA, hoe heeft u die start 
ervaren?
“Er zijn heel wat Europese programma’s die inspelen op de blauwe 
economie. VLEVA helpt ons om er een beter zicht op te krijgen. En 
om de vinger aan de pols te houden inzake timing, modaliteiten, 
vooraankondigingen, enzovoort. Onze partners en leden kunnen  

 
 
 
 
 
bovendien rekenen op advies op maat over aankomende calls ge-
koppeld aan specifieke onderwerpen. Zo willen we nieuwe oppor-
tuniteiten creëren voor onze bedrijven en (internationale) partners 
identificeren voor onze clusterwerking.”
 
“2020 was een heel apart jaar, maar niettemin erg vruchtbaar voor 
de samenwerking met VLEVA. We ontvingen al heel wat deskundige 
info van VLEVA en kregen toelichting over de werking van relevante 
Europese instellingen.”
 
“Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we toch ook een 
paar specifieke acties op touw gezet. Denk maar aan de burgerbe-
vraging in Vlaanderen rond de missie ‘Gezonde oceaan, zeeën, kust-
wateren en binnenwateren’. De Europese Commissie heeft die resul-
taten gebruikt om haar beleidsplannen voor de instandhouding en 
het herstel van onze oceaan en wateren nader te bepalen.”
 
Heeft u het afgelopen jaar deelgenomen aan (digitale) VLEVA- 
events? Wat is de meerwaarde daarvan op uw werk?
“Het afgelopen jaar hebben verschillende medewerkers van De Blau-
we Cluster aan diverse (digitale) VLEVA-evenementen deelgenomen. 
Deze events waren telkens vlot en goed georganiseerd en lieten een »»
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positieve indruk op ons na. We zijn dan ook zeker van plan ook in 
de toekomst aan dergelijke evenementen deel te nemen.”
 
“De belangrijkste meerwaarde voor ons is dat we een beter beeld 
vormen van de manier waarop Europese steun werkt. En meer in-
zicht krijgen in de beschikbare Europese financiële middelen. Die 
kennis kunnen we dan vervolgens via onze eigen werking doorgeven 
aan onze leden-bedrijven.”
 
Wat zijn de verwachtingen van uw organisatie voor de samen-
werking met VLEVA in 2021?
“In eerste instantie is het onze bedoeling op hetzelfde elan door te 
gaan. Enerzijds VLEVA verder betrekken bij onze eigen activiteiten. 
Anderzijds ook actief deelnemen aan evenementen die door VLEVA 
georganiseerd worden.”
 
“Maar we zien nog andere interessante opportuniteiten voor de toe-
komst. Zo willen we graag input leveren bij de voorbereiding van 
het Europese beleid in domeinen die nauw aansluiten bij de blauwe 
economie, zoals klimaat, energie, circulaire economie en toerisme. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de uitdagingen die in de Green 
Deal vervat zitten en waar de blauwe economie haar steentje kan 
bijdragen.”
 
“Verder biedt het uitgebreide VLEVA-netwerk ook kansen om nieuwe 
vormen van samenwerking op te zetten en onze leden in contact 
te brengen met gelijkgestemde bedrijven en andere organisaties die 
ook projecten in de blauwe economie willen opzetten.”



#Nulmeting #LimburginEuropa #EuropainLimburg

PROJECT LIMBURG
 
De provincie Limburg ‘speelt’ Europees. Zo werd het project, in samenwerking met VLEVA, 
aangekondigd. En neen, we stelden geen voetbalploeg samen. Wat we willen realiseren is 
om Europa dichter bij de Limburger te brengen.
 
Het partnerschap heeft een duidelijk doel: een vlotte doorstroom van EU-gerelateerde  
informatie en toegang tot een uitgebreid EU-netwerk. Alles op maat van Limburg.
 
Een jaar na de opstart kijken we hoe ver we staan.
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Limburgse stakeholders  
bevraagd over Europa
 
 
De Limburgse socio-economische spelers zijn vragende partij voor 
een verdere Europeanisering van hun werking. Zo blijkt uit de be-
vraging die de provincie Limburg en VLEVA organiseerden in 2020. Ze 
hebben vooral nood aan meer informatie over Europese subsidies, 
projectmogelijkheden, Europese netwerken en beleidsontwikke-
lingen. De beleidsinhoudelijke focus ligt voor hen bij de domeinen 
economie, klimaat, digitalisering en onderzoek en innovatie.
 
De bevraging deed dienst als sturend instrument voor het proef-
project. 26 Limburgse stakeholders (provinciebrede organisaties, de 
grootste steden en gemeenten, en provinciale directies) vulden de 
enquête in. Samen vormen zij de EU-kerngroep. 
 
