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Bezoek van een Poolse delegatie
Tweedaags bezoek
Een Poolse delegatie, bestaande uit twee senatoren en twee kamerleden, heeft op dinsdag
25 en woensdag 26 maart 2014 een bezoek gebracht aan België.
Naar schatting negentig- à honderdduizend Polen leven en werken hier permanent. Tijdens
de fruitpluk komen daar nog eens zo’n vijftienduizend seizoenarbeiders bij.
Een veertigtal Belgische bedrijven, waaronder Solvay en Bekaert, zijn actief in Polen.
Beide landen zijn lid van de Europese Unie en de NAVO.
De delegatie was vooral geïnteresseerd in het nieuwe institutionele landschap dat
voortvloeit uit de zesde staatshervorming. Het programma voorzag dan ook in
ontmoetingen met federale kamerleden en senatoren alsmede met de voorzitters van het
Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Samenstelling van de delegatie:
○ De heer Marek ZIOLKOWSKI, senator
voor de regeringspartij het Burgerplatform,
voorzitter van de Vriendschapsgroep en
delegatiehoofd,
○ De heer Wieslaw JANCZYK, kamerlid
voor oppositiepartij Recht en
Gerechtigheid, ondervoorzitter van de
Vriendschapsgroep,
○ De heer Witold SITARZ, senator voor
het Burgerplatform, en
○ Mevr. Dorota RUTKOWSKA, kamerlid
voor het Burgerplatform en voorzitster van
de Vriendschapsgroep met Frankrijk.

Van links naar rechts: de h. Witold SITARZ,
mevr. Dorota RUTKOWSKA, de h. Marek
ZIOLKOWSKI, de h. Wieslaw JANCZYK en
Z.E. Artur HARAZIM.

○ Z.E. Artur HARAZIM en de heer Marek
KUBERSKI, respectievelijk ambassadeur
van Polen in België en zijn adjunct
begeleidden de delegatie.
○ De heer Serge DE RYCK fungeerde als
secretaris.

Federaal Parlement
Op dinsdag 25 maart 2014 werd de
delegatie, na een geleid bezoek van het
federaal Parlement, voor een lunch
ontvangen
door
de
heren
Stefaan
VERCAMER, voorzitter van de sectie BelgiëPolen, en Herman DE CROO, oudkamervoorzitter en lid van de sectie.
Op het programma stond ook een
gedachtewisseling in de Senaat met de heer
François-Xavier de Donnea, voorzitter van
de kamercommissie voor de buitenlandse
betrekkingen, en vervolgens met de heren
Tim De Bondt en Hugo D’Hollander,
secretarissen van de gemengde commissie
voor Europese Zaken.

Vlaams Parlement
De heer Jan Peumans, voorzitter van het
Vlaams Parlement, verwelkomde de
delegatie persoonlijk en gaf nadere uitleg bij
de rol van het Vlaams Parlement in het
nieuwe Belgische bestel.

Parlement van de
Franse Gemeenschap
Op woensdagmorgen 26 maart 2014 werd de
delegatie ontvangen door de heren JeanCharles LUPERTO en Xavier BAESELEN,
respectievelijk voorzitter en griffier van het
Parlement van de Franse Gemeenschap
(“Fédération Wallonie-Bruxelles”).

Van links naar rechts :
mevr. Rita DEPESTEL (tolk), de heren
Herman DE CROO, Stefaan VERCAMER
en Marek KUBERSKI.

Stadhuis van Oudenaarde
Na een bezoek aan het splinternieuwe
stadsmuseum van Gent (dat 70 jaar
geleden door Poolse legereenheden werd
bevrijd) werd de delegatie ontvangen op
het stadhuis van Oudenaarde door
Stefaan VERCAMER in zijn hoedanigheid
van schepen van Sociale Zaken en
voorzitter van het OCMW. Het bezoek
werd afgesloten met een bezoek aan het
nieuwe stadsmuseum van Oudenaarde,
met als blikvangers wandtapijten en
zilverwerk.
Van dit bezoek bracht de lokale OostVlaamse zender AVS verslag uit.
http://www.avs.be/avsnews/poolse-senatoren-in-oudenaarde

Gespreksthema’s
De Europese Unie en de euro
De toetreding tot de Europese Unie heeft de welvaart van de Poolse bevolking – 16 miljoen
bevinden zich in het buitenland, waarvan 10 miljoen alleen al in de Verenigde Staten –
verbeterd. Terwijl een kwart eeuw geleden het nationaal inkomen amper 42 % van het
Europees gemiddelde bedroeg, is ditzelfde percentage intussen gestegen tot 67 %. Geen
enkele partij, zelfs de meest populistische, belijdt het eurosceptisme. Het enige verschil
tussen regering en oppositie betreft de toetreding tot de euro. De regering wil dit proces
versnellen eens de indicatoren inzake begrotingstekort, schuld- en inflatiegraad dit
toelaten, de oppositie daarentegen wil zolang mogelijk de nationale munteenheid, de zloty,
behouden om het economisch beleid doeltreffender te kunnen sturen in plaats van
gestuurd te worden en hulpbehoevend te worden zoals menige staat van Zuid-Europa.

De zesde staatshervorming
Polen kent wel regio’s maar is een unitaire staat. Het Belgisch bestel ligt dus voor Poolse
begrippen niet voor de hand. Toch wil Polen goede betrekkingen onderhouden met alle
beleidsniveaus. Economisch neemt Vlaanderen 80 % van de investeringen in Polen voor
zijn rekening. Op cultureel vlak zijn er dan weer meer relaties met de Franse
Gemeenschap. Via de Belgisch-Poolse kamer van koophandel wordt actief gezocht naar
synergieën.

De crisis in Oekraïne
Polen is bezorgd om de houding van Rusland in Oekraïne en wenst dat de Europese Unie
ook drastische sancties afkondigt teneinde president Poetin – die de ineenstorting van de
Sovjet-Unie ooit als de grootste geopolitieke catastrofe uit de recente geschiedenis
bestempelde – een halt toe te roepen. Ook moeten de landen van de Europese Unie
streven naar meer onafhankelijkheid op vlak van energiebevoorrading. Polen denkt erover
schaliegas te ontginnen, zij het met een milieuvriendelijke technologie. Ook wordt
kernenergie als een opportuniteit beschouwd om voornoemde onafhankelijkheid te
verhogen, in tegenstelling tot Duitsland en ook België die tot de afbouw van kernenergie
hebben beslist.

