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Voorwoord

De dienstverlening van Buitenlandse Zaken is veelzijdig: verdediging van onze politieke en 

economische belangen bij internationale instellingen en andere landen, bevordering van 

vrede, ontwikkeling en mensenrechten, politiek-militaire en internationale gerechtelijke 

samenwerking, opvang van landgenoten in nood in een ander land, organisatie van parle-

mentsverkiezingen voor Belgen in het buitenland ... 

Met veel waardering leerde ik in november 2009, als minister van Buitenlandse Zaken,  

het werk van de ongeveer 3.400 ambtenaren op de federale overheidsdienst Buitenlandse 

Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van nabij kennen.

In 2010 gaat bijzondere aandacht uit onder andere naar Europa (Belgisch EU-voorzitter-

schap), Afrika (50 jaar Congo en de EU-Afrikatop) en de mensenrechten (lidmaatschap 

Mensenrechtenraad). Ik licht kort een aantal uitdagingen toe.

Europa
Met Herman Van Rompuy als eerste voorzitter van de Europese Raad en met het Belgische 

voorzitterschap van de Europese Unie in het vooruitzicht, staat Europa vooraan op onze 

agenda.

Eind 2009 stelden Spanje, België en Hongarije het programma van hun triovoorzitterschap 

(dat loopt van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011) voor. De Belgische bijdrage kwam tot stand na 

intensief overleg met alle betrokkenen op het federale, het gemeenschaps- en het gewest-

niveau. Met vertegenwoordigers van het middenveld werden voorbereidende seminaries  

georganiseerd. In 2010 loopt deze uitwisseling van ideeën over Europese thema’s door.

Het Belgische voorzitterschap zal anders zijn dan de voorgaande keren dat we de voorzit-

tershamer hanteerden. Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking trad, 

zorgt immers voor een nieuw institutioneel evenwicht dat de continuïteit, de coherentie en 

de zichtbaarheid van de Unie moet verbeteren. Als voorzitter wil België werk maken van de 

vlotte toepassing van deze institutionele innovaties.

Consulaire dienstverlening
Consulaire dienstverlening is de menselijke vitrine van het departement Buitenlandse Zaken. 

Zij voegt aan de internationale relaties van ons land een concrete dimensie toe, met de zorg 

voor de noden en problemen waarmee onze landgenoten in het buitenland geconfronteerd 

worden, gaande van gerechtelijke hulp en consulaire bijstand tot het verlenen van legalisa-

ties en het verlijden van akten. Naarmate de globalisatie vordert en onze landgenoten zich 

meer en langer in het buitenland vestigen, wordt het consulaire luik voor de FOD BZ steeds 

belangrijker.
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Daarnaast wil België, ook al in het kader van de eenmaking van Europa, een rol spelen in de 

modernisering van de consulaire dienstverlening. De invoering van reispassen en visa met 

biometrische gegevens (digitaal portret, digitale vingerafdruk en handtekening) in de EU-

landen en de Schengenlanden en van de elektronische identiteitskaart voor Belgen in het 

buitenland zijn in dat verband belangrijke projecten.

Biometrie maakt vervalsing van documenten moeilijker. België heeft zich hierin resoluut 

geëngageerd: onze consulaire posten en de gemeentelijke administraties krijgen van 

Buitenlandse Zaken apparatuur om biometrisch beveiligde documenten af te geven.

De invoering van de biometrie vormt trouwens ook een nieuwe aansporing tot nauwere  

samenwerking van de consulaire posten van de EU-landen in derde landen. De EU-lidstaten 

zullen immers voor de captering van biometrische gegevens sterk aangewezen zijn op we-

derzijdse dienstverlening en ook het concept van gemeenschappelijke visumbureaus vindt 

steeds meer ingang, zoals met het recent opgestarte Schengen House in Kinshasa, een  

project waarin ons land een leidende rol speelt.

 

Afrika
Om evidente historische redenen liggen de Centraal-Afrikaanse landen Congo, Rwanda en 

Burundi ons na aan het hart. De drie landen staan aan de vooravond van nieuwe verkiezin-

gen en België hoopt dat hiermee stappen in de goede richting worden gezet. De Belgische 

diplomatie ondersteunt deze ontwikkeling en ijvert voor een Europees engagement in 

Centraal-Afrika.

2010 is ook het jaar waarin Congo vijftig jaar onafhankelijkheid viert. De Belgische deelname 

aan deze herdenking biedt een unieke opportuniteit tot verdieping van onze relaties.

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zal ons land ook de kans bieden om 

heel Afrika op de Europese agenda te zetten. Overigens, eind 2010 heeft de tweejaarlijkse 

EU-Afrika-top plaats. Die gelegenheid willen wij aanwenden om het partnerschap tussen 

Europa en Afrika een nieuw elan te geven.

 

Mensenrechten 
De mensenrechten zijn een zorg van de internationale gemeenschap die België zeer ter 

harte gaat.

In juni 2009 werd België voor drie jaar lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde 

Naties (tot juni 2012) en bovendien voor één jaar voorzitter. Hierdoor kan België een voor-

aanstaande rol spelen bij de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens. 

De belangrijkste opdracht van de Mensenrechtenraad, die 47 leden telt en zetelt in Genève, 

is de schendingen van de mensenrechten in de 192 lidstaten van de VN in kaart brengen en 

aanbevelingen formuleren ter verbetering, onder meer in de Universal Periodic Review.
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Economische diplomatie
De verdediging van de Belgische economische belangen behoort tot de kerntaken van 

Buitenlandse Zaken. Voor ons land - volgens de Zwitserse KOF-index de meest open econo-

mie ter wereld - zijn goede economische betrekkingen onontbeerlijk, zeker in deze tijd van 

globalisering.

Als achttiende economie ter wereld voerde België in 2008 82,4 procent van alle bij ons  

geproduceerde goederen en diensten uit. Ondanks de crisis bleef België aantrekkelijk voor 

buitenlandse investeerders. Met de federale overheidsdienst streven we naar efficiënte 

ondersteuning van Belgische kmo’s en bedrijven voor hun aanwezigheid op buitenlandse 

markten en van buitenlandse bedrijven bij hun investeringen in ons land. Daartoe wordt 

een doelgerichter samenwerking en coördinatie nagestreefd met de bevoegde gewestelijke 

diensten en werd samen met de regionale overheden een Imagoadviesraad opgericht die 

werk moet maken van een beter imago van ons land in de wereld.

2010 belooft een boeiend jaar te worden.

Steven Vanackere 

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen



5

De mIDDelen

1. foD interne organisatie

Ook in 2009 sleutelde de FOD Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

aan zijn interne organisatie met het doel efficiënter 

te werken en een nog betere dienstverlening te 

kunnen verzekeren. 

Betere	beveiliging	gebouwen

De FOD startte in 2008 een programma op voor een 

betere beveiliging van zijn gebouwen. In uitvoering 

daarvan sloot het departement in 2009 een contract 

af met bewakingsfirma Cobelguard. Die staat nu met 

een intussen goedgerodeerd team in voor de be-

scherming van iedereen die in de gebouwen van de 

FOD werkt of op bezoek komt.

 

EU-voorzitterschap
Voor de FOD was 2009 ook een jaar van voorberei-

ding op het Belgische EU-voorzitterschap, dat half-

weg 2010 start en tot het eind van het jaar loopt. 

Ook aan de veiligheidsaspecten werd de nodige aan-

dacht besteed. Er werd een voorlichtingscampagne 

omtrent veiligheid opgezet, waarbij onder andere 

nieuwe veiligheidsinstructies voor het hoofdbestuur 

werden uitgevaardigd. Deze werden gebundeld in de 

brochure ‘Veiligheid: Wat je moet weten, doen of ver-

mijden…’. Elke medewerker kan daarin de informatie 

terugvinden die nodig is om samen met zijn collega’s 

de eigen werkomgeving veiliger te maken.

Beveiliging informatie
Daarnaast kwamen er ook instructies met het oog op 

een betere beveiliging van de informatiesystemen.  

Ze werden uitgewerkt in nauwe samenwerking met 

ICT en vormen een belangrijk onderdeel van het al-

gemene veiligheidsbeleid op het hoofdbestuur. Een 

vlotte doorstroming van informatie binnen het depar-

tement en een degelijke bescherming van de gege-

vens is immers van vitaal belang voor het goed func-

tioneren van onze diensten. Het departement houdt 

er op dit vlak strenge normen op na. 

Om iedereen te bewust te maken voor deze proble-

matiek nam ICT het initiatief waarbij alle medewer-

kers bij het opstarten van hun computer informatie-

boodschappen over veiligheid te zien krijgen.

Veiligheidsmachtigingen
Tussen januari en december 2009 werden naar de 

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) 404 aanvragen 

voor een veiligheidsmachtiging voor personeel van 

het hoofdbestuur en de posten doorgestuurd. 2009 

was op dit vlak een scharnierjaar want voortaan 

wordt er hiervoor nog enkel met een elektronisch 

systeem gewerkt.

 

‘Kwetsbare’ posten beter beveiligd
De nodige aandacht werd ook besteed aan de be-

veiliging van de posten. Er werd speciaal gefocust op 

‘kwetsbare’ posten. Deskundigen gingen ter plaatse 

advies verstrekken over fysieke beveiliging. Ze deden in 

2009 onder andere Kinshasa, Bujumbura en Kigali aan.

Voorts sloot de FOD in 2009 een contract af voor de 

levering van gepantserde wagens aan posten gele-

gen in landen met een verhoogd veiligheidsrisico. De 

eerste wagens worden in 2010 geleverd.

1
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Evaluatie	Ontwikkelingssamen-
werking

De dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale 

Samenwerking kende een bijzonder druk jaar, zowel 

binnen de Belgische coöperatie als in internationaal 

verband.

 

De interne evaluatiedienst van de directie-generaal 

Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de dienst 

Bijzondere Evaluatie zullen in 2010 met elkaar ver-

smelten en zijn in 2009 alvast begonnen hun activi-

teiten op elkaar af te stemmen.

 

Evaluatie ‘capaciteitsopbouw’
In 2009 werd een evaluatie van de capaciteitsop-

bouw in ngo-programma’s aangepakt. De bedoeling 

was duidelijkheid te krijgen in de realiteit die achter 

het begrip ‘capaciteitsopbouw’ schuilt. De evalu-

atie is nog niet helemaal afgerond, maar nu al blijkt 

dat er zeker een belangrijke rol is weggelegd voor de 

Belgische ngo’s. Ze kunnen met hun expertise hun 

partners op inhoudelijk en organisatorisch vlak ver-

sterken en hen ook helpen de wensen van hun doel-

publiek duidelijker te maken.

 

Finexpo
Voorts werd ook Finexpo geëvalueerd. De OESO-DAC 

wil het aantal ontwikkelingslanden waarvoor het 

principe van ontbonden hulp (niet gebonden aan be-

stellingen) geldt, verruimen. België heeft die verrui-

ming aanvaard maar heeft een moratorium van twee 

jaar gevraagd. In die periode wil het zijn systeem van 

leningen van staat tot staat en intrestbonificaties op-

nieuw bekijken. Deze vorm van steun aan de export 

mocht tot nog toe worden meegerekend in de over-

heidshulp aan ontwikkelingslanden. De resultaten 

van de evaluatie zullen in 2010 bekend zijn.

Schuldverlichting onder vergrootglas
Parallel met de evaluatie van Finexpo worden ook 

de voor- en nadelen van de schuldverlichtingen voor 

ontwikkelingslanden grondig bekeken. Daarvoor 

wordt gebruikgemaakt van casestudies in Kameroen, 

in Nigeria en in de Democratische Republiek Congo 

(DRC). In beide laatste gevallen wordt samengewerkt 

met Nederland. 

Ook BTC geëvalueerd
In 2009 werden opnieuw een aantal interventies van 

BTC, het uitvoeringsagentschap van de Belgische bila-

terale ontwikkelingssamenwerking geanalyseerd om, 

zoals bepaald in het beheerscontract, de kwaliteit 

van de prestaties te beoordelen. Het beeld dat de 

vorige jaren reeds naar voren kwam, werd bevestigd: 

BTC is een organisatie die op het terrein werkt met 

bekwaam en gemotiveerd personeel en tevens een 

goede financiële en administratieve controle heeft 

over haar interventies. Anderzijds bleek dat BTC nog 

niet voldoende resultaatgericht werkt. Verwachte 

resultaten moeten zo specifiek mogelijk omschreven 

worden, zodat hun realisatiegraad kan worden ge-

meten. De geëvalueerde projecten dateren weliswaar 

nog uit de vorige beheerscontracten met de staat. 

Intussen is de manier van werken van BTC veranderd. 

We kijken dan ook uit naar de resultaten van de eva-

luatie van 2010, die recentere projecten zal analy-

seren en uitmaken of er betere resultaten worden 

bereikt.

Capaciteitsopbouw werkt
Ook de steun van België aan de ontwikkeling van een 

duurzame landbouw, veeteelt, visserij en bosontgin-

ning werd onderzocht. Een dertigtal specifieke geval-

len in zes verschillende landen werden kritisch onder-

zocht. Daaruit blijkt dat de Belgische hulp weliswaar 

bescheiden is maar toch een stevige impact heeft. 

Dat is te danken aan vooruitstrevende en innoveren-

de initiatieven en aan onze aanpak die al zeer vroeg 

was toegespitst op de versterking van de plaatselijke 

capaciteit. 

Internationale evaluaties
Internationaal speelt de evaluatiedienst eveneens 

een rol. Hij coördineerde een internationale peer 

review (collegiale toetsing) die de kwaliteit van de 

evaluatiedienst van de GEF (Global Environment Fund) 

onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de evalua-

tiedienst van de GEF betrouwbare evaluaties uitvoert, 

die de diensten van de FOD kunnen gebruiken om het 

beleid ten aanzien van de GEF te bepalen. Analoge 

beoordelingen vonden ook plaats voor andere multi-

laterale organisaties.
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De evaluatiedienst leidt een multidonor-evaluatie, 

waarbij 6 bilaterale donoren en 5 multilaterale  

organisaties betrokken zijn. Onderwerp is de con-

flictpreventie en vredesopbouw in het oosten van de 

Democratische Republiek Congo (DRC). Het is de be-

doeling aan de hand van voorbeelden van interventies 

van Belgische, buitenlandse en van multilaterale orga-

nisaties, uit te maken wat werkt, wat niet en waarom.

België leidt eveneens een evaluatie in Niger waarbij 

vier andere donoren betrokken zijn, samen goed voor 

meer dan de helft van de overheidshulp aan Niger. 

Het is een complexe evaluatie. Ze gebeurt aan de 

hand van de informatie die is verzameld uit meer dan 

duizend documenten en meer dan 300 individuele  

gesprekken die een beeld geven van de effectiviteit 

van de hulp in Niger.

Deze evaluatie zal worden gebruikt bij een overleg  

op hoog niveau met de betrokken donoren. Dat is 

nodig omdat de coöperatie in Niger globaal genomen 

onvoldoende vruchten afwerpt: niettegenstaande  

50 jaar ononderbroken internationale hulp gaat de 

welvaart van de bevolking er achteruit.

Voortaan	alles-in-één-website

In 2009 werkte het webteam vooral aan de vernieu-

wing van de hoofdwebsite van de FOD. De site ver-

enigt de site van Buitenlandse Zaken, www.diploma-

tie.be, en de aparte website van de directie-generaal 

Ontwikkelingssamenwerking, www.dgos.be.

Voor dit project wordt er een nieuw web content 

management-systeem gebruikt waarin alle nieuwe of 

geactualiseerde teksten worden ondergebracht.  

De site kreeg een nieuwe grafische look en alle appli-

caties werden gebruiksvriendelijker gemaakt.

Vanaf maart 2009 werd voor de technische ontwikke-

ling van de site samengewerkt met FedICT. De grafi-

sche aankleding werd uitbesteed aan een privéfirma. 

In mei keurden de ministers en staatssecretaris van 

de FOD het ontwerp goed.

De auteurs van de webteksten konden een korte 

opleiding ‘schrijven voor het web’ volgen. De ruim 

800 teksten en hun vertalingen in twee of drie talen 

waren tegen het najaar klaar. De firma Passwerk 

bracht ze in het web content management-systeem 

van de nieuwe site in.

Met de nieuwe site wil de FOD zijn communicatie 

stroomlijnen (één website in plaats van twee) en zijn 

dienstverlening aan twee belangrijke onderdelen van 

zijn doelpubliek optimaliseren: de Belg die naar het 

buitenland reist en de buitenlandse visumaanvrager.

In 2009 trok www.diplomatie.be gemiddeld 9.700  

bezoekers per dag (op jaarbasis 3.545.280 bezoe-

kers); www.dgos.be kon aan 250.000 geïnteresseer-

den informatie verstrekken. De consulaire informatie 

in verband met visumaanvragen, reisdocumenten 

voor Belgen die naar het buitenland reizen en de reis-

adviezen waren ook dit jaar de populairste rubrieken 

op www.diplomatie.be. Op de DGOS-site trok vooral 

de rubriek ‘Vacatures’ de aandacht.

http://diplomatie.belgium.be: de nieuwe website van 
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking © FOD Buitenlandse Zaken
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2. Personeel

De mIDDelen
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De	modernisering	vordert

In 2009 zette de FOD Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

de modernisering van zijn personeelsbeleid voort, en 

dat goeddeels in het kader van initiatieven die werden 

gelanceerd binnen het federale openbaar ambt. 

 

Gecertificeerde opleidingen
De ontwikkeling van competenties door middel van 

gecertificeerde opleidingen is een essentieel onder-

deel van de modernisering.

 

Er werden in 2009 heel wat opleidingen georgani-

seerd bestemd  voor ambtenaren van niveau A.  

Bijna allen hebben er een gevolgd.

Wat betreft de ambtenaren van niveaus B en C zijn 

de oude methoden voor competentieopbouw com-

pleet vervangen door gecertificeerde opleidingen.  

Ambtenaren van niveau D konden voor het eerst  

gecertificeerde opleidingen volgen.

 

In het vooruitzicht op het Belgische voorzittterschap 

van de Europese Raad tijdens het tweede semester 

van 2010 werden samen met het Opleidingsinstituut 

van de Federale Overheid (OFO) nieuwe gecertifi-

ceerde opleidingen georganiseerd, toegespitst op 

Europese materies.

Functiecartografie
Na de publicatie van de federale cartografie eind 

2007, is de FOD doorgegaan met het opstellen van  

de functie-organogrammen per directie-generaal  

en stafdirectie. Samen met de toepassing van de  

ontwikkelingscirkels maken deze organogrammen  

het mogelijk de taakomschrijving van ontbrekende 

functies te bepalen of aan te passen, en daarbij re-

kening te houden met nieuwe taken die het depar-

tement op zich neemt of bepaalde accenten die de 

functies zouden moeten meekrijgen.

Personeelsevolutie
In weerwil van de besparingen die het budget ons 

oplegde en die ook in 2010 en 2011 aan de orde 

zullen zijn, stelde de FOD in 2009 een personeels-

plan op dat voorziet in de gedeeltelijke vervanging 

van personeel dat de dienst heeft verlaten. Rekening 

houdend met de omgekeerde leeftijdspiramide waar-

mee ook vele andere openbare diensten worden ge-

confronteerd, zal de verjonging van het personeels-

bestand tijdens de komende jaren dé uitdaging bij 

uitstek worden.

Ook in 2009 organiseerde de FOD in samenwerking 

met SELOR, wervingsexamens specifiek bedoeld voor 

het departement. Wat de buitencarrières betreft, 

wierf het departement tussen oktober en december 

2009 25 diplomaten aan. 

Personeelsbestand	

De onderstaande tabellen geven de samenstelling 

weer van het personeelsbestand bij het hoofdbe-

stuur en op post en het aantal en de aard van de 

posten op 31 december 2009.

