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DINSDAG 23 NOVEMBER 2010 

 
CROATIË 

 
Op dinsdag 23 november 2010 ontving Kamervoorzitter André Flahaut de heer Boris Grigic, 
ambassadeur van Kroatië in België, in audiëntie.  Tijdens het onderhoud werd er voornamelijk 
gesproken over de nakende toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.  De Kroatische 
ambassadeur dankt het Belgische EU-Voorzitterschap voor de vorderingen gemaakt tijdens 
het Belgische EU-voorzitterschap.  Op dit ogenblik werden er reeds vijfentwintig van de 
drieëndertig te onderhandelen hoofdstukken afgesloten.  Drie bijkomende hoofdstukken 
zouden voor het einde van het Belgische voorzitterschap worden geklaard.  De overige 
hoofdstukken moeten hun beslag krijgen tijdens het Hongaarse voorzitterschap en de 
definitieve toetreding zou een feit moeten zijn op 1 januari 2013.  Er blijven echter twee 
belangrijke pijnpunten: de hervorming van de justitie (zogenaamde chapter 23) en de 
rationalisatie (eventueel privatisering) van de scheepswerven.  Kamervoorzitter Flahaut 
informeerde naar de houding van de Kroatische publieke opinie.  Ondanks het feit dat recente 
peilingen uiteenlopen acht de Kroatische regering zich verzekerd van de steun van de publieke 
opinie.  Dit is belangrijk aangezien deze zich na de ondertekening bij referendum moet 
uitspreken over de toetreding.  Ook zijn alle partijen voor toetreding tot de EU. 
 
Kamervoorzitter Flahaut informeerde verder naar de betrekkingen van Kroatië met haar 
buurlanden Slovenië en Servië.  De Kroatische ambassadeur legde enkele  wrijvingspunten uit: 
grensgeschil in de Golf van Piran en de schuldenberg van de Nova Ljublanska Banka wat 
betreft Slovenië en de verwerking van het oorlogsverleden wat betreft Servië.  Hij benadrukte 
echter de enorme vooruitgang die in de relaties met beide landen werd geboekt door o.m. het 
bezoek van de Servische President aan Kroatië. 
 
Ten slotte werd het bezoek van een Kroatische parlementaire delegatie aan het Federaal 
Parlement op 8 december besproken en nodigde de Kroatische ambassadeur Kamervoorzitter 
Flahaut uit voor een officieel bezoek aan zijn land. 
 

 


