Sectie België-Peru

8 juni 2017

Ontmoeting met dhr Gonzalo Gutiérrez,
Ambassadeur van Peru

Bezoekers:
-

dhr. Gonzalo Gutiérrez, Ambassadeur van Peru
dhr. David Vergara, Ministerraad Ambassade Peru
dhr. Antoine Callaert, Consul Generaal a.h. Antwerpen
mevr. Veerle Van Alphen, Kanselier Consulaat Generaal Antwerpen

Aanwezigen:
-

dhr. Pol Van Den Driessche, voorzitter van de Belgische IPU secties, senator
mevr. Saskia De Leeuw, verantwoordelijke internationale contacten & woordvoerder van
de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
mevr. Hatice Vicil, secretaris van de bilaterale sectie België-Cuba

Uiteenzetting:
Peru werd kort voor België onafhankelijk en de diplomatieke relaties tussen onze beide
staten kwamen al vroeg tot stand. Onze relaties waren van meet af aan commercieel
geïnspireerd. 30 jaar na de Belgische onafhankelijkheid ondersteunde Peru, samen met 20
andere landen, België in de ondertekening van een akkoord met Nederland voor de
afschaffing van een haventaks voor schepen die in hun traject naar Nederlandse havens
langs Antwerpen voeren.
In 2015 werd 50 jaar ontwikkelingssamenwerking tussen België en Peru gevierd. In 2015
werd de nieuwe lijst met partnerlanden voor de Belgische gouvernementele
ontwikkelingssamenwerking bekend gemaakt. De drie Andeslanden, Peru, Bolivia en
Ecuador werden niet meer hernomen in de lijst. Een exitprogramma van 4 jaar - tot juni
2019 - wordt momenteel uitgevoerd. Deze exit betreft enkel de gouvernementele
programma’s en niet de eveneens belangrijke aanwezigheid van Belgische nietgouvernementele actoren die gewoon verdergaan. België is de vijfde grootste bilaterale
donor in Peru. België beschikt verder in Peru over een ambassade. De plaatselijke FIT
vertegenwoordiging sloot in 2007, maar heropende in januari 2017. De Peruaanse
autoriteiten verheugen zich over deze heropening en hopen dat er in de toekomst ook een
AWEX kantoor komt.
België is vooral gekend als hoofdzetel van de EU en wordt vaak bezocht door Peruaanse
politici. De heer Pol Van Den Driessche, de voorzitter van de Belgische IPU secties, uit zijn
overtuiging over de rol en het nut van informele politieke ontmoetingen in het
ontwikkelen en versterken van goede bilaterale betrekkingen. Hij zegt dat de IPU-sectie
steeds bereid is om deze banden nauwer aan te halen door dergelijke ontmoetingen te
organiseren met Peruaanse delegaties die het Europees parlement komen bezoeken. Hij
nodigt de ambassade uit om te overwegen een bilateraal luik toe te voegen aan deze
bezoeken.
Het beginpunt van de betrekkingen tussen de EU en Peru dateert van 1993, in het kader
van de regionale betrekkingen met de Comunidad Andina (CAN). In 2010 werden de
onderhandelingen inzake een vrijhandelsakkoord tussen Peru, Colombia en de EU afgerond
en het akkoord trad voorlopig in werking op 1 maart 2013. De politieke relaties tussen de
EU en Peru handelen voornamelijk over globale thema’s en uitdagingen zoals macroeconomische en financiële zaken, mensenrechten, milieu, klimaatverandering,
technologie, migratie en de strijd tegen drugshandel.
Hoewel dit vrijhandelsakkoord op 1 maart 2013 in werking getreden is, hebben 3 EUlanden, waaronder België, Griekenland en Oostenrijk, het vrijhandelsakkoord nog niet
geratificeerd, dit tot grote spijt van de ambassade en de Peruaanse autoriteiten.
Nadat een dergelijk akkoord ondertekend is, moeten het Europees Parlement en de
bevoegde nationale en regionale parlementen er nog mee instemmen. Dit proces is lang
en complex, en des te meer in ons land waar het akkoord door 7 parlementen
goedgekeurd moet worden. Ook inzake deze kwestie toont de vriendschapsgroep haar
steun om de stand-van-zaken van het ratificatieproces in ons land na te gaan, samen met
de blokkeringspunten. De Peruaanse ambassadeur hoopt op de steun van de Belgische
parlementsleden om het ratificatieproces van het akkoord in ons land te versnellen.

