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4de forum over decentrale samenwerking tussen de Belgische regio’s en 
Roemenië. 
 

Persbericht. 
 
Van 25 tot 27 oktober 2013 vond het vierde gedecentraliseerd forum tussen België en Roemenië 
plaats. Het provinciehuis van de provincie Vlaams-Brabant te Leuven vormde het ideale kader voor 
het drie daagse forum voor Vlaamse, Waalse en Roemeense provincies, gemeenten en 
vrijwilligersorganisaties om het te hebben over decentralisatie en de mogelijkheden tot 
samenwerking op de verschillende niveaus tussen Roemenië en België. 
 
Meer dan 220 deelnemers namen deel aan het forum. 
Op vrijdagnamiddag werden mensen van Belgische en Roemeense provincies samengebracht om te 
kijken welke de mogelijkheden tot samenwerking zijn en hoe deze ondersteund worden vanuit 
Europa. In een andere workshop werd aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden gekeken wat er 
op dit vlak kan gebeuren op het gemeentelijk niveau. 
Voor het eerst was er ook aandacht voor economische mogelijkheden die samenwerking met 
Roemenië biedt. Hiervoor stond de heer Leonard Orban, gewezen minister van EU aangelegenheden 
en voormalig Europees commissaris, ter beschikking van Belgische bedrijfsleiders met activiteiten in 
Roemenië. 
 
Na een inleiding over decentralisatie werd er op zaterdag in verschillende werkgroepen gewerkt rond 
duurzaam toerisme, landbouw, de problematiek van drinkbaar water, jongerenbewegingen, het 
middenveld, afvalbeheer en gezondheidszorg. 
In elk van de werkgroepen werden tal van goede praktijkvoorbeelden uit zowel België als Roemenië 
voorgesteld.  
Zaterdag werd inhoudelijk afgerond door de vertegenwoordigers van verschillende niveaus 
(Europees, nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk) die een beeld van de mogelijkheden tot 
financiële ondersteuning vanuit Europa gaven. 
 
Het forum kwam tot stand in een samenwerking tussen O.V.R. (Operations Villages Roumains), P.V.R. 
(Parteneriat Villages Roumains) en ADR Vlaanderen (Actiedorpen Roemenië Vlaanderen) met 
ondersteuning van de Roemeense ambassade in Brussel en de Belgische ambassade in Roemenië. 
 
Naast heel wat mensen die al sinds 1989 actief zijn in het kader van de Belgisch-Roemeense relaties 
was het enthousiasme van het grote aantal aanwezige jongeren uit België en Roemenië zeker een 
wissel op de toekomst. 
 
De verslagen van de werkgroepen en de conclusies van het forum werden enthousiast onthaald door 
de deelnemers. 
 
De 8 belangrijkste conclusies zijn: 

1. Er is nood aan structurele financiële ondersteuning om het overleg op decentraal niveau 
tussen Roemenië en de verschillende Belgische regio’s aan te moedigen. 

2. De link tussen “zachte thema’s (sociale economie) en business is een toegevoegde waarde 
voor het forum. 
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3. Burgerorganisaties blijven belangrijk in de samenlevingsopbouw als gesprekspartner van en 

klankbord voor het politieke niveau. 
4. Er zijn in Roemenië heel wat goede praktijkvoorbeelden op allerhande vlakken. Het is nu tijd 

om deze op te pikken en te kopiëren, met of zonder hulp van een Belgische partner. 
Daarom wordt er gewerkt aan de bundeling van deze “best practices”. 

5. Op het vlak van gezondheidszorg is er in Roemenië een dringende nood aan leiderschap en 
beslissingskracht. Een aantal goede modellen liggen voor en kunnen snel gerealiseerd 
worden. 

6. Op het vlak van Europese fondsen voelen we de sterke nood naar meer duidelijkheid en 
vorming. Zowel in Roemenië als in België. 

7. Intercommunale samenwerking kan de Roemeense gemeenten helpen om een aantal 
problemen aan te pakken. 

8. De sociale kaart die door ADR-Vlaanderen en The Open Network (TON) wordt uitgewerkt 
geeft inzichten in sterktes en zwaktes in de beschreven dorpsgemeenschap en is een trigger 
voor het uitwerken van toekomstige projecten. 

 
Ter opvolging van de conclusies van dit forum en van de verschillende werkwinkels beslisten de 
verschillende partners om de stand van zaken op verschillende vlakken permanent te monitoren en 
jaarlijks een evaluatiemeeting te houden. 
 
In dit kader kan ook gewerkt worden aan het volgende forum. De Roemeense provincie Prahova 
bood zich hiervoor aan als gastheer. 
 
De verslagen van de werkgroepen, alle conclusies van het forum en heel wat foto’s zullen, in 
verschillende talen, ter beschikking zijn op de website van het forum www.fobero.eu 
 
 
Contact : ADR-Vlaanderen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout 
  Info@adrvlaanderen.be 
 

http://www.fobero.eu/
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