Sectie België – Bosnië-Herzegovina/Montenegro/Servië

3-6 december 2017

Bezoek van een Servische delegatie aan België
Op uitnodiging van volksvertegenwoordiger David GEERTS, voorzitter van de
sectie Bosnië-Herzegovina/Montenegro/Servië bracht een delegatie van het
Servische parlement van 3 tot 6 december 2017 een bezoek aan België.
Samenstelling van de delegatie
- De heer Marko PAREZANOVIC, hoofd van de delegatie, lid van de Servische
Progressieve Partij (° 1986), lid van de Servische Vriendschapsgroep met
België ;
- Mevrouw Snezana PAUNOVIC, lid van de Socialistische Partij van Servië (°
1975) ;
- De heer Djordje KRALJEVIC, ambtenaar van het Servische Parlement ;
- Mevrouw Jelena BUMBULOVIC, tolk Servisch-Engels.
De delegatie werd begeleid door:
- H.E. Mevrouw Marina JOVICEVIC, ambassadrice van de Republiek Servië
voor België en Luxemburg sedert 2017 ;
- Mevrouw Ana KOSAVAC, eerste secretaris van de Servische ambassade ;
- De heer Aleksandar DAVIDOVIC, ereconsul van de Republiek Servië ;
- De heer Serge DE RYCK, secretaris van de sectie BosniëHerzegovina/Montenegro/Servië.
Programma
Het programma omvatte onder meer :
○
Een bezoek aan het Brussels stadhuis en de Brugse reien ;
○
Een ontmoeting met leidinggevende personen van economische actoren in
de Balkan zoals de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en Besix ;
○
Een ontmoeting met de heer Jan PEUMANS, voorzitter van het Vlaams
Parlement, en met de heer Siegfried BRACKE, voorzitter van de Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers.

Van links naar rechts : Marko PAREZANOVIC, Snezana PAUNOVIC, Philippe CLOSE,
burgemeester van Brussel, H.E. Marina JOVICEVIC, Djordje KRALJEVIC.

De positie van Servië
De Republiek Servië, waarvan het grondgebied bijna twee keer zo uitgestrekt is
als dat van België, telt meer dan acht miljoen inwoners (met Kosovo), zes miljoen
inwoners (zonder Kosovo). Ze telt twee autonome provincies : Voïvodina, die
meer dan twintig nationaliteiten herbergt, en Kosovo, voor het overgrote deel
bevolkt door Albaniërs. De positie van Servië is sedert het bezoek van een
Belgische delegatie in maart 2015 aan Servië en Montenegro niet gewijzigd. De
heer Aleksandar VUCIC, toen premier, is intussen president geworden. Slovenië is
op 1 mei 2004 lid geworden van de Europese Unie en Kroatië op 1 juli 2013.
Servië wenst omstreeks 2020 toe te treden tot de Europese Unie. De werkelijke
toetredingstermijn kan echter langer aanslepen, tot minstens zeven à acht jaar.
Servië is voor vaste grenzen in de Balkan. Belgrado is bereid haar betrekkingen
met Pristina – hoofdstad van de autonome provincie Kosovo, waarvan België de
onafhankelijkheid heeft erkend – te normaliseren maar beroept zich ook op de
niet-erkenning door Spanje, Slowakije, Roemenië, Griekenland en Cyprus, allen
lidstaten van de Europese Unie, om de in 2008 eenzijdig afgekondigde
onafhankelijkheid van Kosovo, waar nog 10 % Serviërs wonen, niet te moeten
erkennen.

