Vlaams platform voor Europese programma’s: huishoudelijk reglement
TITEL 1 – Mandaat
Artikel 1. Het Vlaams platform voor Europese programma’s, kortweg “EU-Platform”, is een
partnerschap tussen overheids- en andere actoren in Vlaanderen op het gebied van Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna wordt het acroniem “EWI” gebruikt) met als doel de
Vlaamse deelname aan het Europese EWI-beleid en aan de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven te optimaliseren.
Binnen het EU-Platform wordt het structurele overleg over de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven evenals de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte
(European Research Area – ERA) gestroomlijnd.
Art. 2. Het mandaat van het EU-Platform omvat de hiernavolgende taken.
1) Operationele Europese programmawerking: verbeterde en meer efficiënte coördinatie tussen de Vlaamse overheids- en andere actoren die (willen) participeren in Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven:
o versterkte samenwerking op basis van een duidelijk gedefinieerde taakverdeling
tussen de betrokken actoren en van transparante afspraken;
o stroomlijnen van:
▪ overleg m.b.t. ontwikkelingen in het Europese EWI-beleid;
▪ informatieverspreiding ter ondersteuning/begeleiding van de Vlaamse deelname aan de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven;
▪ activiteiten rond de (thematische) Europese prioriteiten;
o opvolging (en tussentijdse analyse) van de Vlaamse deelname aan de Europese
EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven;
o stroomlijnen van de contacten met de EWI-relevante Europese kanalen en hun
beheersstructuren (Europese Commissie: Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie [RTD] en Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap
en kmo’s [GROW], European Institute of Innovation and Technology [EIT], European Research Infrastructure Consortia [ERICs], European Research Area Committee (ERAC), Strategic Forum for International S&T Cooperation [SFIC], European Cooperation in Science and Technology [COST], EUREKA, Research and
Innovation Strategies for Smart Specialisation [RIS3]-Platform, etc.);
o (pro)actief optreden naar (nieuwe) EWI-gerelateerde initiatieven en prioriteitstelling (Horizon 2020, COSME, Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF),
Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), Joint Programming Initiatives [JPIs], uitbouw van Europese onderzoeksinfrastructuur (o.a. in het kader
van het European Strategy Forum on Research Infrastructures [ESFRI] en Horizon
2020), Future and Emerging Technologies [FET] Flagships, Key Enabling Technologies [KETs], Knowledge and Innovation Communities [KICs], European Innovation Partnerships [EIPs], European Technology Platforms [ETPs], etc.).
2) Vlaamse beleidsontwikkeling ten aanzien van het Europese EWI-beleid: input leveren voor Vlaamse standpuntbepaling en prioriteitstelling met betrekking tot het Europese EWI-beleid:
o proactieve opvolging van ontwikkelingen in het Europese EWI-beleid (o.a. via de
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie);
o bijdragen tot Vlaamse standpunten over en prioriteitstelling in het Europese EWIbeleid binnen de Belgische overlegstructuur Commissie Internationale Samenwerking (CIS)/Commissie Federale Samenwerking (CFS) en de hieraan gekoppelde
thematische overleggroepen;
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o tot stand brengen van een structureel en transparant overlegorgaan om het
Vlaamse EWI-veld maximaal te betrekken bij de beleidsontwikkeling.
TITEL 2 – Lidmaatschap
Art. 3. Lidmaatschap van het EU-Platform bestaat ter hoogte van een organisatie. Lidmaatschap staat open voor Vlaamse organisaties die deelnemen aan Europese EWI-gerelateerde
programma’s en initiatieven en/of betrokken zijn bij het beleid rond Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven. Bij toetreding tot het EU-Platform onderschrijft elk lid de
engagementsverklaring (zie annex 1).
Art. 4. De volgende organisaties zijn lid van het EU-Platform:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI);
het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO);
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO);
het departement internationaal Vlaanderen (iV);
het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT);
het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva)
de vijf Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (SOC’s) (Flanders Make, imec, iMinds,
VIB en VITO);
de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR);
de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA);
de vereniging van Belgische technologiebedrijven Agoria;
de vereniging van Belgische O&O-bedrijven BiR&D;
De Verenigde Verenigingen;
de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) (raadgevend lid);
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (raadgevend lid).

Art. 5. De Stuurgroep beslist over de toetreding van nieuwe leden tot het EU-Platform. Een
vraag voor lidmaatschap wordt ingediend bij de voorzitter. Een actuele lijst van de leden wordt
bijgehouden door het departement EWI en wordt ook publiekelijk beschikbaar gesteld (o.a. via
de website van het EU-Platform).
TITEL 3 – Stuurgroep
Art. 6. Het EU-Platform wordt aangestuurd door een Stuurgroep. De Stuurgroep staat in voor
de definitie van de algemene strategie van het EU-Platform en legitimeert ook de werkzaamheden ervan.
