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Vindt de EU dit jaar haar tweede adem? Slagen we erin tijdig een
gepast akkoord te bereiken met de Britten post brexit? Verwerft de
EU een begroting die haar in staat stelt haar meerwaarde ten volle
te valoriseren? Kan de EU een ambitieuze en haalbare Green Deal
sluiten? En kan ze ook geopolitiek haar mannetje staan?

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
een betere toegang tot het Europese beleid. Zo kunnen ze hun
Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Dirk Rochtus

voorzitter, Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Bert Janssens
VVSG

Vlaanderen kiest hiervoor uitdrukkelijk voor een bottom-up
benadering. Enerzijds door de relatie tussen de lid(deel)staten en
de EU te baseren op diversiteit, subsidiariteit en proportionaliteit.
Anderzijds door belanghebbenden uit middenveld en lokale
overheden nauw te betrekken bij haar Europese standpuntbepaling. VLEVA speelt hierbij een unieke rol binnen de EU.

Ingrid Lieten
Verso

Luc Martens

Vlaamse Regering

Met zijn ‘Eerste Hulp bij Impactanalyse’ of EHBI wil VLEVA de
Europese actualiteit bekijken door de bril van zijn leden. We
buigen ons dus zeker niet alleen over commissievoorstellen en
onderhandelingen tussen instellingen. Maar, we kijken ook naar
de impact, opportuniteiten of uitdagingen voor onze leden en
hun stakeholders.

Thomas Pirard
Unizo

Gilles Suply
Voka

In 2020 komt ons proefproject met de provincie Limburg op
kruissnelheid. Daarmee beogen we - als aanvulling op onze
Vlaamse werking met Vlaamse organisaties - ook een lokale
werking op te zetten met én voor lokale actoren. Zo verbinden
we de Dorpsstraat steeds nauwer, over het Martelaarsplein en
de Wetstraat heen, met het Schumanplein.

Hendrik Theunissen
Vlaamse Regering

Claire Tillekaerts

Jan Buysse

Vlaamse Regering

algemeen directeur

Anneleen Van Bossuyt

Jan Noelmans

liaisonofficer Limburg,
EU-subsidieteam

Simon De Wachter
liaisonofficer,
EU-subsidieteam

Vlaamse Regering

Luc Van den Brande

Simon De Coster
liaisonofficer,
EU-subsidieteam

Vlaamse Regering

Maarten Libeer

VVP

Grete Hellemans

communicatie en IT

Jacques Van Outryve
Boerenbond

Veronique Vennekens

Vlaamse Regering

liaisonofficer,
EU-subsidieteam

Jan Buysse
Algemeen directeur VLEVA
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Begin 2019 bundelde VLEVA de Europese wensen van 26 leden in een
heus VLEVA-memorandum. De tekst bevat ideeën en aanbevelingen
van het Vlaamse middenveld en lokale overheden aan het Europese
beleid.
VLEVA legde deze Europese wensenlijst voor aan enkele Vlaamse kandidaten voor een zitje in het Europees Parlement. Tijdens het debat
in het Comité van de Regio’s kreeg elk lid de kans om zijn aanbeveling voor te leggen aan dat panel.

liaisonofficer,
gedetacheerd
vanuit VITO

“Het VLEVA-memorandum heeft ons aangezet om stil te staan bij de
impact van het Europese beleid op Cultuurloket, en bij uitbreiding
de totale cultuursector. Het verplichtte ons na te denken over de
verwachtingen die wij zelf hebben van het Europese beleid. Dat op
papier zetten, bleek een erg nuttige oefening voor onze organisatie.”
Maarten Quaghebeur, coördinator kenniscel bij Cultuurloket

VLEVA-leden: Cultuurloket, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Taalunie, Boerenbond, Port of Antwerp,
IRBN, OVSG, UNIZO, Voka, North Sea Port, VVSG, De Vlaamse Waterweg nv,
essenscia vlaanderen, INBO, VLIZ, Vlaams Kenniscentrum Water,
Vlaamse Confederatie Bouw, Agrolink Vlaanderen, Flanders Make,
VITO, VLHORA, VLIR, Gezinsbond, Verso, VVP