We zetten de voornaamste conclusies op een rijtje:
 
Kennis: voor verbetering vatbaar
Er is duidelijk nood aan meer informatie: over het MFK, de struc-
tuurfondsen, enzovoort. Maar ook over de impact van EU-regels in 
opmaak
 
Ervaring met subsidies: beperkt
Slechts een beperkt aantal spelers konden al beroep doen op  

 
 
 
 
 
middelen uit de Europese programma’s. Vaak zijn de mogelijkheden 
gewoon niet gekend.
 
Wat zijn de behoeften?
De meeste interesse gaat uit naar kwalitatieve informatiedoor- 
stroming over EU-subsidiemogelijkheden. Verder willen de Lim-
burgse organisaties info ontvangen die er echt toe doet. Denk aan:  
specifieke contacten, calls en potentiële partners voor consortia.
 
Inhoudelijke focus
De beleidsdomeinen die het meeste aandacht verdienen, zijn:  
economie, klimaat, onderzoek en innovatie, digitalisering en ont-
wikkelingen inzake Europese financiële instrumenten.
 
Hoe werd er met die conclusies aan de slag gegaan in Limburg? 
Daar ontdek je meer over in het interview met gedeputeerde  
Tom Vandeput en Jan Noelmans.
 
Ook andere Limburgse actoren, naast de EU-kerngroep, kunnen  
gebruik maken van de decentrale VLEVA-dienstverlening.
 
Lees meer.

https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/eu-nieuws/limburgse-stakeholders-willen-europees-spelen
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Eén jaar ‘Project Limburg’, 
een tussentijdse evaluatie
 
 
 
Eind 2019 trok de Provincie Limburg de samenwerking met VLE-
VA op gang. Sindsdien kunnen de Limburgse stakeholders beroep 
doen op de EU-expertise van VLEVA. Nu het project halfweg is, 
geeft Tom Vandeput (gedeputeerde van Economie en Europese 
Zaken provincie Limburg) ons een stand van zaken.
 
 
Hoe kijkt u terug op een eerste jaar samenwerking met VLEVA?
“Met de realisatie van dit project wilden we informatiedoorstroming 
over Europese ontwikkelingen en opportuniteiten naar het provin-
ciebestuur en andere socio-economische stakeholders in onze pro-
vincie sterk verbeteren. Met de nieuwsbrief en de service op maat 
slagen we daarin. En wat blijkt? Steeds meer actoren vinden hun 
weg naar onze Limburgse liaisonofficer.”
 
“Daarnaast is ook het vraaggestuurde een belangrijk element bin-
nen de dienstverlening van het partnerschap. Het is dus aan de 
Limburgse spelers om van de dienstverlening gebruik te maken. We 
stellen bovendien vast dat we als provincie beter geïnformeerd zijn 
over wat er aan het Schumanplein gebeurt. We zijn dus zeker tevre-
den over de samenwerking.”

 
 
 
 
 
 
Op welke manier heeft het project een meerwaarde voor Limburg?
“Je merkt dat de werking stilaan op kruissnelheid komt. Onze liaison-
officer geraakt steeds meer ingewerkt in de provinciale structuren. 
Hij levert ons informatie aan op maat en denkt mee over provin-
ciale initiatieven. Ook ondersteunt hij de werking van de collega’s 
van de dienst Europa. Dat hij deel uitmaakt van de VLEVA-werking, 
maar tegelijk ingebed is binnen ons provinciale team, is op dat vlak 
zeker een plus.”
 
“Uiteraard ligt ook meerwaarde bij de Europese opportuniteiten die 
hij in kaart brengt voor Limburgse socio-economische actoren. Onze 
Limburgse liaisonofficer leerde het provinciale veld en de werking 
van de individuele spelers steeds beter kennen en kan zo gerichter 
inspelen op hun noden. Zo helpen we als provinciebestuur Limburg-
se spelers vooruit én dragen we bij aan de Europeanisering van hun 
werking.”
 
Wat zal 2021 brengen voor de samenwerking tussen de provincie 
en VLEVA?
“In 2021 gaan we sterk inzetten op ons economisch actieplan SALK-
turbo, dat na een uitgebreide consultatiefase tot stand kwam in »»



#Nulmeting

#EuropainLimburg

#ProjectLimburg

het voorbije jaar. De focus in dat plan ligt op de ontwikkeling van 
een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg. Daarmee 
schrijft Limburg zich sterk in op de Europese, federale en Vlaamse 
beleidsprogramma’s. Limburg heeft ook het potentieel om daarin 
te excelleren. Onze provinciale liaisonofficer speelt een belangrijke 
rol in de verbinding van deze ambities met de concrete Europese 
opportuniteiten.”
 
