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Europa voor de Burger en het nieuwe ‘fonds voor Europese waarden’: informatiesessie 

 
 
Jill Everaerdt, Vlaamse overheid, departement CJM, geeft mogelijkheden binnen 
Europa voor de Burger programma tot 2020 meer.  
→ Zie slides.  
 
Vragen en antwoorden 
 
Cofinanciering? 

● Er is geen vast percentage. 
● Maar de subsidie kan nooit het hele project dekken.  
● Belangrijk om samenwerkingscontract onder partners af te sluiten zodat onderlinge 

verhoudingen duidelijk zijn. De Commissie stort, en heeft enkel contact, met de 
hoofdaanvrager.  

 
Dubbele subsidies? 

● Europees geld kan aangevuld worden met lokale of regionale financiering.  
● Er is dus geen probleem om daar subsidies te combineren.  

 
Kan je werkuren inbrengen als cofinanciering? 

● Dit kan.  
● Op basis van tabel wordt er een bedrag toegekend. En dit is steeds ‘te weinig’ om 

volledige financiering te hebben. Dus in de regel is er altijd cofinanciering.  
● De rapportage is heel eenvoudig. Geen strenge vorm van kosten declarering.  

 
 
Philippe Chantraine, Deputy Head of Unit, DG Home, Europese Commissie geeft 
voorstelling van nieuw fonds voor ‘Europese waarden’.  
→ Zie slides 
 
EU-Fonds voor justitie, rechten en waarden 

● Moet grote EU-meerwaarde hebben 
● Verschillende programma's moeten eenvoudiger 
● Vandaar samensmelting van 3 programma’s (REC, Justice, Europe for citizens) 
● Justitie blijft wel wat apart 

○ justitie: 305 miljoen 
○ Rechten en waarden: 642 
○ Budget blijft ongeveer gelijk met vorige periode.  

 
Wat blijft? 

● Kleine projecten blijven gegarandeerd. Dat is net de sterkte van dit programma.  
 
Nieuwigheden? 

● Meer steun voor NGO’s 



● Vereenvoudiging 
● Synergieën tussen de verschillende fondsen.  

 
Zowel CoR, EESC als EP zijn zeer positief over het voorstel. Maar ze willen allemaal meer 
geld voor dit programma.  
 
Vragen en antwoorden 
 
Europa VAN de burger i.p.v. Europa VOOR de burger 

● Semantische discussie  
● Er is discussie geweest binnen de diensten van de Commissie om ‘burger’ in de titel 

van het programma te zetten. Is er uiteindelijk niet gekomen maar focust ligt hier echt 
wel op: kleine projecten, weinig moeilijke rapportage,...  

● België heeft dit punt op de Raad ook aangebracht. ‘Burger’ of ‘Burgerschap’ zouden 
ze graag terug in de titel krijgen van het programma.  

● Tip om te lobbyen bij de Belgische MEP’s om dit punt aan te halen. 
 
 