Kelly Digneffe

operationeel manager

Pieter Van Landeghem wint
‘Ster van Europa 2019’

Op 7 november vond de jaarlijkse lunchontmoeting plaats met
de Vlaamse Europarlementsleden. Hét moment bij uitstek voor
de VLEVA-leden om met hen kennis te maken. En, om bestaande
contacten te versterken. Julie Bynens, secretaris-generaal van
het departement Buitenlandse Zaken, opende de lunch. Zij vertelt
waar Vlaanderen de komende vijf jaar op inzet in Europa.

Pieter Van Landeghem, leraar logistiek in het Technisch Instituut
Sint Vincentius van Torhout, won in 2019 de tweede Ster van
Europa. Pieter is de stuwende kracht achter de internationaliseringsprojecten van de school. Met zijn werk tilt hij de Europese
samenwerking naar een hoger niveau. En dat verdient volgens
VLEVA een ster.

Wat is dé topprioriteit voor de Vlaamse Regering in Europa?
“Voor de Vlaamse regering blijft de EU de belangrijkste hefboom van
het Vlaams buitenlandse beleid. We hebben daarom alle belang bij
een slagkrachtige en gedragen Europese Unie. De Vlaamse regering
kiest daarbij voor een verdieping van de interne markt, bescherming
van de buitengrenzen door Europa en wil illegale migratie bannen.
Een vertaling van die prioriteiten vind je terug in het nieuwe
Meerjarige Financieel Kader.”

Wat betekent deze prijs voor jou?
“De shortlist halen na de juryronde vond ik al een overwinning an
sich. Toen ik vernam wie de andere kandidaten waren, brak het
angstzweet me uit. Ik heb me dan maximaal ingezet om veel
stemmen te halen. De overwinning gaf me zeker een extra prikkel
om gedreven te blijven innoveren.”
Toen je dé Ster in ontvangst nam, vertelde je ons: “Deze prijs is
een erkenning voor al het harde werk dat ik jaar in jaar uit verzet
voor mijn studenten. Wie weet, misschien opent de Ster wel extra
deuren?” Gebeurde dat ook?
“Ik word er alleszins vaak op aangesproken. En collega’s sprongen
ondertussen mee op de kar om andere internationale projecten op
te starten. Voor mijn inzet kreeg ik recent het Anker van de Oud-leerlingenbond van de secundaire school waar ik afstudeerde. Én, in
2020 ontwerpt de school een splinternieuwe Trans-IT ruimte. Daar
zullen onze buitenlandse projecten permanent in de kijker staan.”

Heb je advies voor VLEVA in 2020?
“VLEVA is ijzersterk in het informeren en samenbrengen van partners.
In 2020 zal die opdracht meer dan noodzakelijk zijn. Er staan ons
immers een hoop complexe dossiers te wachten die een sterke
horizontale component hebben. Diverse sectoren en thema’s
worden gevat.”

Het verslag van het debat én het volledige memorandum kan je lezen
op www.vleva.eu/VLEVA-memorandum.

Wat is dé oplossing om dit tegen te gaan?
“Steeds opnieuw uitleggen waarom het Europees project vitaal is.
En verduidelijken hoe noodzakelijk de instellingen wel zijn om het
project standvastig te maken. Om Monnet te citeren: ‘Rien n’est
possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions’.
Iedereen met maatschappelijke verantwoordelijkheid zou dit
uitgangspunt moeten aanbrengen.”