  

Op de wereldkaart achteraan in dit jaarverslag is de 

plaats van de diverse posten aangegeven. 
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 Totaal aantal statutairen en contractuelen bij de posten en bij de permanente vertegen- 
 woordigingen in het buitenland en in Brussel:
Diplomaten 272 

Kanseliers 109

Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking 44

Uitgezonden contractuelen 154

Ter plaatse aangeworven contractuelen 1.418

Totaal	bij	de	posten	en	bij	de	PV’s	in	het	buitenland	en	in	Brussel	 1.997

Algemeen	totaal	(hoofdbestuur,	posten	en	PV’s)	 3.426		

	 PErsOnEElsBEsTAnD	VAn	DE	FOD	in	HET	HOOFDBEsTUUr	En	in	HET	BUiTEnlAnD	
	 (fysieke	eenheden	op	31.12.2009) 

 Totaal aantal statutairen en contractuelen bij het hoofdbestuur:
Statutairen van de binnencarrière 672  

Contractuelen van de binnencarrière 508

Diplomaten 176

Kanseliers 52

Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking 21

Totaal	bij	het	hoofdbestuur 1.429

 Aantal en type diplomatieke en consulaire posten (31.12.2009)
Posten

Ambassades 89 

Consulaten-generaal 20

Consulaten 9

Permanente vertegenwoordigingen 10

Samenwerkingsbureaus* 6

Totaal 134

* Het gaat hierbij enkel om de samenwerkingsbureaus op plaatsen waar geen Belgische diplomatieke post aanwezig is: Bamako, Cotonou, 
Maputo, Niamey, Quito, La Paz. Eenentwintig samenwerkingsbureaus zijn gevestigd in de gebouwen van een ambassade, een consulaat- 
generaal of een permanente vertegenwoordiging. 

In 2009 werd het consulaat in Nice gesloten. Twee 

posten werden geopend: de consulaten-generaal in 

Marseille en Lubumbashi. Het consulaat in Atlanta 

werd omgevormd tot consulaat-generaal. Er werd  

afgestapt van het voornemen om een consulaat- 

generaal in Sydney te openen.
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De mIDDelen

3. Gebouwen

Gebouwen	in	het	buitenland	

Het vastgoedbeleid van de FOD was er ook in 2009 

op gericht snel en adequaat een antwoord te bieden 

aan de noden van ons buitenlands beleid en gepast 

te reageren op de evolutie van de markten. 

Er werden geen gebouwen van de hand gedaan, dat 

in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen talrijke 

verkopen plaatshadden. De belangrijkste was die in 

Tokio, waar België ongeveer twee derden van het  

terrein van zijn ambassade verkocht. Dat maakte het 

mogelijk de bouw van een nieuw ambassadegebouw 

te bekostigen op het stuk terrein dat nog Belgisch 

eigendom is en dan nog steeds een flink batig saldo 

over te houden.

 

Eind 2009 werd het nieuwe gebouw ingericht en 

opgeleverd.

Langs de kant van de aankopen hadden er onderhan-

delingen plaats met het oog op het verwerven van 

kanselarijen in Kiev en Sofia, die echter nog niet tot 

een goed eind zijn gebracht.  

Voorts werden ook een aantal gebouwen hersteld  

of grondig gerenoveerd.  Dat laatste was het geval 

in Algiers, Boedapest, Parijs, Sint-Petersburg, 

Washington en Kigali.

 

In 2010 beginnen werkzaamheden aan een hele reeks 

andere gebouwen: de kanselarijen in Amman, Dublin, 

Kinshasa, Luanda, Parijs, Rabat, Rome-Heilige Stoel 

en de residenties of woningen van medewerkers in 

Bern, Kigali, Rome-Heilige Stoel en Washington.

Op het gewone budget werden in talrijke posten een 

aantal minder ingrijpende werkzaamheden uitge-  

voerd, zowel renovatie- als beveiligingswerkzaam-

heden.

 

In een aantal residenties werden inrichtings- en ver-

fraaiingswerkzaamheden uitgevoerd en diverse kan-

selarijen kregen nieuwe meubels.

  

De dienst bevoegd voor gebouwen in het buitenland 

werkt nauw samen met de cel Overheidsopdrachten, 

die werd gecreëerd op de stafdirectie Personeel en 

Organisatie.

 

Gebouwen in Brussel

De gebouwen in Brussel worden gehuurd. 

Egmont I, het hoofdgebouw, is gelegen aan de 

Karmelietenstraat 15. Egmont II bevindt zich op 

nummer 24. Daarnaast worden kantoorgebouwen  

gehuurd in de Naamsestraat 48 en 59. De FOD huurt  

ook een verdieping in een gebouw in de Brederode-

straat 2.

Het departement beheert in samenwerking met de 

Regie der Gebouwen het Egmontpaleis en kasteel 

Hertoginnedal.



11

4. Begroting en financiële middelen

Organisatie-
afdeling

Programma Opschrift/Onderwerp Krediet in  
vastlegging  

(in duizend EUR)

Krediet in  
ordonnancering 
(in duizend EUR)

1 Beleidsorganen van de minister van Buitenlandse Zaken 3.751 3.751

2  Beleidsorganen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking 2.727 2.727

12 Beleidsorganen van de staatssecretaris voor Buitenlandse 
Zaken  

1.353 1.353

21 Beheersorganen 70.393 70.893

0 Leiding en beheer 70.393 70.893

40 Algemene diensten 15.811 15.811

1 Protocol 2.071 2.071

2 Vorming 1.122 1.122

3 Conferenties, seminaries en andere manifestaties 170 170

4 Humanitaire hulp 1.219 1.219

5 Vertegenwoordiging in het buitenland 3.611 3.611

6 Communicatie, informatie en documentatie 1.719 1.719

7 Internationale samenwerking 5.899 5.899

42 Diplomatieke en consulaire posten en posten voor 
samenwerking

187.607 198.850

0 Bestaansmiddelenprogramma 181.724 182.058

1 Gebouwen fonds 5.883 16.792

43 Directie-generaal Juridische Zaken 521 546

0 Bestaansmiddelenprogramma 521 546

51 Directie-generaal Bilaterale Zaken 7.256 7.256

0 Bestaansmiddelenprogramma 10 10

1 Bilaterale betrekkingen 4.433 4.433

2 Economische expansie 2.813 2.813

52 Directie-generaal Consulaire Zaken 330 343

0 Bestaansmiddelenprogramma 3 3

1 Internationale instellingen 125 125

2 Humanitaire hulp 202 215

53 Directie-generaal Multilaterale Zaken en Mondialisering 169.911 166.215

1 Multilaterale betrekkingen 110.709 110.299

2 Wetenschapsbeleid 3.921 3.921

3 Samenwerking 505 505

4 Humanitaire hulp 54.776 51.490

54 Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking 1.120.672 1.352.451

0 Bestaansmiddelenprogramma 3.661 3.661

1 Gouvernementele samenwerking 424.443 366.532

2 Niet-gouvernementele samenwerking 133.981 242.184

3 Multilaterale samenwerking 403.802 462.223

4 Bijzondere interventies 154.785 277.851

55 Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie 3.599 3.599

1 Europese betrekkingen 3.599 3.599

1.583.931 1.823.795
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1. Protocol

2
De DIenStVerlenInG

Ten	dienste	van	een	groeiende	
diplomatengemeenschap	

De directie Protocol, bevoegd voor het beheer en 

de toepassing van de voorrechten en immuniteiten 

van de diplomatieke zendingen in Brussel, heeft zich 

het afgelopen jaar verder ingezet voor de moderni-

sering van zijn werking en de optimalisering van zijn 

dienstverlening.

De in 2005 opgestarte website van de directie 

Protocol verschaft voortaan, naast de reeds beschik-

bare diplomatieke lijst, uitgebreide informatie inzake 

protocollaire en administratieve regels ten behoeve 

van de diplomatieke gemeenschap. Voorts werden 

circulaires met praktische instructies voor de admi-

nistratie in 2009 aangevuld en werd alle informatie 

bijgewerkt.

Ook het afgelopen jaar werd bijzondere aandacht 

besteed aan de naleving van de verkeerswetgeving 

en de behandeling van en bemiddeling bij geschillen 

waarbij diplomatieke zendingen en hun personeels-

leden betrokken zijn. Voorts volgde de dienst de te-

werkstellingsvoorwaarden van het huispersoneel van 

diplomaten goed op.

284 diplomatieke zendingen
De diplomatieke gemeenschap in België is aanzienlijk. 

Er zijn eind 2009 in ons land 284 diplomatieke zen-

dingen. Daarbij gaat het om 183 bilaterale ambassa-

des en 101 diplomatieke zendingen die bij internatio-

nale organisaties zijn geaccrediteerd. 

Deze 284 zendingen tellen samen 7.585 personeels-

leden, van wie 5.226 diplomaten, 1.948 administratief 

en technisch personeel en 411  bedienend personeel. 

Met familieleden erbij komt het totaal  op 16.667 per-

sonen. Al deze personeelsleden en hun familieleden 

hebben een identiteitskaart nodig, die door Protocol 

wordt afgegeven.

 

Protocol levert eveneens CD-platen af. Bij de diplo-

matieke zendingen zijn er thans 6.437 in gebruik, 

waarvan 4.293 voor de persoonlijke voertuigen van 

diplomaten en 2.144 voor de dienstvoertuigen.

 

In totaal beheerde de directie Protocol medio november 

2009 64.189  bevoorrechte personen (titularissen en 

hun familieleden), van wie een derde bij de diploma-

tieke zendingen en twee derden bij de internationale 

organisaties. Dat is een lichte stijging ten opzichte 

van 2008.

 

Protocol verstrekte in 2008 22.574 identiteitskaar-

ten; medio november 2009 waren het er 21.106. Er 

dient toch wel toegevoegd te worden dat de dienst 

Voorrechten en Immuniteiten uiteindelijk en onvermij-

delijk gevolgen ondervond van een chronisch perso-

neelsgebrek; ondanks de beste inspanningen moes-

ten bepaalde taken, vooral de jaarlijkse update van 

website-informatie, verdaagd worden.

Meer buitenlandse consulaten 
In 2009 werden opnieuw de meeste verzoeken voor 

opening van een ereconsulaat positief beantwoord 

en werd een aantal ereconsuls benoemd.  
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Er waren geen verzoeken tot sluiting van ere-

consulaten.

Het verzoek van de Democratische Republiek 

Congo (DRC) om haar beroepsconsulaat-generaal in 

Antwerpen opnieuw te openen, werd ingewilligd.

Naast de gebruikelijke identiteitskaarten voor per-

soneel van consulaten, werd een dertigtal ‘legitima-

tiekaarten’ nieuw model (formaat en type van de 

Belgische identiteitskaarten) voor ereconsuls uitge-

reikt. Ze vervingen in een aantal gevallen de karton-

nen kaarten die tot nu toe in gebruik waren en zijn 

vijf jaar geldig. 

Protocol reikte eveneens een dertigtal ‘CC’-schildjes 

uit, die dienen om te worden bevestigd naast de 

nummerplaat van de wagens van beroeps- en ere-

consuls. Er werd een nieuwe voorraad van dergelijke 

schildjes aangekocht.

De dienst onderhield geregeld contacten met de 

Belgian Consular Union, die de belangen behartigt 

van de ereconsuls in België en een jaargids uitgeeft.

Nog meer internationale organisaties
België is gastland voor ongeveer negentig internationale 

organisaties, waarvan de meeste in Brussel zijn gevestigd. 

In 2009 begonnen zeven organisaties onderhandelin-

gen met ons land om te komen tot een zetelakkoord. 

Twee nieuwe organisaties dienden een aanvraag in 

met het oog op een eventuele vestiging in België.

De directie Protocol gaf in 2009 11.000 speciale iden-

titeitskaarten af voor de ambtenaren van internatio-

nale organisaties van allerlei aard. Daarnaast kwam 

nog het verstrekken van rijbewijzen en een hondertal 

CD-platen.

Voorts werd de gegevensbank over de internationale 

organisaties helemaal geactualiseerd.

 

Ondertussen verrichtte de dienst ook nog talloze 

andere taken die deel uitmaken van zijn opdracht 

waaronder het doorsturen van de aanvragen van  

documenten naar de daartoe bevoegde overheden. 

Hierbij behandelde de dienst in 2009 300 dossiers die 

betrekking hadden op verkeersovertredingen en een 

honderdtal deurwaardersexploten met betrekking tot 

geschillen als gevolg van niet-betaling, achterstallige 

alimentatie …

Gelijkekansenbeleid voor diplomaten-
gezinnen
In het raamwerk van het gelijkekansenbeleid voor 

mannen en vrouwen sloot België met de Federale 

Republiek Brazilië en de Republiek der Filipijnen een 

wederkerigheidsovereenkomst teneinde enkele  

gezinsleden, vaak de echtgeno(o)t(e), van diploma-

tieke en consulaire ambtenaren in de gelegenheid 

te stellen bezoldigde arbeid te verrichten in de ont-

vangststaat. Het akkoord tussen België en Kroatië 

over hetzelfde onderwerp trad op 2 mei 2009 in 

werking.
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Enkele cijfers: 
Verwerkte	aanvragen	voor Totaal

Diplomatieke parkeerkaarten voor luchthaven Brussels Airport 54

Aanvragen voor het vipsalon 3.970 

Behandeling aanvragen tijdelijke badges voor luchthaven Brussels Airport 1.402

Behandeling aanvragen permanente badges op de luchthaven Brussels Airport 255

Veiligheidsdossiers (inbraken,  officiële recepties, manifestaties …) 500

Werkbezoeken

Aantal vips
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4.500 belangrijke bezoekers 
ontvangen

De directie Protocol zorgde opnieuw voor een vlot 

verloop van talrijke bezoeken van buitenlandse 

gasten. 

In totaal kwamen ongeveer 4.500 buitenlandse vips 

op werkbezoek naar België: buitenlandse staatshoof-

den, regeringsleiders, ministers van Buitenlandse 

Zaken, andere ministers en hoogwaardigheidsbekle-

ders. Het gaat hierbij om bezoeken aan de EU of aan 

de NAVO maar ook bilaterale bezoeken waarbij een 

onderhoud wordt georganiseerd met een lid van de 

koninklijke familie, met de premier of met de minister 

van Buitenlandse Zaken. In vele gevallen gaat het om 

een combinatie van beide.

 

Er werden in 2009 acht officiële bezoeken georga-

niseerd:

 De minister van Buitenlandse Zaken van  Colombia  >

(3-5 februari)

 De vicepresident van Indonesië (6-7 februari) >

 De president van Tadzjikistan (9-11 februari) >

 De minister van Buitenlandse Zaken van  Polen   >

(18 maart)

 De president van Brazilië (3-5 oktober) >

 De vicepresident van de Volksrepubliek China   >

(7-10 oktober)

 De president van Oekraïne (15-16 oktober) >

 De president van Burundi (22-25 oktober) >

Er vonden in 2009 geen inkomende staatsbezoeken 

plaats.
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Het Protocol organiseert ook, in nauwe samenwer-

king met het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse 

Zaken, de bezoeken die plaatsvinden in het raam van 

de Europese Raden in Brussel. In 2009 waren er zes 

dergelijke topontmoetingen.

Veiligheid buitenlandse gasten
De directie Protocol zet zich ook in om de verblijven 

van buitenlandse gasten in alle veiligheid te laten  

verlopen. Op luchthavens is het belangrijk dat zij  

terechtkunnen in goedbeveiligde ruimtes, zoals vip-

salons. In 2009 werd op Brussels Airport het gereno-

veerde vipsalon geopend. 

Voorts zorgen badges en toegangskaarten ervoor dat 

enkel betrouwbare personen worden toegelaten.

 

Enkele cijfers over 2009 maken duidelijk welke rol de 

directie speelde in de beveiliging van diplomatieke 

zendingen.

Druk	jaar	voor	Egmont	ii

Vanaf augustus 2009 lagen de activiteiten in het 

Egmontpaleis en het conferentiecentrum stil als 

gevolg van de restauratie- en verbouwingswerk-

zaamheden die werden uitgevoerd met het oog op 

het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 

tijdens de tweede helft van 2010.  Daarentegen was 

het net heel druk in het complex Egmont II, waarin 

zich de Europazaal bevindt die plaats biedt aan 450 

personen, evenals het Atrium, de Polyvalente Zaal, 

de zalen Brel en Toots.

 

Er hadden in 2009 een aantal markante evenementen 

plaats zoals de conferentie over de mensenhandel 

van de ngo Payoke, die werd georganiseerd tijdens 

het Zweedse voorzitterschap van de EU. Ze werd bij-

gewoond door koningin Paola en koningin Sylvia van 

Zweden.

 

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere verwelkomt 
zijn Amerikaanse ambtgenote, Hillary Clinton, op Hertoginnedal. 
Mevrouw Clinton was in Brussel voor de NAVO-top, 4 december 
2009 © BELGA

Voorts werd in Egmont II ook het twintigjarige be-

staan gevierd van Actiris, de Brusselse gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling. De viering werd 

bijgewoond door koning Albert II. Er hadden in de 

gebouwen ook diverse evenementen plaats die 

werden georganiseerd door de NAVO en de Europese 

Commissie. Daaronder was ook de bijeenkomst EU-

Japan.

 

Ook het Domein Hertoginnedal was in de loop van 

2009 flink bezet, zowel het kasteel als de priorij.  

Er werden niet alleen diverse Europese raden gehou-

den maar ook plechtige ontvangsten ter gelegen-

heid van vier bezoeken: die van de presidenten van 

Brazilië, Oekraïne en Burundi en van de vicepresident 

van China. Op 4 december vergaderde minister Steven 

Vanackere er ook met mevrouw Hillary Clinton, die 

naar Brussel was gekomen voor de NAVO-top.

De traditionele conferenties van het Egmontinstituut 

hadden gedeeltelijk in Egmont II en op Hertoginnedal 

plaats.

Opening van het gerenoveer-
de vipsalon op de luchthaven 
Brussels Airport, maart 2009 
© BELGA
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Adel	en	ridderorden

De dienst Ridderorden, in nauwe samenwerking met 

de diensten van de Eerste Minister en de betrokken 

administraties, produceerde en publiceerde weer een 

reeks specifieke reglementen en gelijkstellingen in de 

publieke sector.

In uitvoering van de wet betreffende de toekenning 

van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden 

(1 mei 2006) en van het koninklijk besluit tot vast-

stelling van de regels en de procedure tot toeken-

ning van eervolle onderscheidingen in de Nationale 

Orden (15 oktober 2006), samen gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006, heeft de 

dienst Ridderorden, in nauwe samenwerking met de 

diensten van de Eerste Minister en de betrokken ad-

ministraties, weer een reeks specifieke reglementen 

en gelijkstellingen in de publieke sector voorbereid, 

afgewerkt en gepubliceerd. De dienst Ridderorden 

verleende tevens zijn medewerking aan de tentoon-

stelling Krása evropské faleristiky. Vyznamenání 

Clenskych Zemí Evropské Unie / The Beauty of 

European Faleristics. European Union Member States 

and their Honours (die liep van 2 februari tot 1 maart 

2009 in het Nationaal Museum in Praag).
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De mIDDelen

Bij de bevolking is de FOD vooral bekend door de 

diensten die consulaten en ambassades aan landge-

noten en buitenlanders verlenen die visa of andere 

documenten nodig hebben. Er heerste ook dit jaar 

heel wat drukte in onze buitenlandse posten en op 

het hoofdbestuur, waar medewerkers zich bezig-

hielden met de organisatie van nieuwe methoden om 

problemen als illegale migratie doeltreffender aan te 

pakken.

 

Biometrie	in	paspoorten	 
en	visa

Biometrie is de vaststelling van meetbare eigen-

schappen van personen op basis waarvan zij op onte-

gensprekelijke wijze kunnen geïdentificeerd worden. 

De meetbare eigenschappen die zullen worden geïn-

tegreerd in visa en paspoorten zijn digitale vingeraf-

drukken en een identiteitsfoto.

 

Paspoorten
Een verordening van de EU verplichtte de lidstaten 

ertoe vanaf eind juni 2006 in al hun paspoorten 

een chip aan te brengen met daarop de persoons-

gegevens en een digitale foto van de paspoort-

houder. Eind juni 2009 kwam daar de verplichting 

bij op de chip ook de vingerafdrukken van de beide 

wijsvingers op te slaan. Dit betekent dat alle pas-

poortbureaus moeten worden uitgerust met appa-

ratuur voor het nemen van een digitale foto en vin-

gerafdrukken. Dit project werd opgesplitst in twee 

overheidsopdrachten.

 

2. Consulaire zaken

Voor de uitrusting van de diplomatieke en consulaire 

posten werd samengewerkt met de dienst Visa en de 

opdracht werd gegund aan de firma Zetes, een spe-

cialist in identificatiesystemen. Die is intussen reeds 

begonnen met het uitrusten van de posten. 

