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inleiding
Beste lezer
2021 had een feestjaar moeten zijn. VLEVA mocht 15 kaarsjes uitblazen.
Met het parcours dat we op die tijd hebben afgelegd en de meerwaarde die we daarbij hebben gerealiseerd, verdienden
we wel een feestje. De omstandigheden, met corona als grote boosdoener, waren nochtans niet feestelijk.
We hebben er dit jaar toch het beste van gemaakt. En méér dan dat.
We informeerden middenveld en lokale overheden over belangrijke thema’s zoals het 'Fit for 55'-pakket en het Europese actieplan voor circulaire economie.
En we voedden de standpuntbepaling van onze Vlaamse EU-beleidsmakers proactief met de expertise van onze leden.
Met een heuse 'Ronde van Vlaanderen' brachten we de nieuwe EU-subsidie- en financieringsprogramma's tot bij alle Vlaamse geïnteresseerden in de 5 provincies.
Op vraag van het Vlaams Parlement organiseerden we een bevraging van onze leden over de EU-digitaliseringsagenda. De antwoorden van 21 leden werden
toegelicht en besproken in de bevoegde parlementaire commissie en vormden mee de basis voor concrete aanbevelingen van het Vlaams Parlement aan de
Europese Commissie en het Comité van de Regio's.
We plaatsten 5 Vlaamse beste praktijken voor het Europese voetlicht en maakten hun concrete, Europese aanbevelingen over aan de Europese Toekomstconferentie.
Journaliste Annemie Struyf riep, tijdens haar persoonlijke State of the EU, de Europese Unie op om te durven dromen.
Een tweede bevraging, na de nulmeting, van alle betrokken partners bevestigde het succes van de versterkte samenwerking tussen VLEVA en de provincie Limburg.
En vormde de basis voor de bestendiging van het project. Hopelijk volgen binnenkort ook andere provincies dit voorbeeld.
Als kers op de taart volgde nog een zeer positief evaluatieverslag over de rol en werking van VLEVA. Hiermee is de basis gelegd voor de vernieuwing van onze
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Om in de toekomst de Vlaming in de EU nog beter van dienst te kunnen zijn!
Ook dit jaar stond in het teken 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 2022 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 of oorlog.
Tot gauw!
Jan Buysse
Algemeen directeur VLEVA
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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
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INBO
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
North Sea Port
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten
Port of Antwerp
Port of Zeebrugge

Provincie Limburg
Taalunie
Toerisme Vlaanderen
UNIZO
Vereniging van de Vlaamse Provincies
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KRISTOF AUDENAERT, VLAAMSE REGERING
GIEL BOEY, BOERENBOND
JAN DE KEYSER, VLAAMSE REGERING
BERT JANSSENS, VVSG
INGRID LIETEN, VERSO
PHILIPPE NYS, VLAAMSE REGERING
THOMAS PIRARD, UNIZO
DIRK ROCHTUS, VOORZITTER, VLAAMSE REGERING
GILLES SUPLY, VOKA
HENDRIK THEUNISSEN, VLAAMSE REGERING
CLAIRE TILLEKAERTS, VLAAMSE REGERING
ANNELEEN VAN BOSSUYT, VLAAMSE REGERING
RAYMOND VAN LOOCK, VVP

euactieplan
circulaire
economie

In januari 2021 organiseerde VLEVA in samenwerking met de Minaraad een infosessie over
het EU-actieplan voor circulaire economie. De focus lag specifiek op de vraag waar
Vlaanderen op moet inzetten om de circulaire economie verder te ontwikkelen. VLEVAleden essenscia en VITO deelden hun standpunt met de Europese Commissie en de
Vlaamse overheid. Herbekijk de sessie hier.

"We verwachten meer doelgerichte actie vanuit de overheid
om de barrières in de circulaire economie weg te werken."
- Sofie Bracke, essenscia Vlaanderen

"Het is tijd voor opschaling. We hebben veel circulaire
ondernemingen maar dit zijn vaak kmo's. De tijd is rijp voor
grote bedrijven om die circulaire economie te omarmen."
- Karl Vrancken, VITO

europese
subsidies

2021 was het jaar waarin een nieuwe programmaperiode voor Europese subsidies van start
ging. Samen met VLEVA-leden en nationale contactpunten sloegen we de handen in elkaar
om burgers, bedrijven, organisaties en lokale overheden te informeren over nieuwe
opportuniteiten. In samenwerking met de provincies zetten we een digitale Ronde van
Vlaanderen op. Jeroen Ampe - Provincie Vlaams-Brabant - licht de samenwerking toe.