Highlevel-netwerklunch met
Vlaamse Europarlementsleden

VLEVA-leden: IRBN, Boerenbond, Port of Zeebrugge, Imec, VMM,
OVSG, VLM, Vlaamse Confederatie Bouw, GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap, VVSG, Verso vzw, VITO, Agrolink, North Sea
Port, Gezinsbond, Voka, Flanders Make vzw, UNIZO, Vlakwa, De
Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp, VVP, VLIR, VLHORA, Taalunie

Hoe werd de Ster onthaald op jouw school?
“Mijn leerlingen toonden zeker waardering. Toen de regionale
tv-zender hen kwam interviewen, werden ze zelfs behoorlijk
nerveus. De award kreeg bovendien een mooie plek in ons kantoor.”
Word jij de Ster van Europa 2020?
Hou www.stervaneuropa.be in de gaten.

Event in samenwerking met: AAVR EU

Leen Verraest

U kan ook dit jaar weer op ons rekenen!

Ina De Vlieger

Debat kandidaat MEPs over Europese
wensenlijst VLEVA-leden

Heeft u advies voor het Vlaamse middenveld over ‘hoe te schaken
met de macht’? Hoe kan VLEVA hen hierin ondersteunen?
“VLEVA kan een tastbare rol spelen om het contact tussen bevolking
en instellingen te verbeteren. In de praktijk komt dat op twee dingen
neer: hoe groter en sterker de netwerken, hoe beter. En, enkel samen
met het middenveld in de breedste zin. Zo zal VLEVA die rol ten volle
kunnen invullen.”

liaisonofficer,
EU-subsidieteam

Raymond Van Loock

Stormweer of niet, Vlaanderen gaat de Europese uitdaging aan.
Via VLEVA, met lokale overheden en middenveld aan haar zijde.

VLEVA-leden en -partners

De bevolking is wantrouwig ten aanzien van de ‘Europese
constellatie’. Waarom is dat volgens jou? En wie draagt hier
de verantwoordelijkheid?
“Alle peilingen geven steeds opnieuw aan dat het merendeel van de
bevolking achter het Europese project staat. En, dat er veel meer
vraag is naar meer Europa dan naar minder Europa. Dat betekent
niet dat de Europese instellingen daarom even populair zijn. Net
zoals de nationale instellingen in de lidstaten, moeten de Europese
Instellingen elke dag hun legitimiteit opnieuw verdienen. De
verzwakking van het middenveld heeft de transmissiekanalen
tussen de bevolking en die instellingen zeker geen goed gedaan.”

Eva De Bleeker

Vlaanderen neemt binnen de EU een unieke positie in. De nieuwe
Vlaamse regering blijft alvast vastberaden om, in de voetsporen
van haar voorgangers, de Europese agenda mee te bepalen.

Vlamingen aan het
(net)werk
Voor de zevende keer ondertussen brachten VLEVA en de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU het Vlaamse
Europanetwerk samen. Dat zijn Vlamingen die werken met en
voor Europa. Naar jaarlijkse gewoonte leidt een prominente spreker deze Vlaams-Europese avond in. Op 22 oktober 2019 strikten
we baron Frans van Daele voor een gesprek over zijn nieuw boek
Schaken met de macht.

JOUW BRUG TUSSEN VLAANDEREN EN EUROPA

Voorjaarsstormen lijken ook de Europese lidstaten en
instellingen te beroeren.
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Leah Vandercammen

administratief assistente

Celeste Wezenbeek
liaisonofficer,
EU-subsidieteam
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VLEVA-leden: Boerenbond, VVSG, VITO, Gezinsbond, UNIZO, Cultuurloket,
VLM, Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, imec, VHLORA
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VLEVA-cijfers 2019

Het cohesiebeleid na 2020

Staan we paraat voor een klimaatneutraal Europa of blijft het
enkel bij klimaatpraatjes? Op 7 mei peilden we naar jouw stem
om de nieuwe klimaatvisie tegen het licht te houden. Bart Van
Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, geeft graag zijn kijk op
de Europese klimaatambities.

Hoe ver staan we in Vlaanderen op het vlak van artificiële
intelligentie (AI)? Wat zijn de verschillende overheden van plan
om op deze evolutie aan te sluiten? Op woensdag 22 mei
tijdens de AI-dag in het Vlaams Parlement werden alle vragen
over artificiële intelligentie beantwoord.

