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Overzicht
ochtendsessie



doel

nieuwe leden van werkgroepen wegwijs maken in het 
totaalplaatje

“oudere” leden van werkgroepen een overzicht bieden van 
wat in andere werkgroepen gebeurt

overige geïnteresseerden, betrokkenen “op afstand” 
bijeenbrengen

in het algemeen, terugblikken op de voorbije activiteiten en
resultaten

 op vraag van enkele WG-leden



overzicht

10.45 - 10.50 Verwelkoming en doel/overzicht
Peter Spyns

10.50 - 11.05 Algemene voorstelling EU-platform
Peter Spyns

11.05 - 11.15 WerkGroep 1: Peter Spyns
11.15 - 11.25 WerkGroep 2: Peter Spyns
11.25 - 11.35 WerkGroep 3: Michele Oleo
11.35 - 11.45 WerkGroep 4:   Bart Dumolyn

11.45 - 12.00 Afsluitende vragenronde
Peter Spyns



Algemene voorstelling & Historiek

dr. Peter Spyns

Vlaams Europa-
Platform



Agenda

 Historiek: waarom een EU-Platform?

 Structuur en samenstelling van het EU-Platform



Historiek

 2002: oprichting Vlaams Contactpunt voor de Europese 
Programma’s (VCP)
 Specifiek opgericht om deelname van Vlaamse onderzoekers aan 

het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling 
(KP) te ondersteunen

 Structurele samenwerking tussen DEP EWI en IWT
 DEP EWI: vertegenwoordiging en overleg op federaal en Europees 

niveau (beleidsvoorbereiding) en monitoring van de Vlaamse KP-
deelname

 IWT: National Contact Point (NCP): informatiedoorstroming en 
begeleiding van (potentiële) Vlaamse KP-deelnemers

 2007: opmaak actieplan ter ondersteuning van de 
Vlaamse deelname aan Europese programma’s voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie – Uitbreiding 
scope VCP (niet langer enkel KP)



Historiek

 2008: evaluatie van de NCP-werking van het VCP
 Vaststellingen:

 VCP (en NCP-werking) onvoldoende bekend bij de doelgroepen
 Veel minder inzet van mensen en middelen voor de NCP-werking in 

Vlaanderen dan bij gelijkaardige organisaties elders in de EU

 Intussen ook andere actoren naast het VCP actief in 
Vlaanderen
 Gedeeltelijk overlappende activiteiten met deze van het VCP
 Weinig of geen onderling overleg of onderlinge samenhang
 Wie? vleva, EU-cellen universiteiten, Agentschap Ondernemen, 

8KP-werkgroep VRWI, …



Historiek

 Bijkomende vaststellingen/tendensen
 Verdere afname van de Vlaamse bedrijfsdeelname (vooral de 

kmo’s) aan de opeenvolgende KP’s
 Fundamenteel onderzoek: Vlaanderen neemt goed deel aan de 

ERC-Starting Grants maar zwak aan de ERC-Advanced Grants



Historiek

 En dus: gezamenlijk voorstel van DEP EWI, IWT en FWO 
voor de oprichting van een Vlaams platform voor 
Europese programma’s, het “EU-Platform”
 EU-Platform opgericht op 16 juli 2010
 Groepering van de “triple helix” (overheid, onderzoekswereld en 

industrie) in Vlaanderen in één overkoepelend platform gericht op 
(het EWI-gerelateerde) Europa(beleid)

 Focus op alle relevante Europese gremia, programma’s en 
(beleids)ontwikkelingen op vlak van Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI)

 Doel: vanuit het partnerschap tussen de betrokken overheids- en 
andere actoren de Vlaamse deelname aan het Europese EWI-
beleid en de Europese EWI-gerelateerde programma’s en 
initiatieven optimaliseren

 Taakstelling: (1) operationele Europese programmawerking en (2) 
Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese EWI-beleid