Voor de uitrusting van de gemeenten en provincie-

besturen werd een aanbestedingsprocedure opge-

start, die eind 2010 moet resulteren in de plaatsing 

van installaties in een aantal testgemeenten.

Het personeel van het paspoortbureau krijgt een op-

leiding om het vertrouwd te maken met de apparaten 

voor het nemen van foto’s en vingerafdrukken. Alles 

kan op een vrij eenvoudige manier gebeuren dankzij 

een applicatie die werd ontwikkeld door de dienst ICT. 

De DIenStVerlenInG

Close-up van een vingerafdruk © BELGA



18

Na een openbare aanbestedingsprocedure kon in 

september het contract met de leverancier worden 

afgesloten.

Posten Noord-Afrika al uitgerust 
In het najaar werden de zes posten in Noord-Afrika 

– Rabat, Casablanca, Tunis, Tripoli, Algiers en Caïro – 

reeds van de nodige uitrusting voorzien: 

De keuze om te starten met de Noord-Afrikaanse 

posten is in overeenstemming met de Europese be-

slissing om de afname van biometrie voor visumaan-

vragers gefaseerd in te voeren. Noord-Afrika is de 

eerste regio waar alle Schengenlidstaten startklaar 

moeten zijn om bij de start van het VIS biometrische 

visa af te geven.

Tijdens zes biometriezendingen werd het materiaal 

getest en geïnstalleerd en werd het consulair perso-

neel opgeleid.

Afgegeven	akten	op	zendingen	
en	posten

De Belgische zendingen en posten in het buitenland 

gaven in 2009 3.611 akten af in verband met natio-

naliteitskeuze of -toekenning. Het gaat hoofdzakelijk 

om ‘toekenningverklaringen’ (waarbij een Belgische 

ouder vraagt zijn in het buitenland geboren kind 

de Belgische nationaliteit toe te kennen) en opties 

(keuze voor de Belgische nationaliteit).

 

Daarnaast ontvingen onze zendingen en posten in 

2009 296 aanvragen tot naturalisatie. 

Andere akten hadden betrekking op de burgerlijke 

staat (389 akten, hoofdzakelijk erkenningen) of 

waren notarieel van aard (812 akten, het merendeel 

volmachten en huwelijkscontracten).

De belangrijkste wijziging voor de paspoortaanvrager, 

vooral in de posten, is dat hij of zij zich persoonlijk 

moet aanmelden. Anders is de afname van de biome-

trische gegevens immers onmogelijk. 

Samen met het invoeren van de biometrie in het pas-

poort, wordt er overgeschakeld op een elektronische 

verzending van het aanvraagformulier naar het pro-

ductiecentrum. Daardoor kan er, vooral voor de aan-

vragen afkomstig uit de posten, aanzienlijke tijdwinst 

worden geboekt.

Visa en VIS-databank tegen illegale 
migratie
België is, zoals alle andere Schengenlidstaten, gebon-

den aan de Europese verplichting tot invoering van 

biometrie in visa. 

In de praktijk zullen alle alfanumerieke en biometri-

sche gegevens van alle visumdossiers ingediend bij, 

afgegeven of geweigerd door alle Schengenlidstaten, 

worden opgeslagen in de gemeenschappelijke 

Europese databank (= Visa Information System-

databank – VIS-databank).

 

De uitwisseling van visumgegevens wordt hier-

door geformaliseerd en geautomatiseerd en de 

Schengenlanden kunnen met deze gegevens beter 

gewapend de strijd aanbinden tegen visashopping 

en illegale migratie. Het VIS-systeem treedt naar  

verwachting in werking in 2011.

 

Om tegen die tijd voldoende ervaring op te doen is 

België alvast begonnen met de afname van biometri-

sche gegevens van visumaanvragers.

Met het oog op de aankoop van materiaal voor de uit-

rusting van de diplomatieke posten werkten de betrok-

ken diensten in 2009 een gedetailleerd bestek uit. Dit 

gebeurde in samenwerking met de dienst Paspoorten 

omdat de biometrische gegevens zowel voor visa- als 

voor paspoortaanvragers zullen worden gebruikt. 
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Vs	inspecteert	België	in	 
context	visumvrijstelling	

Het Amerikaanse visumontheffingsprogramma (US 

Visa Waiver Program – VWP) geeft de staatsburgers 

van 35 deelnemende landen de mogelijkheid om in 

de Verenigde Staten als tijdelijke bezoekers binnen 

te komen voor zakelijke of toeristische doeleinden 

zonder in het bezit te hoeven zijn van een visum  

aangevraagd bij een Amerikaans consulaat.

Van 2 tot en met 6 maart 2009 was een Amerikaanse 

delegatie (DHS - Office of Policy Development, Office 

of Intelligence and Analysis, Customs and Border 

Protection, Immigration and Customs Enforcement) 

op bezoek om België te evalueren. Bedoeling was na 

te gaan of ons land nog langer aan alle voorwaarden 

voldoet die nodig zijn om zijn burgers visumvrij naar 

de VS te kunnen laten reizen. 

Thema’s zoals immigratie en asiel, terrorismebestrij-

ding, georganiseerde misdaad, de procedure voor de 

afgifte van paspoorten en de strijd tegen valse  

documenten kwamen aan bod. Er werd een bezoek 

gebracht aan Brussel Nationale Luchthaven en 

de haven van Oostende. Ook de manier waarop 

België de grensinspectie organiseert werd terdege 

bestudeerd. 

Europese	coördinatie	in	crisis-
situaties

In het kader van de Europese consulaire samenwer-

king, werd binnen de Europese consulaire werkgroep 

(COCON) het ‘lead state’-concept uitgewerkt, waarbij 

een EU-lidstaat als zich in een of ander derde land 

een crisissituatie voordoet de leiding op zich kan 

nemen van de consulaire coördinatie. De aanstel-

ling van ‘leidende’ staten gebeurt op vrijwillige basis. 

Indien nodig kunnen ook twee lidstaten als ‘lead 

state’ worden aangesteld. 

Er werd in 2009 ook een aanzet gegeven tot een 

betere coördinatie van crisissituaties tussen de 

hoofdsteden van de lidstaten. Tijdens het Zweedse 

EU-voorzitterschap werd een ‘checklist’ opgesteld 

van acties die tijdens een crisissituatie moeten 

worden ondernomen om ervoor te zorgen dat 

alle acties op een degelijke manier gecoördineerd 

worden. 

Voorts stelde het secretariaat van de Raad een ver-

nieuwde website in werking, Consular Online – CoOL, 

ten behoeve van de crisiscentra en consulaire dien-

sten van de EU-lidstaten. Er is op die website een 

informatieforum dat het mogelijk maakt op een 

eenvoudige manier informatie uit te wisselen. Dat 

is zeer belangrijk, omdat men op die manier tijdens 

een crisisperiode informatie kan verspreiden over de 

EU-onderdanen die in het crisisgebied aanwezig zijn 

en over de eventuele plannen tot evacuatie van deze 

EU-burgers.
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3. Crisisbeheer
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Crisiscentrum	versterkt

Na een lange periode onderbemand te zijn geweest, 

onder meer door personeelsverloop, kwam het 

Crisiscentrum in het laatste trimester van 2009 op 

zijn volledige getalsterkte. Hiermee was niet alleen 

de voortzetting van de normale activiteiten gegaran-

deerd maar kon ook worden gedacht aan een verbe-

tering en uitbreiding van de dienstverlening.

 

Griepvirus	veroorzaakt	onrust

In 2009 werd de wereld opgeschrikt door een ophef-

makende crisis van sanitaire aard: het A/H1N1-virus 

maakte wereldwijd een aanzienlijk aantal slachtoffers 

en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) riep het 

gebeuren zelfs uit tot pandemie. Her en der deden 

zich paniekreacties voor. Het Crisiscentrum vergaar-

de, in nauwe samenwerking met de posten, infor-

matie om een globaal overzicht betreffende de ernst 

van deze pandemie te verwerven. 

In mei voorzag de dienst reeds een groot aantal 

posten van het vaccin Tamiflu. Toen eind 2009 de 

nodige hoeveelheid vaccin beschikbaar werd, kon 

Buitenlandse Zaken ervoor zorgen dat alle perso-

neelsleden die niet waren opgenomen in het vaccina-

tieplan van het gastland, konden worden ingeënt in 

het kader van het Belgische vaccinatieplan. Het was 

het Crisiscentrum dat, in samenwerking met het  

medisch centrum en de verzendingsdienst, de vaccins 

naar de desbetreffende posten verzond. Zo kon het 

uitgezonden en lokale personeel nog voor het jaar-

einde tegen het A/H1N1-virus worden beschermd.

B-FAsT	in	het	geweer

Binnen onze dienst vervult het permanente secre-

tariaat B-FAST een zeer belangrijke opdracht. Het 

verzorgt het dagelijkse beheer inzake aankopen, op-

leidingen, budget en dergelijke maar is vooral bekend 

door zijn snelle tussenkomst in noodsituaties. 

B-FAST voerde in 2009 twee succesvolle operaties uit. 

In januari werden kinderen die werden gewond  

tijdens de militaire operatie van het Israëlische leger 

tegen Hamas uit Gaza naar België geëvacueerd om er 

medische verzorging te krijgen. 

In oktober verleende B-FAST bijstand in Sumatra, 

dat getroffen werd door een aardbeving. Het team 

zorgde ervoor dat er twee waterzuiveringsstations 

werden geïnstalleerd. Deze werden nadien overge-

dragen aan een lokale organisatie. 

Deze Palestijnse jongen werd gewond geraakt tijdens het militair 
treffen tussen het Israëlische leger en Hamas. Na enkele operaties 
in het Sint-Pieters-Ziekenhuis in Brussel staat hij, samen met zijn 
grootmoeder, klaar om naar Gaza terug te keren. © BELGA
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reisadviezen	voor	171	landen

Eén van de kerntaken van de dienst is het opvolgen 

van de reisadviezen. Het aantal landen waarvoor 

de FOD reisadviezen verstrekt is de voorbije jaren 

voortdurend gestegen. Eind 2009 stond de teller op 

171. Het publiek stelt deze vorm van dienstverlening 

zeer op prijs. Onze adviezen zijn voor reizigers een 

zeer waardevolle informatiebron. Dat blijkt ook uit 

het aantal raadplegingen van de website van de FOD, 

waar de rubriek ‘Reisadviezen’ een van de meest  

bezochte is. 

Crisisdossiers

Er werd in 2009 ook veel aandacht besteed aan 

het actualiseren en optimaliseren van de crisisdos-

siers. Hoewel iedere crisis anders is en crisissen ook 

meestal niet te voorspellen zijn, is het toch aangewe-

zen er zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. In die 

optiek vormen de ‘crisisdossiers’ een onontbeerlijk 

instrument, waaraan de dienst ook in 2010 zal voort-

bouwen.

Actief	in	samenwerkingsver-
banden

Op nationaal niveau werkt het Crisiscentrum nauw 

samen met Defensie voor het Defense & Foreign 

Affairs Crisis Team (DFACT), en met de Kustwacht 

voor het internationaal rampenplan. 

Op internationaal niveau is de dienst eveneens be-

trokken bij diverse activiteiten en initiatieven. Op het 

niveau van de Europese Unie is dat onder andere het 

geval met de COCON en de Club van Boedapest voor 

Open Source Intelligence (OSINT). 

Tevens neemt de dienst deel aan de Non-combattant 

evacuation operations Coordination Group (NCG),  

die internationale samenwerking bij evacuatieopera-

ties nastreeft.

Deze samenwerking met Defensie en internationale 

partners heeft tot doel een snelle en gecoördineerde 

actie voor te bereiden ten behoeve van Belgische 

burgers die in het buitenland in gevaar zouden zijn 

door het uitbreken van een ernstige crisis. Die actie 

kan gaan van juiste informatieverstrekking tot, indien 

nodig, een evacuatieoperatie uit het crisisgebied.

Civiele	crisisbeheersing	(CCB)

Twee feiten op het vlak van civiele crisisbeheersing 

die in 2009 van groot belang waren voor de FOD zijn 

de ontwikkeling van een nationale strategie en de 

invoering van een financieringsmechanisme voor de 

missies.

De nationale strategie is het resultaat van teamwerk 

in een interdepartementale groep (BZ, Defensie, 

Binnenlandse Zaken en Justitie), gecoördineerd door 

Buitenlandse Zaken. Momenteel buigt een werkgroep 

van afgevaardigden uit meerdere beleidscellen zich 

over de slotversie van deze strategie alvorens die 

ter goedkeuring voor te leggen aan de regering. Het 

document wordt wel een strategie genoemd, maar 

is eigenlijk een werkinstrument, dat onder meer de 

structuren en bevoegdheden van de civiele beheer-

sing beschrijft, de voorbereiding van de missies, de 

opleiding en aanwerving van het personeel en de 

financiering.

De Raad moedigt elke EU-lidstaat aan om een nati-

onale strategie aangaande civiele crisisbeheersing 

in te voeren, om zodoende voldoende personeel 

te kunnen meesturen met het sterk stijgend aantal 

GVDB-missies. 

De beleidscellen van de FOD’s die betrokken zijn bij 

CCB-missies hebben onderling een financierings- 

Na de aardbeving op Sumatra 
in Indonesië zorgde het 
B-FAST-team voor de installa-
tie van twee waterzuiverings-
stations. © B-FAST,  
Jean-Pierre Arnould
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mechanisme uitgewerkt gebaseerd op een inter-

departementale budgetenveloppe. Er werd over-

eengekomen dat vanaf 2010 de FOD Buitenlandse 

Zaken die budgetenveloppe zal beheren. De andere 

FOD’s moeten hun uitgaven prefinancieren, maar 

ze zullen worden teruggestort op basis van de 

budgetenveloppe.

De personeelssterke aan de missies in 2009 zag eruit 

als volgt:

EULEX Kosovo + EUSR: 40

EUPO DRC: 4

EUPM BiH: 2,5

EUPOL COPPS: 2

EUMM Georgië: 1

EUBAM Rafah: 0,5

Tot de andere activiteiten moet ook worden ver-

meld de gezamenlijke organisatie door de FOD BZ, 

het Egmont Instituut, de federale politie en de FOD 

Justitie van twee opleidingssessies basic generic trai-

ning en een opleiding (in Brussel en Den Haag) in het 

kader van de Benelux van Irakese magistraten en  

politiemensen voor de GDVB-missie  EUJUST LEX.
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4. Vredesopbouw
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Projecten	voor	een	vreedzamere	
wereld

De dienst Vredesopbouw heeft als opdracht projec-

ten op het gebied van conflictpreventie en vredesop-

bouw te financieren en dat in overeenstemming met 

de prioriteiten van ons buitenlands beleid. Hiervoor 

beschikte de dienst in 2009 over een budget van 

30.640.297,70 euro. Alle financieringsvoorstellen 

worden getoetst aan criteria die werden goedgekeurd 

door de minister van Buitenlandse Zaken. Deze staan 

vermeld op de website van het departement:  

www.diplomatie.be/nl/policy.

Thema’s
In 2009 besteedde de dienst Vredesopbouw bijzon-

dere aandacht aan volgende actieterreinen:

opbouw en versteviging van de rechtsstaat >

opbouw van vrije en democratische media >

goed beheer van natuurlijke rijkdommen >

steun aan vredes- en electorale processen >

ontwapening, ontmijning, strijd tegen de versprei- >

ding van kleine wapens, antipersoonsmijnen en 

fragmentatiebommen

steun aan burgerslachtoffers van conflicten >

Regio’s
In de Centraal-Afrikaanse regio wordt gefocust op 

volgende thema’s:

het seksuele geweld en de kindsoldaten >

natuurlijke rijkdommen >

de wederopbouw van het justitieapparaat en tran- >

sitionele justitievormen

de hervorming van de veiligheidssector  > (Security 

Sector Reform)

kleine wapens, antipersoonsmijnen, ontwapening  >

en ontmijning

In 2009 hadden onze interventies hoofdzakelijk 

plaats in het gebied van de Grote Meren, het Midden-

Oosten, de Balkan en Azië. Speciaal interessepunt 

was dit jaar Afghanistan.

De Belgische vzw APOPO heeft een efficiënte technologie ontwik-
keld voor het opsporen van landmijnen. Ze maakt daarbij gebruik 

van de Afrikaanse hamsterrat. © Xavier Rossi

De organisatie Halo Trust heeft dit Afghaanse dorp ontmijnd. Het 
leven komt er geleidelijk weer op gang. © FOD Buitenlandse Zaken, 
Delphine de La Vallée Poussin
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1. België in bilateraal verband

3

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking zorgt ervoor dat België, 

in overeenstemming met de beleidskeuzes van zijn 

regering, zijn rol in de wereld kan spelen. Dat doet 

het via zijn betrekkingen van land tot land, als lid 

van de Europese Unie en binnen talrijke multilaterale 

instellingen.  

West-Europa	en	noord-Amerika

Verenigd Koninkrijk
Ter gelegenheid van haar tiende editie bracht de 

Belgisch-Britse conferentie een tachtigtal deelne-

mers van beide landen samen om zich gedurende 

twee halve dagen te buigen over een maatschappelijk 

thema. Dit jaar was het onderwerp Innovating our 

Way out of the Crisis  aan de orde. Politici, zakenlui, 

academici en journalisten zochten naar mogelijk- 

heden om de crisis te boven te komen door middel 

van innovatie en bekeken aspecten als bevordering 

van werkgelegenheid, promotie van competitiviteit 

en ondernemerschap, gebruik van milieuvriendelijke 

middelen …  De Belgisch-Britse conferentie is een ini-

tiatief dat de voormalige eerste ministers Tony Blair 

en Guy Verhofstadt lanceerden bij hun ontmoeting 

in 1999. Zij wordt gestuurd door een raad met twee 

covoorzitters en staat onder het patronship van HRH 

the Prince of Wales and ZKH prins Filip van België.

 

Verenigde Staten
Op 11 oktober vond in Rome de heiligverklaring van 

Pater Damiaan  plaats. De diocese van Honolulu in 

Hawaï organiseerde een reis naar België en Rome 

waaraan ongeveer 550 personen deelnamen. Pater 

Damiaan is in Hawaï een belangrijk en gewaardeerd 

figuur. Hij heeft een standbeeld in het Capitool in 

De 10e editie van de Belgisch-Britse conferentie, met onder meer 
dhr. Dirk Achten, de voorzitter van het directiecomité  

van de FOD BZ © FOD BZ

De heiligverklaring van pater Damiaan in de Sint-Pietersbasiliek 
van Rome, 11 oktober 2009 © BELGA
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Washington en op het plein voor het parlement van 

Hawaï in Honolulu. De heiligverklaring van Damiaan 

vond ook weerklank in de Amerikaanse pers, niet 

alleen omdat hij belangrijk is voor Hawaï maar ook 

omwille van de persoonlijke band van president 

Obama met deze staat. In de krantenartikelen werd 

ook de link met België gelegd.

Op 1 november 2009 vertegenwoordigde onze  

ambassadeur in Washington de Belgische overheden 

in Honolulu bij de vieringen voor de heilige Damiaan, 

waarvoor ook kardinaal Godfried Danneels was 

overgekomen.

Duitsland
De ambassade van Duitsland in Brussel organiseerde 

in 2009 de eerste Belgisch-Duitse conferentie. Ze had 

plaats in het Academiënpaleis van 14 tot 15 oktober. 

Ambassadeur Reinhardt Bettzuege koos als thema 

Partners in Innovation and Education. Bedoeling van 

de bijeenkomst was bij beide landen meer interesse 

op te wekken voor wat er bij de andere op weten-

schappelijk vlak gebeurt en de uitwisseling tussen 

academici te bevorderen. Premier Leterme hield bij de 

opening van het evenement een toespraak.

Frankrijk
Op 3 april 2009 ondertekenden in Brugge de 13 be-

trokken instanties de samenwerkingsovereenkomst 

voor het Groupement européen de coopération ter-

ritoriale (GECT), West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-

Côte d’Opale. Ondertekenaars waren onder andere 

de federale staat en bij de aanwezigen waren minis-

ter Hilde Crevits en de prefect van de Franse regio, 

Jean-Michel Bérard. 