Doel van het tweedaags bezoek
De Servische Vriendschapsgroep met België telt zeventien leden. Het is evenwel
de eerste keer dat leden van de groep naar België komen, ondanks het feit dat
Servische parlementsleden geregeld als waarnemers bij de Navo of het Europees
Parlement naar Brussel reizen. In België verblijven officieel zes- à zevenduizend
Serviërs, maar het ware aantal is wellicht tweemaal zo hoog.
De relatie van Europa met Servië
Servië heeft zijn officieel verzoek om toe te treden tot de Europese Unie ingediend
op 23 december 2009. In oktober 2011 heeft de Europese Commissie de
onderhandelingsfase afgekondigd. Op 2 maart 2012 heeft de Europese Raad
Servië het officieel statuut van kandidaat toegekend ; deze beslissing werd door
Frankrijk, Italië en Oostenrijk gesteund om reden dat Belgrado veel vooruitgang
had geboekt op het gebied van de regionale stabiliteit, meer in het bijzonder door
zijn samenwerking te verlenen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het
afsluiten van de akkoorden van 24 februari 2012 tussen Belgrado en Pristina in de
context van de dialoog van de Europese Unie met de Balkanlanden. Servië,
waarvan een meerderheid van de publieke opinie de toetreding steunt – maar lang
niet iedereen –, hoopt het 29ste lid te worden tegen 2020 (zie hoger).
Op 14 juni 2017 heeft het Europees Parlement een resolutie (2016/2311(INI)) over
Servië goedgekeurd, die zelf gestoeld is op het voortgangsrapport over het jaar
2016 van de Europese Commissie. In deze resolutie wordt onder meer gesteld “dat
de vooruitgang van Servië met betrekking tot de hoofdstukken 23 en 24 inzake de
rechtsstaat en het proces van normalisering van de betrekkingen met Kosovo
onder hoofdstuk 35 van wezenlijk belang blijft voor het algehele tempo van het
onderhandelingsproces”.
Belgrado heeft met Pristina sedert april 2013 akkoorden gesloten om de
betrekkingen te normaliseren, maar de Serviërs klagen over de niet-uitvoering van
de akkoorden door de regering van Kosovo, inzonderheid de akkoorden inzake de
oprichting van de Gemeenschap van Servische Gemeentes in het noorden van
Kosovo alsook de ingevolge de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring
teloorgegane toegang tot eigendommen in het zuiden van Kosovo. Op intern vlak
moedigt de resolutie van het Europees Parlement de Republiek Servië aan de
rechten van minderheden, ook in politieke discours, en de eerbied voor de rechten
van de mens, inclusief de vervolging van diegenen die zich schuldig hebben
gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens de eerste helft van de negentiger jaren, te
verbeteren.

De relatie van Servië met de Navo
Servië wil geen lid worden van de Navo, daar het zijn neutraliteit wil bewaren en
ook met Rusland goede relaties wil blijven onderhouden, maar is in 2006
toeggetreden tot het Partnerschap voor Vrede alsook tot de Raad van het EuroAtlantisch Partnerschap, waar vijftig landen deel van uitmaken. In januari 2015
stemde Servië erin toe de relatie met de Navo te verdiepen door het sluiten van een
Actieplan Individueel Partnerschap.
Bezoek aan de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

Van links naar rechts : Wouter VAN GULCK, Snezana PAUNOVIC, Marko PAREZANOVIC,
H.E. Marina JOVICEVIC, Dravko ILIC, afgevaardigde van de Servische Kamers van
Koophandel.

De heer Wouter VAN GULCK, algemeen directeur, ontvangt de delegatie
teneinde de economische relaties tussen België en Servië te bespreken.
De heer PAREZANOVIC schetst de evolutie van de Servische economie. Het
begrotingstekort werd op drie jaar tijd verkleind van 76 % tot 63 %. Het nationaal
inkomen is gegroeid en de werkloosheid gehalveerd van 27 % naar 13 %. De
Servische staat investeert in infrastructuur – autosnelwegen en Corridor 10 –
alsook in betere verbindingskanalen met de buurlanden. De handelsbalans tussen
België en Servië is voor een paar honderd miljoen euro deficitair voor Servië.

