
VLEVA prioriteiten 2022
Ontdek hier de VLEVA-selectie: 9 dossiers die aansluiten bij de Europese prioriteiten van

onze 35 leden en 2 partners. Wij vragen onze leden naar hun aandachtspunten en

bekommernissen. Die dienen als input bij de standpuntvorming van de Vlaamse regering. En

om het Vlaamse middenveld en lokale overheden zo goed mogelijk te informeren,

organiseren we tal van infosessies over deze 9 prioritaire dossiers.

1. Datawet

2. Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

9. Pakket nulvervuiling
Bevat herziening van EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit, geïntegreerd

waterbeheer en herziening classificatie, etikettering en verpakkingen

5. EU-subsidieprogramma's en financiering

6. EU-taxonomie

4. Due diligence en duurzame corporate

governance

7. EU-Toekomstconferentie

8. Fit for 55
Bevat hervorming ETS-systeem, herziening richtlijn hernieuwbare energie,

herziening richtlijn energie-efficiëntie, herziening energieprestatie gebouwen en

Carbon Border Adjustment Mechanism

3. Dronestrategie

www.vleva.eu



VLEVA Operationeel plan 2022

8e milieuactieprogramma ᛫ Actieplan om vervuiling van lucht, water en

bodem tot nul terug te brengen ᛫ Actieplan voor de ontwikkeling van

biologische productie: op weg naar 2030 ᛫ Actualisering vernieuwde

industriële strategie ᛫ Actualisering concentratiegrenswaarden

verontreinigende stoffen in afval ᛫ Beleidskader biobased, biologisch

afbreekbare en composteerbare kunststoffen ᛫ Certificering voor

koolstofverwijdering ᛫ Duurzaam gebruik van pesticiden ᛫

Duurzaamheidsstrategie chemische stoffen ᛫ Empowerment van de

consument voor de groene transitie ᛫ EU-bosstrategie ᛫ EU-kader voor

geharmoniseerde meting van transport- en logistieke emissies ᛫ EU-norm

voor groene obligaties ᛫ EU-spoorlijn initiatief 2021 ᛫ Euro 7/VII

emissienormen voor lichte en zware wegvoertuigen ᛫ FuelEU - groene

Europese maritieme ruimte ᛫  Herbruikbare elektronica ᛫ Herziening CO2-

emissienormen nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen ᛫

Herziening Europese visserijstatistieken ᛫ Herziening energie-efficiëntie ᛫

Herziening richtlijn energiebelasting ᛫ Herziening energieprestatie

gebouwen ᛫ Herziening richtlijn hernieuwbare energie ᛫ Herziening richtlijn

industriële emissies ᛫ Herziening infrastructuur alternatieve brandstoffen ᛫

Herziening richtlijn verpakking en verpakkingsafval ᛫ Herziening

bouwproductenverordening ᛫ Herziening van de EU-batterijrichtlijn ᛫

Herziening van de trans-Europese energie Netwerken (TEN-E) ᛫ Herziening

CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen ᛫ Herziening EU-regels

gefluoreerde broeikasgassen ᛫ Herziening richtlijn behandeling stedelijk

afvalwater ᛫ Herziening geografische aanduidingen ᛫ Herziening EU-

emissiehandelsysteem ᛫ Herziening verordening toevoegingsmiddelen voor

diervoeding ᛫ Herziening LULUCF ᛫ Herziening verordening lastenverdeling

᛫ Herziening verordening overbrengen van afvalstoffen ᛫ Herziening

verordening statistieken van de landbouwinput en -output ᛫ Herziening

verordening trans-Europees vervoersnetwerk ᛫ 

I: Een Europese Green Deal

VLEVA buigt zich daarnaast ook over volgende EU-initiatieven. In 2022 volgen we zo'n 

