Sectie België – Afghanistan/Iran

05-10 oktober 2015

De sectie België-Afghanistan/Iran ontvangt de
vriendschapsgroep van het parlement van de Islamitische
Republiek Iran voor een zesdaags bezoek
Samenstelling van de delegatie
H.E. Mr. Abbas Ali Mansouri Arani, Iranian head of Iran-Belgian parliamentary
friendship group.
H.E Mr. Hamed Ghadermazi, MP and Deputy head of Iran-Belgian parliamentary
friendship group.
H.E Mr. Nader Fereidouni, MP and Member of Iran-Belgian parliamentary
friendship group.
H.E Mr. Mohammad Ali Madadi, MP and Member of Iran-Belgian parliamentary
friendship group.
H.E Mr. Farhad Bashiri, MP and Member of Iran-Belgian parliamentary
friendship group.
Mr. Vahid Amini, Secretary of the Iranian – Belgian inter- parliamentary
friendship group.
Vertegenwoordigers van de Iraanse ambassade
H.E. Mr. Barimani, ambassador of I.R. Iran, or Mr. Arefi, Deputy ambassador,
Mr. Mehdi Eskandarian, First Secretary of the Embassy,
Mr. Omidian, Translator of the Embassy.

Dit zesdaags bezoek verdient enige situering.
Op 14 juli 2015 werd inzake het nucleaire programma van Iran te Wenen het ‘Joint
Comprehensive Plan of Action’ ondertekend tussen Iran en de P5+1 [de vijf permanente
leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (China, Frankrijk, Rusland,
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika) + Duitsland en de Europese Unie].
Dit uitgebreid akkoord is gebaseerd op het raamakkoord van 2 april 2015 waarin Iran
aanzienlijke beperkingen op zijn nucleair programma heeft aanvaard gepaard gaande
met verhoogde internationale inspecties. Dit alles in ruil voor het opheffen van
bepaalde sancties. Dit raamakkoord was op zijn beurt het resultaat van het ‘Joint Plan of
Action’ overeengekomen op 24 oktober 2013 te Genève.
Het is in dit verband dat de sectie voorafgaand aan bovenvermeld bezoek reeds op 7 mei
2015 een delegatie van Iraanse parlementsleden heeft ontvangen. Beide partijen wezen
toen op het momentum voor het aanhalen van de parlementaire vriendschapsbanden.
Op maandag 5 oktober werd de delegatie hartelijk ontvangen op de luchthaven door de
heer Dirk van der Maelen, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en voorzitter
van de IPU-sectie België-Afghanistan/Iran.
Dezelfde dag nog heeft de delegatie samen met de heer Pol Van Den Driessche,
voorzitter IPU België de Fluxys terminal te Zeebrugge bezocht. Tijdens deze ontmoeting
werd onder meer gewezen op het feit dat Europa zelfs bij een gelijke behoefte aan gas
(LNG) in de toekomst meer gas zal dienen in te voeren omdat de voorraden in Europa
slinken. Daarentegen zijn de gasvoorraden in de rest van de wereld van een dergelijke
grootte dat het probleem zich bij toegang tot deze voorraden niet meer stelt, zelfs niet
op lange termijn (200 jaar). Bovendien is de vraagprijs voor LNG in Azië momenteel in
die mate dat import op grote afstand rendabel kan zijn. De actuele situatie van Iran
biedt dan ook perspectieven. De delegatie beaamt de mogelijke toekomstige
samenwerkingsverbanden. Na het bezoek aan Fluxys laat de heer Pol Van Den
Driessche de delegatie kennismaken met de binnenstad van Brugge.
Op dinsdagochtend 6 oktober geeft een gids aan de delegatie een rondleiding in het
Jubelparkmuseum. Hier worden de hoogtepunten van de Belgische geschiedenis
gekoppeld aan de kennismaking met de in het museum aanwezige stukken van de
Perzische cultuur.
In de namiddag vindt een gedachtewisseling plaats in de commissie Buitenlandse
betrekkingen, gevolgd door een persconferentie. Aanwezig waren: de heren Stephane
Crusnière, Peter De Roover en Alain Destexhe, mevrouw Nele Lijnen, de heren Pol Van
Den Driessche en Dirk Van der Maelen en mevrouw Els Van Hoof. De delegatie nodigt de
vriendschapsgroep officieel uit voor een bezoek aan Iran.