Art. 7. Op basis van voorbereidend werk in de werkgroepen worden door de Stuurgroep afspraken bekrachtigd over de taakverdeling van de verschillende actoren in verband met de
institutionele betrokkenheid van elke actor evenals de definitie en uitvoering van het Vlaamse
Europabeleid rond economie, wetenschap en innovatie.
Art. 8. De Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van het departement EWI, een vertegenwoordiger van VLAIO, een vertegenwoordiger van het FWO, een vertegenwoordiger van
het departement iV, een vertegenwoordiger van FIT, een vertegenwoordiger van de vijf
Vlaamse SOC’s op gemeenschappelijke voordracht door het SOC-Forum, een vertegenwoordiger van de VLIR, een vertegenwoordiger van de VLHORA, een vertegenwoordiger van Agoria, een vertegenwoordiger van BiR&D en een vertegenwoordiger van De Verenigde Verenigingen. De VRWI en de SERV zijn door leden met raadgevende stem in de Stuurgroep vertegenwoordigd. Ook de Vlaamse raadgever Industrie, Onderzoek en Staatssteun bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie evenals de vertegenwoordiger van
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het departement EWI bij de Belgische CIS/CFS-overlegstructuur nemen structureel deel aan
de vergaderingen van de Stuurgroep.
Art. 9. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het departement
EWI. Ook het secretariaat van de Stuurgroep wordt door het departement EWI waargenomen.
Art. 10. Een aanvraag tot lidmaatschap van de Stuurgroep wordt gericht aan de voorzitter. De
Stuurgroep beslist bij consensus over toetreding van nieuwe vertegenwoordigers tot de Stuurgroep.
Art. 11. De Stuurgroep komt minstens vijfmaal per jaar samen en verder indien de nood zich
voordoet. Beslissingen worden genomen bij consensus. In functie van behoeften en opportuniteiten nodigt de Stuurgroep relevante experten zoals bv. vertegenwoordigers van de Europese Commissie of de Vlaamse NCP-coördinator op haar vergaderingen uit.
TITEL 4 – Werkgroepen
Art. 12. De werkgroepen van het EU-Platform volgen vanuit hun eigen invalshoek Europese
EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven op. Ze faciliteren de Vlaamse deelname aan
Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven en dragen bij tot de Vlaamse standpuntbepaling over en prioriteitstelling in het Europese EWI-beleid (rekening houdend met adviezen ter zake van de VRWI en de SERV). De consensus bereikt in de werkgroepen dient als
insteek voor de ontwikkeling van het Vlaamse standpunt ten aanzien van Europese beleidsinitiatieven zoals het door de Vlaamse vertegenwoordigers wordt verdedigd binnen de
CIS/CFS-overlegstructuur en de hieraan gekoppelde thematische overleggroepen.
Art. 13. De werkgroepen informeren de Stuurgroep over hun activiteiten en rapporteren aan
de Stuurgroep over die aangelegenheden die door de Stuurgroep moeten worden besproken
en/of die van de Stuurgroep een beslissing vergen (zie artikel 19).
Art. 14. Binnen het EU-Platform kunnen permanente en tijdelijke werkgroepen worden opgericht. Oprichting van een nieuwe werkgroep gebeurt op voorstel van minstens drie leden van
het EU-Platform en mits goedkeuring door de Stuurgroep.
Art. 15. Binnen het EU-Platform zijn de hiernavolgende permanente werkgroepen actief.
1) Werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding i.v.m. Communautaire initiatieven
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en voor economie, ondernemerschap en concurrentievermogen. Deze werkgroep staat in voor de coördinatie van de
(Vlaamse) beleidsvoorbereiding voor en de ondersteuning van de Vlaamse deelname
aan de Europese programmawerking. De focus ligt op programma’s en initiatieven die
geheel of grotendeels met Europees budget worden gefinancierd, o.a. (en vooral) Horizon 2020 (m.i.v. de aan Horizon 2020 gerelateerde Europese publiek/private samenwerkingen), COSME en de ESIF.
