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Ontmoeting met Z.E. de heer Gert ANTSU
De heer Egbert LACHAERT ontving Z.E. de heer Gert ANTSU,
ambassadeur van Estland sedert 2012, in de Kamer. Voordien
was Z.E. de heer ANTSU sedert 2008 permanent
vertegenwoordiger bij de Europese Unie. De ontmoeting was de
laatste in de reeks ontmoetingen met de ambassadeurs van de
Baltische Staten.
Estland is sedert 2004 lid van de Europese Unie en de Navo. In
2011 trad het ook toe tot de eurozone. Voor iedere Europese
Raad vergaderen de premiers van de Baltische en de
Scandinavische staten.
Een Estse delegatie bracht in april van vorig jaar een bezoek aan
het federale Parlement. Alexander DE CROO, minister van de
Digitale Agenda, bracht in februari van dit jaar een bezoek aan
Estland, waar niet alleen de elektronische loketten van de overheid (e-Gov) sterk zijn ontwikkeld
maar waar bij de jongste verkiezingen, twee maand geleden, een derde elektronisch via het
internet (i-Voting) heeft gestemd. Aangezien de stemming niet verplicht is, oefent dit een gunstige
invloed uit op het deelnamepercentage, vooral bij de jongeren.
Estland is, qua oppervlakte, anderhalf keer zo groot als België met een bevolking van om en bij de
1,2 miljoen. Ruim een kwart hiervan spreekt Russisch, maar het overgrote deel hiervan voelt zich
Est en wijkt niet naar Rusland uit, al was het maar omdat de levensstandaard in Estland hoger is.
De Estse ambassadeur begrijpt maar betreurt het sluiten van de Belgische ambassade in Tallinn.
Voortaan zullen de diplomatieke en consulaire aangelegenheden met België in Helsinki worden
afgehandeld.
Flanders Investment opereert vanuit Sint-Petersburg, maar heeft een kantoor in Vilnius (Litouwen).
De handel met België staat op hetzelfde niveau als de handel met Nederland en Denemarken.
Aangezien Estland een kleine, open economie heeft, is de crisis van 2008 en 2009 hard
aangekomen, met een daling van circa 15 % van het bruto binnenlands product tot gevolg. Na het
herstel werd opnieuw een groeicijfer van 8 à 10 % opgetekend.
De ambassadeur zal zo vlug mogelijk de lijst meedelen van de leden van de Belgische
Vriendschapsgroep. De voorzitter van de Vriendschapsgroep tijdens de vorige zittingsperiode werd
herkozen.