Welke rol spelen de provincies in de Europese subsidieprogramma’s?
Jeroen Ampe: 'De provincies hebben een wervende en medebeheer-rol in een aantal
structuur- en investeringsprogramma’s. In bijvoorbeeld Interreg A en EFRO voeren de
provincies samen met Vlaanderen (en andere partners) taken van medebeheer uit. Zo
vormen ze bijvoorbeeld Provinciale contactpunten. Dat zijn ‘toegangspunten’ tot de
programma’s.
De provincies begeleiden toekomstige promotoren, zorgen mee voor programmabeheer en
-uitvoering. Ze brengen partners samen en begeleiden hun verhaal. Zo dragen zij bij tot het
verwezenlijken van de Europese én de Vlaamse agenda. De provincies communiceren rond
de Europese projecten die partners op hun grondgebied verwezenlijken, dragen bij tot een
goed programmabeheer en zorgen voor een (deeltje) cofinanciering aan de projecten. Zo
dragen de provincies hun steentje bij in mensen en middelen.
Daarnaast zijn de provincies, net als Vlaanderen of de gemeenten, soms ook uitvoerder of
eindbestemmeling van een klein deel van de Europese middelen via hun uitvoerende taken
in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van waterlopen of het aanleggen van
fietssnelwegen.'

Vanwaar kwam het idee om een Ronde van Vlaanderen/Kick Off
evenement te organiseren rond EU-subsidieprogramma’s?
Jeroen Ampe: 'Samen met VLEVA en Vlaanderen voelden we de noodzaak om toch al te
communiceren over de programma’s, ondanks dat er nog een aantal onbekende
parameters waren. In het werkveld (bij ondernemingen, lokale overheden, middenveld en de
kennisinstellingen) was er al enig ongeduld over de start van de programma's. Een
communicatie over het lopende proces bleek zeer nuttig. Het is ook logisch dat potentiële
projectpromotoren graag al min of meer kunnen inschatten wat er op hen afkomt om te
kunnen anticiperen op programma’s en toekomstige oproepen.
In vorige programmaperioden gingen we dan lokaal de boer op, maar gezien de
coronapandemie was dit niet de meest logische zet. Als je kiest voor het digitale pad, kan je
best de krachten bundelen. In VLEVA en Vlaanderen hebben we dan de ideale partners
gevonden om een gebundelde boodschap te brengen over de verschillende fondsen en
programma’s heen. Zodat zowel de centraal beheerde en Vlaams opgevolgde programma’s
als de decentraal beheerde structuur- en investeringsprogramma’s aan bod konden komen.'

Wat is voor jullie de meerwaarde van de
samenwerking met VLEVA voor dit soort events?
Jeroen Ampe: 'Door hun aard van activiteiten heeft VLEVA
ervaring in eventorganisatie (fysiek en digitaal). Dat bleek een
meerwaarde bij de organisatie van een dergelijk groot online
event waar vele honderden participanten aan deelnamen.
Daarnaast kan VLEVA ook een aantal spelers bij elkaar brengen en
doen schitteren in hun specifieke rol. VLEVA is voor dit soort
samenkomsten een soort ontmoetingsplatform, of zoals de naam
het stelt: een Vlaams-Europees verbinder.'
(Her)bekijk de Ronde van Vlaanderen hier!

digitalisering
& de eu

Het Vlaams Parlement stapte mee in een project van het Comité van de Regio’s over
het betrekken van regionale parlementen in de Europese besluitvorming. Zij vroegen
aan VLEVA om onze leden te bevragen over het digitale decennium en de
struikelblokken die zij ervaren. 21 VLEVA-leden gingen in op de oproep. Wij hadden een
gesprek met Cathy Coudyser - voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme - over de
samenwerking met het Vlaams Parlement.

Vanwaar kwam de vraag om de VLEVA-leden te
bevragen rond digitalisering?
Cathy Coudyser: 'In het voorjaar 2021 hield de Commissie voor
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale
Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement een reeks
gedachtewisselingen over de digitalisering in het kader van het project
‘Input from debates in regional parliaments’ van het Comité van de
Regio’s en de CALRE (Conferentie van de Europese Regionale
Wetgevende Assemblees). Op die manier wou het Vlaams Parlement
een bijdrage leveren aan het Werkprogramma 2022 van de Europese
Commissie.
Naast een gedachtewisseling met Vlaams minister-president Jan
Jambon over de digitalisering in het EU-beleid van de Vlaamse Regering
en met de Vlaamse Europese Parlementsleden stond ook een
uitgebreide gedachtewisseling met het Vlaamse middenveld op de
agenda. Als spreekwoordelijke brug tussen Vlaanderen en Europa
bracht VLEVA de commissie in contact met het Vlaamse
maatschappelijke middenveld.'