“In 2020 liepen veel Europese initiatieven en programma’s op hun 
laatste benen. Nu de nieuwe programmaperiode is ingetreden en 
heel wat initiatieven van de Europese Commissie von der Leyen 
concreet gestalte zullen krijgen, zal het zaak zijn om bij de les te 
blijven. Denk bijvoorbeeld aan de implicaties van de Renovation 
Wave, de Europese Digitale Agenda of de Europese Green Deal. 
De samenwerking met VLEVA moet er mee voor zorgen dat we in  
Limburg tijdig en adequaat geïnformeerd zijn.”



#Nulmeting

#LimburginEuropa

#ProjectLimburg

Jan Noelmans, liaisonofficer 
voor Limburg bij VLEVA
 
Om het ‘Project Limburg’ in goede banen te leiden werd het  
VLEVA-team versterkt met een nieuwe collega. Jan Noelmans  
- Limburger in hart en nieren - zette zich het voorbije jaar in om 
Europa dichter bij de Limburger te brengen. Hoe hij dat precies 
deed en wat zijn ambities zijn voor 2021 ontdek je hier.
 
Je bent nu een jaar aan de slag als VLEVA liaisonofficer voor  
het ‘Project Limburg’. Hoe ervaar je de impact van je functie in  
de provincie?
“2020 was uiteraard een bijzonder jaar met de uitbraak van de co-
ronapandemie. Gelukkig konden we de Limburgse socio-economi-
sche stakeholders begin 2020 al een eerste keer fysiek samenbren-
gen. Dat bijzonder jaarverloop maakte wel dat een aantal zaken 
anders verliepen dan verwacht. Maar dat weerhield ons er niet van 
om de interactie met Limburgse stakeholders geleidelijk op te voe-
ren. Ondertussen merk je dat steeds meer actoren de weg weten 
te vinden. Ondertussen help ik heel wat organisaties en overheden 
met de identificatie van voor hen relevante Europese informatie.”
 
Corona of niet, in 2020 werd er hard gewerkt. Op welke realisaties 
blik je met trots terug?
“Er werd inderdaad allesbehalve stilgezeten. In de loop van het jaar 
lanceerden we onze nieuwsbrief met nieuws op maat van Limburg. 
Daarnaast legden we met een bevraging de EU-behoeften van de de 
Limburgse socio-economische actoren bloot.”

 
 
 
 
“Toerisme Limburg deelde best practices op de European Week of 
Regions and Cities. PXL en UHasselt toonden onderzoek op de Green 
Week. En POM Limburg zat digitaal aan tafel met de EIB. Daarnaast 
kregen heel wat actoren Europees advies op maat. Het is een greep 
uit mijn werk in 2020. Ik hoop dat we in 2021 nog meer tractie  
krijgen.”
 
Wat kan er nog verbeteren of mis je om het nog beter te doen?
“Ik wil proberen om nog meer Limburgse actoren te bereiken.  
Verder overweeg ik enkele decentrale events op te zetten in de loop 
van het jaar. De nieuwe Europese programmaperiode vormt het  
uitgelezen moment om de dienstverlening op te voeren. Het zal 
erop aankomen onze provinciale spelers zo goed mogelijk in te  
lichten zodat ze daarop kunnen inspelen.”
 
Heb je advies voor de andere Vlaamse provincies of de organisaties 
waarmee je werkt? 
“Het is duidelijk dat via deze provinciale samenwerking heel wat 
nieuwe actoren de VLEVA-werking hebben leren kennen. Dat heeft 
voor hen voordelen. Zo krijgen ze immers beter zicht op welke  
Europese opportuniteiten er zijn op het vlak van subsidies, netwer-
ken en projecten. Maar ook op wat er beweegt op beleidsvlak. Dat 
helpt hen vooruit. Want mijn inbedding bij VLEVA zorgt ervoor dat 
ik hen op efficiënte wijze kan informeren. Een verdere opschaling 
van deze werking heeft in mijn ogen dus zeker voordelen.”

https://www.vleva.eu/index.php/nl/blog/nieuwe-collega-jan-noelmans-liaisonofficer-voor-limburg-bij-vleva
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WIJ ZIJN VLEVA
 

Jouw brug tussen Vlaanderen en Europa.
 
Ons doel? Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa en het belang van Europa voor 
Vlaanderen in de verf zetten. VLEVA geeft Vlaamse overheden en het maatschappelijke 
middenveld betere toegang tot het Europese beleid. Zo kunnen ze hun Europese belangen 
tijdig en geïnformeerd behartigen.
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