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Geachte Partijvoorzitter, 
 
VRI (Vlaamse Ruimtevaartindustrie vzw) verenigt de bedrijven en onderzoeksinstellingen die 
in Vlaanderen actief zijn in de ruimtevaart. Naar aanleiding van de komende verkiezingen 
willen we  uw aandacht vragen voor de uitdagingen waarvoor deze sector geplaatst is..  De 
Vlaamse ruimtevaartactoren hebben zich de voorbije  jaren sterk ontwikkeld. Vandaag 
vertegenwoordigt de sector  een jaarlijkse omzet van meer dan 300 miljoen euro en stelt ze 
1500 mensen tewerk.  
 
Om de groei verder te bestendigen, is steun van de overheid cruciaal. Flankerend beleid is 
noodzakelijk om de innovatiecapaciteit van de sector en de instroom van hooggekwalificeerd 
personeel te blijven verzekeren. Ook kan de overheid, naast de private sector, een belangrijke 
gebruiker zijn van ruimtevaartdiensten en technologie.  
 
Ruimtevaart is een van de weinige sectoren die nog federaal beheerd worden. Alle 
internationale samenwerking van België in dit domein loopt via  de federale overheid. Dit 
maakt van  ruimtevaart meteen een van de belangrijkste instrumenten voor de federale 
overheid om een eigen innovatiebeleid te voeren. Het bedrag dat de federale overheid 
daaraan besteedt  blijft echter sinds enige tijd stabiel en daalde zelfs in absolute bedragen. 
Daarnaast is de return van de middelen  naar de Vlaamse industrie en onderzoeksinstellingen 
de voorbije jaren sterk gedaald. Het ontbreken van een groeipad voor de federale 
overheidsmiddelen en de verminderde return hiervan voor de Vlaamse actoren, brengt voor 
hen nieuwe uitdagingen met zich mee op een ogenblik dat de markt volop expandeert en 
gekenmerkt wordt door snelle technologische en economische evoluties. 
 
Naast deze federale bevoegdheid is ook de Vlaamse overheid bevoegd om de sector te 
ondersteunen. De erkenning van de VRI als een innovatief bedrijfsnetwerk (Space 4.0) is 
belangrijk om de samenwerking en de clustervorming verder te kunnen uitbouwen. In die 
context was ook het advies  van de Vlaamse adviesraad voor innovatie en onderzoek (VARIO) 
van februari 2018 waarin een aantal beleidsdoelstellingen en maatregelen werden 
vooropgesteld een mijlpaal.  VRI neemt het engagement om het industriële luik uit het advies 
te implementeren, maar ook de overheid dient haar rol te spelen. We hopen dat hier werk 
wordt van gemaakt tijdens de volgende legislatuur en de Vlaamse regering resoluut de kaart 
trekt van een doorgedreven steun aan de ruimtevaartsector.  
 
Tot slot is ook het internationale luik in het kader van de Europese samenwerking voor onze 
sector cruciaal. Deze gebeurde vooral binnen het Europees ruimtevaartagentschap ESA dat de 
belangrijkste partner voor internationale samenwerking zal blijven. Een verhoging van de 
middelen die de federale overheid daarvoor ter beschikking stelt lijkt ons noodzakelijk net als 
een grotere aandacht voor de specifieke noden van de Vlaamse bedrijven en 
onderzoeksinstellingen. Maar ook de Europese Unie (EU) wordt een belangrijke speler binnen 
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de Europese ruimtevaartsector. Het stijgend belang dat binnen de meerjarenbegroting van de 
EU aan ruimtevaart wordt toegekend is daar een overduidelijk bewijs van.  
Ook hier is het nodig dat een Belgische en Vlaamse strategie wordt ontwikkeld zodat wij onze 
rol binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s van de EU kunnen blijven opnemen. 
 
Het lijkt VRI daarbij belangrijk dat wij met u in dialoog kunnen treden over de plannen die uw 
partij heeft voor onze sector. We hebben een aantal vragen voorbereid die voor ons de 
belangrijkste accenten binnen het beleid weergeven en waar wij graag uw reactie hadden op 
gehad. Uw antwoorden zouden gedeeld worden met de leden van VRI en  gepubliceerd 
worden in  onze nieuwsbrief en op  onze website. Wij denken dat deze dialoog ertoe kan 
leiden dat ruimtevaart tijdens de volgende legislatuur, zowel op Vlaams als op Federaal 
niveau, de nodige aandacht krijgt die het verdient.   
 
Vragenlijst 
 
Op Vlaams niveau: 
 

• Op vraag van huidige minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport heeft VARIO in 
2018 een strategische lange-termijnvisie voor ruimtevaart in Vlaanderen ontwikkeld. 
Welk gevolg denkt u te geven aan deze strategie na 26 mei? 
  

• Welke maatregelen kan de Vlaamse overheid nemen om de verschillende ministeries 
en overheidsorganen aan te zetten om gebruik te maken van ruimtevaartdiensten en 
-toepassingen? 

 
Op federaal niveau: 
 

• Het federaal budget dat jaarlijks wordt toegekend voor ruimtevaartactiviteiten 
bedraagt ongeveer 200 miljoen euro en is al enige jaren stabiel. Is een verhoging van 
dit budget met 50 miljoen euro haalbaar om de verslechtering van de financiering te 
corrigeren die door de inflatie van de voorbije jaren en de succesvolle groei van nieuwe 
Vlaamse spelers in deze innovatieve sector een probleem dreigt te worden? 
 

• Tegenwoordig beschikken alle buurlanden van België over een nationaal 
ruimtevaartagentschap. Wat is uw standpunt over het oprichten van een Belgisch 
ruimtevaartagentschap? Hoe ziet u de rol van de deelstaten binnen een dergelijk 
agentschap? 

 

• Welke concrete maatregelen zou u nemen om te garanderen dat de drie Gewesten op 
een billijke manier kunnen deelnemen aan activiteiten die gefinancierd worden door 
het Belgisch ruimtevaartbudget? 
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Op Europees niveau: 
 

• De Europese Commissie heeft voorgesteld om 16 miljard euro van het budget voor 
2021-2027 toe te wijzen aan ruimtevaartactiviteiten. Voornamelijk voor de 
financiering van Galileo en Copernicus en in mindere mate SST en GOVSATCOM. Wat 
vindt u van dit voorstel en welke prioriteiten ziet u zelf voor een EU ruimtevaartbeleid? 
 

• Welke maatregelen stelt u voor opdat Vlaamse ruimtevaartbedrijven – vaak KMO’s of 
op internationaal vlak kleinere spelers – nog voldoende kunnen deelnemen aan het 
ruimtevaartprogramma van de EU en ESA? 

 
 
 

Ik dank u voor de aandacht die u aan sector wilt besteden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Hans Bracquené      Frank Preud’homme 
Afgevaardigde Bestuurder     Voorzitter 
 