De zetel van de GECT is gevestigd in Duinkerke 

(Communauté urbaine de Dunkerque), de operatione-

le diensten bevinden zich in Veurne. De GECT is een 

juridisch instrument dat werd gecreëerd door de EU. 

Het heeft de bedoeling een degelijke institutionele, 

technische en financiële omkadering te geven aan de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen de pro-

vincie West-Vlaanderen, de Opaalkust en het arron-

dissement Duinkerke. 

Benelux
Op 6 juni 2009 ondertekende de federale staat met 

de gewesten en gemeenschappen in Eupen een sa-

menwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging van 

het Koninkrijk België in de instellingen van de Benelux.

Het Comité van Ministers, het opperste orgaan van 

de Benelux, kwam op 8 december 2009 in Brussel 

bijeen om de prioriteiten vast te leggen en de krijtlij-

nen te trekken voor de samenwerking binnen de or-

ganisatie in 2010.

De ministers keurden het werkplan goed voor 2010. 

De Benelux hoopt dat dit jaar even vruchtbaar wordt 

als het vorige. Er werden in 2009 immers heel wat 

successen geboekt zoals de  verlenging van de  

cabotage (het vrij opnemen van terugvrachten in het 

andere land) in het wegvervoer, de start van de  

samenwerking op het vlak van de gasvoorziening (het 

zogenaamde Gasplatform) en het opzetten van een 

gemeenschappelijk jeugdbeleid.

 

Er wachten de Benelux in 2010 diverse uitdagingen: 

het opstarten van een website gewijd aan het werken 

over de grens, de versterking van de samenwerking 

tussen politiediensten en de strijd tegen de kleine 

stofdeeltjes die vrijkomen in het wegverkeer, dat 

alles in samenwerking met het Bundesland Noordrijn-

Westfalen. 

De ministers willen ook de efficiëntie verbeteren van 

de spoorlijn die Brussel, Den Haag en Luxemburg met 

elkaar verbindt. Een werkgroep waarin de drie lidsta-

ten vertegenwoordigd zijn zal zich hiermee bezighou-

den. Hij krijgt hierbij de steun van het secretariaat-

generaal van de Benelux. Voorts gaf het Comité van 

Ministers de aanzet tot een modernisering van het 

Beneluxparlement.  
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CCR: afvalstoffenverdrag voor binnenvaart 
Op 22 september 2009 ratificeerde België als laatste 

ondertekenend land het Afvalstoffenverdrag voor 

de Rijn- en Binnenvaart. Daardoor trad het Verdrag 

op 1 november 2009 in werking. Het gevolg is dat de 

belasting van het milieu door de binnenvaart verder 

wordt gereduceerd en dat deze sector zich met recht 

kan opwerpen als ecologisch verantwoorde vervoers-

drager. De voorschriften die voortaan gelden zijn  

gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’.

België is in 2010-2011 voorzitter van de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Bij het vastleg-

gen van de oriëntaties hiervoor legde het de nadruk 

op de optimalisatie van de samenwerking met de 

Europese Commissie voor het stimuleren van de  

binnenvaart als duurzaam transportmiddel.

Centraal-	en	Oost-Europa

Rusland
Rusland blijft, net als Oekraïne, een belangrijke poli-

tieke gesprekspartner.

 

In januari had in Luxemburg de zevende Gemengde 

Commissie met Rusland plaats. 

Voorts werd het actieplan 2010-2012 afgewerkt dat in 

2010, samen met een gepland bezoek van de minis-

ter, een nieuwe impuls zal geven aan onze bilaterale 

relaties. In 2011 volgt een economische missie onder 

leiding van prins Filip.

Oekraïne
Wat Oekraïne betreft kwam in oktober 2009, met 

het officieel bezoek van president Joesjtsjenko en 

minister van Buitenlandse Zaken Porosjenko, de 

bekroning van de toenadering die al enige jaren 

aan de gang is. Ook in 2009 werd daaraan gewerkt 

met onder andere de evaluatie halfweg van de met 

Oekraïne in 2008 ondertekende road map voor bila-

terale relaties en de opening in oktober van het ere-

consulaat in Lviv.

Moldavië
Moldavië trok veel aandacht: de EU en ook België 

wensten de democratische omwenteling onomkeer-

baar te maken. In dit kader werd de nieuwe premier, 

Vlad Filat, ontvangen door premier Van Rompuy 

en ging de directie-generaal Multilaterale Zaken en 

Mondialisering op missie naar Chisinau.

 

Onze ambassadeur in Boekarest zette ondertus-

sen de Belgische aanwezigheid in Chisinau extra in 

de verf door meer frequente verplaatsingen naar 

Moldavië en het organiseren van de eerste receptie 

voor Koningsdag op 15 november.

Roemenië
België werkte ook aan een duurzame verdieping van 

de bilaterale en multilaterale relaties met de EU-

lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Een hoogte-

punt in de relaties met Roemenië was het staatsbe-

zoek van het Belgische vorstenpaar aan dat land van 7 

tot 9 juli 2009. Het was een succesrijk bezoek, zowel 

voor de betrekkingen van staat tot staat, als voor de 

economische betrekkingen en de uitwisseling tussen 

universiteiten en vorsers. Er werden vijf protocols on-

dertekend op economisch en op universitair vlak en 

inzake samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.

  

Tsjechië, Hongarije en  
Polen EU-voorzitter
De EU-voorzitterschappen van Tsjechië (eerste helft 

2009), Hongarije (eerste helft 2011) en Polen (tweede 

helft 2011) namen een belangrijke plaats in bij de 

diverse bilaterale contacten van de minister van 

Buitenlandse Zaken en andere regeringsleden met 

hun homologen uit deze landen. Deze ontmoetingen 

droegen niet alleen bij tot de versteviging van het 

draagvlak voor ons EU-voorzitterschap in de tweede 

helft van 2010 maar versterkten ook het kader voor 

onze bilaterale betrekkingen.

Koning Albert II en konin-
gin Paola bezoeken een 
ontwikkelingsproject in 
Roemenië, 9 juli 2009.  
© BELGA
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Polen
In 2009 was er veel aandacht voor Polen. Er waren 

diverse initiatieven om de 90e verjaardag van de 

diplomatieke betrekkingen te gedenken, waaron-

der een colloquium dat op 18 maart 2009 in Brussel 

plaatshad. Er werden ook evenementen georgani-

seerd naar aanleiding van de 70e verjaardag van het 

begin van de Tweede Wereldoorlog. Gelet op het 

economische en toeristische potentieel van Polen 

en tevens met het oog op Euro 2012, het EK-voetbal, 

werden enkele bijkomende ereconsulaten geopend. 

België had er al in Poznan, Katowice en Bydgoscsz  

en kreeg er nu twee bij: in Lodz en Gdynia-Gdansk.

 

Bulgarije
Bulgarije vierde in 2009 de 130e verjaardag van zijn 

diplomatieke betrekkingen met België. Dit feit werd 

speciaal in de kijker gezet door een ontmoeting 

tussen de ministers van  Buitenlandse Zaken van 

beide landen op 7 oktober in Brussel.

Baltische staten
België verloor ook zeker de Baltische staten niet uit 

het oog. In oktober had in Vilnius het zesmaandelijk-

se overleg Benelux-Balten plaats. Kort daarop was er 

een ontmoeting van eerste minister Van Rompuy met 

de Litouwse presidente, Dalia Grybauskaité.

Zuidoost-Europa

Westelijke Balkan
België nam actief deel aan de inspanningen van 

de internationale gemeenschap ten gunste van de 

landen van de westelijke Balkan die verder werken 

aan hun stabilisatieproces en uiteindelijk de roeping 

hebben lid te worden van de EU en de NAVO.

 

Het Belgische engagement uitte zich in directe bij-

dragen aan de multilaterale zendingen in het gebied.  

In Bosnië-Herzegovina namen twee landgenoten deel 

aan de politiemissie van de EU, de EUPM.

In Kosovo had België bijna 200 militairen als onder-

deel van de vredesmacht van de NAVO (KFOR). Ons 

land vaardigde ook 45 politiemensen, magistraten en 

experts af naar EULEX, de civiele zending van de EU.

 

Binnen de EU verleende België voorts zijn politieke 

steun aan het stabilisatie- en associatieproces dat 

uiteindelijk de landen van de westelijke Balkan naar 

een toetreding moet leiden. In deze context ziet 

België speciaal toe op de naleving van de voorwaar-

den die de EU heeft gesteld, vooral met betrekking 

tot de mensenrechten en de rechten van minder-

heden, de rechtsstaat en de samenwerking met het 

Internationaal Tribunaal voor ex-Joegoslavië.

   

Preventieve diplomatie
België nam ook een aantal initiatieven die passen in 

zijn beleid van preventieve diplomatie en conflictpre-

ventie. Ze zijn speciaal gericht op de identificatie van 

mensen die zijn verdwenen tijdens het conflict en de 

reïntegratie van voormalige leden van de in juni ont-

bonden burgermilitie KPC (Kosovo Protection Corps), 

de strijd tegen de mensenhandel (Servië), de verster-

king van het gerechtelijke apparaat en de bestrijding 

van de straffeloosheid (Bosnië-Herzegovina).

Werken aan bilaterale betrekkingen
Parallel promootte de FOD bij de diverse federale  

instanties de versterking van het wettelijke kader 

van onze bilaterale betrekkingen met de landen van 

de regio via overeenkomsten inzake voorkoming van 

dubbele belastingen, politionele samenwerking,  

bescherming van investeringen, wegtransport, ... 

Met het oog op het Belgische voorzitterschap van de 

Europese Raad tijdens het tweede semester van 2010 

hadden talrijke bilaterale contacten plaats, zowel in 

Brussel als in de hoofdsteden van de betrokken lid-

staten. Deze contacten worden in 2010 voortgezet.
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Turkije
Trouw aan zijn engagementen, met name het  

associatieakkoord van 1963 en de conclusies van de 

Europese Raad van 2004, blijft België het integra-

tieproces van Turkije steunen, zonder daarbij echter 

de opgelegde voorwaarden uit het oog te verliezen, 

vooral de ‘criteria van Kopenhagen’.

België verheugt zich over de hervormingen die reeds 

werden aangevat en dringt erop aan dat Turkije zijn 

inspanningen zou voortzetten en ook zou werken 

aan het ontwikkelen en onderhouden van goede  

betrekkingen met zijn buurlanden.

Er hadden in 2009 talrijke Belgisch-Turkse contacten 

plaats met als hoogtepunt het werkbezoek dat eerste 

minister Yves Leterme eind december bracht aan 

Istanbul en Ankara. Daarbij ontmoette hij eerste minis-

ter Recep Tayyip Erdogan en president Abdullah Gül.

Griekenland
De bilaterale betrekkingen tussen België en de 

Helleense Republiek zijn op alle vlakken uitstekend. 

In 2009 werd eens te meer vastgesteld hoe vaak de 

standpunten op Euro-Atlantisch niveau gelijklopen. 

 

Cyprus
De bilaterale betrekkingen met de overheden van de 

Cypriotische Republiek zijn zeer goed, er vallen geen 

geschilpunten te noteren.

België bevestigde zijn steun aan de Griekse en Turkse 

Cyprioten die trachten, met bemiddeling van de VN, 

via rechtstreekse onderhandelingen te komen tot 

een hereniging van het eiland en de oprichting van 

een bi-zonale en bi-communautaire federatie, die in 

overeenstemming is met diverse VN-resoluties. Beide 

gemeenschappen zouden in de federatie gelijke poli-

tieke rechten hebben.

België liet diverse keren weten de twee partijen te 

willen helpen bij de denkoefening over de structuur 

en de werking van de toekomstige federatie door zijn 

eigen ervaring en bevindingen ter zake met hen te 

delen.

Georgië
België bleef in 2009 bij de internationale organisaties 

het principe verdedigen van een vreedzame regeling 

van het conflict in Georgië zonder aantasting van de 

integriteit van het grondgebied. Ons land steunde via 

het zenden van personeel de waarnemingszending 

van de EU en stond ook achter de onderhandelingen 

in Genève die werden gehouden onder het gezamen-

lijke voorzitterschap van de VN, de OVSE (Organisatie 

voor Vrede en Samenwerking in Europa) en de EU. Er 

had rond de problematiek van de Zuidelijke Caucasus 

heel wat internationale diplomatieke activiteit plaats 

die door ons departement op de voet werd gevolgd.

 

Centraal-Azië

Tadzjikistan
België heeft zich ook ingezet om de banden met 

de landen van Centraal-Azie te versterken. De heer 

Emomali Rahmon, president van Tadzjikistan, bracht 

van 9 tot 11 februari een officieel bezoek aan België. 

Beide landen ondertekenden een memorandum of 

understanding. Voorts organiseerde de ambassade 

een business forum waaraan zestig ondernemingen 

deelnamen. 

Turkmenistan
Ter gelegenheid van een onderhoud van de ministers 

van Buitenlandse Zaken van België en Turkmenistan 

op 3 juni 2009, werd een memorandum of under-

standing over onderlinge samenwerking onderte-

kend. De samenwerking op het vlak van de energie 

was een van de belangrijkste thema’s die werden 

aangesneden. 

Oezbekistan
Bilateraal overleg met Oezbekistan dat plaatsvond  

 

Eerste minister Yves 
Leterme en zijn Turkse 
ambtgenoot, Recep Tayyip 
Erdogan, Ankara, 30 decem-
ber 2009 © BELGA
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op 28 oktober in Tasjkent, gaf een nieuw elan aan de 

onderlinge betrekkingen, die hadden geleden onder 

de gewelddadige gebeurtenissen in Andidzjan.

Kazachstan
Bij bilaterale consultaties in Astana werd vooral ge-

sproken over de prioriteiten van Kazachstan, dat in 

2010 het fungerend voorzitterschap van de OVSE 

(Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa) 

waarneemt. 

Midden-Oosten	en	noord-Afrika

Arabisch-Israëlisch conflict
De oorlog in Gaza van 27 december tot 19 januari was 

in 2009 één van de bepalende gebeurtenissen in het 

Arabisch-Israëlische conflict. De Belgische regering 

besliste, gebruikmakend van het kader van B-FAST, 

humanitaire hulp aan te bieden. Via Jordanië leverde 

ons land materiële hulp en op 14 januari kwamen zes 

gewonde kinderen en hun begeleiders vanuit El Arish, 

Egypte, naar België.

 

De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Meir 

Sheetrit, deed ter gelegenheid van zijn rondreis om 

de Israëlische visie op de oorlog uit te leggen, ook 

België aan.

Op de donorconferentie voor Gaza, die plaatshad op 

6 maart in Sharm el Sheikh beloofde de internationale 

gemeenschap hoge bedragen hulp. Minister Karel  

De Gucht zegde een bedrag toe dat kan oplopen tot 

6 miljoen dollar. Israël verbiedt echter de invoer van 

de meeste bouwmaterialen, zodat er in 2009 nauwe-

lijks werd heropgebouwd. 

De Amerikaanse president Obama trachtte in 

2009 opnieuw gesprekken op gang te brengen. De 

Europese Unie was zowel op het terrein als politiek 

actief. De EU-missie EUPOL COPPS, waarvan twee 

Belgische politiemensen deel uitmaken, zal nu ook 

Eerste minister Herman 
Van Rompuy toost met 
de Tadzjiekse president 
Emomali Rahmon tijdens 
diens tweedaagse bezoek 
aan België, 10 februari 
2009 © BELGA

de hele keten van rechtsbedeling opvolgen. Minister 

Yves Leterme sprak in New York met Palestijns  

president Mahmoud Abbas.

UNRWA viert jubileum
Op 29 en 30 juni vond in het Egmontpaleis een aca-

demische conferentie plaats in het kader van de 

60e verjaardag van UNRWA (United Nations Relief 

and Works Agency), de organisatie voor hulp aan 

Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. 

Minister Karel De Gucht en commissaris-generaal 

Karen AbuZayd verzorgden de openingsspeeches. 

Daarna bespraken academici de sociale, economische 

en culturele grondrechten van de  Palestijnse bevol-

king. Voorts was de verjaardag van UNRWA aanleiding 

tot de eerste interland van de Palestijnse nationale 

voetbalploeg in Europa. De match werd georgani-

seerd op 6 mei, in het voetbalstadion van FC Brussels 

in Molenbeek.

Marokko
De economische zending die onder leiding van prins 

Filip in november Marokko aandeed, telde 350 deel-

nemers, van wie vier ministers en bijna 300 zakenlui, 

en werd een groot succes. Ze getuigde van het dyna-

misme van de Belgische zakenwereld en de belang-

stelling die er bestaat voor de Marokkaanse markt, 

die in volle expansie is.

Er hadden talrijke contacten op hoog niveau plaats, 

tussen de ministers en Marokkaanse prominenten. 

Libanon
België bleef in 2009 deelnemen aan UNIFIL (United 

Nations Interim Force in Lebanon). De medische com-

ponent diende te worden teruggetrokken omdat het 

veldhospitaal nodig was voor een Europese battle 

group. Het resterende contingent van 230 soldaten 

werd wel versterkt door de aanwezigheid van het 

Belgische fregat Leopold I, dat tussen april en juni 

het commando van de Maritime Task Force op zich 
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nam. Eerste minister Herman Van Rompuy bezocht 

eind april Libanon en de Belgische troepen. Het was 

zijn eerste officiële bezoek aan een land buiten de 

EU. Hij had er een onderhoud met de hoogste ge-

zagsdragers van het land en bevestigde er de verlen-

ging tot in 2010 van de deelname van Belgische troe-

pen aan UNIFIL. 

Jordanië
Eind mei bracht minister van Buitenlandse Zaken 

Karel De Gucht een kort bezoek aan Jordanië. Hij had 

een onderhoud met zijn Jordaanse collega, Nasser 

Judeh, over de bilaterale relaties en het vredesproces 

in het Midden-Oosten.

Syrië
Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme sprak 

in september in New York met zijn Syrische collega, 

Wallid Mualem. Zij bespraken er de situatie in het 

Midden-Oosten en de betrekkingen tussen Syrië en 

de EU. Minister Mualem nodigde zijn collega Leterme 

uit voor een bezoek.

Iran
Het nucleaire beleid van Iran bleef de internatio-

nale gemeenschap bezighouden. België herhaalde 

in de Europese en internationale instellingen zijn 

positie en bleef zijn bezorgheid benadrukken betref-

fende de eerbiediging van de mensenrechten in het 

land. De Belgische ambassade in Teheran verleende, 

in samenwerking met het departement, consulaire 

bijstand aan drie landgenoten die in Iran werden 

vastgehouden.

Irak
Sinds de Golfoorlog van 1991 had België geen ambas-

sadeur meer in Bagdad. Op 10 november 2009, na 18 

jaar afwezigheid, presenteerde een nieuwe Belgische 

ambassadeur zijn geloofsbrieven. Hij zal verblijven in 

Amman, Jordanië. De accreditatie van een ambassa-

deur van België in Irak betekent een nieuwe etappe in 

de toenadering tussen de twee landen. Het is ook de 

uitvoering van een belofte die minister De Gucht had 

gedaan bij zijn bezoek in mei 2009. 

Voorts besliste België in februari 2009 50 Iraakse 

vluchtelingen op te nemen uit Syrië en Jordanië. 

Saudi-Arabië
De versterking van onze betrekkingen met Saudi-

Arabië bleek uit de economische zending onder lei-

ding van prins Filip, die van 23 tot 29 oktober 2009 

werd georganiseerd. De delegatie van zowat 250 

zakenlui uit diverse bedrijfstakken bezocht Riyad, 

Djedda en Damman. Daarbij kregen de Saudiërs 

de gelegenheid kennis te maken met het Belgische 

kunnen in allerlei domeinen.

Verenigde Arabische Emiraten 
Eind oktober 2009 bezochten prins Filip en prin-

ses Mathilde de Verenigde Arabische Emiraten. Dit 

bezoek omvatte een politiek, een economisch en een 

cultureel luik en maakte het mogelijk de verwezenlij-

kingen van Belgische ondernemingen in de kijker te 

zetten, onder andere de rol die Belgische bedrijven 

speelden in de bouw van de Burj Dubai.

Afrika	ten	zuiden	van	de	sahara

In Afrika bleef België trouw aan zijn engagement voor 

een duurzame vrede, goed bestuur en ontwikkelings-

kansen voor alle lagen van de bevolking.

