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Bezoek van de Vriendschapsgroep van de Nationale Wetgevende
vergadering van Thailand
Context van het bezoek
Als gevolg van de militaire coup in mei 2014 schroefde de Europese Unie de politieke
samenwerking met Thailand grotendeels terug.
In december 2017 heeft de EU evenwel besloten om op alle niveaus de politieke contacten met
Thailand te hervatten op basis van de aankondiging van verkiezingen en een versoepeling van de
restricties van vrijheid tot vereniging en van de pers.
Tijdens een lunchvergadering op 11 juli 2017 tussen de voorzitter van de sectie, de heer
Dallemagne, en de Thaise ambassadeur, Mr. Manasvi Srisodapol, werd er bovendien aan herinnerd
dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat het Vriendschapsverdrag tussen België en Thailand werd
gesloten.
Mede om deze redenen werd bij brief van 2 februari 2018 een delegatie van de Thaise
vriendschapsgroep uitgenodigd voor een bezoek aan België.
Bezoek van 18 tot 22 maart
Op zondag 18 maart werd de delegatie verwelkomd op de luchthaven van Zaventem.
Dezelfde dag nog werd de delegatie in Brugge ontvangen door de heer Pol Van Den Driessche,
voorzitter IPU België, voor een bezoek aan de historische binnenstad.
Op maandag 19 maart 2018 werd in de voormiddag een bezoek gebracht aan de KULeuven. De
delegatie werd ontvangen door de heer Bart Hendrickx, Head of International Office. Ze bezochten
KULeuven Research and Development (LRD).
’s Middags nodigde de voorzitter van de sectie, M. Dallemagne, de leden uit voor een werklunch in
restaurant de Moniteur.
Tijdens deze lunch kwamen verschillende onderwerpen aan bod die ook later tijdens het bezoek
meermaals werden besproken. Om herhalingen te vermijden, volgt hier een opsomming van de
zaken die ter sprake kwamen:







het democratiseringsproces in Thailand met o.m. de goedkeuring van de organieke wetten,
de registratie van politieke partijen en de nakende verkiezingen;
de gevolgen van de Brexit voor Thailand en de EU;
de situatie in Catalonië met het referendum over onafhankelijkheid;
de problematiek van de vluchtelingen aan de grens met Myanmar;
de situatie van de Moslims in Thailand;
Het historisch belang van de relaties tussen België en Thailand en perspectieven om de
relaties (economie, toerisme, …) opnieuw aan te halen.

Na de werklunch werd een bezoek gebracht aan het Waals Parlement. De delegatie werd
ontvangen door de heer Nicolas Tzanetatos, voorzitter van de commissie Internationale relaties
van het Waals Parlement. Tijdens een rondleiding in het Parlement liet de heer Tzanetatos de
delegatie kennis maken met de werking van het Parlement en de bevoegdheden van de regio’s.
Tijdens de daaropvolgende gedachtewisseling tussen de heer Tzanetatos en de leden van de
delegatie kwamen o.m. de uitwisseling van studenten, het wetenschappelijk onderzoek en de
opvang van vluchtelingen aan bod.

Nadien volgde een bezoek per bus aan de stad Namen, met o.a. een wandeling op de Citadelle.

Op dinsdag 20 maart werd in de voormiddag
een bezoek gebracht aan het Vlaams
Parlement. De delegatie werd ontvangen door
de heer Rik Daems, voorzitter van de
commissie voor Buitenlands Beleid. Na een
rondleiding in het Parlement door de heer
Daems werd gesproken over de
mogelijkheden die Flanders investments and
trade kan bieden en werden er contacten
uitgewisseld om de handel tussen Vlaanderen
en Thailand te bevorderen.

In de namiddag bracht de delegatie een bezoek aan het Europees Parlement. Ze werd er ontvangen
door de heer Werner Langen, voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de ZuidoostAziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN), en door de dames
Neena Gill en Barbara Lochbiler.
Woensdagmorgen 21 maart werd de delegatie ontvangen door de heren Eric Derycke en Pierre
Nihoul, rechters bij het Grondwettelijk Hof en door de heer Willem Verrijdt, referendaris bij het
Hof.
Na een uiteenzetting over de werking van het Hof had een gedachtewisseling plaats over de
handhaving van de grondrechten. Ook de vooruitstrevende Belgische wetgeving op ethisch vlak,
met o.m. de recente invoering van de mogelijkheid om het geslacht aan te passen op de
identiteitskaart, werd besproken.

’s Avonds werd de sectie uitgenodigd op een diner in de residentie van de ambassadeur van
Thailand, Manasvi Srisodapol. Naast de heer Dallemagne en mevrouw Grouwels waren ook
vertegenwoordigers van Thaise bedrijven in België (o.a. vanThai Airways) uitgenodigd.
De Thaise delegatie herhaalde haar verzoek aan de leden van de sectie om een bezoek te brengen
aan Thailand in november 2018.

Bij brief van 5 april 2018 van mevrouw Bilaibhan aan de heer Dallemagne, voorzitter van de sectie,
werd deze uitnodiging formeel bevestigd.
Op donderdag 22 maart vertrok een deel van de delegatie terug naar Thailand. De overige
delegatieleden vlogen door naar Genève voor de halfjaarlijkse assemblee van de IPU in Genève.
SAMENSTELLING VAN DE DELEGATIE :
1 H.E. Mrs. Bilaibhan Sampatisiri, head of Thailand-Belgian parliamentary friendship
group;
2 H.E Mrs. Saowanee Suwannacheep, MP and Deputy head of Thai-Belgian
parliamentary friendship group;
3 H.E Mr. Kitti Wasinondh, Member of the executive committee;
4 H.E Mr. Anusart Suwanmongkol, secretary;
5 H.E Mr. Asst. Prof. Chalermchai Boonyaleepun, Member ;
6 H.E.Mr. Noranit Setabutr, member ;
7 Mr. Korakot Kongthong, Foreign Affairs Officer, Secretary of the delegation;
8 Mr. Surapong Iampongpaiboon, Foreign Affairs Officer, Assistant Secretary of the
delegation.

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE THAISE AMBASSADE :
1
H.E. Mr. Manasvi Srisodapol, ambassador of Thailand
2
Mr. Piyapak SRICHAROEN, Minister and deputy chief of Mission,
3
Mr. Roongruk Chanpasart, First secretary of the Embassy.