Tijdens de commissievergadering kwamen verschillende onderwerpen aan bod die ook
later tijdens het bezoek meermaals zullen worden besproken. Om het overzicht te
bewaren en herhalingen te vermijden, volgt hier een opsomming van de zaken die ter
sprake kwamen en waaromtrent alle partijen hun standpunt hebben toegelicht:
uitsluitend pacifistisch gebruik van uranium;
problematiek van Syrië, vluchtelingen en terrorisme (zowel in Iran als in de regio
van het Midden-Oosten) en het aanbod van Iran om hun kennis van en invloed in
de regio ter beschikking te stellen voor een oplossing. Inzake Syrië gelooft de
delegatie enkel in een diplomatieke oplossing zonder interne tussenkomst;
problematiek van drugstrafiek op nationaal grondgebied met gevolgen voor rest
van de wereld en zware investeringen die Iran in deze doet;
mensenrechten (concrete gevallen), doodstraf en onafhankelijkheid rechterlijke
macht;
rechten van minderheden en vrouwen (stemrecht, vertegenwoordiging in
parlement, contraceptie, sterilisatie);
historisch belang van relaties tussen België en Iran en perspectieven om de
relaties (economie, toerisme, …) opnieuw aan te halen.
Op woensdag 7 oktober ontmoeten de delegatie en de heer Van der Maelen ’s ochtends
vertegenwoordigers van Europalia. Er volgt een voorstelling van het opzet van
Europalia met het oog op een eventuele toekomstige editie met Iran als gastland.

Hierna ontvangt minister Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, de delegatie.
’s Namiddags wordt de delegatie ontvangen door de heer Bracke, voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Op donderdag 8 oktober ontvangt de heer Peumans, voorzitter van het Vlaams
parlement in aanwezigheid van de heer Van Den Driessche ’s ochtends de delegatie.
Tijdens een rondleiding in zijn parlement laat de voorzitter de delegatie kennis maken
met de werking van het parlement en de bevoegdheden van de regio’s.

In de namiddag bezoekt de delegatie, in aanwezigheid van de heer Van der Maelen het
Havenbedrijf Gent. Tijdens een rondleiding geeft de afgevaardigd bestuurder een
overzicht van de economische situatie en de tewerkstellings-, investerings- en
samenwerkingsmogelijkheden.

Het bezoek aan het Havenbedrijf Gent wordt gevolgd door een bezoek aan de stad Gent
waar een kennismaking met de burgemeester wordt gevolgd door een bespreking van
toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en een geleide stadswandeling.

’s Avonds is de sectie uitgenodigd op een diner in de residentie van de ambassadeur van
Iran, de heer Barimani. Aanwezig van de sectie zijn de heren Andries Gryffroy, Peter De
Roover en Wouter De Vriendt, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Pol Van Den
Driessche en Dirk Van der Maelen.
Op vrijdag 9 oktober ontvangt de heer Antoine, voorzitter van het Waals parlement in
aanwezigheid van de heer Van der Maelen ’s ochtends de delegatie. Tijdens een
rondleiding in zijn parlement laat ook hier de voorzitter de delegatie kennis maken met
de werking van het parlement en de bevoegdheden van de regio’s.

In de namiddag ontmoet de delegatie vertegenwoordigers van een aantal Waalse
ondernemingen: CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie), AMOS (Advanced
Mechanical and Optical Systems), WAN (Wallonie Aérotraining Network), SPACEBEL
(space system and software engineering), Centre Spatial de Liège, CPP (Consolidated
Precision Products in aérospace and industrial gas turbine applications), Liège Airport,
Skywin (Aérospace cluster of Wallonia) en Progenus (DNA testing solutions). Ook hier
worden mogelijke samenwerkingsverbanden besproken. Er volgt tevens een geleid
bezoek aan AMOS en Centre Spatial de Liège.
Bij alle contacten stelt de delegatie voor om Iran te bezoeken om de mogelijkheden
nader te onderzoeken.
Kort na het bezoek, op 12 oktober 2015, heeft het hoofd van de delegatie en tevens
voorzitter van de Iraans-Belgische vriendschapsgroep, de heer Abbas Ali Mansouri
Arani, een schriftelijke uitnodiging gezonden aan de heer Dirk Van der Maelen om de
vriendschapsgroep uit te nodigen voor een officieel bezoek aan Iran.