Begin februari 2009 bracht minister De Gucht een 

bezoek aan Addis Abeba naar aanleiding van de 

twaalfde top van de Afrikaanse Unie (AU). Dit bezoek 

en de contacten met leden van de AU-Commissie 

en een aantal Afrikaanse ministers hadden tot doel 

het Belgische engagement ten gunste van Afrika te 

onderstrepen.

België heeft van stabiliteit in de regio van de Grote 

Meren de belangrijkste prioriteit voor zijn beleid in 

Koning Abdullah bin 
Abdulaziz Al Saud ont-
vangt prins Filip tijdens zijn 
bezoek aan Saudi-Arabië, 
Riyad, 24 oktober 2009  
© BELGA
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Consul-generaal Dirk 
Loncke bij de heropening 
van het consulaat-generaal 
in Lubumbashi, DR Congo, 
14 september 2009  
© BELGA

Centraal-Afrika gemaakt. Ons land was ook in 2009 

zeer actief in het kader van de herlancering van de 

Economische Gemeenschap van de Landen van de 

Grote Meren (Communauté Economique des Pays des 

Grands Lacs/CEPGL).

Democratische Republiek Congo (DRC)
In tegenstelling tot 2008 was 2009 een zeer positief 

jaar voor wat onze betrekkingen met de DRC betreft. 

De bilaterale betrekkingen konden niet enkel worden 

genormaliseerd, maar zelfs geïntensifieerd. De nor-

malisatie werd op 24 januari 2009 bezegeld met de 

ondertekening door de eerste ministers van een ver-

klaring waarin beide landen zich ertoe verbonden een 

permanente, oprechte, open en constructieve dialoog 

op te starten en te onderhouden, met respect voor 

elkaars democratische en legitieme instellingen. Ze 

beloofden tevens ervoor te zorgen dat de betrekkin-

gen tussen de twee landen zullen worden beheerd 

in overeenstemming met de beginselen van de soe-

vereine gelijkheid van de staten en de reciprociteit. 

Ook spraken ze af de onderlinge samenwerking een 

nieuwe dynamiek te geven. Sindsdien kenden de re-

laties op alle vlakken een opwaartse trend, getuige 

hiervan de heropening van het Belgische consulaat-

generaal in Lubumbashi op 14 september 2009.

 

Werken aan stabiliteit en pacificatie
België ijverde intussen verder voor de consolidatie en 

versteviging van het democratiseringsproces, het be-

werkstelligen van een duurzame stabiliteit en het be-

vorderen van zo ruim mogelijke ontwikkelingskansen 

voor de hele bevolking. Ons land mobiliseerde hiertoe 

ook alle partners van de internationale gemeenschap.

België volgde van nabij de militaire operaties tegen 

het FDLR in Oost-Congo. Het pleitte hierbij voortdu-

rend voor een omvattende benadering en had in het 

bijzonder aandacht voor de humanitaire gevolgen 

van de militaire operaties. Ons land hechtte in deze 

context speciaal veel belang aan de problematiek van 

seksueel geweld. 

Inzake de strijd tegen de straffeloosheid dient, naast 

de diplomatieke inspanningen en de steun aan ge-

specialiseerde ngo’s, ook de bijdrage van België ten 

bedrage van 10 miljoen euro aan het Stabilisatie- en 

Reconstructieprogramma voor Oost-Congo (STAREC/

Stabilisation et Reconstruction de l’est du pays) te 

worden vermeld. Het betreft meer bepaald de regio’s 

Noord- en Zuid-Kivu, Maniema, Noord-Katanga en de 

provincie Oriental. De prioriteiten van dit programma 

zijn de strijd tegen straffeloosheid, socio-economi-

sche reïntegratie, psychosociale hulpverlening en me-

dische ondersteuning van de slachtoffers.

Met het oog op pacificatie blijft de hervorming van de 

veiligheidssector (SSR/Security Sector Reform), met 

name leger, politie en justitie, een absolute priori-

teit. België bleef in deze context ook bijzondere aan-

dacht schenken aan het DDR-proces (Disarmament, 

Demobilization and Reintegration).

Goed bestuur en ontwikkelingskansen voor 
iedereen 
België blijft vasthouden aan zijn eisen inzake goed 

bestuur. Deze werden onder meer vertaald in  

het nieuwe Indicatief Samenwerkingsprogramma  

voor de periode 2010-2013 dat de Congolese  

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel en zijn 
Congolese ambtgenoot Raymond Tshibanda, na de ondertekening 
van het nieuwe Indicatief Samenwerkingsprogramma voor de peri-
ode 2010-2013, Kinshasa, DR Congo © BELGA
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minister van Internationale en Regionale Samen-

werking, Raymond Tshibanda, en minister van 

Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel op 21 

december 2009 ondertekenden. Het akkoord voor-

ziet in een bedrag van 300 miljoen euro over 4 jaar, 

en een bijkomende schijf van 100 miljoen euro voor 

2012-2013 indien de DRC voldoet aan bepaalde voor-

waarden inzake politiek en/of macro-economisch 

goed bestuur. Bovendien wordt het thema van 

goed bestuur geïntegreerd in alle ontwikkelings-

interventies, onder meer via de versterking van de 

instellingen.

België blijft ook ijveren voor goed bestuur in de mijn-

sector. Het zette in 2009 zijn initiatieven in het kader 

van de Belgische Task Force on Mineral Resources in 

Central Africa (TF MIRECA) voort.

Rwanda
De betrekkingen met Rwanda bleven goed, wat onder 

andere bleek uit de omvang van onze ontwikkelings-

samenwerking. België is verheugd over de groeiende 

toenadering tussen Rwanda en de DRC, die in de loop 

van het jaar optrad. Dit was overigens een van de 

thema’s die aan bod kwamen bij het onderhoud dat 

ministers Michel en Leterme hadden met president 

Kagamé in de marge van de Algemene Vergadering 

van de VN.

Burundi
Met betrekking tot Burundi bleef België zich inzetten 

voor het vredesproces, dat overigens in 2009 grote 

vorderingen maakte. Ons departement volgt op de 

voet de voorbereiding van de algemene verkiezingen 

die plaatshebben in de zomer van 2010.

Dat onze bilaterale betrekkingen, die steunen op een 

omvangrijk samenwerkingsprogramma, goed zijn uitte 

zich in het bezoek van minister Michel aan Burundi in  

februari en de ondertekening in oktober van het nieuwe 

Indicatief Samenwerkingsprogramma ter gelegenheid 

van het bezoek van president Nkurunziza aan België.

Soedan/Tsjaad/Centraal-Afrikaanse 
Republiek
België volgde van nabij de toestand in Soedan. Ons 

land sprak zich uit voor een correcte uitvoering van 

het Noord-Zuid-vredesakkoord (CPA/Comprehensive 

Peace Agreement) en ondersteunde projecten ter  

bevordering van de wederopbouw in Zuid-Soedan. 

Wat Darfoer betreft, beklemtoonde België het 

primordiale belang van een politieke oplossing. 

Daarnaast bleef ons land zich engageren in de strijd 

tegen de straffeloosheid voor de ergste misdaden. 

Ook na de uitvaardiging in maart 2009 van het aan-

houdingsbevel tegen de Soedanese president, Omar 

Bashir, zette België zijn principiële steun aan het 

Internationaal Strafhof voort.

 

Tot half maart 2009 namen tachtig tot honderd 

Belgische militairen deel aan de EU-vredesmacht die 

moest beletten dat de crisis in Darfoer oversloeg 

naar het oosten van Tsjaad en het noordoosten van 

de Centraal-Afrikaanse Republiek. 

België levert als voorzitter van de landenconfiguratie 

Centraal-Afrikaanse Republiek van de VN-Commissie 

voor de Consolidatie van de Vrede belangrijke inspan-

ningen ter bevordering van de politieke stabiliteit, de 

veiligheid en de economische ontwikkeling van dit 

land. Daarnaast zijn er nog bilaterale initiatieven op 

het vlak van SSR en DDR.

 

Westelijk,	oostelijk	en	zuidelijk	
Afrika

Westelijk Afrika
De West-Afrikaanse regio wordt niet vergeten.  

De verslechtering van de veiligheidstoestand in de 

Sahel en de aanvallen op de democratie worden van 

nabij gevolgd. De coördinatie met de Afrikaanse Unie 

(AU) en de  ECOWAS (economische gemeenschap van 

de West-Afrikaanse staten) blijkt een zeer effectieve  
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benadering te zijn voor het beheer van de uiterst  

delicate politieke crisis.

Somalië
In een reactie op de recente toename van de mari-

tieme piraterij voor de kust van Somalië, lanceerde 

de EU eind 2008 in het raam van haar Buitenlands 

Veiligheids- en Defensiebeleid de operatie Eunavfor 

Atalanta. België nam van september tot half december 

2009 met het fregat Louise-Marie deel aan deze 

operatie.

Omdat de dieperliggende oorzaken van deze piraterij 

zich op het vasteland bevinden, werd er ter onder-

steuning van de Somalische veiligheidsinstellingen in 

april 2009 in Brussel een donorconferentie gehouden 

in de aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban 

Ki-moon. België deed er een toezegging van 500.000 

euro via het UNDP-Trust Fund en beloofde ook 2 mil-

joen euro extra humanitaire hulp voor de Somalische 

bevolking.

Zuid-Afrika
De versterkte samenwerking met Zuid-Afrika ging 

in 2009 onverminderd door. Op 13 oktober had in 

Brussel de derde vergadering van de Gemengde 

Commissie plaats. Ze was gewijd aan de politieke 

en economische samenwerking alsook aan de ont-

wikkelingssamenwerking. Het thema ‘Vrede en vei-

ligheid in Afrika’, speciaal in de regio van de Grote 

Meren, nam een belangrijke plaats in bij de politieke 

besprekingen. 

Zuid-	en	Zuidoost-Azië	 
en	Oceanië

De financiële en economische crisis leidde ertoe dat 

met bijzondere interesse werd gekeken naar de ge-

beurtenissen in Azië. Via bilaterale contacten en ge-

sprekken met vertegenwoordigers uit de politieke en 

economische wereld, trachtte ons departement een 

goed beeld te krijgen van de toestand van de wereld-

economie. Ook gesprekken in de marge van multila-

terale manifestaties als de Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties of ter gelegenheid van bijeen-

komsten zoals het World Economic Forum in Davos in 

januari 2009 boden de gelegenheid informatie in te 

winnen.

De economische toestand was ook het grote thema 

bij de ministeriële conferentie van de ASEM (Asia-

Het Belgische fregat Louise-Marie begeleidt een schip met nood-
voedsel van Mogadishu, Somalië, naar Mombasa, Kenia, in het kader 

van de operatie Eunavfor Atalanta, november 2009 © BELGA

Eerste minister Herman Van Rompuy neemt het woord op de 
jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, 
Zwitserland, 30 januari 2009 © BELGA
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Europe Meeting) in Hanoi van 24-26 mei 2009 en de 

daarop volgende vergadering EU-ASEAN (Association 

of Southeast Asian Nations) in Phnom Penh.

 

Op Europees niveau nam de dienst Azië deel aan de 

werkzaamheden van de COASI (Asia Oceania Working 

Party), waaronder de maandelijkse vergaderingen van 

de COASI-hoofdsteden.

 

Voorts werd in 2009 de denkoefening over een ver-

nieuwd Belgisch Aziëbeleid opgestart. 

Bezoeken
De FOD besteedde veel energie aan de voorberei-

ding van het bezoek van de minister van Buitenlandse 

Zaken aan Australië, van 3 tot 8 mei en het bezoek 

dat de minister van 11 tot 14 augustus bracht aan 

Vietnam en Singapore.

Andere belangrijke bezoeken waren die de minister 

van Ontwikkelingssamenwerking en de eerste mi-

nister in repectievelijk november en december aan 

Afghanistan brachten.

Het bezoek van de Chinese vicepresident Xi Jinping 

aan België van 7 tot 10 oktober vormde een hoog-

tepunt in het werkjaar van de FOD. De vicepresident 

opende het culturele evenement Europalia China en 

zette daarmee in de verf dat de onderlinge betrek-

kingen naast een politieke en economische, ook een 

cultureel aspect hebben.

 

Parallel met het bezoek van de vicepresident deed de 

Trade and Investment Mission uit China België aan.

 

De bevoegde diensten namen deel aan de China-

reflectiedagen die werden georganiseerd in Peking op 

28 en 29 november en werkten mee aan de organisa-

tie van een stage voor Indonesische ambtenaren.

In september was er nog de Indische zending India 

Calling aan Brussel en België kreeg in 2009 ook nog 

het bezoek van de gouverneur van Java en zendingen 

van Thaise zakenlui. 

Economische zending
Dat er in 2009 flink werd gefocust op Azië bleek ook 

uit de economische zending onder aanvoering van 

prins Filip naar Zuid-Korea (10-13 mei) en de organisa-

tie van de Gemengde commissie met India in Brussel 

(4-5 mei). De FOD organiseerde ook vergaderingen 

met verscheidene bedrijven en beroepsfederaties met 

de bedoeling bij te dragen tot een betere omkadering 

van de activiteiten van het Belgische bedrijfsleven in 

Azië en van de buitenlandse bedrijven in België.

latijns-Amerika

Bij de dienst Latijns-Amerika stond in 2009 alles in het 

teken van de pogingen om een nieuw elan te geven aan 

de betrekkingen met Latijns-Amerika en de Caraïben 

(LAC). Dat had alles te maken met de groeiende politie-

ke en economische rol die deze regio speelt.

Het ontwerpactieplan dat werd opgesteld tijdens de 

regionale diplomatieke conferentie van 12 en 13 april 
Koning Albert II en de Chinese vicepresident Xi Jinping op de offici-
ele opening van Europalia China in het Paleis voor Schone Kunsten 

in Brussel, 8 oktober 2009 © BELGA
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De mIDDelen

Staatssecretaris voor 
Europese Zaken Olivier 
Chastel en de Tsjechische 
minister van Buitenlandse 
Zaken Jan Kohout op de 14e 
Ministeriële Vergadering 
tussen de EU en de Rio 
Groep, Praag, 13 mei 2009 
© BELGA

2008 in Mexico City en voortvloeide uit de vroegere 

beleidsnota Latijns-Amerika, werd tijdens het afgelo-

pen jaar opnieuw bijgewerkt.

Ook in de versteviging van de banden tussen de 

Europese Unie en Latijns-Amerika speelde België een 

rol, onder andere via onze deelname aan de veer-

tiende Ministeriële Vergadering tussen de EU en de 

Rio Groep. Deze laatste bestaat uit alle landen van 

Centraal- en Zuid-Amerika, behalve Suriname, maar 

met Mexico, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Haïti 

en Jamaica. De vergadering vond plaats op 12 en 13 

mei 2009 in Praag. De twee belangrijkste discussie-

thema’s waren de hernieuwbare energiebronnen en 

een duurzame benadering van de energieveiligheid 

en klimaatwijziging en het herstel van de financi-

ele stabiliteit en groei van de wereldeconomie. De 

staatssecretaris belast met de voorbereiding van het 

Europese voorzitterschap, Olivier Chastel, leidde de 

Belgische delegatie.

Economische diplomatie
In het kader van de economische diplomatie orga-

niseerde de dienst Latijns-Amerika op 11 juni 2009 

een Economische Ronde Tafel gewijd aan het thema 

‘Crisis en opportuniteiten’. De vergadering werd bij-

gewoond door een dertigtal belangstellenden uit de 

openbare en de privésector. 

De intensifiëring van onze betrekkingen met Latijns-Amerika 

en de Caraïben werd ook beklemtoond door de door prins 

Filip aangevoerde economische zending naar Mexico en 

Panama van 21 tot 28 maart 2009. De prins was vergezeld 

door een omvangrijke delegatie, onder wie meer dan hon-

derd vertegenwoordigers van het Belgische bedrijfsleven.

Bezoeken
Ten slotte organiseerde de dienst Latijns-Amerika het 

officiële bezoek aan België van de Braziliaanse pre-

sident, Ignacio Lula da Silva, in oktober alsook het 

werkbezoek van de Ecuadoraanse president, Rafael 

Correa, in november 2009. 

r a t I f I C a t I e S  I n  2 0 0 9
De volgende verdragen werden in 2009 geratificeerd:

Bilateraal	verdrag	met	Hongkong	inzake	de	 ■

overbrenging	van	gedetineerden	(wet	van	

12.02.2009)

Aanvullend	protocol	met	Marokko	inzake	 ■

rechtshulp	(wet	van	16.02.2009)

Aanvullend	protocol	met	Marokko	inzake	over- ■

brenging	met	Marokko	(wet	van	12.02.2009)

V e r D r a G e n 
o n D e r t e k e n D  I n  2 0 0 9
Brazilië

Bilateraal	verdrag	over	rechtshulp	in	strafzaken,	 ■

ondertekend	in	Brasilia	op	7	mei	2009

Bilateraal	verdrag	inzake	de	overbrenging	van	 ■

gedetineerden,	ondertekend	in	Brussel	op	 

4	oktober	2009

Dominicaanse Republiek

Bilateraal	verdrag	inzake	de	overbrenging	van	 ■

gedetineerden,	ondertekend	op	5	mei	2009	in	

santo	Domingo

Congo

Bilateraal	verdrag	inzake	rechtshulp	in	 ■

strafzaken

Bilateraal	verdrag	inzake	de	overbrenging	van	 ■

gedetineerden

Beide	verdragen	werden	op	29	april	2009	in	 ■

Brussel	ondertekend.

I n  2 0 0 9  o P G e S t a r t e 
o n D e r H a n D e l I n G e n
Er werden in 2009 met het oog op toekomstige  

onderhandelingen ontwerpteksten doorgestuurd 

naar volgende partners: 

De	Filipijnen	(rechtshulp	en	overbrenging)	 ■

De	Verenigde	Arabische	Emiraten	(rechtshulp,	 ■

overbrenging	en	uitlevering)	

Pakistan	(rechtshulp	en	overbrenging)	 ■

China	(rechtshulp) ■
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Economische diplomatie op dreef
De dienst Economische Belangen van de FOD werkte 

ook in 2009 mee aan een aantal evenementen die 

bedoeld zijn om het kwaliteitsimago van Belgische 

producten en diensten te versterken en zo onze  

exportbedrijven in het buitenland te ondersteunen.

Imago-evenementen in het buitenland
Er werd in 2009 een hele reeks van dergelijke ‘imago-

evenementen’ georganiseerd. In deze context valt om 

te beginnen de tussenkomst van het departement 

te vermelden in de organisatie van tentoonstellingen 

van grote Belgische kunstenaars, zoals James Ensor 

in het MOMA (Museum of Modern Art, New York) en 

Luc Tuymans in Moskou.

Voorts was de FOD betrokken bij de organisatie van 

een Belgische week met allerhande activiteiten in  

Lissabon en Havana.

Hierbij kwamen nog de ondersteuning van imago-

bevorderende activiteiten in het kader van Europalia 

2009-China, en dat zowel in Peking als in Brussel.

Buitenlandse Zaken zorgde ook voor de ondersteu-

ning van Belgische films tijdens filmfestivals in de VS 

(Los Angeles) alsook in andere wereldsteden zoals 

Brasilia en New Delhi.

In een aantal posten zoals Seoel, Peking, Berlijn, 

Addis Abeba en Kuala Lumpur werden Belgische con-

certen georganiseerd.

Economische zendingen
In 2009 vonden in totaal vier economische zendingen 

onder leiding van kroonprins Filip plaats. De eerste 

deed in maart Mexico en Panama aan. In mei ging 

een economische missie naar Zuid-Korea, in oktober 

werd er een georganiseerd naar Saudi-Arabië. In  

november kwam Marokko aan de beurt. Bij deze  

gelegenheid werd in nauwe samenwerking met het 

consulaat-generaal in Casablanca de fototentoonstel-

ling Traces & Empreintes belges au Maroc opgezet.

Diplomatie	en	economie

Finexpo evalueert zijn werking
Het comité Finexpo heeft als opdracht de Belgische 

exporteurs van uitrustingsgoederen en diensten te 

ondersteunen. Daarbij werkt het samen met de on-

dernemingen die exportcontracten afsluiten en de 

banken die de transacties financieren.