Structuur en samenstelling

 Tweeledige structuur
 Overkoepelende stuurgroep
 Thematische werkgroepen



Stuurgroep EU-Platform

 Rol
 De Stuurgroep EU-Platform definieert de algemene strategie van 

het EU-Platform en legitimeert de werkzaamheden ervan
 De Stuurgroep EU-Platform bekrachtigt afspraken over de 

taakverdeling tussen de verschillende actoren en over de bepaling 
+ uitvoering van het EWI-gerelateerde Vlaamse Europabeleid op 
basis van voorbereidend werk in de werkgroepen



Werkgroepen EU-Platform

ERA-prioriteit Europees niveau Belgisch niveau Vlaams niveau

1 effective research systems ERAC CIS-CFS VEP-WG2

2a grand challenges (JPI/JPP) GPC CIS-GPC VEP-WG2

2b ESFRI ESFRI Forum CIS-INFRA VEP-WG3

3 open labour market SWG on HRM [CIS-CFS] [VEP-WG2]

4 gender SWG on GRI [CIS-CFS] [VEP-WG2]

5a knowledge transfer SWG on OS&I [CIS-CFS] VEP-WG4

5b open access SWG on OS&I CIS-CFS on OS VEP-WG4

6 international cooperation SFIC CIS-INTER VEP-WG2

operationele Europese programmawerking
 Vooral WG1

 Combinatie NCP Flanders & PC-vertegenwoordigers

Vlaamse beleidsontwikkeling t.o.v. het Europese EWI-beleid
 Vooral WG2, WG3 & WG4

 “Spiegelstructuur” van Europese ERA related groups



Stuurgroep EU-Platform

 Samenstelling

(*) enkel met raadgevende stem
(+) neemt niet deel aan de werkgroepen

Vlaamse overheid Kennisinstellingen Industrie Middenveld

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

• SERV (+)
• VARIO

• Beleidsdomein BUZA
• DEP BUZA
• FIT

• Universiteiten
→ Via VLIR (nu 

KULeuven)
• Hogescholen

→ Via VLHORA (nu PXL)
• SOC’s

• Via SOC-forum
• Roterend
• Nu imec

• Via Agoria
• Via BiR&D

Via Verenigde 
Verenigingen 
(+)

Intermediair: vleva



Vragen ?



overzicht van de vier werkgroepen

Vlaams Europa-
Platform



Werkgroep 1

dr. Peter Spyns



omschrijving

Werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding 
i.v.m. Communautaire initiatieven voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en voor economie, 
ondernemerschap en concurrentievermogen

 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, COSME, ESIF, EDIPD en gerelateerde Europese 
publiek/private samenwerkingen



Activiteiten/verwezenlijkingen

Voornaamste resultaten

 netwerkstartdag op 09/09/2014
presentaties over hoe de intraBelgische structuren werken
i.v.m. de programmacomités

 Vlaams standpunt over het EIC
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/departement-ewi-stelt-eic-standpunt-
voor-bij-europees-commissaris-carlos-moedas

 Voorstelling overzicht van deelnamecijfers
(cf. deel 4 in EWI-Speurgids: http://www.ewi-
vlaanderen.be/nieuws/nieuwe-speurgids-2017-nu-beschikbaar)

 Vlaams standpunt over 9KP
persoonlijk gesprek met KVDB: 
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaanderen-mengt-zich-debat-
negende-europees-kaderprogramma
rondgestuurd aan vele EU en LS-college’s

http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/departement-ewi-stelt-eic-standpunt-voor-bij-europees-commissaris-carlos-moedas
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/nieuwe-speurgids-2017-nu-beschikbaar
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaanderen-mengt-zich-debat-negende-europees-kaderprogramma


Horizon 2020 (financiële reglement)
 standpunt over (EU-13-)discussie over “eligible remuneration”
 standpunt over “lump sum funding”
 standpunt over “output based funding”