166 EU-dossiers op voor onze leden en partners.



Aanbevelingen sleutelfactoren voor digitaal onderwijs ᛫ Aanbevelingen

verbeteren aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs ᛫ Buitenlandse

subsidies: een gelijk speelveld tot stand brengen ᛫ Data Governance Act ᛫

Datawet ᛫  Digitale diensten wetgeving ᛫ Dronestrategie ᛫ Een

betrouwbare en beveiligde Europese e-ID ᛫ Europa's digitale decennium ᛫

Europese chipswet ᛫  Herziening staatssteunregels ᛫ Immersieve

technologieën ᛫ Interoperabiliteitsstrategie Europese overheidsdiensten ᛫

Multimodale digitale mobiliteitsdiensten ᛫ Nieuwe ontwerpvereisten en

consumentenrechten voor elektronica ᛫ Noodinstrument interne markt ᛫

Ontwikkeling van een wereldwijd veilig communicatiesysteem in de

Europese ruimte ᛫ Richtlijn betreffende de beveiliging van netwerk- en

informatiesystemen ᛫ Synergieën tussen de civiele, de defensie- en

ruimtevaartindustrie ᛫ Verordening harmonisering regels artificiële

intelligentie ᛫  Voorstel Single Window voor douane ᛫ Wet inzake Europese

Cyberweerbaarheid 

II: Een Europa klaar voor het digitale tijdperk

Herziening zaden en plantaardig/bosbouwkundig teeltmateriaal ᛫ Initiatief

betreffende duurzame producten ᛫ Initiatief over het recht op reparatie ᛫

Intelligente vervoerssystemen en multimodale vervoersbewijzen ᛫

Internationale klimaatonderhandelingen ᛫ Luchtvaartdossiers ᛫ Maritieme

dossiers ᛫ Mededeling zonne-energie ᛫ Microplastics ᛫ Nieuw

regelgevingskader om ecosystemen opnieuw gezond te maken ᛫ Offshore

hernieuwbare energie ᛫ Pakket nulvervuiling: geïntegreerd waterbeheer ᛫

Pakket nulvervuiling: herziening classificatie, etikettering en verpakkingen ᛫

Pakket nulvervuiling: herziening van EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit ᛫

Vermindering van methaanemissies in de energiesector ᛫ Vernieuwde

duurzame financieringsstrategie ᛫ Wegbeprijzing/kilometerheffingen in

Europa 



Europese strategie rond gendergelijkheid en bindende maatregelen

transparantie ᛫ Nieuwe strategie voor internationale energiesamenwerking

᛫ Mededeling globale benadering van onderzoek, innovatie, onderwijs en

jeugd 

IV:  Een sterker Europa in de wereld

Aanbeveling minimuminkomen ᛫ Actieplan sociale economie ᛫ Bescherming

werknemers tegen risico's van asbest ᛫ Beschermen van platformwerkers ᛫

Beter functioneren van de markt voor autobus- en touringcarvervoer ᛫ Btw-

pakket ᛫ Collectieve representatie zelfstandigen ᛫ Coördinatie sociale

zekerheidsstelsels ᛫ Eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU ᛫

Europees handelsbeleid ᛫  Harmonisatie materieel recht van

insolventieprocedures ᛫ Herziening douanewetgeving ᛫ Herziening van het

Economic Governance Framework ᛫ Initiatief betaalbare huisvesting ᛫

Nieuw kader inzake veiligheid en gezondheid op het werk ᛫ Pakket

gegevensbescherming ᛫ Refit: Marketing standaarden verordening voor

visserij en aquacultuur producten ᛫ Refit: intellectuele eigendomsrechten ᛫

Refit: mededingingsregels ᛫ Initiatief betreffende duurzame producten ᛫

Initiatief over het recht op reparatie ᛫ Intelligente vervoerssystemen en

multimodale vervoersbewijzen ᛫ Internationale klimaatonderhandelingen ᛫

Luchtvaartdossiers ᛫ Maritieme dossiers ᛫ Mechanisme voor

koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) ᛫  Vergemakkelijken toegang tot

kapitaal voor kmo's ᛫ Voorstel implementatie OESO-overeenkomst

herverdeling heffingsbevoegdheid ᛫ Wetgevingspakket voor de bestrijding

van witwaspraktijken 

III: Een economie die werkt voor mensen



Netwerken

Bezoek aan EU-instellingen: hoe werkt de EU-besluitvorming? ᛫ Bezoek van

DG INTPA aan VLIZ ᛫ Bezoek van MEPs aan Brussels Airport ᛫ Bio-economy

working group ERRIN ᛫ Blue Growth working group ERRIN ᛫ Design &

Creativity working group ERRIN ᛫ Energy & Climate working group ERRIN ᛫

EP lunch VITO Health Unit ᛫ European Week of Regions and Cities ᛫ Health

working group ERRIN ᛫ High level lunch Vlaamse Europarlementsleden ᛫ ICT

working group ERRIN ᛫ Innovation & Investment working group ERRIN ᛫

Lunchontmoeting met Europese stagiair(e)s ᛫ Netwerking met assistenten

MEPs en AAVR EU ᛫ Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse Hogescholen ᛫

