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Inhoud

1. Waar positioneert het EU-platform zich 
binnen de Vlaamse overheid?

2. Waarom nood aan een EU-platform?

3. Wat doet het EU-platform?

4. Welke zijn de actuele uitdagingen?



1. Situering EU-
platform binnen 

Vlaamse overheid



Situering Beleidsdomein EWI

Kanselarij & Bestuur (KB)

Internationaal Vlaanderen (IV)

Onderwijs & Vorming (OV)

Cultuur, Jeugd, Sport & Media 
(CJSM)

Landbouw & Visserij (LV)

Mobiliteit & Openbare Werken 
(MOW)

Financiën & Begroting (FB)

Economie, Wetenschap & 
Innovatie (EWI)

Werk & Sociale Economie (WSE)

Welzijn, Volksgezondheid & 
Gezin (WVG)

Omgeving (OMG)
( = vroegere Leefmilieu, Natuur & Energie 
(LNE) + Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 
en Onroerend Erfgoed (RWO) )

Elf 
beleidsdomeinen
Vlaamse overheid



Beleidsdomein EWI: Structuur
Vlaams minister Werk, Economie, Innovatie en Sport

Sociaal Economische 
Raad van Vlaanderen 

(SERV)

Vlaams Adviesraad voor 
Ondernemen en Innoveren 

(VARIO)Departement 
Economie, 

Wetenschap & 
Innovatie (EWI)

Participatie-
Maatschappij
Vlaanderen 

(PMV)

Investerings-
maatschappij

LRM

Fonds 
Wetenschappelijk 

Onderzoek 
(FWO)

Agentschap 
Plantentuin 

Meise

Vlaams 
Agentschap 
Innoveren & 
Ondernemen

(VLAIO)

vooral ‘subsidies’ ‘kapitaal, leningen, waarborgen’



2. Waarom een 
EU-platform?



• Principieel participatief

• Co-creatie

• Continue dialoog

• Doorbreken verkokering

• Oplossingsgerichte 
samenwerkingscultuur





VRIND 2017: vertrouwen in instellingen



• Subsidiariteit

• Proportionaliteit

• Verantwoordelijkheid

• Solidariteit



3. Wat doet het 
EU-platform?



Stuurgroep EU-Platform

 Samenstelling

(*) Enkel met raadgevende stem

Vlaamse overheid Kennisinstellingen Industrie Middenveld

• Beleidsdomein EWI
• DEP EWI (+ AAVREU)
• FWO
• VLAIO
• Adviesorganen (*)

• SERV
• VARIO

• Beleidsdomein BUZA
• DEP BUZA
• FIT

• Universiteiten
→ Via VLIR (nu KUL)

• Hogescholen
→ Via VLHORA (nu PXL)

• SOC’s
• Via SOC-forum
• Roterend
• Nu imec

• Via Agoria
• Via BiR&D

Via Verenigde 
Verenigingen

Intermediair: vleva



Doel en taakstelling

 Doel

 Het EU-Platform is een partnerschap tussen overheids- en andere 
actoren op vlak van Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
met als doel de Vlaamse deelname aan het Europese EWI-beleid 
en de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven te 
optimaliseren

 Dubbele taakstelling

(1) Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese EWI-beleid

(2) Focus op operationele Europese programmawerking



Doel en taakstelling

 (1) Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese 
EWI-beleid 

 AAVREU (Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de 
Europese Unie)

 Behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU
 Maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging 

(ambassade) van België bij de EU
 Volgt de werking van de Raad van EU-ministers op – 18 attachés elk 

binnen hun vakgebied (voor Economie, Wetenschap en Innovatie: 
Karel Boutens)

 Dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers 
(en hun kabinetten) en de Vlaamse administratie

 Nauwe samenwerking met vleva



Doel en taakstelling

 (1) Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese 
EWI-beleid (vervolg)

 CIS (Commissie Internationale Samenwerking) en CFS (Commissie 
Federale Samenwerking)

 Twee permanente commissies van de IMCWB
 Verzorgen administratief het overleg over aangelegenheden die de 

federale overheid en de deelgebieden aanbelangen (resp. op 
internationaal en Belgisch vlak)

 Samengesteld uit hoge ambtenaren van de federale overheid, de 
gemeenschappen en de gewesten



Doel en taakstelling

 (1) Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese 
EWI-beleid (vervolg)

 IMCWB (Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid)

 Samengesteld uit de leden bevoegd voor wetenschapsbeleid van de 
federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen

 Overleginstrument tussen de federale overheid, de gemeenschappen 
en de gewesten

 Sluit samenwerkingsakkoorden af (m.i.v. internationale 
aangelegenheden)

 Werkt procedures uit voor samenwerking en informatieuitwisseling 
tussen de verschillende overheden



Doel en taakstelling

 (2) Operationele Europese programmawerking

 Versterkte samenwerking op basis van een duidelijk gedefinieerde 
taakverdeling tussen de betrokken actoren en van transparante 
afspraken

 Stroomlijnen van:
1. overleg m.b.t. ontwikkelingen in het Europese EWI-beleid
2. informatieverspreiding ter ondersteuning/begeleiding van de 