Waren jullie tevreden over de input die de VLEVAleden hebben bezorgd en de manier waarop VLEVA
dit coördineerde?
Cathy Coudyser: 'Absoluut. Dankzij de input van de leden van VLEVA en
de conclusies die door VLEVA helder en duidelijk toegelicht werden in
de commissie, kregen wij een duidelijk beeld van de uitdagingen waar
Vlaanderen voor staat. De bevraging gaf de commissie helder en goed
inzicht hoe Vlaamse ondernemers en organisaties de digitale
transformatie ervaren, welke knelpunten er in de Europese of Vlaamse
regelgeving zijn en welke uitdagingen een antwoord vanuit het beleid
vragen. De VLEVA-leden waren als het ware onze polsslag in dit debat
en zorgden voor een uitstekende basis voor het politiek debat.'

Wat hebben jullie precies met de insteek van de VLEVAleden gedaan? Ziet u in de toekomst nog mogelijkheden
om zo'n gelijkaardig traject op te zetten?
Cathy Coudyser: 'Op basis van deze reeks boeiende debatten konden we met
de commissie een aantal aanbevelingen aan Europa formuleren. Deze hebben
we namens de commissie in het Vlaams Parlement zowel via het Comité der
Regio’s als rechtstreeks aan de Europese Commissie bezorgd. Op die manier
kunnen we vanuit Vlaanderen rechtstreeks wegen op de Europese
besluitvorming, in het bijzonder dan aan het Werkprogramma 2022 van de
Europese Commissie.
De oefening rond digitalisering was een eerste proefproject dat zeker naar
meer smaakt. Wat ons betreft, is deze aanpak zeker voor herhaling vatbaar.
Overigens staat in het kader van de EU-Toekomstconferentie al een mooie
nieuwe samenwerking met VLEVA en haar leden op stapel. We kijken er alvast
naar uit.'
Lees de input van de VLEVA-leden aan het Vlaams Parlement hier.

state
of
the
eu

Op 9 mei - Europadag - organiseren VLEVA, Europahuis Ryckevelde en het Bureau van het Europees
Parlement in België een 'State of the EU'. Elk jaar werken we samen met een andere provincie. In 2021 was
de provincie Antwerpen aan de beurt. We kiezen voor een 'unusual suspect' - iemand die niet actief is in
de (Europese) politiek maar wel interessante dingen kan vertellen over de Europese Unie.
“Durf Dromen” was de voorbije jaren hét thema in het professionele leven van journaliste Annemie Struyf.
Ze reisde doorheen Europa en ontmoette mensen die ervan dromen in een ander land een nieuwe start
te maken en zo een fundamenteel verlangen vorm te geven. Vanuit die ervaringen formuleerde ze op 9
mei 2021 in haar “State of the European Union” haar visie op de toekomst van Europa.

(Her)bekijk de State of the European Union 2021 hier.

fit
for 55

In de zomer van 2021 lanceerde de Europese Commissie 'Fit for 55'. Met dit ‘Fit for 55’-pakket wil de Europese
Commissie haar beleid doen rijmen met de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030
met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Een belangrijk pakket want het overzichtsartikel
rond 'Fit for 55' werd meer dan 7500 keer gelezen. We organiseerden ook enkele infosessies. Agoria - nieuw
VLEVA-lid in 2021 - kon zo hun standpunt rond de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
pitchen aan het Vlaams en Europees beleidsniveau. We spraken met Jean-Marc Timmermans - Business
Group Leader Manufacturing - over hun deelname aan het event.