Als gevolg van de economische crisis was er in 2009 

minder vraag naar steun maar vanaf begin 2010 werd 

opnieuw een sterke stijging van de ingediende aan-

vragen genoteerd.

 

Finexpo werkt nauw samen met de diensten van het 

Delcredere. Beide instellingen werkten een gemeen-

schappelijk formulier uit ten behoeve van de maat-

schappijen en banken die een tegemoetkoming van 

de staat willen aanvragen binnen de context van  

gebonden hulp.

Deze vragenlijst is te vinden op de websites van het 

Delcredere en Finexpo (www.finexpo.be ). Op deze 

laatste kunnen geïnteresseerden ook de wetgeving 

raadplegen die van toepassing is op de tegemoet- 

komingen van Finexpo evenals het jaarverslag. Op 

deze website bevindt zich ook een vragenlijst met  

betrekking tot de niet-gebonden hulp.

 

Binnen het raamwerk van het managementplan van 

de directie-generaal Bilaterale Zaken begon Finexpo 

reeds in 2008 aan een screening van de eigen acti-

viteiten. Het Finexposecretariaat, dat deze taak op 

zich nam, ging praten met een dertigtal exporteurs 

en ontmoette ook een aantal vertegenwoordigers van 

banken.

 

Dat mondde in 2009 uit in een verslag waarin ook 

concrete voorstellen worden gedaan om de werking 

van Finexpo te verbeteren.

 

Er werd ook een grote informatiesessie georgani-

seerd ten behoeve van de ondernemingen.
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Markante evenementen in België
Op 21 en 22 maart 2009 vond in het Conrad Hotel het 

Brussels Forum van het German Marshall Fund plaats. 

Daarbij zorgde een tentoonstelling van kunstwerken 

van Olivier Strebelle voor een extra Belgische toets.

Op 26 en 27 maart boden de gebouwen van Turn & 

Taxis een onderkomen aan de European Business 

Summit 2009. Het thema luidde Dare and Care en 

stelde de economische crisis, eco-innovatie en ener-

gie centraal. De FOD was samen met de Kanselarij 

van de Eerste Minister en de FOD Financiën vertegen-

woordigd op de Belgische stand.

De Business Council, een initiatief van minister  

De Gucht om het Belgische bedrijfsleven (een 40-tal 

CEO’s) samen te brengen en de federale regering te 

adviseren op vlak van buitenlands beleid en econo-

mische diplomatie, bracht een position paper met 

aanbevelingen uit. Dit document werd op 25 mei 

2009 voorgesteld tijdens een persconferentie in het 

Egmontpaleis.

In het najaar van 2009 waren er achtereenvolgens 

een Chinese Trade and Investment Mission, de ont-

vangst van de zakendelegatie meereizend met presi-

dent Lula van Brazilië, en het economische werkbe-

zoek van India onder de naam India Calling. 

In het kader van de werkzaamheden ter bevorde-

ring van het imago van België werd op 1 december 

2009 een conferentiedebat georganiseerd met als 

gast de Nederlandse professor Cees van Riel van de 

Rotterdamse Erasmusuniversiteit. 

Internationale verdragen
Er werden in 2009 onderhandelingen opgestart om te 

komen tot bilaterale investeringsverdragen met Turkije, 

Kenia en Kosovo. Met Colombia, Tadzjikistan, Panama, 

Barbados en Togo werden zulke verdragen onderte-

kend en met Azerbeidzjan, Mozambique en China  

afgesloten investeringsverdragen traden in werking. 

Socialezekerheidsverdragen werden onderhandeld 

met Tunesië, India, Brazilië, Quebec, Marokko, 

Montenegro, FYROM en Servië. De socialezekerheids-

verdragen met India, FYROM, Zuid-Korea en Uruguay 

werden van kracht. Met Australië werd een overeen-

komst betreffende de gezondheidszorgverzekering 

gesloten.

Wat verdragen ter vermijding van dubbele belasting 

betreft, stond België op de ‘grijze lijst’ van de G20 

(versie 2 april en 17 mei 2009) aangezien ons land 

geen 12 akkoorden had ondertekend met andere 

landen/jurisdicties die uitwisseling van bankinforma-

tie toelieten. België stelde alles in het werk om met 

een groot aantal landen een bijkomend protocol te 

onderhandelen en te ondertekenen om van deze lijst 

geschrapt te worden voor de G20-bijeenkomst van 

september 2009. Inmiddels zijn 25 protocollen on-

dertekend en een aantal andere reeds geparafeerd. 

Daarmee zijn de bestaande verdragen aangepast aan 

de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling 

van inlichtingen. Het criterium van de G20 is ruim-

schoots gehaald.

Minder verdachte diamant
Het Kimberley Proces Certificatensysteem (KPCS) is 

een vrijwillig samenwerkingsverband tussen internati-

onale overheden, ngo’s en de diamantindustrie om te 

garanderen dat conflictdiamanten uit het internatio-

nale handelsverkeer worden geweerd. België speelde 

ook in 2009 een actieve rol in het KPCS en nam met 

een grote delegatie deel aan de jaarlijkse plenaire 

vergadering van het Kimberley Proces. 

De FOD werkt samen met het Egmont Instituut aan 

een vervolgstudie rond de artisanale diamantont-

ginning. Reeds in 2008 presenteerde het Egmont 

Instituut een studie rond dit onderwerp. Het werkt 

nu aan een vervolgonderzoek dat focust op Angola 

en Liberia. 

 

Directeur-generaal van de 
Wereldhandelsorganisatie 
Pascal Lamy op de ope-
ningsplechtigheid van de 7e 
European Business Summit, 
Turn & Taxis, Brussel, 26 
maart 2009 © BELGA
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De mIDDelenHet BeleID

2. België in de Europese Unie

3

Verdrag	van	lissabon	van	
kracht

Bovenaan op de Europese agenda stond de bekom-

mernis om het in werking treden van het Verdrag 

van Lissabon. België heeft zich ten volle ingezet om 

ervoor te zorgen dat dit voor eind 2009 zou kunnen 

gebeuren. Het gaat immers om een belangrijk ver-

drag, dat tot doel heeft de EU democratischer,  

transparanter en efficiënter te maken.

 

Na een negatief resultaat bij het eerste referendum over 

het verdrag in Ierland in juni 2008, werd op de Europese 

Raad van december 2008 naar een antwoord gezocht 

op de kritiek die door de opposanten was geuit. Om het 

ratificatieproces nieuw leven in te blazen, werd afgespro-

ken Ierland in de loop van 2009 een aantal juridische ga-

ranties te geven waarmee de bezwaren van de bevolking 

zouden kunnen worden weggenomen.

 

Op de Europese Raad van juni 2009 bereikten de 

staatshoofden en regeringsleiders overeenstemming 

over deze garanties. Voor België kwam het er vooral 

op aan erop toe te zien dat die in overeenstemming 

waren met het verdrag en dat er geen nieuwe ratifi-

catie vereist zou zijn.

 

De overeengekomen garanties sloegen op militaire 

neutraliteit, fiscaliteit en ethische kwesties. Daarbij 

kwam ook de verzekering dat het principe van één 

commissaris per lidstaat behouden bleef. De Benelux 

was hiervan weliswaar geen voorstander maar ging 

toch akkoord met deze toezegging aan Ierland om op 

die manier de andere verworvenheden van het ver-

drag te behouden.

In oktober 2009 organiseerde Ierland een nieuw  

referendum. Deze keer stemde de Ierse bevolking in 

met het verdrag. 

In november werd de Tsjechische ratificatie voltooid. 

Daarmee hadden alle 27 lidstaten het Verdrag van 

Lissabon bekrachtigd en kon het op 1 december 2009 

in werking treden.

Nieuwe topfuncties
Het Verdrag van Lissabon creëerde twee belangrijke 

nieuwe functies: de vaste voorzitter van de Europese 

Raad en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. 

België heeft er steeds op gehamerd dat vooral 

het profiel van de kandidaten belangrijk was. De 

vaste voorzitter van de Europese Raad moet vooral 

consensus kunnen smeden en bereid zijn nauw 

samen te werken met de Commissie, de hoge 

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 
2009 wordt uitbundig gevierd met een groots vuurwerk boven de 
Portugese hoofdstad. © BELGA
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vertegenwoordiger en het roterende voorzitter-

schap. Op de Europese Raad van eind oktober 

2009 werd Herman Van Rompuy, toen Belgisch pre-

mier, aangesteld als eerste vaste voorzitter van de 

Europese Raad. De Britse Catherine Ashton, EU-

commissaris voor Handel, werd benoemd tot hoge 

vertegenwoordigster.

Uitvoering	‘lissabon’	zware	
opdracht

Het Verdrag van Lissabon voert een aantal instituti-

onele hervormingen door, maar beperkt zich in veel 

gevallen tot het schetsen van een algemeen kader. 

De concrete tenuitvoerlegging moet dus nog worden 

uitgewerkt. De werkzaamheden over die tenuitvoer-

legging werden hervat onder Zweeds voorzitter-

schap, in de tweede helft van 2009. Om een bijdrage 

aan de discussies te leveren stelde België samen met 

Nederland en Luxemburg een memorandum op. In dit 

document hamerde de Benelux vooral op het belang 

van de ‘communautaire methode’, de manier van 

besluitvorming eigen aan de EU, die in tegenstelling 

staat tot een louter intergouvernementele methode. 

Die echt Europese besluitvorming moest volgens de 

drie landen worden behouden. Het profiel van de 

voorzitter van de Europese Raad werd erin beschre-

ven als dat van een consensusbouwer die goed kan 

samenwerken. Tot slot werd ook de visie op de wer-

king van de Europese Dienst voor Extern Optreden 

uiteengezet.

Om de instellingen van de Europese Unie in staat te 

stellen te functioneren onder de bepalingen van het 

Verdrag van Lissabon, moesten een aantal instru-

menten zijn ingevoerd of gewijzigd op het moment 

dat het verdrag in werking trad.

Beneluxvisie
De Europese Raad werd door het verdrag een vol-

waardige instelling en had dus een reglement van 

orde nodig. De Benelux zette in zijn memorandum 

uiteen hoe volgens de drie lidstaten de werkzaam-

heden van de Europese Raad en de Raad moes-

ten verlopen en op welke manier de verschillende 

instanties met elkaar moesten samenwerken. De 

Beneluxvisie is voor een groot deel terug te vinden 

in de reglementen van orde die uiteindelijk werden 

goedgekeurd. 

Aan andere aspecten van de uitvoering van het 

Verdrag van Lissabon wordt in 2010 voortgewerkt.  

Er moeten nog belangrijke zaken worden geregeld 

zoals de oprichting van de Europese Dienst voor 

Extern Optreden, de toetreding van de Europese Unie 

tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de 

Mens, het ‘wetgevend burgerinitiatief’ (waarbij bur-

gers de Commissie kunnen verzoeken een Europese 

wetgevingshandeling voor te stellen) en de hervor-

ming van de ‘comitologie’. 

Europese Dienst voor Extern Optreden
Op de Europese Raad van oktober 2009 werd een 

rapport van het voorzitterschap goedgekeurd met 

richtlijnen over de oprichting van de Europese Dienst 

voor Extern Optreden. Die richtlijnen vormen een 

kader voor hoge vertegenwoordiger Ashton waarop 

zij haar voorstellen voor de oprichting en het functio-

neren van de dienst kan baseren.

Aanloop	naar	Belgische	 
EU-voorzitterschap

Vanaf 1 juli 2010 neemt België gedurende zes maan-

den het voorzitterschap waar van de Raad van de 

Europese Unie.

De FOD is de hoofdverantwoordelijke voor de coördi-

natie en de organisatie van dit belangrijke gebeuren. 

2009 werd dan ook een jaar van voorbereiding op het 

EU-voorzitterschap, zowel op logistiek en budgettair 

als op inhoudelijk vlak.

Na zijn aanstelling als 
eerste vaste voorzitter van 
de Europese Raad wordt 
Herman Van Rompuy, tot 
dan Belgisch premier, in de 
bloemetjes gezet. © BELGA
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Het Belgische voorzitterschap is samen met dat van 

Spanje en Hongarije onderdeel van het trio-voorzit-

terschap, dat loopt van januari 2010 tot juni 2011. 

Dit soort voorzitterschap is een recent gegroeide 

gewoonte, die door het Verdrag van Lissabon vorm 

kreeg.

 

Programma trio-voorzitterschap
In 2009 werd het programma voor het trio-voorzit-

terschap tijdens deze 18 maanden uitgewerkt. Het 

programma omvat een strategisch raamwerk en een 

operationeel luik. Het beschrijft de thema’s die zullen 

worden aangekaart door de Raad in al zijn verschil-

lende samenstellingen (ministers of staatshoofden en 

regeringsleiders) gedurende de drie voorzitterschap-

pen. De uitwerking van dit programma begon reeds 

in januari 2009 met diverse ontmoetingen tussen de 

vertegenwoordigers van de drie betrokken landen. 

Uiteindelijk kon de follow-upgroep, een intern orgaan 

gecreëerd met het oog op het voorzitterschap, een 

ontwerp van programma vastleggen. Dat werd op  

7 december, ter gelegenheid van een Raad Algemene 

Zaken, goedgekeurd.

 

Raadplegingen
Op Belgisch niveau begint de voorbereiding van het 

programma voor het voorzitterschap in januari 2010. 

Het 18 maandenprogramma en de raadplegingen van 

het middenveld die reeds in 2009 begonnen, waren 

daarbij het uitgangspunt.

De raadplegingen van het middenveld worden geco-

ordineerd door de Task Force 2010, die als taak heeft 

de Europese constructie voor de burgers tastbaarder 

en toegankelijker te maken.

In oktober 2008 ging het project van start met een 

raadpleging van de officiële adviesorganen aan wie 

men vroeg wat hun prioriteiten voor het Belgische 

voorzitterschap waren. Daarna zette de Task Force 

een internetforum ‘U en Europa’ op met de bedoeling 

een burgerdebat tot stand te brengen over diverse 

Europese onderwerpen. Het forum was online van 

november 2008 tot januari 2009.

 

Van maart tot juni 2009 werd er nota genomen van 

de bekommernissen van het middenveld ter gele-

genheid van zeven seminaries, elk gewijd aan een 

bepaald thema. Deze werden georganiseerd in sa-

menwerking met het Egmont Instituut (het Koninklijk 

Instituut voor Internationale Betrekkingen).  

De Belgische regering besteedt zeer veel aandacht 

aan deze consultaties. Het is een van de bijzonder-

heden van haar voorzitterschap. In 2010 worden er 

ontmoetingen georganiseerd tussen vertegenwoor-

digers van het middenveld en de ministers die de 

verschillende formaties van de Raad van de EU zullen 

voorzitten tijdens het voorzitterschap.

Speciale cel, extra personeel
2009 was ook een belangrijk jaar voor de voorbereiding 

van de praktische organisatie van het voorzitterschap. 

Alle aspecten hiervan worden beheerd door een speci-

ale cel binnen de directie-generaal Europese Zaken en 

Coördinatie, onder toezicht van de follow-upgroep.

 

Deze cel hielp ook bij het aanwerven van bijko-

mend personeel en werkte mee aan het opstel-

len van het budget en de officiële agenda van het 

voorzitterschap.

Het extra personeel werd vanaf juli 2009 ingezet om 

de teams die zich bezighielden met de voorbereiding 

van het voorzitterschap te versterken. Alle betrok-

kenen kregen in september een speciale opleiding 

‘Voorzitterschap’, die was georganiseerd door de FOD 

in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de 

Federale Overheid (OFO).

Het budget
Het budget van het EU-voorzitterschap voorziet in 

een provisie van 74,066 miljoen euro, te verdelen 

over alle betrokken departementen. 

Met deze som dienen niet alleen de extra perso-

neelsleden te worden betaald maar ook de kosten 

van vergaderingen die het voorzitterschap is geacht 

te organiseren, de diensten die de praktische taken 

verbonden met het voorzitterschap op zich nemen 

(ICT, accreditatiesysteem, verbindingagenten e.d.),  

de kosten van de diverse vormen van communicatie 

met specialisten en het brede publiek : website,  

openingsplechtigheid, culturele evenementen …  

Na overleg met alle betrokken FOD’s en POD’s nam 

Buitenlandse Zaken de taak op zich het budget 

te verdelen onder de betrokken departementen. 

Daarnaast werkte een werkgroep een verdeelsleutel 

uit voor de verdeling van de cofinanciering van het 

voorzitterschap onder het federale en gefedereerde 

niveau. De ministerraad van 13 november keurde 

budget en verdeelwijze van de cofinanciering goed. 
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Het tijdschema
Eind december werd het officiële tijdschema van het 

voorzitterschap aan de Raad voorgelegd. Het omvat 

de data van de twee Europese Raden, de formele 

zittingen van de Raad, de plenaire zittingen van het 

Europees Parlement, vergaderingen van de voorberei-

dingsorganen op hoog niveau en de informele Raden. 

Voorbereidingswerkzaamheden
Er werden in 2009 nog een reeks andere voorbe-

reidingen getroffen. Er werden gemeenschappelijke 

diensten opgezet, renovatiewerkzaamheden uitge-

voerd aan het Egmontpaleis, een openbare aanbeste-

ding gelanceerd voor het accreditatiesysteem en er 

werd gewerkt aan de voorbereiding van de openings-

plechtigheden en de website die een essentiële rol 

zal spelen in de communicatie tijdens het voorzitter-

schap. Hij zal worden beheerd door een team van  

gespecialiseerde redacteurs van Buitenlandse Zaken.

‘Duurzaam’ voorzitterschap
Vermeldenswaard is ook dat er een charter en gids 

werden uitgewerkt voor het organiseren van ‘duur-

zame’ evenementen tijdens het voorzitterschap. 

Degenen die instaan voor de organisatie van eve-

nementen zullen dit charter moeten ondertekenen 

en het label ‘Voorzitterschap’ krijgen. Een en ander 

moet ervoor zorgen dat het Belgische voorzitter-

schap ‘duurzaam’ wordt.

   

Groeiende	impact	Hof	van	 
Justitie

Sinds een aantal jaren is er een exponentiële toe-

name van het aantal gevallen waarbij België zijn be-

langen moet verdedigen voor het Hof van Justitie van 

de Europese Unie in Luxemburg. Tegelijk groeit de bij-

drage van ons land aan de wording van het Europees 

recht via de rechtspraak van de Europese rechtscol-

leges eveneens zeer sterk.

De groei is vooral zeer sterk wat betreft de ‘prejudici-

ele procedures’, wanneer een rechter van een lidstaat 

het Hof van Justitie verzoekt om de interpretatie of 

de geldigheid van een bepaling van Europees Recht.

Op 31 december 2009 nam België deel aan 76 han-

gende procedures voor het Hof van Justitie, waar- 

onder 58 prejudiciële zaken.

Deze groeitrend zal in de toekomst worden doorge-

trokken want het Verdrag van Lissabon, dat op  

1 december 2009 in werking trad, heeft de bevoegd-

heid van het Hof van Justitie uitgebreid tot nieuwe 

terreinen zoals justitiële, burgerlijke, strafrechtelijke 

en politionele samenwerking, asiel en migratie.

Alle tussenkomsten van België voor de Europese 

rechtscolleges in 2008 zijn terug te vinden in het 

eerste jaarverslag van de dienst Hof van Justitie EU 

(J2.2) van de DGJ.

Omzettingsachterstand	richt-
lijnen	bijna	opgehaald

België heeft als lidstaat van de EU de verplichting 

richtlijnen binnen de vastgestelde tijdslimiet om te 

zetten in nationaal recht. De FOD volgt de omzetting 

van richtlijnen op. De omzetting zelf is de taak van de 

overheden die bevoegd zijn voor het domein waarop 

de richtlijnen van toepasssing zijn.

 

België kampte in het verleden met een aanzienlijke 

omzettingsachterstand maar sinds 2007 is hierin 

een kentering gekomen. In 2009 meldde België 251 

omzettingen aan de Europese Commissie. Van de 92 

richtlijnen die in 2009 of voordien moesten worden 

omgezet, werden er 78 in 2009 afgewerkt.  

Einde 2009 was er bijgevolg nog een achterstand van 

14 richtlijnen.

