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aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Ontmoeting met Dominicaanse minister van Handel en Industrie en de viceminister van
Handel - Resultaten
Op 17 februari 2022 ontmoette minister-president Jan Jambon de Dominicaanse minister
van Handel en Industrie, Victor Bisono Ito, en de viceminister van Handel, Vilma de
Contreras. Na afloop van de vergadering gaf de minister-president aan dat beide
excellenties de economische contacten met Vlaanderen willen versterken en
samenwerkingsmogelijkheden zien met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
De handelsrelaties tussen Vlaanderen en de Dominicaanse Republiek zijn eerder beperkt.
In 2020 voerde Vlaanderen voor 79,8 miljoen euro uit naar het Caraïbische land. De
invoer bedroeg 113 miljoen euro. Toch is het absoluut toe te juichen dat beide partners
de belangen van goede handelsrelaties ten volle erkennen. Ook een goede samenwerking
in het kader van het VLIZ is positief.
1.

Kan de minister-president een verslag geven van zijn ontmoeting met de
Dominicaanse minister van Handel en Industrie, Victor Bisono Ito, en de viceminister
van Handel, Vilma de Contreras?

2.

Hoe wil de minister-president de economische contacten tussen Vlaanderen en de
Dominicaanse Republiek versterken? In welke sectoren kunnen op dat vlak winsten
worden geboekt?

3.

Hoe ziet de minister-president een duurzame samenwerking in het kader van het
VLIZ?

4.

Op 21 februari 2022 berichtten meerdere Vlaamse media over de start van de bouw
van een muur tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti. Volgens de Dominicaanse
president, Luis Abinader, moet het omstreden project bijdragen tot de “beheersing”
van illegale immigratie en criminaliteit.
Wat is de reactie van de minister-president op dat initiatief? Kwam dat ter sprake
tijdens zijn ontmoeting met de Dominicaanse minister van Handel en Industrie,
Victor Bisono Ito, en de viceminister van Handel, Vilma de Contreras?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 231 van 24 februari 2022
van KARL VANLOUWE

1. In de eerste plaats maakten we kort de balans op van de bestaande bilaterale
relaties. We uitten de gezamenlijke wens om onze banden te versterken. Ons overleg
was dan ook een opstap om mogelijkheden tot ruimere samenwerking te bekijken.
Concrete domeinen die naar voor kwamen, waren infrastructuur zoals havens,
digitalisering en duurzaamheid. De Dominicaanse Republiek toonde ook interesse
voor de Vlaamse ervaring met KMO’s. Ook in de Dominicaanse Republiek vormen
KMO’s immers de motor van het economische weefsel.
Vervolgens bespraken we het belang van handel voor beide partners. Ik lichtte de
Vlaamse troeven toe en de Dominicaanse ministers wezen op hun beurt op de
performante groei- en handelscijfers van hun land. We gingen beknopt in op
beleidsmaatregelen die deze groei ondersteunen. Ook stonden we stil bij de factoren
die de Dominicaanse Republiek tot een aantrekkelijke handelspartner maken. De rol
die de Economische partnerschapsovereenkomst met de EU kan spelen, kwam
eveneens ter sprake. Verder sneden we de onderwerpen handelspromotie en de rol
van FIT aan. Tot slot kwamen het belang van toerisme en de activiteiten van het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in de Dominicaanse Republiek aan bod.
2. Ons onderhoud betrof een eerste gedachtewisseling. In een volgend stadium wordt
nagedacht over een werkplan om na te gaan waar de samenwerking concreet
versterkt kan worden. Zoals aangehaald, identificeerden we reeds enkele
opportuniteiten op vlak van infrastructuur en bijhorende diensten, zoals luchthavens,
wegenbouw, havens of watervoorzieningen. Ook andere beleidsinitiatieven van de
Dominicaanse Republiek kunnen mogelijkheden bieden voor verdere bilaterale
economische samenwerking. In opvolging van deze ontmoeting zijn er dus zeker
enkele dimensies die verdere analyse verdienen.
3. Het VLIZ ondertekende in 2021 een memorandum van overeenstemming met de
Universidad Autónoma de Santo Domingo en werkt momenteel een actieplan uit voor
de periode 2022-2023. De opgenomen acties zullen ook deels afhangen van de eigen
VLIZ-investeringen tijdens de komende maanden en jaren. Met een beperkte inzet
van bijkomende middelen, beoogt VLIZ vooral te werken rond de prioriteiten die
mariene onderzoekers in de Dominicaanse Republiek identificeren.
Op dit moment bestaat er reeds een samenwerking op drie terreinen. Het betreft
activiteiten die gerealiseerd worden zonder bijkomende middelen in te zetten.
o Ten eerste betrekt het VLIZ het Centro de Investigación de biología Marina
(CIBIMA) in trainingen en capacity development, in het bijzonder rond biologische
databanken en collecties. Dit gebeurt in de context van de Ocean Teacher Global
Academy (OTGA), een project van het Flanders Unesco Science Trustfund (FUST),
waarbij Vlaanderen Unesco ondersteunt. CIBIMA nam reeds deel aan drie
opleidingscursussen, onder meer over mariene biodiversiteitsdatabanken en
biodiversiteitscollecties, marien databeheer en mariene koolstofhuishouding.

o Ten tweede introduceert het VLIZ CIBIMA in de internationale netwerken van
biologische datasystemen waarvan het VLIZ trekker is. Het betreft onder meer
het European Ocean Biodiversity Information System (EurOBIS), het World
Register of Marine Species (WoRMS), het Ocean Tracking Network (OTN), het
European Marine Observation and Data Network (EMODnet).
o Ten derde faciliteert het VLIZ de banden met zowel onderzoeksinstellingen als
bedrijfswereld via de Vlaamse expertise inzake marien onderzoek en innovatie.
Bovendien onderzoekt het VLIZ in tussentijd of er rond vier andere concrete thema’s
bilateraal
samengewerkt
kan
worden.
Het
betreft
de
inzet
van
onderzoeksapparatuur, de aanpak van sargassum (een wier dat lokaal economische
en ecologische schade veroorzaakt), mangroveherstel en micro-plastics.
4. Dit onderwerp kwam tijdens mijn gesprek met Victor Bisonó Ito en Vilma de
Contreras niet aan bod. Een muur optrekken om problemen rond illegale immigratie
en criminaliteit op te lossen, lijkt op lange termijn alvast geen duurzame oplossing.
Haïti en de Dominicaanse Republiek zijn de twee enige staten op het eiland
Hispaniola, uiteindelijk zullen ze hun problemen gezamenlijk moeten aanpakken en
oplossen. Deze uitdagingen zijn echter niet min. Haïti is één van de armste landen ter
wereld en kent een turbulent politiek klimaat. Vlaanderen is bereid te onderzoeken
hoe het kan bijdragen tot duurzame oplossingen. In eerste instantie is dit echter een
thema dat door de Europese Dienst voor Extern Optreden, in het bijzonder door Josep
Borrell, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, zal
worden opgenomen.