2) Werkgroep ter coördinatie en voorbereiding van intra- en extra-Europese internationale
samenwerkingsinitiatieven van de EU-lidstaten voor O&O&I. Deze werkgroep focust
op de allocatie van Vlaams budget in Europese samenwerkingsverbanden buiten het
Communautaire kader. De focus ligt op programma’s en initiatieven die voornamelijk
met financiering vanwege de lidstaten werken (JPIs, ERA-NETten, ERA-NETten CoFund, Artikel 185- en Artikel 187-Initiatieven, etc.). Daarnaast volgt deze werkgroep
initiatieven van de Europese Commissie op die financiële of beleidsmatige input van
de regio Vlaanderen vereisen (EIT/KICs, FET Flagships, EIPs, ETPs, COST, RIS3,
EUREKA, , etc.) of eerder beleidsmatige thema’s (bv. gender, mobiliteit [EURAXESS],
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…) in het kader van de ERA-roadmap. Tevens coördineert en stroomlijnt deze werkgroep de extra-EU internationale samenwerkingsverbanden in Europees en Vlaams
(Belgisch) bilateraal verband (voornamelijk via de SFIC en de CIS-overleggroep INTER) op basis van onderlinge kennisdeling en uitwisseling van contacten.
3) Werkgroep Infrastructuur. Deze werkgroep focust op de Vlaamse deelname aan initiatieven in het kader van het ESFRI en andere Europese initiatieven op het vlak van
onderzoeksinfrastructuren (o.a. het programmaonderdeel “Europese Onderzoeksinfrastructuren” van Horizon 2020).
4) Werkgroep Open Science en Innovatie. Deze werkgroep volgt de Europese initiatieven
op met betrekking tot Open Science en Innovatie, o.a. als prioriteit binnen de ERAroadmap en als werkdomein van de gelijknamige ERAC Standing Working Group on
Open Science and Innovation.
Art. 16. Deelname aan de werkgroepen staat open voor elk lid van het EU-Platform. Elk lid
van het EU-Platform heeft het recht één vertegenwoordiger af te vaardigen naar elke werkgroep. Deze vertegenwoordiger kan zich laten vervangen door een vaste plaatsvervanger, en
kan zich volgens behoefte steeds laten vergezellen door een inhoudelijk expert.
Art. 17. Opinies en rapporten van het EU-Platform worden ter goedkeuring voorgelegd aan
alle leden. Opinies worden bij voorkeur bij consensus opgesteld. Indien geen consensus wordt
bereikt, moeten minderheidsopinies worden vermeld. De rapporten worden ter kennisgeving
aan de functioneel bevoegde minister(s) voorgelegd. Het departement EWI ziet hierop toe en
staat ook in voor de verdere publicatie en verspreiding van de rapporten, onder meer via de
website van het EU-Platform.
Art. 18. De werkgroepen komen samen naargelang de noodzaak en worden samengeroepen
door de voorzitter. De werkgroepen kunnen functioneren via schriftelijke procedure (email),
indien hierover consensus bestaat binnen de werkgroep. De schriftelijke procedure wordt in
gang gezet door de voorzitter, op vraag van eender welk lid van de groep.
Art. 19. Op vraag van minstens 1/3 van de werkgroepleden kan de voorzitter van een werkgroep een punt laten agenderen op en ter bespreking/beslissing voorleggen aan de Stuurgroep.
Art. 20. De Stuurgroep evalueert jaarlijks de werking van het EU-Platform en stuurt bij waar
nodig.
TITEL 5 – Dagelijkse werking
Art. 21. De werkgroepen worden voorgezeten door een medewerker van het departement EWI
dat ook het secretariaat van het EU-Platform verzorgt. Het departement EWI bezorgt alle documenten met betrekking tot het EU-Platform aan de functioneel bevoegde minister(s).
Art. 22. De agenda wordt aan het begin van elke vergadering goedgekeurd door de vertegenwoordigers. De voorzitters van de Stuur- en werkgroepen stellen een agendavoorstel op en
bezorgen dit aan de leden minstens één week voor de vergadering. De leden kunnen voorstellen voor agendapunten aan de voorzitter bezorgen tot tien dagen voor de vergaderdatum.
Documenten met betrekking tot de agenda worden, indien mogelijk, één week voor de vergadering aan de leden bezorgd. Bij consensus mogen Stuur- en werkgroepen afzien van deze
regels.
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Art. 23. De besluitenlijst van elke vergadering wordt door het secretariaat opgemaakt en ter
goedkeuring voorgelegd aan de Stuur- en werkgroepleden binnen de veertien dagen na de
vergadering.
Art. 24. Afwezigheden en vervangingen worden vóór de vergadering gecommuniceerd naar
de voorzitter.
Art. 25. De voorzitter kan op ad hoc basis externe experts en waarnemers uitnodigen om de
vergaderingen bij te wonen.
TITEL 6 – Status van huishoudelijk reglement
Art. 26. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Stuurgroep van het EU-Platform en kan worden gewijzigd door de Stuurgroep.
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Annex 1 – Engagementsverklaring
“Het EU-Platform werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect. De leden van het EUPlatform engageren zich tot het onderling tijdig uitwisselen van alle relevante informatie, in
zoverre die niet gebonden is aan vertrouwelijkheidsrestricties. Overleg gebeurt in een open en
constructieve geest.”
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