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Het werkjaar sept. 2020 – aug. 2021 verliep volledig digitaal behalve de startvergadering, 
omwille van de Coronabeperkingen. Dit zette een rem op bepaalde activiteiten (zoals Back 
to School), maar toch werd een hele reeks van digitale seminaries en discussieactiviteiten 
opgezet en werden de relaties met de Leuvense partners verder uitgebouwd. 
 
 
 

1. ACTIVITEITEN 
 
 

1.1 LEUC discussieavonden 
 
  
Bezoek aan Museum M (1 okt.) 
 
 
In het kader van een fysiek bezoek aan Museum M, stelde de stad haar ambities voor als 
Europese Culturele Hoofstad in 2030. 
 
 
Europese Universiteiten : het UNA project van KULEUVEN (26 okt.) 
 
 
Europa werkt aan de uitbouw van stabiele samenwerkingsverbanden tussen Europese 
Universiteiten. KULeuven leidt één van de geselecteerde projecten. Peter Lievens (Vice-
rector) en Emily Palmer (Project Directeur) lichtten hun ambities toe tijdens een online 
vergadering. 
 
 
Cybersecurity strategie en awareness acties (26 nov.) 
 
 
Florent Frederix (ex-DG Connect) legde uit waar Europa staat op dit moment in de 
ontwikkeling van zijn strategie. Ann Mennens (DG Digit) vertelde wat de Commissie doet 
rond cybersecurity awareness. 
 
 
 



De BREXIT onderhandlingen (19 jan.) 
 
 
Eddy De Smijter (DG COMP) was voorzitter van één van de belangrijgste Brexit 
onderhandelingsteams. Eddy bracht een interessant insider’s view verhaal.  
In dezelfde vergadering gaf Saïd een overzicht van alle initiatieven die de Commissie 
genomen had in 2020 om de Green Deal om te zetten, dit ter voorbereiding van de 
aankomende LEUK vergadering over hetzelfde thema. 
 
 
De Europese Kredietfaciliteit en het Belgische Herstelplan (23 maart). 
 
 
Veerle Nuytens (SG) schetste het Europese kader en hoe de nationale plannen geëvalueerd 
worden. Axel Buysse (Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU) lichtte de Belgische 
plannen toe en plaatste enkele kritische kanttekeningen. 
 
 
De Europese Digitale Transformatie (19 april) 
 
 
Anne-Marie Sassen (DG Connect) verzorgde een interessante uiteenzetting over het 
Europese Beleid voor “The Digital Decade”. 
 
 
 

1.2 Digitale Discussieavonden voor een breder publiek: LEUK 
 
 
 
Eén jaar Green Deal in Leuven en in de EU (4 februari 2021) 
 
 
2021 is het jaar van de definitieve lancering van de Green Deal en een cruciale rol is hierin 
weggelegd voor klimaat ambitieuze steden. 
 
Een breder publiek kon kennis maken met het Europese klimaatbeleid en hoe het zich 
vertaalt op het terrein in Leuven. 
 
Dit gebeurde via een gesprek tussen een aantal collega’s van de Europese Commissie 
(Stefaan Vergote en Elena Malinovska van DG CLIMA, John Cleuren van DG RTD en Robert 
Nuij van DG Energy) en Katrien Rycken – Directeur van Leuven 2030.  
 
Dit digitale evenement werd gemodereerd door Said El Khadraoui. 
 
 



De Conferentie over de Toekomst van Europa: Panelgesprek “Welke rol kan Leuven spelen 
in het Europa van morgen?” (19 mei 2021) 
 
 
LEUC wil een actieve rol spelen in de op 9 mei 2021 gelanceerde burgerconsultatie over de 
toekomst van Europa. LEUC wil dit doen in nauwe samenwerking met zijn Leuvense partners 
en het wil zich concentreren op die domeinen waar Leuven een voortrekkerssrol kan spelen 
in de uitbouw van Europa. Vijf domeinen werden geselecteerd: Kennis, Klimaat, Gezondheid, 
Cultuur en Democratie/rol van steden.  
 
Eminente sprekers werden samengebracht op een startevenement in de vorm van een 
online panelgesprek. De inleiding werd verzorgd door Stefaan De Rynck - Hoofd Europese 
Vertegenwoordiging in Belgie, gevolgd door Mohamed Ridouani - Burgemeester, Hai-Chay 
Jiang - Diensthoofd Diversiteit en Gelijke Kansen Stadsbestuur, Gerard Govers – Vice-rector 
Wetenschap en Technologie, en Wim Robberecht - Hoofd UZ Leuven. 
 
Aanvullende interventies op onze vraag waren er van Johan Merlevede van Leuven 
Mindgate en van Katrien Rycken van Europa 2030. 
  
Het panelgesprek werd gemodereerd door Saïd El Khadraoui. 
 
 
Hoe Sociaal is Europa ? (15 juni 2021) 
 
 
De sociale dimensie van Europa werd versterkt onder de Commissie Juncker met o. a. de 
Europese Pijler van Sociale Rechten. De huidige Commissie zet dit beleid verder. Toch heerst 
er onder de burgers heel wat scepsis over het sociale luik van het Europese project. 
 
Deze online discussieavond wilde meer klaarheid scheppen over wat sociaal beleid op 
Europees niveau inhoudt.  
 
Jonathan Stabenow (DG EMPL) leidde de avond in met o.a. een korte toelichting bij het 
recent gelanceerde Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Kristine Van Herck 
(DG EMPL) lichtte toe hoe de sociale dimensie tot uiting komt in het landenspecifieke werk 
voor België. Bart Vanhercke (European Social Observatory) gaf hierop een kritische 
commentaar vanuit het perspectief van het Europese maatschappelijke middenveld. 
Tenslotte belichtte Rudi Delarue (Nationale Arbeidsraad, ex-Europese Commissie) hoe de 
Belgische sociale partners aankijken tegen deze Europese initiatieven. 
 
De discussie werd gemodereerd door Patrick Develtere. 
 
 
 
 
 
 



2. CONTACTEN EN SAMENWERKING MET PARTNERS 
 
 
Een coalitie van de Leuvense parters die verleden jaar in mei een gezamelijke infosessie 
organiseerden ter ondersteuning van het Europese klimaatpact (Stad, Leuven 2030, KU 
Leuven, Leuven Mindgate) werd geselecteerd als Europees Klimaatambassadeur. Dit leidde 
tot intense contacten en discussies met LEUVEN 2030 over de invulling van deze rol. 
 
De relaties met Leuven Mindgate werden verder uitgebouwd en Mindgate werd bereid 
gevonden een voortrekkersrol te spelen in de bijdrage van Leuven aan de Conferentie over 
de Toekomst van Europa. 
 
 

3. DAGELIJKS BESTUUR  
 
 
Het Dagelijks Bestuur werd in dit werkjaar waargenomen door Geert Dancet, Jan Larosse, 
Anneleen Vandeplas en François Willekens. 
 
 


