Sectie België – Duitsland/Oostenrijk

1 tot 3 februari 2017

Bezoek van een delegatie van de Bundestag

Samenstelling van de Duitse delegatie





De heer Patrick Schnieder, (CDU/CSU), voorzitter van de Duits-Belgisch-Luxemburgse
parlementaire vriendschapsgroep
Mevrouw dr. Daniela De Ridder (SPD), plaatsvervangend voorzitster
De heer Helmut Brandt (CDU/CSU), lid van de Bundestag
De heer Norbert Spinrath (SPD), lid van de Bundestag







De heer Rüdiger Lüdeking, ambassadeur
De heer Jakob von Wagner, diensthoofd Economische Zaken, Duitse ambassade
De heer Michael Häusler, diensthoofd Politieke Zaken, Duitse ambassade
De heer Christian Rhein, dienst Politieke Zaken, Duitse ambassade
Mevrouw Christine Schmatloch, medewerker Bundestag

Verslag
Woensdag 1 februari
11:00–12:00:
-

-

-

bezoek aan het federaal parlement;
ontvangst door de heer Siegfried Bracke voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers;
vergadering met de vriendschapsgroep, zaal A van de Senaat.
Senator Andries Gryffroy, voorzitter van de Belgische vriendschapsgroep, verwelkomt de
Duitse delegatie.
De heer Gert Van der biesen, griffier van de Senaat, geeft een beknopt overzicht van het
Belgisch federaal systeem.
Mevrr. De Ridder van de Bundestag informeert naar de manier waarop in België de dialoog
tussen de verschillende bevoegdheidsdomeinen verloopt op het gebied van de
energiepolitiek.
De h. Gryffroy deelt mee dat de voorzitter van het Vlaams parlement heeft voorgesteld dat
er structureel overleg zou georganiseerd worden over energie tussen de verschillende
parlementen.
De h. Spinrath belicht de rol van de Bundesrat als bemiddelaar tussen de Länder en de
Bundestag.
Verder komt ook de politiesamenwerking tussen Duitsland en België ter sprake. De Duitse
delegatie betreurt dat er in de grensgebieden geen politioneel aanspreekpunt is terwijl dit
in Nederland en Frankrijk wel het geval is.

12:00:
-

ontvangst in het Vlaams parlement door de h. Jan Peumans, voorzitter

12.30-14.00:
-

lunch in het restaurant van het Vlaams parlement met leden van het Vlaams parlement
onderhoud over bevoegdheden en werking van het Vlaams parlement

14.15-15.15:

- ontmoeting met mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, en de heer Jan
Bens, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle

15.30-16.30:

- onderhoud met de heer Rudolph Huyghelen, directeur, op het kabinet van de viceeersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders
16.45-18.00:
- onderhoud met de heer Mathias Francken, kabinetschef van Staatssecretaris Theo Francken

20.00:
- diner op uitnodiging van de vriendschapsgroep
Namens de Belgische vriendschapsgroep nemen deel:
-

Andries Gryffroy
Brigitte Grouwels
Nadia El Yousfi
Karl-Heinz Lambertz
Brecht Vermeulen

Donderdag 2 februari
10.00: bezoek aan het stadhuis van Gent
-

ontvangst door burgemeester Daniël Termont, eerste Schepen Matthias De Clerck en
de h. Daan Schalck, CEO van het havenbedrijf
Voorstelling van de stad Gent door de burgemeester
Uiteenzetting door mevr. Anja Van Den Durpel, medewerkster internationale relaties
over het internationaal beleid van de stad
Uiteenzetting van de h. Daan Schalck over Gent als zeehaven
Uiteenzetting van de h. Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van VOKA over de
Gentse industriële activiteit
Uiteenzetting van Catherine Laporte, directeur van het Designmuseum over de
culturele sector in Gent
Zijn verder aanwezig: de heren Johan Herbrandts en Laurent Wezenbeck, als
vertegenwoordigers van respectievelijk de provinciegouverneur en de gedeputeerde
Geert Versnick

De h. Andries Gryffroy vertegenwoordigt de Belgische vriendschapsgroep.
+ 11:30: bezoek aan het onderzoekscentrum van “Bayer Life Sciences” in Zwijnaarde en
ontmoeting met vertegenwoordigers van de Gentse universiteit.

+ 14:30: vertrek naar Zonnebeke (bezoek aan het Memorial Museum Passendale).
Aansluitend op dit bezoek, vertrek naar Langemark (bezoek aan het Duitse kerkhof)

20.00: diner aangeboden door de ambassadeur van Duitsland
Vertegenwoordigen de vriendschapsgroep: de heren Andries Gryffroy, Brecht Vermeulen en Pol
Van Den Driessche

Vrijdag 3 februari

09.30: bezoek aan het Waals parlement
+ 11.00: vertrek naar Eupen
12.00: bezoek aan regering en parlement van de Duitstalige gemeenschap (gesprek over de
Belgische staatshervorming en de rol van de Duitstalige gemeenschap in de Belgische
staatsstructuur)
Bezoek aan de Belgischer Rundfunk (BRF), gevolgd door een ontmoeting met de pers
Bezoek aan “NMC Schaumtechnologie Eynatten”

