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aan GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

Memorandum van overeenstemming Vlaanderen-Baskenland - Voordelen
Onder massale belangstelling van de Spaanse en Baskische pers hebben Vlaanderen en
Baskenland begin juni 2015 een “memorandum van overeenstemming” ondertekend.
Deze overeenkomst legt de samenwerking vast rond onder meer beroepsopleiding,
arbeidsmarkt en milieu en tevens opent ze de weg voor een politieke samenwerking wat
de bestaans- en mensenrechten betreft.
Volgens minister-president van de Baskische regering Urkullu is Vlaanderen een
voorbeeld voor hen, daar wij in tegenstelling tot de Basken wel verdragen kunnen
sluiten; tevens verhoogt dit verdrag de zichtbaarheid van Vlaanderen en Baskenland op
het wereldtoneel.
Kan de minister meer inzicht verschaffen betreffende
overeenkomst voor Vlaanderen zal meebrengen?
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GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 341 van 15 juni 2015
van JAN VAN ESBROECK

In 1998 ontmoette toenmalig minister-president Luc Van den Brande de Baskische
president José Antonio Ardanza. Dit was het begin van een hele reeks contacten tussen
regeringsleden van beide deelstaten. Hierbij groeide een consensus om rond enkele
welbepaalde thema’s een samenwerking te starten, wat leidde tot de intentieverklaring
ondertekend op 1 juni jongstleden.
Op basis van deze intentieverklaring kunnen beide partners nu in sectoren waar ze elk
veel te bieden hebben - beroepsopleiding, arbeidsmarkt en milieu – vormen van
samenwerking ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het uitwisselen van best practices
en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten. In de intentieverklaring worden verder
nog gezondheidszorg en de culturele en creatieve sectoren vermeld. Het document baant
tevens de weg voor het uitwisselen van ervaringen en het aanmoedigen van
gezamenlijke initiatieven inzake vrede, co-existentie en mensenrechten, samen met
verbintenissen die pleiten voor de rol van autonome regio's in Europa.
De Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering zal voor ten minste één van deze
thema’s nog dit jaar in Baskenland een workshop organiseren.
Voor bijkomende informatie in verband met de intentieverklaring en de samenwerking
met Baskenland verwijs ik naar mijn antwoord van 17 juni jongstleden op de vraag om
uitleg nr. 2418 van collega Johan Verstreken.