Science and education for society working group ERRIN ᛫ Smart Cities

working group ERRIN ᛫ Smart specialisation working group ERRIN ᛫ Tourism

working group ERRIN ᛫ Transport working group ERRIN 

Conferentie over de toekomst van de Europese Unie ᛫ Digitalisering van

grensoverschrijdende justitiële samenwerking ᛫ Erkenning ouderschap

tussen lidstaten ᛫ EU-strategie voor de rechten van het kind ᛫ Europese

stedelijke agenda ᛫ Europese wet op mediavrijheid ᛫ Langetermijnvisie

plattelandsgebieden ᛫ Modernisering van comitologieprocedures ᛫

Herziening richtlijn pakketreizen aan COVID-19-context

VI: Een nieuwe start voor de 
Europese democratie

Actieplan integratie en inclusie ᛫ Bijkomende maatregelen voor de

bescherming van kritieke infrastructuur ᛫ Bruggen slaan voor effectieve

Europese samenwerking in het hoger onderwijs ᛫ Child Guarantee ᛫ Een

Europese aanpak van microcredentials ᛫ Europese ruimte voor

gezondheidsgegevens ᛫ Europese strategie voor Universiteiten ᛫ Europese

Zorgstrategie ᛫ Herziening richtlijn gecombineerde vergunning ᛫ Individuele

leerrekeningen ᛫  Inspiratiedag internationalisering ᛫ Levenslang leren ᛫

Schengen pakket  ᛫ Strategie tegen seksueel misbruik van kinderen ᛫

Verplichting vervoerders om vooraf passagiersinformatie door te geven ᛫    

 Wetgeving doeltreffende aanpak seksueel misbruik van kinderen online

V: De Europese manier van leven promoten



Decentralisering

EU Masterclass ᛫ GebEUrtenissen ᛫ Project Provincie Limburg ᛫ State of the

EU 2022᛫ VLUHR Lerende Netwerken ᛫ VOKA lunch sessies

Agoria ᛫ Agrolink Vlaanderen ᛫ Boerenbond ᛫ Brussels Airport Company ᛫

Cultuurloket ᛫ De Blauwe Cluster ᛫ Digitaal Vlaanderen ᛫ essenscia

Vlaanderen ᛫ Fevia ᛫ Flanders Make ᛫ Gezinsbond ᛫ GO! Onderwijs van de

Vlaamse gemeenschap ᛫ imec ᛫  Katholiek Onderwijs Vlaanderen ᛫

Ostbelgien ᛫ North Sea Port ᛫ Onderwijsvereniging van Steden en

Gemeenten ᛫ Port of Zeebrugge ᛫ Port of Antwerp ᛫ Taalunie ᛫ Toerisme

Vlaanderen ᛫ UNIZO ᛫ VVP ᛫ VVSG ᛫ Verso ᛫ VLIZ ᛫ Vlakwa ᛫ VCB ᛫

Vlaamse Hogescholenraad ᛫ VITO ᛫ VLIR ᛫ De Lijn ᛫ De Vlaamse Waterweg

᛫ Vlanot/IRBN ᛫ VLM ᛫ VMM ᛫ Voka

VLEVA leden

Meer informatie?

www.vleva.eu

info@vleva.eu

+32(0)2 449 36 99

(Lokale) voedselstrategieën ᛫ Maritiem onderzoek Europees in de kijker

zetten ᛫ Profilering Waterhubs in Vlaanderen ᛫ Themaplatform social profit

᛫ Uitwisseling best practices plattelandsbeleid

Vlaanderen in de kijker

Opvolging prioritaire onderzoeksdossiers via Vlaams-Europaplatform ᛫

Project Development Workshop 2022 ᛫ Project VITO-transitieplatform ᛫

Researchoffice team VITO ᛫ Stad-plattelandsrelaties 

Overige dossiers

tel:003224493699