Jeroen Ampe, EU-coördinator provincie Vlaams-Brabant
“Ik ging in gesprek met mensen die net als wij actief zijn in de
structuur- en investeringsfondsen. Voor de provincies medebeheerders in een aantal programma’s - is het nuttig
om de Vlaamse standpunten en Europese tendensen voor
de komende periode beter te leren kennen.”

Waarom moet Vlaanderen aandacht besteden aan het Europese
Industriebeleid?
“De nieuwe Europese Commissie heeft duidelijk meer geopolitieke
ambities. Een sterker Europees industrieel beleid wordt daarin een
belangrijke component. Ook voor de realisatie van de European
Green Deal is een bijsturing van het huidige beleid noodzakelijk.
Die Europese beslissingen hebben een impact op alle EU-lidstaten
en -regio’s. Ook Vlaanderen moet het EU-beleid dus actief opvolgen,
proactief beïnvloeden en opportuniteiten zoeken voor Vlaamse
ondernemingen.”

‘Een klimaatneutraal Europa tegen 2050’ is de ambitie van de
Europese Commissie. Wat moet er volgens jou precies gebeuren?
We moeten veel meer economische incentives inzetten gericht op
de klimaatdoelstellingen. Dat lijkt me de beste manier om op grote
schaal gezinnen, ondernemingen en overheden ertoe aan te zetten
om hun gedrag aan te passen. En we moeten blijven werken aan
innovatieve oplossingen om de klimaatuitdagingen aan te pakken.

In de voormiddag presenteerden de Vlaamse, Belgische en Europese
overheden hun acties op vlak van artificiële intelligentie en stelden
onderzoekers van VITO, VLIZ, Flanders Make, PXL en imec hun
AI-activiteiten voor. In de namiddag gingen we dieper in op de
maatschappelijke impact van deze technologie met experten van
imec, VUB, de Europese Commissie en het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap.

Specifiek naar de sectoren toe:

Een succesvolle dag met meer dan 135 aanwezigen.

Nieuw lid

www.vleva.eu		
info@vleva.eu
+32 (02) 737 14 30

BE0880913715
RPR Brussel

@VLEVA
vlevavzw

•

Vindt u de organisatie van deze infosessie door VLEVA zinvol?
“Gegeven de vele nieuwe elementen en accenten in het Europese
industrieel beleid zijn de VLEVA-infosessies bijzonder interessant
voor alle stakeholders. Vooral de wisselwerking tussen het Europese
en Vlaamse beleid bevat veel nuttige inzichten voor beleidsmakers en
bedrijven.”

•
•

Heeft u een boodschap voor de beleidsmakers?
“Het nieuwe EU industriebeleid biedt duidelijk nieuwe kansen aan
Vlaamse ondernemingen. In het bijzonder aan enkele sterke, innovatieve
sectoren. Het Europees beleid blijft echter een vaag kader. Het vergt
verdere implementatie en concretisering in de lidstaten en zijn
regio’s. Vlaanderen mag dus geen kansen laten liggen. En, moet zich
tegelijk hoeden voor de dominantie van ondernemingen uit de
grotere EU-lidstaten.”

Subsidievragen

Machteld Claerhout, directeur Externe Relaties Stad Kortrijk
“Sterke sprekers, relevante info én de nodige tijd voor inhoudelijke
vragen. Als lokaal bestuur kregen we via dit forum een stem. Want
steden zorgen mee voor het Europa van morgen. Alle uitdagingen
inzake samenleven, innovatie en klimaat komen er samen. Het is
voor ons dus belangrijk om ons standpunt bekend te maken aan de
beleidsmakers.”

•

Meer info vind je op www.vleva.eu/cohesiebeleidna2020.
Event in samenwerking met: departement Buitenlandse Zaken.
VLEVA-leden: Boerenbond, VVSG, VVP, Verso, VITO, VMM, VLM, Voka,
Ostbelgien, GO!
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•
•
•
•

Onderwijskwaliteit
Levenslang leren
Kwaliteitsvol, inclusief onderwijs
Moderne schoolinfrastructuur

Deze stakeholdersbevraging diende als input voor de Vlaamse
regering bij de onderhandelingen over een nieuw strategisch kader
voor onderwijs en vorming. Het is nog even uitkijken of de Vlaamse
perspectieven mee opgenomen worden.