Horizon 2020 deelaspecten
 Bespreking BE-standpunten

Social sciences and Humanities
Widening

 MFK – reductie budget Horizon 2020
Vleva contacteert VL MEPs

ESIF/Interreg/staatssteun
 Presentaties door VLAIO-college’s over staatssteunregels

verder opgepikt door veld (eigen workshop)

Activiteiten/verwezenlijkingen



Activiteiten/verwezenlijkingen

Toelichting plannen nieuw Europees O&I-programme voor
defensive
 disseminatiesessie bij vleva

Interne evaluatie
 Meer pro-actief
 Meer onderling vertrouwen
 Meer standpuntbepaling

WG1 Sharepointsite (als gevolg van evaluatie)

deze sessie (gesuggereerd door WG1-lid)



Toekomstige activiteiten

Standpunt over partnerschappen en missies in Horizon 2020 
en 9KP

Opvolgingssessie staatssteunregels/structuurfondsen

“protocol” tussen NCP Flanders/ DEWI-PC-vertegen-
woordigers én belanghebbenden



Vragen ?



Werkgroep 2

dr. Peter Spyns



omschrijving

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
 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, etc.)

 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

 Coördinatie en stroomlijning van extra-EU internationale 
samenwerkingsverbanden in Europees en Vlaams (Belgisch) bilateraal 
verband (vooral via de SFIC)



Activiteiten/verwezenlijkingen

Presentatie door externen op uitnodiging
 Voorstelling SFIC – CIS-INTER door BelSpo
 Non proliferatie van massavernietigingswapens en

wetenschap door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 Nagoya-protocol door dept. L&V
 Internationale samenwerking door DG RTD

Andere presentaties vanuit het beleidsdomein EWI
 Vanguard Initiative door dept. EWI
 Innovatief aanbesteden door dept. EWI
 Deelname in ERA-netten CoFund door FWO

Input voor Raadswerkgroep o.a. rond
 Brexit
 Data privacy, auteursrechten



Activiteiten/verwezenlijkingen

Presentaties door medewerkers van de Vlaamse overheid
over hun internationaal beleid
 FWO
 VITO
 BUZA-VL
 FIT

Science diplomacy
 Bijdrage aan VL invulling programma China-dag

georganiseerd met BelSpo en de Chinese ambassade
 Invulling VL deelname aan het Global Science Forum in Zuid-

Afrika (via BUZA-VL)
 Input rond de samenwerking met Turkije (via BUZA-VL naar

de FOD Buitenlandse Zaken)



Activiteiten/verwezenlijkingen

Thematische reeks rond EIPs
 UGent: omkaderende presentaties
 EIPs:

Raw Materials door OVAM
Agricultural Productivity and Sustainability door dept. L&V
Smart Cities and Communities door Colruyt Groep

 Regelmatige terugkoppeling vanuit de 10 JPIs
 oproepen, thema’s, evenementen, “vacatures”, …

Beleidsmatige informatie over/voor JPP
 GPC IG3 criteria voor nieuwe JPIs
 Vlaamse criteria voor nieuwe JPIs
 Input voor discussies rond JPP in het algemeen



Activiteiten/verwezenlijkingen

Voornaamste resultaat: de VL ERA roadmap
 Wat

een stappenplan om tot een eengemaakte Europese onderzoeks-
ruimte te komen door de verwezenlijking van 8 prioritaire
doelstellingen

 Hoe
8 prioriteiten => 8 virtuele teams
3 vraagrondes met telkens minstens twee iteraties
 Status
 Suggesties / discussiepunten
 Concrete acties
2x EWI Focus met bredere deelname om tussentijdse
resultaten te valideren
Verdere opvolging en rapportering vanuit Europa

 Resultaat
Korte versie: via BE roadmap –> Commissie en Raad
Uitgebreide versie: na lectuur kabinet, enkele wijzigingen



Toekomstige activiteiten

Standpunt over partnerschappen
 Input voor COM-workshops in functie van 9KP en JPP

Industriële/wetenschappelijke spionage in internationale
contacten
 Verzorgd door de Belgische Staatsveiligheid

Verdere finalisering en uiteindelijke uitvoering van de acties
zoals voorzien in de ERA roadmapactieplannen
 Werken naar ministeriële fiat
 Verdere disseminatie, officialisering ?