Meer dan vijftig Belgische bedrijven investeren in Servië. Het toerisme is
onvoldoende ontwikkeld. De Belgische staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
Pieter DE CREM zou een missie kunnen leiden. Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken Jan JAMBON heeft recent een bezoek aan Servië gebracht
om de samenwerking tussen de Belgische en de Servische politiediensten te
versterken. In februari 2018 is een bezoek gepland van premier Charles MICHEL,
wat er ook op wijst dat de relaties tussen beide landen hoog op de politieke agenda
staan.
Ontmoeting met de voorzitter van het Vlaams Parlement

Van links naar rechts : Marko PAREZANOVIC, Snezana PAUNOVIC, Jan PEUMANS, H.E.
Marina JOVICEVIC, Dries BERGEN, ambtenaar van het Vlaams Parlement.

De heer Jan PEUMANS, voorzitter van het Vlaams Parlement sedert 2009,
ontvangt de delegatie en schetst de zes Belgische staatshervormingen sedert 1970.
Hij wijst erop dat het Vlaams Parlement internationale verdragen goedkeurt – ook
die welke de toetreding van Servië tot de Europese Unie zullen regelen – en
vertegenwoordigd wordt in de Europese en andere internationale cenakels
wanneer het gaat om Vlaamse bevoegdheden, zoals onderwijs.

Ontmoeting met de voorzitter
Volksvertegenwoordigers

van

de

Belgische

Kamer

van

De heer Siegfried BRACKE herinnert de delegatie eraan dat België de
onafhankelijkheid van Kosovo heeft erkend. Hij ziet in de niet-erkenning door
Servië een obstakel om tot de Europese Unie toe te treden. Het Servische
standpunt over Kosovo is dat een minderheid – Albaniërs in de Republiek Servië,
al vormen ze de meerderheid in de autonome Servische provincie Kosovo – niet
over twee staten, Kosovo en Albanië, kan beschikken. Ook zou de defactoregering van Pristina de akkoorden niet respecteren aangaande de Servische
gemeenschap in Kosovo. Europa, dat als bemiddelaar optreedt, zou de Kosovaarse
regering ertoe moeten aansporen de akkoorden van Brussel te respecteren. Vooral
het feit dat de Gemeenschap van Servische Gemeentes slechts een burgerlijke en
geen staatkundige instantie zou worden, zet kwaad bloed. De heer GEERTS dringt
erop aan dat parlementariërs van zowel Servië als Kosovo ondanks de moeilijke
officiële onderhandelingen zouden blijven dialogeren. Op de opmerking dat de
regeringsmeerderheid in het Servische parlement veel misbruik zou maken van de
hoogdringendheid om wetsontwerpen zonder debat ten gronde door het parlement
te jagen wordt geantwoord dat, in het raam van de toetreding tot de Europese
Unie, een massa hervormingen tijdig wettelijk moeten worden verankerd.

Van links naar rechts : Djordje KRALJEVIC, H.E. Marina JOVICEVIC, Marko
PAREZANOVIC, Snezana PAUNOVIC, Siegfried BRACKE, David GEERTS, Ana KOSAVAC.

Bezoek aan de hoofdzetel van Besix
De heren Mathieu RYCKEWAERT, Lucas CONINCKX en Guillaume
QUINZAIN, leidinggevende kaders van Besix, het Belgische bouwbedrijf dat
wereldwijd 14.000 werknemers telt en in Dubai de hoogste wolkenkrabber ter
wereld heeft gebouwd, ontvangen de delegatie teneinde het project voor te stellen
dat voorwerp is van een openbare aanbesteding. Op de rechteroever van de Sava,
die door Belgrado vloeit, zal een toren (“Kula Tower” – ‘Kula’ betekent ‘toren’ in
het Servisch) en een wooncomplex van zesduizend eenheden worden gebouwd.
Besix dingt mee en zal samen met EnergoProjekt een vennootschap oprichten naar
Servisch recht waarvan beide vennootschappen de helft van de aandelen zullen
bezitten. Bouwmeester is de Servische regering en Eagle Hills, een maatschappij
uit Abu Dhabi. De werkzaamheden zouden vierendertig maanden – waarvan vier
voor design – in beslag nemen.

