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Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van de
Republiek Polen, Z.E. Artur Harazim
Aanwezigen
Stefaan Vercamer, voorzitter van de sectie België-Polen
Herman De Croo, lid van sectie België-Polen
Serge De Ryck, secretaris van de sectie België-Polen
Artur Harazim, ambassadeur van Polen
Marek Kuberski, eerste secretaris van de ambassade van Polen
Chris Boterman, vertegenwoordiger van de Boerenbond
Serge De Ryck, secretaris van de sectie

De ontmoeting met de nieuwe Poolse ambassadeur, Z.E. Artur Harazim, die in maart 2012
zijn geloofsbrieven overhandigde, had voornamelijk tot doel de themata te identificeren
waarrond de bilaterale banden tussen België en Polen kunnen worden aangehaald. In België
zijn zo’n 60.000 Polen permanent gevestigd. Nog eens 40.000 Belgen zijn van Poolse origine.
De Europese instellingen gevestigd in Brussel stellen van hun kant ongeveer 3.000 Polen
tewerk. Van de 45.000 seizoenarbeiders die drie à vier maand in België, voornamelijk in de
fruitoogst, werkzaam zijn, is ruim één derde afkomstig uit Polen, voornamelijk uit het
noordoostelijk deel. De Poolse gemeenschap in België wordt dan ook op zo’n 90.000 à
100.000 personen geschat.
In december 2008 bracht een Poolse delegatie een tweedaags bezoek aan het Belgische
Parlement, in januari 2010 gevolgd door een driedaags tegenbezoek van een Belgische
delegatie, samengesteld uit de volksvertegenwoordigers Stefaan Vercamer, David Lavaux en
Katrien Partyka. In april 2011 had een werklunch met de vorige ambassadeur, Z.E. Slawomir
Czarlewski, plaats waaraan benevens de volksvertegenwoordigers Stefaan Vercamer;
Philippe Blanchart en Eric Jadot, de senatoren Francis Delperée en Louis Siquet deelnamen.
Momenteel is de Poolse tegenpool van de Belgische IPU-sectie na de recentste
parlementsverkiezingen van oktober 2011 nog niet samengesteld.
De gedachtewisseling spitst zich toe op de gestaag groeiende economie van Polen sedert de
val van het communisme tweeëntwintig jaar geleden, op de aanhoudende emigratie naar
voornamelijk Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland, op de soms als oneerlijk ervaren
concurrentie met kleine Poolse bedrijfjes en schijnzelfstandigen in voornamelijk de
transport- en bouwsector en ten slotte op de administratieve problemen van en met

seizoenarbeiders inzake sociale zekerheid (een Europese richtlijn uit 2010 verplicht de
werkgever van seizoenarbeiders sociale-zekerheidsbijdragen te betalen in Polen), bonussen
(arbeiders die meer dan 50 dagen seizoenarbeid presteren hebben recht op 200 euro extra
maar lopen die vaak mis doordat ze geen officieel adres hebben) en ziekteverzekering (vanaf
het derde jaar berekend op een jaarinkomen waarvan het juiste bedrag onbekend is). Over
die laatste drie problemen zal eerlang op de Poolse ambassade een meer technisch overleg
plaatshebben.