 

Het absolute vermijden van een omzettingsdeficit is 

een bijzonder moeilijke opgave. Afgaand op de zes-

maandelijkse meting van de omzettingsscore van de 

lidstaten voor internemarktrichtlijnen is sinds de in-

stelling van deze toetsing in 1997 slechts één enkele 

lidstaat (Bulgarije) er ooit in geslaagd alle richtlijnen 

binnen de tijdslimiet om te zetten. Deze algemene 

vaststelling neemt niet weg dat België moet streven 

naar een zo klein mogelijk deficit.

Dit is des te meer zo omdat er in het jaar 2009 twee 

nieuwe uitdagingen bijkwamen.

Strengere normen
In de eerste plaats was er de verstrenging van de 

Europese norm. Hierdoor werd het toegelaten om-

zettingsdeficit voor internemarktrichtlijnen beperkt 

tot maximaal 1%.
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Ten tweede trad op 1 december 2009 het Verdrag 

van Lissabon in werking, dat bepaalt dat in het geval 

van niet-melding van omzettingshandelingen het Hof 

van Justitie EU al vanaf de eerste veroordeling een 

dwangsom en/of boete kan opleggen.

De FOD nam het initiatief om een grondige doorlich-

ting te organiseren van de bestaande structuren.  

Dat gaf aanleiding tot de volgende maatregelen op 

federaal vlak: 

Het mogelijk maken en het monitoren van een  >

vroege opstart van de omzettingswerkzaamheden 

en de uitwerking in een vroeg stadium van een re-

alistische en concrete planning. In 2009 werden 114 

richtlijnen gepubliceerd na een omzettingstermijn 

die varieerde van 1 maand tot 2 jaar en 7 maanden. 

De oprichting van de hoge werkgroep ‘Omzetting’  >

op interkabinetsniveau met deelname van alle be-

voegde federale overheden. Deze werkgroep kwam 

in 2009 vijf keer samen.

De regelmatige opvolging van de omzettingsdos- >

siers op het hoogste administratieve niveau van de 

federale overheid, namelijk tijdens de vergadering 

van de voorzitters van de FOD’s.

De uitbreiding van het netwerk van eurocoördi- >

natoren (contactpunten voor de omzetting bij alle 

overheden) en de versterking van hun centrale rol 

in het omzettingsproces. De onderdelen van dit 

netwerk zijn dagdagelijks met elkaar in contact en 

de betrokkenen kwamen afgelopen jaar 6 keer in 

vergadering bijeen. 

De verdere uitbouw van de interactieve federale  >

databank Eurtransbel, die in de loop van 2010  

operationeel wordt.

Deficitnorm gehaald
Deze ingrepen wierpen intussen hun vruchten af. 

België haalde voor het scorebord van november 2009 

de nieuwe Europese deficitnorm van 1%. Het haalde 

een score van 0,9%, het beste resultaat dat ons land 

ooit boekte sinds de invoering van het internemarkt-

scorebord. Dit scorebord werd afgesloten op  

10 november. België had in juli 2009 nog drie richtlij-

nen die de Europese nultolerantienorm voor richtlij-

nen met een omzettingsvertraging van meer dan  

2 jaar overtraden. Eind 2009 was dit al teruggebracht 

tot één enkele. Deze laatste wacht nog op omzet-

ting door het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals 

Gewest.
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België	vecht	voor	mensen- 
rechten	in	Vn-orgaan

De FOD besteedt de grootst mogelijke aandacht aan 

de bevordering van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. Dit is geen modieuze slag-

zin maar een beschrijving van onze dagtaak. Het is 

een opdracht die de FOD met overgave tracht uit te 

voeren. Getuige daarvan is het doorgedreven enga-

gement van België in de Mensenrechtenraad van de 

Verenigde Naties, het belangrijkste orgaan bevoegd 

voor de promotie en bescherming van mensenrech-

ten en fundamentele vrijheden wereldwijd.

 

Belgisch ambassadeur voorzitter
In juni 2009 viel de Belgische permanente verte-

genwoordiger te Genève, ambassadeur Alex Van 

Meeuwen, de eer te beurt unaniem verkozen te 

worden tot voorzitter van de Mensenrechtenraad van 

de Verenigde Naties voor de periode van 1 jaar  

(juni 2009 – juni 2010).

 

In zijn procedurele, organisatorische en faciliterende 

rol leidt ambassadeur Van Meeuwen de werkzaam-

heden van de Mensenrechtenraad in goede banen. 

Ook tracht hij voortdurend bruggen te bouwen 

tussen verschillende regionale en andere groepen en 

het debat waar mogelijk te depolitiseren.

 

Vanuit de overtuiging dat mensenrechten essentieel 

zijn om de menselijke waardigheid van elk individu te 

respecteren, stelde ons land zich ook kandidaat voor 

het lidmaatschap van diezelfde Mensenrechtenraad. 

Onze inzet voor mensenrechten werd in mei 

2009 beloond toen België met een overtuigende 

score werd verkozen als 1 van de 47 leden van de 

Mensenrechtenraad. 

In juni 2009 viel de Belgische permanente vertegenwoordiger te 
Genève, ambassadeur Alex Van Meeuwen, de eer te beurt unaniem 
verkozen te worden tot voorzitter van de Mensenrechtenraad van  
de Verenigde Naties voor de periode van 1 jaar (juni 2009 – juni 2010).  
© BELGA
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Voor een periode van drie jaar (2009-2012) wendt 

ons land zijn expertise, geloofwaardigheid en en-

gagement aan tot versterking van het universele 

karakter van het optreden van de Verenigde Naties 

ten gunste van mensenrechten. Om kritiek op de 

werkzaamheden van de Raad te counteren, zal België 

van binnenuit ijveren voor een efficiëntere werking. 

Dat is in het vooruitzicht van de evaluatie van de 

Mensenrechtenraad die moet gebeuren tegen 2011, 

zeker aangewezen. België zal zich inzetten om ervoor 

te zorgen dat de Raad zich kan buigen over ernstige 

schendingen van de mensenrechten, waar ze zich 

ook voordoen.

In de context van de Mensenrechtenraad spant België 

zich ook in om de onafhankelijkheid van de speci-

ale rapporteurs – de zogenaamde ‘oren en ogen van 

de Mensenrechtenraad’ – te garanderen. Zij zijn het 

immers die belast zijn met het onderzoek naar mo-

gelijke schendingen. Overtuigd van het belang van 

de toegevoegde waarde van goed uitgebouwde regi-

onale systemen, vooral ter versterking van het uni-

versele karakter van de mensenrechten, blijft België 

in de Mensenrechtenraad ook ijveren voor regionale 

systemen ter bevordering en bescherming van de 

rechten van de mens. Dialoog en betere samenwer-

king tussen mensenrechteninstrumenten wereldwijd 

is een belangrijk wapen in de strijd.

België steunt ook sterk de Universal Periodic Review, 

een instrument dat de mensenrechtensituatie in elk 

land, waar ook ter wereld, onderzoekt en verdient 

versterkt te worden. België zal bovendien zelf het 

onderwerp zijn van de UPR-oefening in mei 2011. 

De FOD bereidt deze belangrijke gebeurtenis in alle 

transparantie en met alle betrokken gouvernemente-

le en niet-gouvernementele actoren op een grondige 

manier voor. De dialoog begint in België.

Klimaatproblemen	hoog	op	
agenda

In 2009 stond het klimaatsdossier hoog op de inter-

nationale agenda. Steeds meer groeit het besef dat 

de opwarming van de aarde één van de belangrijkste 

uitdagingen van de toekomst is. Ze heeft bovendien 

ook een weerslag op de voedselveiligheid en de ener-

gievoorziening, domeinen waar problemen kunnen 

leiden tot meer instabiliteit en het versterken van 

factoren die bijdragen tot conflicten. De dienst ver-

antwoordelijk voor klimaatsaangelegenheden nam in 

2009 aan alle onderhandelingssessies over het on-

derwerp deel. 

Twee onderhandelingssporen
Deze onderhandelingen verlopen via twee parallelle 

sporen. Een eerste vertrekt van het Kyoto Protocol 

(Kyotospoor) en focust op toekomstige kwantitatieve 

reductiedoelstellingen voor ontwikkelde landen. Een 

tweede, het ‘Conventiespoor’ volgt een globale bena-

dering en maakt gebruik van een stel ‘bouwstenen’: 

mitigatie (tegengaan van klimaatswijzigingen door 

vermindering van emissies van landen en sectoren), 

adaptatie (aanpassing aan klimaatswijziging), techno-

logie en financiering. Een ‘gedeelde visie’ moet hierbij 

de algemene principes en de langetermijndoelstellin-

gen definiëren. Deze gedeelde visie en de bouwste-

nen zitten vervat in het zogenaamde Bali Actieplan.

Moeizame onderhandelingen
De eerste mondiale onderhandelingssessie, die van 

28 maart tot 8 april 2009 in Bonn plaatshad, verliep 

zeer moeizaam. 

Dat lag grotendeels aan de tegengestelde strategie-

en van de ontwikkelings- en de ontwikkelde landen. 

De ontwikkelingslanden voelden weinig voor het 

Conventiespoor en wilden met de onderhandelingen 

vooral komen tot nieuwe cijfermatige doelstellingen 

voor ontwikkelde landen binnen het Kyotospoor. 
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De ontwikkelingslanden willen immers vermijden dat 

de onderhandelingen binnen het Conventiespoor de 

weg zouden banen naar een nieuw, omvattend mon-

diaal instrument dat de strikte tweedeling tussen 

ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen opheft. 

Van 1 tot 12 juni vond in Bonn een volgende mondi-

ale onderhandelingssessie plaats (Bonn 2).  Ook deze 

tweede sessie kende een stroef verloop maar leverde 

uiteindelijk toch voor beide sporen een geconsoli-

deerde onderhandelingstekst op. 

Het Zweedse EU-voorzitterschap maakte van bij zijn 

aantreden van de voorbereiding van de milieuconfe-

rentie van Kopenhagen een topprioriteit. Zo plande 

het een parcours via COREPER (samenwerking tussen 

de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten), 

de ministerraden voor milieu en economie en finan-

ciën (Ecofin) en ten slotte de Europese Raad, waar-

bij systematisch aanslepende knelpunten zouden 

worden opgelost en waarbij de leemten in de EU-

positie vooral ten aanzien van de internationale  

klimaatfinanciering zouden worden ingevuld.

 

Van 8 tot 10 juli vond in L’Aquila de G8-top en het 

forum van de major economies plaats. L’Aquila was 

vooral belangrijk omdat het een sterk engagement 

bevestigde om in Kopenhagen tot een akkoord te 

komen. Inhoudelijk werd er een stap voorwaarts 

gezet door de duidelijke erkenning van de doelstel-

ling om klimaatswijziging te beperken tot een maxi-

male gemiddelde stijging van 2° C. Op dit forum werd 

ook uitdrukkelijk het concept low carbon growth 

plan bevestigd voor alle landen, dus inclusief de 

ontwikkelingslanden.

Crisismoment
Een derde mondiale onderhandelingsessie over het 

klimaat vond in Bonn plaats van 10 tot 14 augustus 

(Bonn 3). Deze ging van start met de lezing van de ter 

gelegenheid van Bonn 2 overeengekomen onderhan-

delingsbasis. Bonn 3 bleek echter een crisismoment 

in het multilaterale onderhandelingsproces.  

De ontwikkelde landen waren onvoldoende bereid 

een voortrekkersrol te spelen en de ontwikkelings-

landen namen een hyperdefensieve onderhandelings-

houding aan. Het resultaat was een patstelling. 

Zowel de Ban Ki Moon-dialoog (22 september, New 

York) als de G20 (Pittsburg, 24 en 25 september) 

hadden de ambitie voor een nieuwe dynamiek te 

willen zorgen. 

De Ban Ki Moon-top leverde weinig concrete afspra-

ken op maar leidde toch tot een bevestiging van 

het internationale engagement. Bovendien werden 

tijdens de bijeenkomst de sleutelelementen geïden-

tificeerd van een toekomstig akkoord: versterkte 

actie inzake adaptatie, ambitieuze doelstellingen 

voor uitstootverminderingen voor geïndustrialiseerde 

landen, gepaste nationale mitigatie-acties door ont-

wikkelingslanden die daarvoor de noodzakelijke steun 

moeten krijgen, aanzienlijk meer financiële en tech-

nologische inbreng en een billijke beheersstructuur. 

De vierde mondiale onderhandelingssessie van 2009 

(Bangkok van 28 september tot 8 oktober) verliep 

vrij constructief, maar leidde op geen enkel van de 

essentiële punten tot een doorbraak. Over het al-

gemeen bevestigde Bangkok de sterke polarisatie 

tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen. 

Vooruitgang in EU
Op 21 oktober keurde de Raad Leefmilieu van de EU in 

voorbereiding op Kopenhagen een nieuwe set conclu-

sies goed. Deze voegden enkele nieuwe elementen toe 

aan eerder ingenomen posities van de Unie. Het gaat 

in het bijzonder om de langetermijndoelstelling (ver-

mindering van emissies met 80 tot 95% tegen 2050) en 

de emissies van scheepvaart en luchtvaart die de EU 

tegen 2020 met respectievelijk 20% en 10% wil vermin-

deren, telkens ten opzichte van de cijfers voor 2005. 
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Op de Europese Raad van 29 en 30 oktober bereikten 

de lidstaten bovendien een akkoord over het moeilijke 

punt van de klimaatfinanciering. De conclusies van de 

Europese top bevestigden dat Europa bereid is een 

‘eerlijk deel’ van deze financieringsbehoefte op zich te 

nemen. 

Geen bindend verdrag in Kopenhagen
Een laatste mondiale onderhandelingsessie in de 

aanloop naar Kopenhagen werd georganiseerd in 

Barcelona van 2 tot 6 november. Opnieuw bleef een 

doorbraak uit.

De conferentie in Kopenhagen slaagde er niet in tot 

een juridisch bindend verdrag te komen. Toch zou het 

onjuist zijn van een mislukking te spreken. De ruime 

aanwezigheid van staatshoofden en regeringsleiders 

bewees dat er een groeiend mondiaal draagvlak is 

voor een gezamenlijke aanpak van het probleem van 

de klimaatsverandering. De conferentie resulteerde 

in het Akkoord van Kopenhagen dat onder meer een 

erkenning inhoudt van de noodzaak om de opwar-

ming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius te 

laten uitstijgen, de rol belicht van het tegengaan van 

ontbossing en bijkomende financiële middelen en een 

speciaal fonds in het vooruitzicht stelt.

 

De ontwikkelde landen verplichten zich in het 

Akkoord tot de reductie van hun huidige uitstoot 

van broeikasgassen, de ontwikkelingslanden verbin-

den zich ertoe ervoor te zorgen dat hun uitstoot van 

broeikasgassen minder zal toenemen dan wat in een 

bussiness as usual-scenario voorspeld zou kunnen 

worden. De engagementen van de verschillende 

landen zullen meetbaar zijn en het voorwerp uitma-

ken van rapportering en verificatie.

België en de EU hebben het Akkoord van Kopenhagen 

ondertussen onderschreven en het engagement op 

zich genomen tegen 2020 de uitstoot van broeikas-

gassen met 20% te verminderen. In het geval er een 

omvattend akkoord komt waarbij andere geïndustria-

liseerde landen zich bereid tonen soortgelijke inspan-

ningen te doen, is de EU bereid deze doelstelling op 

te trekken tot 30%.

België	steunt	internationaal	
strafhof

België staat van bij het begin achter het Internationaal 

Strafhof en zijn doelstellingen. Die consistente steun 

bleek in 2009 op verscheidene wijzen.

 

Belgische rechter
Een belangrijke gebeurtenis was zeker de verkie-

zing van professor Christine Van den Wyngaert tot 

rechter. Dit gebeurde bij de verkiezingen georga-

niseerd ter gelegenheid van de eerste herneming 

van de Zevende Zitting van de Assemblee van de 

Verdragsstaten die in januari 2009 in New York 

plaatshad. Christine Van den Wyngaert was voordien 

al rechter bij de Internationale Strafrechtbank voor 

ex-Joegoslavië. 

Deze verkiezing is mede het resultaat van een cam-

pagne die werd gevoerd door de permanente ver-

tegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties 

en de directie-generaal Multilaterale Zaken en 

Mondialisering in samenwerking met de afdeling 

Internationaal Publieksrecht van de directie-generaal 

Juridische Zaken en de bevoegde diensten van de 

FOD Justitie.

 

Voorstellen inzake gewapende 
conflicten
België demonstreerde zijn gehechtheid aan het 

Internationaal Strafhof ook door het indienen van 

drie voorstellen van amendementen aan bepalingen 

van het Statuut van Rome die betrekking hebben 

op oorlogsmisdaden (artikel 8 van het Statuut van 

Rome), met name de lijst van wapens waarvan het 

gebruik neerkomt op een oorlogsmisdaad. 

Het eerste Belgische voorstel had tot doel de huidige 

regels voor de internationale en de interne gewa-

pende conflicten te harmoniseren. Het werd door de 

De Klimaattop van Kopenhagen, 7 december 2009 © BELGA
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Assemblee van de Verdragsstaten doorverwezen om 

te worden onderzocht door de eerste conferentie ter 

herziening van het Statuut van Rome, die wordt ge-

houden in Kampala van 31 mei tot 11 juni 2010. Het 

is, naast het voorstel met betrekking tot de misdaad 

van agressie, het enige door een lidstaat ingediende 

amendementsvoorstel dat aan de herzieningsconfe-

rentie wordt voorgelegd.

 

Dit succes is toe te schrijven aan een campagne om 

voor onze voorstellen steeds te zorgen voor een  

co-peterschap door een andere partij. 

Vreedzame	regeling	van	 
geschillen

Trouw aan de grondbeginselen van het Handvest 

van de Verenigde Naties en meer in het bijzonder 

dat betreffende de vreedzame regeling van geschil-

len, introduceerde België in 2009 twee zaken bij het 

Internationaal Gerechtshof van Den Haag. 

Vervolging Hissène Habré
De eerste zaak, ingediend in februari, stelt België  

tegenover de Republiek Senegal voor wat betreft het 

niet respecteren door dit land van de verplichting, 

in overeenstemming met het internationaal recht, 

de voormalige president van Tsjaad, Hissène Habré, 

te vervolgen of hem uit te leveren aan België waar 

gerechtelijke vervolgingen tegen hem zijn ingespan-

nen. Nadat tegen Hissène Habré in België klachten 

werden ingediend, richtte het Belgische gerecht sinds 

eind 2001 talrijke vragen om onderzoeksverrichtin-

gen aan Senegal en vaardigde het in september 2005 

een internationaal aanhoudingsbevel uit waaraan het 

Senegalese gerecht echter geen gevolg gaf.

België stelt dat het feit dat Senegal Hissène Habré 

niet vervolgt en hem ook niet uitlevert om zich hier 

te verantwoorden ten aanzien van de beschuldigin-

gen van marteling aan zijn adres, neerkomt op een 

schending van de VN-conventie inzake marteling. 

Bovendien schendt Senegal door te verzaken aan de 

vervolging of de uitlevering van de betrokkene aan 

België om er verantwoording af te leggen over de 

misdaden tegen de menselijkheid die hem worden 

aangewreven, de verplichting om misdaden van inter-

nationaal humanitair recht te vervolgen.

 

Nasleep faillissement Sabena
De tweede zaak die België aanhangig maakte stelt 

ons land tegenover Zwitserland. Oorzaak van het 

geschil is een meningsverschil over de interpretatie 

en toepassing van de Conventie van Lugano inzake 

de gerechtelijke bevoegdheid en de uitvoering van 

beslissingen op burgerlijk en commercieel vlak van 

16 september 1988 en de toepassing van bepalingen 

van het algemeen internationaal recht die betrekking 

hebben op de uitoefening van de bevoegdheden van 

staten, met name op gerechtelijk vlak. Een en ander 

slaat op de beslissing van Zwitserse rechtbanken be-

slissingen van Belgische rechtbanken niet te erken-

nen en bovendien ook een procedure die als gevolg 

hiervan in Zwitserland is ingezet, niet op te schorten. 