Event in samenwerking met:
AAVR EU, departement Onderwijs en Vorming
VLEVA-leden: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Unizo,
Taalunie, OVSG, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, VLHORA, VLIR

Wat met de brexit? Een vraag die nog steeds brandend actueel is.
Brexit, to deal or not to deal?, gaf heel wat voer voor discussie
tijdens de zesde editie van de gebEUrtenissen op 21 maart.

Europa moet voortrekker zijn in haar aanpak van de
klimaatproblematiek
Daar waren Matthieu en Stuer het volmondig mee eens. “We moeten
meer inzetten op treinen, en het landbouwbeleid hervormen. Een
Europese energie-unie moet de energie-overschotten en -tekorten
makkelijker verdelen.”

Event in samenwerking met: KU Leuven, provincie Vlaams-Brabant

Event in samenwerking met: departement EWI, Joint
Research Centre Europese Commissie, Vlaams Parlement

VLEVA-leden: VLIR, Haven van Zeebrugge, Voka

Maarten Libeer @MaartenVLEVA . Mar 22,2019
Gisteren #Brexit debat van @VLEVA ism @vlaams_brabant
en @KU_Leuven in de prachtige zaal van het provinciehuis.
Twee erg boeiende panels! Fun fact: we leerden dat de
beruchte ‘backstop’ van oorsprong een cricket-term is! Iets
voor @waaromweetikdit? Bedankt aan alle deelnemers!

Herbekijk het debat en ontdek ook de standpunten van de
Nederlandse Europakandidaten via
www.vleva.eu/EU-verkiezingsdebat.

VLEVA-leden: Flanders Make, VLIZ, imec, VLIR, VLHORA, VITO, GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Event in samenwerking met: Stad Mechelen, Thomas More Mechelen,
en provincie Antwerpen.

Event in samenwerking met: deBuren, Huis van de Nederlandse
Provincies, Taalunie en Knack.

VLEVA-leden: VLHORA, VMM, Flanders Make, IMEC, Voka

VLEVA-leden: Voka, Gezinsbond, Vlakwa, VITO, VMM en VLM

VLEVA-leden: VITO, VVSG, Go!, Unizo, Voka, Vlaamse Landmaatschappij,
Taalunie
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Tijdens het debat brachten de panels zowel de politieke als
economische gevolgen van de brexit in kaart. Het verslag van
die boeiende avond lees je op www.vleva.eu/gebeurtenissen-brexit.

De Europese Unie heeft migratie van buiten Europa nodig
Claeys was duidelijk: “We moeten zelf bepalen wie ons land binnenkomt.” De Witte daarentegen pleitte voor een eerlijk spreidingsplan
en extra inspanningen om de hachelijke situaties ter plaatse op te
lossen.

Event in samenwerking met: departement EWI
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Brexit, to deal
or not to deal?

Vier stellingen, acht Vlaamse EU-kopstukken. Een prachtig recept
om op 9 mei ‘Europadag’ te vieren. Rond de tafel: Vincent Stuer
(Open VLD), Sara Matthieu (Groen), Kris Peeters (CD&V), Geert
Bourgeois (N-VA), Kathleen Van Brempt (SP.A), Christophe Calis
(Volt), Line De Witte (PVDA) en Philip Claeys (Vlaams Belang). Onze
Noorderburen bogen zich over dezelfde vragen. Want, spreken we
wel dezelfde taal als het over de EU gaat?

Op Europees niveau schiet de democratie tekort
Van Brempt en Calis stonden lijnrecht tegenover elkaar wanneer het
ging over het democratische karakter van het Europees Parlement.

Bekijk de video en lees het uitgebreide verslag op
www.vleva.eu/artificiële-intelligentie.