Vragen ?



Werkgroep 3

dr. Michele Oleo



omschrijving

Werkgroep Infrastructuur

 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)

 Voorzitterschap:  Marc Luwel    Michele Oleo

 Wat zijn ESFRI



Activiteiten/verwezenlijkingen

Wat vooraf ging:
 Herculesstichting = Pilootactie

2 oproepen voor Vlaamse deelname aan internationale
infrastructure
10 (11) Vlaamse consortia warden geïdentificeerd voor
deelname
Financiering (nog) niet structureel
Aanzet tot Vlaamse Roadmap

Vervolg :
 Actualisering van de lopende projecten
 Overbruggingsfinanciering tot einde 2018
 Opmaak structureel kader



Nieuw kader

• Vlaamse deelname aan ESFRI

• Big Science programma

• Zware onderzoeksinfrastructuur (internationaal luik)

• Ad-hoc financiering

• Overige internationale samenwerkingsprojecten

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de Vlaamse 
deelname en/of subsidiëring aan internationale 
onderzoeksinfrastructuren

EWI  FWO

Nieuw kader



Toekomstige activiteiten

Verder uitbouwen van het Vlaamse landschap anticiperend
op de ontwikkelingen in Europa
 Vermazen van het landschap

Samenwerking tussen RI stimuleren (als spiegel van Europese
initiatieven)
Knowhow vergroten

Kader ontwikkelen voor een Vlaamse Roadmap



Vragen ?



Werkgroep 4

Bart Dumolyn



omschrijving

Werkgroep Open Science en Innovatie

 Focus op Europese initiatieven m.b.t. Open Science en Innovatie 
(o.a. als prioriteit binnen de ERA Roadmap en als werkdomein van 
de ERAC Standing Working Group on Open Science and
Innovation)

 In het bijzonder de European Open Science Cloud (EOSC) bepaalde 
de agenda

 Stakeholders brachten ism departement onderwerpen aan

 Formule van “themavergaderingen” met presentatie

 Zeer frequente vergaderingen



Activiteiten/verwezenlijkingen

WG4 formule “Themavergaderingen”
 2 dec 16 : kick off 

 30 jan 17 : Data Management Plan (VLIR Werkgroep)

 23 feb 17 : European Open Science Cloud (Jean-Claude Burgelman)

 24 april 17: Data Protection Regulation (Willem Debeuckelaere)

 29 mei 17 : VVBAD (Vlaamse vereniging voor Bibliotheek; Archief en 
Documentatie) / “data skills” debat (presentatie Bruno Vermeeren)

 15 juni “Infrastructuur en FRIS” (Campe FRIS) + EOSC Summit
debriefing 

 Blockchain / EOC Declaration



Toekomstige activiteiten / planning

 8 november: EWI Focus Open Science ism KVAB Jonge Academie
Met o.a. J-C. Burgelman (EOSC), Rosanne Herzberger 
(wetenschapper en columnist) Veronique Kiermer (PLOS), Tom 
Coeneye, Marc Vanholsbeeck (SWG OSI chair), Sally Chambers 
(DARIAH)
Break out sessions over citizen science / public engagement in 
scienc, data science, metrics and governance / ranking
Presentatie activiteiten WG4 en VLIR werkgroep Open Science / 
DRM

 Visienota Open Science dep EWI mede op basis van insteek WG4

 Thema’s voor het volgende jaar
privacy wetgeving, data infrastructures, repositories
link open science – open innovation



Vragen ?



Afsluitende vragenronde

Vlaams Europa-
Platform



Vragen ?
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