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TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TER GELEGENHEID VAN DE ONTMOETING MET DE 

BELGISCHE DIPLOMATEN IN HET PALEIS DER NATIE  

 
Vrijdag 6 februari 2015 

 
 

 
 

 
Dames en Heren Ambassadeurs, Permanent Vertegenwoordigers en Consuls-generaal, 

 

Ik wens u bij deze welkom, hier in het Paleis der Natie, in het hart van onze democratie.  

 

Dit is de derde editie van deze ontmoeting tussen parlementsleden en diplomaten.  Ik wil eerst en 

voor alles  waardering uitspreken voor het uitstekende maar van nature tamelijk discrete werk dat 

u verricht. 

 

En ook dank zeggen voor de vele diensten die u dagelijks bewijst aan de zowat vijfhonderd 

duizend Belgen, soms in moeilijke en zelfs dringende omstandigheden.  

 

Bij dat alles getuigt u van een zeer grote beschikbaarheid:  als de plicht roept, staat u er.  En dat is 

goed! 

 

Ook al heeft België niet de personeelssterkte van zijn grote buur Frankrijk – die na de Verenigde 

Staten het tweede grootste diplomatieke korps ter wereld heeft – en beschikt ons land evenmin 

over dezelfde middelen als de grote mogendheden, toch staat de Belgische diplomatie sinds jaar 

en dag in groot aanzien en krijgt ze op internationaal vlak grote erkenning voor de opgebouwde 

expertise. 

 

De uitoefening van diplomatieke functies en van het ambt van verkozen parlementslid vertoont 

gelijkenissen. Zowel diplomaten als parlementariërs komt het toe contacten te leggen, de vinger 

aan de pols houden. 
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Ze moeten een netwerk van relaties uit bouwen aan de hand van de meest uiteenlopende 

ontmoetingen en missies, ze moeten mensen overtuigen en over de streep te trekken, middels één 

gemeenschappelijk instrument: het woord. 

   

In deze sterk verbonden wereld, waarin communicatie en contacten meer dan ooit een sleutelrol 

spelen, moeten diplomaten én parlementsleden bovendien meer tijd uittrekken om te informeren, 

uitleg te geven en rekenschap af te leggen aan wie op hen rekent. 

 

Misschien moet er ook in de waaier van opdrachten en de opvolging van actuele thema’s meer 

ruimte zijn voor een grotere specialisatie.  

 

Het klassieke beeld van het parlementslid dat over gelijk welk onderwerp uitgebreid kan 

debatteren, behoort wellicht tot het verleden.  

 

Misschien moet die evolutie ook plaatsvinden in de diplomatieke kringen, waar diplomaten steeds 

professioneler moeten worden door het complexe en technische karakter van de materies waarin 

ze moeten ageren. In dat verband hoeft het overigens geen betoog dat de informatie die u aanreikt 

de politieke beslissingen en keuzes vaak mee helpt sturen. 

 

En in hun respectieve functies en verantwoordelijkheid hebben zowel parlementsleden als 

diplomaten er baat bij lering te trekken uit elkaars ervaringen.  

 

Wellicht zijn de waardevolle diensten die de leden van het  diplomatieke korps kunnen verstrekken, 

nog onvoldoende bekend bij en erkend door de parlementsleden. Daarom precies zijn 

ontmoetingen zoals die van vandaag zo belangrijk.  

 

In die geest van goede samenwerking is het nuttig dat de parlementsleden kunnen rekenen op uw 

netwerk van contacten, zodat ze, wanneer ze naar het buitenland reizen, zoveel mogelijk in het 

belang van het land kunnen handelen. 

 

 

U opent deuren voor de zakenwereld, u staat landgenoten bij die tegenslag hebben, en u draagt - 

toegegeven, vaak met  weinig middelen - de goede naam van dit land en zijn regio’s uit in het 

buitenland.  
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Het lijkt me dan ook evident dat die dynamiek ook de parlementaire diplomatie ten goede zou 

kunnen komen. 

 

Zo kunt u mijn collega's tijdens zendingen briefen over de onbekende aspecten van uw 

ambtsgebied en hen helpen om culturele barrières te overwinnen waar ze niet per se kennis van 

hebben. Parlementsleden kunnen op hun beurt de legitieme bekommernissen van hun kiezers 

onder uw aandacht brengen, en via hun contacten bijdragen aan uw werk op langere termijn ten 

voordele van onze bilaterale betrekkingen of de positie van België in de internationale instanties. 

 

Terecht zegt men dat de wereld een dorp is. Dat klopt des te meer omdat we leven in een sterk 

verbonden en interactieve wereld, met als maar meer transnationale actoren en multinationale 

organisaties. We bewegen ons vandaag in een wereld die meer dan ooit divers en onvatbaar is, 

maar we leven ook – paradoxaal genoeg – in een wereldwijde communicatieruimte.  

 

Een en ander maakt dat zowel de uitoefening van de democratie als het onderhouden van 

diplomatieke betrekkingen enorme mogelijkheden inhouden, maar ook aan nieuwe beperkingen 

onderhevig zijn.  

 

De besluitvorming is complexer en moeilijker geworden, terwijl we tegelijker genoopt zijn almaar 

sneller te handelen en te communiceren.  Wie twittert of facebookt, weet dat maar al te goed.  

 

In de uitoefening van onze respectieve opdrachten is het dus absoluut noodzakelijk dat we 

onmiddellijk en gericht kunnen optreden, zonder het langetermijnperspectief uit het oog te 

verliezen.  

 

Onder andere de toenemende techniciteit van de onderwerpen en de opkomst van 

supranationale technocratische instellingen hebben grote veranderingen teweeggebracht in de 

manier waarop we onze functies vervullen en hebben ervoor gezorgd dat we minder greep op de 

dingen hebben. 

 

Vaak worden onze agenda's ook in extremis nog omgegooid vanwege de actualiteit en de soms 

ernstige gebeurtenissen. 
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Dat was bijvoorbeeld onlangs nog het geval met de gemeenschappelijke vergadering op 

woensdag 21 januari 2015 van de commissie voor de Justitie, de commissie voor de  

Landsverdediging, en de commissie voor de Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de 

bloedige aanslagen in Parijs. 

Aanslagen die ook een directe weerslag hebben gehad op het dagelijkse leven in België.  

Dat was eveneens het geval met het thema van jullie openingszitting dat verband hield met het 

steeds groter wordende aantal crisissen en uitdagingen in Europa. 

 

Om te besluiten wil ik nog meegeven dat de Kamer van volksvertegenwoordigers negen 

samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, met de parlementaire assemblees van de 

Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi, Benin, Brazilië, Ivoorkust, Marokko, Tunesië 

en Libanon. Via die weg willen we voor die landen vooral expertise ter beschikking stellen. 

 

Zoals bekend heeft het Belgische Parlement ook in Tunesië een zeer concrete bijdrage geleverd 

aan het opstellen van de nieuwe Grondwet.  

Samen met zijn partners heeft België met zijn steun bijgedragen tot de verdere uitbouw van de 

democratie in dat land. 

 

 

 

Dames en heren, 

 

Het was mij een genoegen deze beschouwingen met u te mogen delen.  We kunnen die reflectie 

als u dat wil voortzetten, bij het ontbijt dat u wordt  aangeboden door de Kamer en de Senaat. 

 

Ik dank u! 

 

Siegfried Bracke 

 

 

 