Meer weten? Volg het klimaatnieuws op de voet via
www.vleva.eu/klimaatnieuws.

Europees verkiezingsdebat
der lage landen

De impact van de brexit op de Europese begroting moet financieel
gecompenseerd worden
“Nog meer vragen aan de lidstaten is onrealistisch.”, volgens
Bourgeois. Peeters daarentegen was wel pro bijdragen verhogen
en nieuwe inkomsten zoeken.

Het volledige verslag vind je op www.vleva.eu/ET2020.

“Ik blijf het heel belangrijk vinden om de demystificatie rond die
AI-wereld - die toch nog altijd een hype is - verder door te zetten. En
om door te gaan naar bepaalde thematieken die ongekend zijn bij de
burger.” Mieke De Ketelaere, program director AI, imec

Wat zijn jouw verwachtingen tegen 2050?
We moeten er in slagen om een internationale coalitie op te bouwen
die van de klimaatopwarming een prioriteit maakt. En dat over de
verschillende handelsblokken heen. Niet enkel met beloftes, maar
ook met ongezien snelle en gecoördineerde acties waarbij innovatie
een essentiële rol speelt.

Meer weten?
www.vleva.eu/EU-industriebeleid

Over die vraag bogen onze leden en andere Vlaamse stakeholders
zich op 30 september 2019 tijdens vier rondetafelgesprekken.
Na een inleiding door Stefaan Hermans (directeur bij DG EAC),
een toelichting over de Vlaamse deelname aan de ET2020-werkgroepen en het advies van de VLOR, gingen we dieper in op deze
thema’s:

“Wij zijn als departement VLEVA zeer dankbaar dat zij een forum
bieden waar zowel de academische wereld als het bedrijfsleven als
burgers met elkaar in dialoog kunnen gaan over de toekomst van AI.”
Johan Hanssens, secretaris-generaal departement EWI

Industrie: Randvoorwaarden voor een succesvolle
transitie moeten ingevuld worden (infrastructuur,
financiering, geschoold personeel, enzovoort)
Gebouwen: Ontwikkeling van een geloofwaardige
en ambitieuze renovatiestrategie
Transport: Evolutie naar minder vervuilende wagens
en een slimme kilometerheffing
Afvalsector: Focus op een circulaire economie

Hoe ziet het Europese kader
voor Onderwijs en Opleiding
eruit na 2020?

Science Meets Regions: artificiële
intelligentie, meer dan een hype?

Op 17 oktober verzamelden een 50-tal geïnteresseerden in het
Europese industriebeleid zich bij VLEVA. Daar kregen ze een blik op
de industriestrategie 2020. Ook over het nut van dit industriebeleid
werd gedebatteerd. Jan Van Hove, chief economist bij KBC, was een
van de panelleden.

Lore van den Putte, attaché Cohesiebeleid AAVR EU
“Belanghebbenden werden uitgebreid geïnformeerd over de
belangrijkste discussiepunten in de finale onderhandelingen tussen
de Raad en het Europees Parlement over het cohesiebeleid post
2020. Tijdens de Q&A kwamen bovendien de knelpunten naar boven.
Deze nam ik mee in de voorbereiding van het Vlaamse standpunt.”

VLEVA vzw
Kortenberglaan 71
1000 Brussel

Klimaatp(a)raat: waar het
nu echt om gaat

25 september 2019: een infosessie over de onderhandelingen van
het nieuwe cohesiebeleid. De verschillende instellingen kregen
er de kans om hun raak- en verschilpunten te duiden over de
structuur- en investeringsfondsen ESF, EFRO en Interreg.
Een terugblik van enkele deelnemers:

Maxime Huysentruyt, Vlaams facilitator Interreg 2-Zeeën
“Het was een zeer informatief event met goed geplaatste sprekers.
De interactie tussen beleidsmedewerkers, -makers én coördinatoren
van Europese programma’s is echt een meerwaarde.”

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw

Het Europese industriebeleid
voor de toekomst
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