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Verwelkoming van H.E. mevrouw Busaya Mathelin, nieuwe
ambassadrice van het Koninkrijk Thailand

Bezoekers
 Z.E. mevrouw Busaya Mathelin, ambassadrice van het Koninkrijk Thailand
 De heer Phrommes Bhaholpolbhayuhasena, ministerraad ambassade Thailand

Aanwezig
 De heer Georges Dallemagne, voorzitter van de bilaterale sectie
België-Cambodia/Myanmar/Thailand/Vietnam
 De heer John Stevens, secretaris van de bilaterale sectie
België-Cambodia/Myanmar/Thailand/Vietnam
Volgende thema’s werden besproken:
 De ambassadrice geeft een kort overzicht van de huidige situatie van Thailand.
Telecom tycoon Thaksin Shinawatra stichtte in 1998 een politieke partij, won de
verkiezingen in 2001 en werd premier. In 2007 werd de partij van Thaksin door de
rechter ontbonden, werd hijzelf wegens corruptie veroordeeld en ontvluchtte hij het land.
In juli 2011 volgden nieuwe verkiezingen en behaalde de nieuwe partij van Thaksin,
onder leiding van Thaksins jongste zus Yingluck Shinawatra de absolute meerderheid en
Yingluck werd premier.
In november 2013 brak een nieuwe crisis uit toen de regering van premier Yingluck een
blanco amnestiewetgeving wou goedkeuren die de terugkeer van Thaksin mogelijk
moest maken. Op 9 december 2013 kondigde premier Yingluck de ontbinding van de
kamer aan, onder druk van de oppositiegroepen.
Op 2 februari 2014 vonden verkiezingen plaats maar het Grondwettelijk Hof verklaarde
de verkiezingen ongeldig en onthief eerste minister Yingluck en negen van haar
ministers uit hun functie wegens politieke inmenging. Twee weken later greep het leger
de macht, stelde de krijgswet in en richtte een militair comité op, de National Council for
Peace and Order (NCPO) die rechtstreeks met de permanente secretarissen van de
ministeries werkt. In juli 2014 vaardigde het leger een tussentijdse grondwet uit en
installeerde in augustus 2014 parallel aan de NCPO een nieuwe regering.
Alvorens tot verkiezingen over te gaan, moet een niet-gekozen nationale
hervormingsraad Thailand op politiek, economisch en sociaal vlak hervormen en moet
een constitutioneel redactiecomité een nieuwe volwaardige grondwet opstellen mede op
grond van aanbevelingen van de bevolking en de relevante sectoren. Doelstelling is een
integrale en duurzame democratie die tegemoetkomt aan de aspiraties van de Thaise
bevolking. Een niet-gekozen wetgevende raad neemt in afwachting de taken van kamer
en senaat over. De nieuwe grondwet zal op 7 augustus 2016 in een referendum aan de
bevolking worden voorgelegd. Wetgevende verkiezingen zullen in juni 2017
plaatsvinden. De ambassadrice overhandigt een ontwerp van Grondwet aan de heer
Dallemagne.
De heer Dallemagne stelt verschillende vragen over de politieke toestand in Thailand,
over de verkiezingskalender en over het ontwerp van Grondwet.

 Wat het regionale aspect betreft, wijst de ambassadrice op het feit dat Thailand
omgeven is door de CLMV groep (Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam). Het rijkere
Thailand is de natuurlijke investeerder in deze armere buren. Door zijn centrale ligging
is Thailand belangrijk voor de distributie in de regio. Thailand is ook lid van ASEAN1.
 De ambassadrice verwijst naar de historisch goede relaties tussen België en Thailand.
De Belg Gustave Rolin-Jaequemyns, rechtswetenschapper, diplomaat en minister van
Binnenlandse Zaken (1878-1884) speelde als adviseur van koning Rama V
(Chulalongkorn) een cruciale rol bij de hervorming van Thailand naar westers model.
Ook in de toekomst zal Thailand veel belang blijven hechten aan goede relaties met
België.
 De ambassadrice wijst op het feit dat na de verkiezingen de vriendschapsgroep
Thailand-België zal worden samengesteld. In afwachting hiervan nodigt de
ambassadrice de vriendschapsgroep uit voor een bezoek aan Thailand om zich ter
plaatse van de toestand te vergewissen en te luisteren naar de standpunten van alle
betrokkenen. Een goed geïnformeerde en nauwkeurige kennis van zaken is een stevig
fundament voor een toekomstige en vruchtbare samenwerking. Januari 2017 lijkt een
aangewezen moment voor een bezoek aan Thailand.
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De ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) is een
organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië (Brunei, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar,
Singapore, Thailand, Vietnam). Doel is het bevorderen van economische, culturele en politieke samenwerking.

