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 VIRA 
Vereniging voor Internationale Relaties vzw 
Egmontstraat 11, 1000 Brussel 
vira@mail.org  
www.vira-org.be 
Bankrekening  BE87 4300 7406 0194 

Brussel, 22 januari 2022 
 

2/2023 
CONF 2 

 
 

 
Beste leden en sympathisanten van VIRA, 

 

VIRA nodigt u heel gaarne uit op een 
middagconferentie met broodjesmaaltijd op 

 

maandag 13 februari 2023 
om 12u30 (aperitief vanaf 12u00) 

 
 

 

 
 

met een lezing door 
 

Wouter DE VRIENDT 
Voorzitter Commissie Koloniaal Verleden 

over 

“De ‘Congo-Commissie’: 
Kroniek van een moeizame onderneming” 

 
Ondanks twee jaren diepgaand onderzoek en brede consultaties 
slaagde de bijzondere parlementaire Commissie inzake het 
koloniaal verleden er niet in om conclusies goed te keuren. 
Lag het alleen maar aan het meningsverschil over de “excuses”? 
Of was er meer aan de hand?  
Wat blijft er overeind? Wat kan er gered worden? Hoe kan het 
gepresteerde werk een bijdrage leveren aan de uitbouw van een 
nieuwe, ongecomplexeerde en volwassen relatie met Congo, 
Rwanda en Burundi ? 
Wouter De Vriendt wil zijn ervaringen en zijn vooruitzichten met 
ons delen, zonder de tekortkomingen uit de weg te gaan. 

De conferentie gaat zoals naar gewoonte door in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11,  
1000 Brussel, Metro Troon, Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53. 
 

Voor deelname kan worden ingeschreven tot donderdagmiddag 9 februari 2023 via : 

• de website van VIRA    http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit/   

• of emailbericht naar    vira@mail.org, 

• of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)  
en overschrijving op rekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA van 25 € voor leden van VIRA,  
30€ voor niet-leden en 10 € voor voltijdse studenten. 
 
Ik zal u daar gaarne verwelkomen. 
Johan SWINNEN, 
Voorzitter van VIRA 
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Wouter DE VRIENDT 
 
Federaal Volksvertegenwoordiger 
Fractieleider Ecolo/Groen 
Voorzitter Kamercommissie Koloniaal Verleden 
Als jonge Master in de Politieke Wetenschappen (VUB, 1999) werkte Wouter De Vriendt enkele jaren als 
wetenschappelijk vorser bij het FWO en nadien bij de United Nations University. 
Na zijn opdrachten bij Groen als stafmedewerker en parlementair attaché, zetelt hij sedert 2007 in het 
federaal parlement, waar hij voornamelijk de commissies Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking en Defensie opvolgt en er sedert 2021 optreedt als fractieleider voor 
Ecolo/Groen. 
Sedert 2007 is hij eveneens gemeenteraadslid van Oostende, zijn geboortestad. Tot 2018 leidde hij er de 
fractie Groen. In 2019 werd hij voorzitter van de Gemeenteraad. 
Van 2020 tot op heden was hij voorzitter van de Kamercommissie Koloniaal verleden. 
 

Komende activiteit van VIRA 
 

• Woensdag 8 maart (12u30) : Miguel DE BRUYCKER, Directeur  Belgisch Centrum voor 
Cyberveiligheid: “Cyberveiligheid : een wereldwijde uitdaging” 

• Maandag 17 april (18u30) : Véronique JOOSTEN, Directeur Mensenrechten FOD Buitenlandse Zaken: 
“België in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties” 

• Vrijdag 21 april : Jong VIRA : bezoek aan de NAVO-hoofdzetel 
• Mei – juni : Ondernemen in turbulente tijden 
• Mei – juni : Europa in een multipolaire wereld 
• Zondag 11 - woensdag 14 juni  : Studiereis naar de VN-en andere Instellingen te GENÈVE 

HERFSTPROGRAMMA 
• 60 jaar VIRA : Colloquium: “Duurzame Ontwikkeling - Agenda 2030 halfweg”  
• Ambassadeur Pieter Jan KLEIWEG DE ZWAAN : ”Krachtlijnen van de Nederlandse diplomatie” 
• Objectieven  van het Belgisch EU-Voorzitterschap 
 

Lid worden van VIRA 
 
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in op http://www.vira-
org.be/lidmaatschap/ en schrijft u 35 € over op VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194.  
Jongeren onder de 30 j. betalen geen lidgeld.  
Er bestaat ook een formule voor bedrijfslidmaatschap  
zie http://www.vira-org.be/rechtspersoonslidmaatschap/  
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