Hoe kijkt Agoria naar de nieuwe Europese plannen voor de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstof?
Jean-Marc Timmermans: 'De uitrol van een adequaat en voldoende dekkend netwerk van
laadinfrastructuur voor plug-in hybride en batterij elektrische voertuigen is een noodzakelijke
voorwaarde voor een transitie van ons wagenpark met zero-emissie voertuigen. De herziening en
omvorming van de eerdere richtlijn tot een verordening kan er mee voor zorgen dat de
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in alle lidstaten op evenredige en ambitieuze wijze
wordt verzekerd en zorgt voor meer duidelijkheid en een gelijk speelveld voor de volledige sector
en Europese markt.
Dit past ook in een bredere visie van Europa om de transportsector tegen 2050 te decarboniseren.
De Vlaamse technologische sector heeft alvast producten en diensten om deze uitrol van
laadinfrastructuur te helpen realiseren, met in het bijzonder slimme laadoplossingen voor
particulieren en bedrijven, zoals ook opgenomen in de nieuwe AFIR. Deze slimme laadoplossingen
moeten er mee voor zorgen dat de impact op het elektriciteitsnetwerk beperkt wordt zodat het
beschikbare vermogen op een intelligente manier kan gebruikt worden. Het CPT-plan van
Vlaanderen voorziet alvast in een ambitieuze uitrol van publieke laadinfrastructuur voor
personenwagens. Echter, voor wat betreft de uitrol van laadinfrastructuur of waterstof
tankinfrastructuur voor het zwaar vervoer zoals vrachtwagens, is er nog heel wat werk.'

Waar zullen de Vlaamse en Europese beleidsmakers rekening mee
moeten houden bij de uitrol van die infrastructuur?
Jean-Marc Timmermans: 'Vanuit Agoria zien we een aantal uitdagingen rond dit dossier. Een eerste
belangrijk aandachtspunt is de technologie neutraliteit. Batterij elektrische aandrijvingen zullen de
komende decennia een belangrijke rol spelen door de decarbonisatie van de transportsector. Ook
andere technologieën zoals hybride aandrijvingen of alternatieve brandstoffen zoals waterstof
zullen ook een noodzakelijke rol spelen, meer specifiek voor zwaar vervoer en transport over lange
afstanden. Het is daarom belangrijk om vanuit het Europese en Vlaamse beleid een evenwichtige
en technologie neutrale transitie te realiseren die ook opportuniteiten biedt aan onze Vlaamse en
Europese industrie. Een tweede belangrijke uitdaging zijn de regionale verschillen inzake de
huidige uitrol van infrastructuur. Deze verschillen bestaan zowel op Europees niveau tussen de
lidstaten, maar ook in België zijn er verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hierbij
pleiten we ook voor overleg tussen de verschillende departementen en kabinetten.'

Vind je het zinvol om via VLEVA-events
standpunten voor te stellen aan
Vlaamse en Europese beleidsmakers?
Jean-Marc Timmermans: 'Agoria vindt het zeker zinvol
om via VLEVA en samen met de betrokken sectoren en
verschillende beleidsniveaus dergelijke dossiers te
evalueren en waar gepast gemeenschappelijke
standpunten te identificeren. Agoria is zoals steeds
bereid om hiertoe bij te dragen en te zoeken naar
constructieve voorstellen of oplossingen voor de
uitdagingen van onze bedrijven én maatschappij.'
(Her)bekijk de webinar rond de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
hier.

15
jaar
VLEVA

Op 19 april 2021 mocht VLEVA 15 kaarsjes uitblazen. Door de coronacrisis konden we dit helaas niet
uitgebreid vieren. Om het niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, vroegen we enkele leden en partners
om plaats te nemen in onze zetel. Zij vertelden wat VLEVA voor hen betekend heeft de afgelopen 15 jaar
en hoe zij de toekomst van VLEVA zien. Het resultaat was een fijne video waarin we onze leden en
partners in de kijker zetten. Want zonder hen is er geen VLEVA.
(Her)bekijk de '15 jaar VLEVA'-video hier.
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VLEVA
subsidie
werking

Kaatje Gevaert startte in het najaar van 2021 als nieuwe liaisonofficer voor Europese subsidies en
financiering. Een nieuwe functie die ervoor zorgt dat subsidievragen sneller en completer worden
beantwoord en de volledige subsidiewerking van VLEVA professionaliseert. Deze koerswijziging past
bij de ambitie van VLEVA: het eerste aanspreekpunt zijn voor Europese subsidies in Vlaanderen.
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eu
toekomst
conferentie

VLEVA en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid
(DKBUZA) organiseerden in opdracht van Minister-president Jan Jambon een participatief
stakeholderevent in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Op 23
november brachten we Vlaamse stakeholders bij elkaar in het Vlaams Parlement om best
practices te delen maar vooral beleidsaanbevelingen te formuleren voor de groene en
digitale transitie. Yoko Dams (onderzoekster circulaire economie VITO) presenteerde enkele
waardevolle circulaire projecten. Wij gingen met haar in gesprek.