Vlaamse deelname aan de Europese EWI-gerelateerde programma’s 
en initiatieven

3. activiteiten rond de (thematische) Europese prioriteiten

 Opvolging (en tussentijdse analyse) van de Vlaamse deelname 
aan de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven



Doel en taakstelling

 (2) Operationele Europese programmawerking (vervolg)

 Stroomlijnen van de contacten met de EWI-relevante Europese 
kanalen en hun beheersstructuren

→ O.a. EC: DG RTD en DG GROW, EIT, ERICs, ERAC, SFIC, COST, EUREKA, 
RIS3-Platform, …

 (Pro)actief optreden naar (nieuwe) EWI-gerelateerde initiatieven 
en prioriteitstelling

→ O.a. Horizon 2020, COSME, EDIDP, ESIF, EFSI, JPIs, uitbouw van 
Europese onderzoeksinfrastructuur (o.a. in het kader van ESFRI en 
Horizon 2020), FET Flagships, KETs, KICs, EIPs, ETPs, …



Werkgroepen EU-Platform

 Huidige werkgroepen

 Werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding i.v.m. 
Communautaire initiatieven voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (O&O&I) en voor economie, ondernemerschap en 
concurrentievermogen (“Werkgroep 1”)
 Coördinatie van de (Vlaamse) beleidsvoorbereiding voor en de 

ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese EWI-
gerelateerde programmawerking

 Focus op EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven die geheel of 
grotendeels met Europese middelen worden gefinancierd, o.a. 
Horizon 2020 (+ gerelateerde Europese publiek/private 
samenwerkingen), COSME, ESIF en EDIDP

 Werking van de Programmacomitévertegenwoordigers (PCs) en de 
National Contact Points (NCPs) komt aan bod



Werkgroepen EU-Platform

 Huidige werkgroepen (vervolg)

 Werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding van intra- en 
extra-Europese internationale samenwerkingsinitiatieven van de 
EU-lidstaten voor O&O&I en voor economie, ondernemerschap en 
concurrentievermogen (“Werkgroep 2”)
 Focus op de allocatie van Vlaamse middelen in Europese 

samenwerkingsverbanden buiten het Communautaire kader
 Focus op EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven die vooral met 

financiering vanwege de EU-lidstaten werken (JPIs, ERA-NETten [Co-
Fund], Artikel 185- en Artikel 187-Initiatieven, …)

 Opvolging van EC-initiatieven die (financiële of beleidsmatige) input 
van Vlaanderen vereisen (EIT/KICs, FET Flagships, EIPs, ETPs, COST, 
RIS3, EUREKA, …) en van beleidsmatige thema’s (gender, mobiliteit 
[EURAXESS], …) in het kader van de ERA Roadmap



Werkgroepen EU-Platform

 Huidige werkgroepen (vervolg)

 Werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding van intra- en 
extra-Europese internationale samenwerkingsinitiatieven van de 
EU-lidstaten voor O&O&I en voor economie, ondernemerschap en 
concurrentievermogen (“Werkgroep 2”) (vervolg)
 Coördinatie en stroomlijning van extra-EU internationale 

samenwerkingsverbanden in Europees en Vlaams (Belgisch) bilateraal 
verband (vooral via de SFIC)

 Behandelt prioriteit 1 “Effective national research systems”, prioriteit 
2a “Jointly addressing grand challenges”, prioriteit 2b “Make optimal 
use of public investments in research infrastructures” en prioriteit 6 
“International cooperation” van de ERA Roadmap



Werkgroepen EU-Platform

 Huidige werkgroepen (vervolg)

 Werkgroep Infrastructuur (“Werkgroep 3”)
 Focus op de Vlaamse deelname aan initiatieven in het kader van ESFRI 

en andere Europese initiatieven rond onderzoeksinfrastructuren (o.a. 
het programmaonderdeel “Europese Onderzoeksinfrastructuren” van 
Horizon 2020)

 Sluit (via ESFRI) aan bij prioriteit 2b “Make optimal use of public 
investments in research infrastructures” van de ERA Roadmap

 Werkgroep Open Science en Innovatie (“Werkgroep 4”)
 Focus op Europese initiatieven m.b.t. Open Science en Innovatie
 Behandelt prioriteit 5b “Promoting open access to scientific 

publications” van de ERA Roadmap
 Behandelt het werkdomein van de ERAC Standing Working Group on 

Open Science and Innovation



4. Enkele 
uitdagingen



Carlos Moedas

“market creating
innovations”





“Friends of excellence” meeting
Den Haag, 11 oktober 2017



Meer weten …



Meer informatie

 URL:  
 http://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-

onderzoek/internationale-samenwerking/eu-platform

 Contactpersonen:
 AAVREU: Karel Boutens (karel.boutens@diplobel.fed.be)
 CIS/CFS: Peter Spyns (peter.spyns@ewi.vlaanderen.be)
 Stuurgroep: Erwin Dewallef (erwin.dewallef@ewi.vlaanderen.be)
 Werkgroepen:

 Werkgroep 1 en 2: Peter Spyns (peter.spyns@ewi.vlaanderen.be)
 Werkgroep 3: Michele Oleo (michele.oleo@ewi.vlaanderen.be)
 Werkgroep 4: Bart Dumolyn (bart.dumolyn@ewi.vlaanderen.be)
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