Kan je in het kort uitleggen welke projecten
rond circulaire economie je hebt
voorgesteld tijdens het event?
Yoko Dams: 'Ik heb het SHAREPAIR project (Interreg NW
Europe) voorgesteld. Hierin worden digital tools gemaakt
om burgers sneller naar de juiste reparatie opties te gidsen.
Daarnaast worden de reparatiedata die gegenereerd
worden samengebracht in één overkoepelende databank.
En wordt er een netwerk opgezet van steden. Maar ik heb
ook elementen uit volgende projecten vermeld:
IECOMAT (Belspo project – macro economische
modelleren) waarvoor we gekeken hebben wat de
macro economische impact is van fiscaal beleid om
reparatie activiteiten te stimuleren.
European Topic Center “waste and materials in a green
economy”: daarin zoeken we naar “nieuwe
datastromen” die een beleidsindicator voor de
circulaire economie zou kunnen voeden.'

Waarom is het belangrijk voor VITO om dit
soort projecten te presenteren op Vlaams
en Europees niveau?
Yoko Dams: 'Voornamelijk omdat opdrachtgevers dat
steevast toejuichen: project financiers zien graag dat er
aandacht gaat naar de projecten die ze ondersteunen. Het
Europees Milieu Agentschap verwelkomt steeds feedback
van de lidstaten op het werk dat ze verrichten. Zo
organiseren ze vaak terugkoppelmomenten, webinars,
workshops,… Maar ook omdat VITO zijn steentje wil
bijdragen. Daarom inspireren we graag en delen we kennis
met Vlaanderen en Europa.'

Wat zijn jullie aanbevelingen voor de Europese groene en digitale
transitie?
Yoko Dams: 'De beleidsaanbevelingen zijn tweeledig. Enerzijds is er beleid nodig om de barrières
rond herstellingen weg te werken als men de circulaire economie wil opschalen. Dat kan door zoals
Zweden een taks of btw verlaging voor reparatie activiteiten toe te staan. In België bestaat zo’n
verlaagd btw-tarief al, maar enkel voor de herstellingen van fietsen, schoenen, lederwaren en kledij.
Op dit moment is een algemeen verlaagd btw-tarief voor herstellingen niet mogelijk omwille van
Europese regelgeving. Dit kan aangekaart worden bij de Europese Commissie.
Het "Sustainable Product Initiative" is in voorbereiding en wil de huidige Ecodesign richtlijn
herwerken. Die kan gebruikt worden om nog enkele stappen verder te gaan in het ondersteunen
van reparatie activiteiten: ontwerpvereisten, het beschikbaar stellen van wisselstukken, ... Het zou
goed zijn als er een register komt waar professionele herstellers zich kunnen op registreren zodat
burgers ze sneller vinden.
Ook op gebied van digitalisering en informatie uitwisseling ligt er nog heel wat werk op de plank.
Nu zijn er enkele bottom up initiatieven die een data standaard voor reparatiegegevens gemaakt
hebben. De Europese Commissie kan harmoniseren door zelf met een standaard te komen. Ook de
verdere ontwikkeling van productpaspoorten zou enorm waardevol zijn voor de reparatiesector.'

(Her)bekijk het evenement over de EU-toekomstconferentie hier.

tweede
nulmeting
Limburg

In 2021 liep ook het pilootproject VLEVA-Provincie Limburg op haar einde. Er werd beslist om
het partnerschap verder te zetten tot minstens 2025. Als evaluatie van het pilootproject deden
we een rondvraag bij Limburgse actoren die betrokken waren bij het project. Over het
algemeen is hun kennis van Europese dossiers en subsidies toegenomen. De Europese Unie is
bij de meeste spelers meer 'top-of-mind'. Opzet geslaagd!

Welke verwachtingen heeft het
VLEVA-Provincie Limburg partnerschap voor u ingelost?

Meer aandacht voor het EU-beleid gekregen
Beter toegang gekregen tot essentiële EU-informatie
Verbeteren kennis over Europese subsidies
Actiever gezocht naar EU-financiering
Inzicht opportuniteiten samenwerking EU regio’s/actoren
Vergroten van eigen netwerk in Limburg en daarbuiten
Verhogen visibiliteit van provincie en de specifieke partners
Proactiever gewerkt naar EU-dossiers
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Resultaten uit rondvraag Limburgse actoren (voorjaar 2021)

20

3 nieuwe VLEVA-leden
51 evenementen
287 subsidievragen
165 infovragen
35 webinars
16 explainer videos
Bekijk ons YouTube kanaal hier

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw (VLEVA)
Aarlenstraat 80, 1000 Brussel
info@vleva.eu - www.vleva.eu
Verantwoordelijke uitgever: Jan Buysse, algemeen directeur
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