Het geschil komt voort uit het feit dat in België en 

Zwitserland parallel gerechtelijke procedures werden 

opgestart als gevolg van het burgerlijke en com-

merciële geschil tussen de twee belangrijkste aan-

deelhouders van Sabena, de voormalige Belgische 

luchtvaartmaatschappij die nu failliet is. De betrok-

ken Zwitserse aandeelhouders zijn de maatschappij 

SairGroup (voorheen Swissair) en haar dochtermaat-

schappij Sairlines. Van Belgische kant zijn de aandeel-

houders de Belgische staat en drie maatschappijen 

waarvan hij aandeelhouder is. 
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 samenwerking
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Een klein land kan toch voor een groot aantal 

mensen het verschil maken. Daarvoor is een degelijk 

ontwikkelingsbeleid essentieel. De Belgische ontwik-

kelingssamenwerking zoekt voortdurend naar manie-

ren om de middelen die ze ter beschikking heeft opti-

maal te laten renderen ten voordele van de bevolking 

in de ontwikkelingslanden.

Meer	beleidscoherentie	en	
doeltreffendheid	

In 2009 steeg het budget voor de Belgische ontwik-

kelingssamenwerking verder richting de beoogde  

0,7 % van het bruto nationaal inkomen, een doelstel-

ling die tegen 2010 moet worden gehaald.

 

Bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoel-

stellingen om de armoede wereldwijd te halveren 

tegen 2015 blijft de grote prioriteit. Om daarbij ook 

de kwaliteit van de hulp te verzekeren, besteedde de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking het voorbije 

jaar bijzondere aandacht aan coherentie en doeltref-

fendheid van haar beleid.

Indirecte actoren gaan voor meer 
doeltreffende hulp
De indirecte ontwikkelingsactoren – vooral ngo’s, 

maar ook universiteiten en wetenschappelijke instel-

lingen – werken autonoom van de overheid, maar 

voor een groot deel met middelen die zij ter beschik-

king stelt. Om aansluiting te vinden bij de in 2005 

tussen partner- en donorlanden overeengekomen 

‘Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de 

Hulp’, zullen ook zij zich voortaan meer afstemmen 

op het beleid van de Belgische overheid en de part-

ners in het Zuiden. Met het oog hierop sloot de  

minister van Ontwikkelingssamenwerking in 2009 

twee akkoorden: één met de niet-gouvernementele 

organisaties en één met de universitaire en we-

tenschappelijke instellingen. De nieuwe akkoorden 

moeten de doeltreffendheid van de ontwikkelings-

samenwerking vergroten door de inspanningen te 

concentreren, de complementariteit te verhogen en 

synergieën maximaal te benutten.

Het meest opvallende element is de geografische 

concentratie van de activiteiten. De universiteiten en 

wetenschappelijke instellingen concentreren op ter-

mijn hun ontwikkelingssamenwerking in maximaal  

15 landen. Op termijn moet 70% van het budget 

worden besteed aan partnerlanden van de gouverne-

mentele samenwerking. 

De activiteiten worden ook beter ingebed in de  

politieke, socio-economische en culturele context van 

een land. 

Internationaal gehanteerde pictogrammen van de MDG’s
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Voor de ngo’s werd een soortgelijke strategie uitge-

werkt. Voor wat betreft de ‘programma’s’ – gespreid 

over 3 jaar – moeten zij hun activiteiten beperken 

tot 10 landen en er mogen in totaal programma’s in 

uitvoering zijn in hoogstens 50 landen. ‘Projecten’ – 

gespreid over 2 jaar – moeten beperkt blijven tot 22 

landen. 

De ngo’s gaan verder hun specialisatie opvoeren, 

streven naar meer synergie met andere ontwikke-

lingsactoren en zich meer toeleggen op de capaci-

teitsversterking van hun partners in het Zuiden.

Administratieve last lichter
Ook de indirecte actoren hebben baat bij de nieuwe 

akkoorden, onder andere omdat ze de administratie-

ve last voor hen verlichten.

Voor de universiteiten en wetenschappelijke instellin-

gen schakelt de overheid over op een meerjarenpro-

gramma. Deze instellingen verkrijgen hierdoor meer 

autonomie en de mogelijkheid hun werking beter te 

plannen.

 

Ten aanzien van de ngo’s beloofde de Belgische over-

heid een grotere coherentie in haar beleid na te stre-

ven. Ze zal bijvoorbeeld bij de totstandkoming van 

handelsakkoorden steeds rekening houden met de 

ontwikkelingsdimensie. Voorts zal ze ijveren voor een 

volledige schuldkwijtschelding van de minst ontwik-

kelde landen.

Nieuwe aanpak multilateraal 
donorbeleid
Om de principes uit de Verklaring van Parijs (toe-ei-

gening, afstemming, harmonisering, resultaatgericht 

beheer en wederzijdse verantwoordelijkheid) verder 

te integreren in de multilaterale ontwikkelings- 

samenwerking, koos België in 2009 resoluut voor  

een nieuwe aanpak in zijn multilaterale donorpolitiek.  

Die was in 2009 goed voor 34% van het totale budget 

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het nieuwe financieringsbeleid voor multilaterale in-

stellingen geeft voortaan de voorkeur aan core fun-

ding in plaats van earmarked funding. De term core 

funding doelt op de financiering van de algemene 

budgetten van de multilaterale partnerorganisaties. 

België zal in de toekomst vooral bijdragen aan deze 

algemene budgetten, wat neerkomt op een ver-

sterking van het onafhankelijke kernbudget van de 

organisatie. 

De financiering van apart opgezette projecten (ear-

marked funding) wordt tot een minimum terugge-

bracht. Zo wil ons land de doeltreffendheid van de 

multilaterale ontwikkelingssamenwerking verhogen. 

Voordeel voor de partnerorganisaties is een grotere 

voorspelbaarheid van de beschikbare middelen, en 

een vermindering van de versnippering – een gevolg 

van grote aantallen kleine projecten. Tegelijk wint 

België hiermee aan gewicht in de betrokken instellin-

gen en kan het meer invloed uitoefenen op hun alge-

mene beleid.

Zes nieuwe gouvernementele 
samenwerkingsprogramma’s
2009 was een druk jaar voor de gouvernementele ont-

wikkelingssamenwerking. Niet minder dan 6 samen-

werkingsprogramma’s met partnerlanden werden 

vernieuwd. Het gaat om programma’s voor de periode 

2010-2013 die lopen in samenwerking met Burundi,  

DR Congo, Marokko, Peru, Senegal en Tanzania. 

Toe-eigening 
Alle nieuwe programma’s volgen zoveel mogelijk de 

internationale trends, die in de Verklaring van Parijs 

gestalte kregen. Een belangrijke notie die als gevolg 

van de open dialoog tijdens de onderhandelingen op 

de voorgrond kwam was ‘toe-eigening’. Dit begrip 

houdt in dat de overheid van het partnerland zelf de 

touwtjes in handen heeft.

 

België kiest er zeer bewust voor als gelijke en in open 

dialoog samen te werken met zijn partnerlanden.
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Samenwerkingsprogramma’s van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 2010-2013

Partnerland Totaalbedrag 
(in euro)

Sectoren Aandachtspunten Nieuw

Burundi 150 miljoen Gezondheid >

Onderwijs >

Landbouw >

Goed bestuur >

Strijd tegen corruptie >

Gender >

50 miljoen euro extra in  >

2011 onder voorwaarden 

(eerlijke verkiezingen en 

goed bestuur)

DR Congo 300 miljoen Plattelandswegen en  >

veerponten

Landbouw >

Onderwijs >

Gezondheid   >

(loopt af)

Goed bestuur >

Strijd tegen corruptie >

Gender >

Extra geld tijdens de  >

laatste 2 jaar onder 

voorwaarden (vooruit-

gang in democratisch en 

financieel bestuur)

Marokko 80 miljoen Water >

Landbouw >

Gender >

Duurzame ontwikkeling >

Klimaat >

Steun voor handel >

Verdubbeling budget >

Gedelegeerde samen- >

werking met nationaal 

initiatief van menselijke 

ontwikkeling van koning 

Mohammed VI

Peru 40 miljoen Gezondheid >

Duurzame economie >

Gender >

Kinderrechten >

Milieu >

Sociale economie >

Senegal 52,5 miljoen Basisgezondheidszorg >

Waterbouwkundige  >

infrastructuren

Microfinanciering   >

(loopt af)

Gender >

Kinderrechten >

Duurzaam milieu >

Gedelegeerde   >

samenwerking voor 

beroepsopleiding en 

klimaatverandering

Tanzania 60 miljoen Hervorming van lokale  >

besturen

Duurzaam beheer van  >

natuurlijke rijkdommen

Gender >

Strijd tegen corruptie >

Meer geografische  >

concentratie

Concentratie op twee sectoren
Een zo hoog mogelijke doeltreffendheid van de 

hulp is een constante zorg van de Belgische ont-

wikkelingssamenwerking. In toepassing van de 

Europese Gedragscode inzake Complementariteit en 

Taakverdeling kiest ons land daarom resoluut voor 

een concentratie van de inspanningen in twee priori-

taire sectoren per partnerland: de ene meer produc-

tief, de andere veeleer sociaal van aard. 

Enkel in de drie landen van Centraal-Afrika – het 

zwaartepunt van de Belgische ontwikkelingssamen-

werking – is actie in drie sectoren nog mogelijk.

Voorts wil België komen tot een grotere geografische 

concentratie binnen een partnerland omdat ook dit 

bijdraagt aan een meer doeltreffende hulp.

Daarnaast streeft onze ontwikkelingssamenwerking 

een zo hoog mogelijke synergie na. Daarom worden 

de Belgische indirecte actoren (ngo’s, universiteiten) 

die actief zijn in een partnerland, nauwer betrokken 

bij de gouvernementele samenwerking.

De keuze van sectoren gebeurt op basis van de prio-

riteiten van het partnerland. Zo is er voor Peru geop-

teerd voor gezondheidszorg en duurzame economie, 

twee sectoren die prioritair zijn voor de Peruviaanse 

regering, maar waarvoor deze slechts weinig financiële 

middelen kon vrijmaken. 

Anderzijds is de keuze van sectoren ook gebonden 

aan wat België zelf aankan: het moet immers de 

nodige expertise in huis hebben om de geselecteerde 

sectoren efficiënt te kunnen ondersteunen.
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Ondersteuning van 
overheidsinstellingen

De nieuwe samenwerkingsprogramma’s schakelen 

steeds vaker over van projectwerking naar onder-

steuning van overheidsinstellingen, onder meer via 

steun aan het overheidsbudget (‘budgethulp’). Dit 

komt de duurzaamheid van de ontwikkelingssamen-

werking ten goede. 

Met deze benadering volgt België de lijn van recente 

inzichten die erop neerkomen dat het beter is dat de 

plaatselijke instellingen de capaciteit verwerven om 

zelf de nodige projecten uit te voeren. De Belgische 

ontwikkelingssamenwerking volgt wel nauwgezet op 

of dit leidt tot een reële verbetering van de leefom-

standigheden van de hulpbehoevenden.

Gedelegeerde samenwerking
Sommige programma’s worden uitgevoerd door ont-

wikkelingsagentschappen die in een bepaald land 

meer gespecialiseerd zijn in een of ander domein dan 

het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC), dat in 

eerste instantie de uitvoering van de gouvernemen-

tele samenwerking op zich neemt. 

Dergelijke ‘gedelegeerde samenwerking’ komt onder 

meer voor in Senegal. Daar zal Luxemburg de lopende 

Belgische interventie voor een beroepsopleiding van 

meisjes en vrouwen voortzetten.

Zwaartepunt in Centraal-Afrika
België houdt vast aan zijn streefdoel om Centraal-

Afrika te behouden als zwaartepunt van zijn ontwik-

kelingssamenwerking. Ons land leverde in 2009 veel 

inspanningen om de samenwerking met de DR Congo 

vlot te trekken. Net voor het einde van het jaar werd 

de overeenkomst voor het programma 2010-2013 

ondertekend.

 

België zal in de DRC volop inzetten op landbouw, met 

de bedoeling de voedselzekerheid van ruim 15 miljoen 

mensen te verbeteren. Ook het luik ‘plattelandswe-

gen en veerponten’ zal daartoe bijdragen. De 10.000 

km herstelde wegen zullen immers een vlottere toe-

gang tot markten mogelijk maken. De programma’s 

zullen rekening houden met de verschillende beper-

kingen en noden voor mannen en vrouwen.  

Een andere prioritaire sector is onderwijs: duizenden 

jongeren – jongens en meisjes - zullen de kans krij-

gen kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs te 

volgen.

De ruime samenwerking met de DRC (75 miljoen euro 

per jaar) gaat gepaard met een scherpe aandacht 

voor goed bestuur en de strijd tegen corruptie. België 

is bereid zijn steun tijdens de laatste jaren van het 

programma op te trekken op voorwaarde dat de 

Congolese overheid concrete vooruitgang kan aan-

tonen op het vlak van democratisch bestuur en finan-

cieel beheer.

Burundi
De hulp aan Burundi wordt flink uitgebreid: van  

60 miljoen euro in het vorige programma tot 150 mil-

joen euro voor 2010-2013. Daarmee wordt België de 

belangrijkste bilaterale donor in het land. 

In 2011 kan daar nog eens 50 miljoen euro bijkomen. 

Ook hier zijn er strikte voorwaarden: eerlijke verkie-

zingen in 2010 en aanvaardbare resultaten op het 

vlak van goed bestuur.

Rwanda
Met Rwanda sloot België geen nieuw samenwer-

kingsprogramma af in 2009. Wel werden vijf nieuwe 

overeenkomsten ondertekend voor een bedrag van 

ruim 39 miljoen euro, onder meer voor de ondersteu-

ning van de kleinveeteelt, drinkwatervoorziening en 

sanitatie. 

België	voert	inspanningen	op 
…	tegen	de	honger

Met meer dan 1 miljard mensen die honger lijden, be-

reikte de wereld in 2009 een historisch dieptepunt. 

De mondiale economische en financiële crisis heeft 

hier ongetwijfeld toe bijgedragen.

De realisatie van Millenniumdoelstelling 1 – de honger 

en extreme armoede uitroeien tegen 2015 – is dus 

nog veraf. 

‘Landbouw en voedselzekerheid’ is al lang één van 

de prioritaire sectoren van de Belgische ontwikke-

lingssamenwerking. In 2009 besliste België nog een 

tandje bij te steken: in 2010 moet 10% van het totale 

budget voor ontwikkelingssamenwerking worden be-

steed aan landbouw en voedselzekerheid. Tegen 2015 

moet dat percentage stijgen tot 15%.
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Recordbedrag voedselhulp
Ons land trok in 2009 zijn bijdragen voor voedsel-

hulp aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de 

Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) verder op, 

tot absolute recordbedragen.

Het Wereldvoedselprogramma ontving van België 

27,7 miljoen euro. Deze bijdrage aan het WFP is de 

hoogste ooit – ze ligt bijna 50% hoger dan in 2008. 

Voorts leverde België in 2009 ook een recordbijdrage 

van 7,25 miljoen euro aan de FAO. Die organisatie 

noemt ons land terecht ‘één van de meest genereuze 

donoren’. 

De Belgische voedselhulp kwam hoofdzakelijk ten 

goede aan de bevolking van Afghanistan, Burundi, 

DR Congo, Kenia, Somalië, Niger, Pakistan, Jemen, 

Soedan, Laos, Zimbabwe, de Palestijnse Gebieden en 

Ethiopië.

Fonds Voedselzekerheid 
Het Belgische Overlevingsfonds werd omgevormd tot 

Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ). 

Het Fonds werkt bij voorkeur in zones met grote 

voedselonzekerheid in de Belgische partnerlanden 

van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het nieuwe 

Fonds wil zijn langetermijnvisie nog meer toespitsen 

op voedselzekerheid in al haar dimensies. In de geest 

van de Verklaring van Parijs wordt er gezocht naar  

synergie met de acties van nationale actoren en 

andere ontwikkelingspartners. De rol van lokale be-

sturen en samenwerking met lokale organisaties 

worden sterker benadrukt.

… voor meer eerlijke handel
België wil in zijn beleid inzake armoedebestrijding 

handel een belangrijke plaats geven. Samen met het 

feit dat het begrip ‘eerlijke handel’ steeds meer op 

de voorgrond treedt, leidde deze beleidskeuze tot de 

omvorming van het Fair Trade Centre tot het Trade 

for Development Centre. Daarbij werd ook het taken-

pakket aangepast.

De missie van het Trade for Development Centre 

omvat:

de professionalisering en verbetering van de toe- >

gang tot de markt van de producenten in het 

Zuiden

de opbouw van een kenniscentrum over handels- >

hulp, eerlijke handel en duurzame handel

informatieverspreiding en sensibilisering >

Elk jaar reikt het centrum een aantal prijzen uit. Sinds 

2009 werden de Be Fair Awards aangevuld met een 

nieuwe prijs: de Be Sustainable Award. Handel moet 

voor België niet alleen eerlijk zijn, maar ook een duur-

zaam karakter hebben.

… samen met de Belgische bevolking
De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil de be-

volking informeren en haar warm maken voor Noord-

Zuidsolidariteit. Dat gebeurt onder meer door het 

programma Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur, 

dat wereldburgerschap promoot bij jongeren tussen 

10 en 18 jaar. Daarnaast is er ook de Infocyclus, een 

doorgedreven snelcursus ontwikkelingssamenwerking 

voor jongvolwassenen. 

Beide programma’s werden in 2009 hervormd zodat 

ze voortaan ook kunnen beantwoorden aan nieuwe 

noden in verband met e-learning en de digitale ont-

sluiting van educatief materiaal.

Via medefinanciering van televisie- en filmproducties 

zorgt Ontwikkelingssamenwerking ervoor dat het 

Belgische publiek op een toegankelijke manier kennis 

kan nemen van de ontwikkelingsproblematiek.  

In 2009 gebeurde dit met programma’s als 

Leefwereld in beweging op Vijf TV of 8, een compi-

latie van 8 kortfilms over de Millenniumdoelen van 

onder meer Gael Garcia Bernal en Jane Campion. De 

film werd ook vertoond tijdens het Filmfestival van 

Namen.

Om de ontwikkelingssamenwerking dichter bij de be-

volking te brengen, werd de Belgische gemeenten in 

2009 de mogelijkheid geboden ontwikkelingsinitiatie-

ven te ondernemen. Dat resulteerde in 19 sensibilise-

ringsprojecten in België en 59 in het Zuiden. 

Naar aanleiding van de hernieuwde dynamiek in 

de samenwerking tussen de DRC en België, wijdde 

Dimensie 3, het tijdschrift van de Belgische ontwik-

kelingssamenwerking, een speciaal nummer aan dat 

land. Het werd voor een groot deel geschreven door 

Congolese journalisten.
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In 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan de 

thema’s landbouw en klimaat. In dat kader was de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking aanwezig 

op de landbouwbeurs Agribex in Brussel, om er de 

100.000 bezoekers de diversiteit en de uitdagingen 

van de landbouw in het Zuiden te tonen. Ook de  

ambassades van Bolivia, Burundi, DR Congo, Ecuador 

en Marokko waren present en stelden er het land-

bouwpotentieel van hun land voor.

Betere	inzichten	ondersteunen	
beleid

Drie Onderzoeksplatformen
Ontwikkelingssamenwerking is een lerende orga-

nisatie. In 2009 werden diverse onderzoeksplat-

formen opgezet om diepere inzichten in deelmate-

ries en meer duurzame resultaten op het terrein te 

genereren.

KLIMOS is een onderzoeksplatform rond klimaat-

adaptatie en klimaatmitigatie in ontwikkelings- 

samenwerking. Het platform gaat na hoe de thema’s 

‘energie’, ‘voedselzekerheid’ en ‘woudbeheer’ op een 

© FOD Buitenlandse Zaken, Jean-Michel Corhay

duurzame manier in het ontwikkelingsbeleid kunnen 

worden geïntegreerd.

PULSE doet onderzoek naar het draagvlak voor ont-

wikkelingssamenwerking. België investeert sterk in 

draagvlakversterking via sensibilisering en mondiale 

vorming, maar er is nog steeds weinig bekend over 

de evolutie van het draagvlak bij de doelgroepen en 

de impact van diverse sensibiliseringsactiviteiten.

Effectiviteit van de Hulp informeert, adviseert en 

traint Belgische beleidsmakers en ontwikkelings-

actoren met als doel de effectiviteit van de hulp te 

verhogen.

Staten-Generaal van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking
Voor het tweede jaar op rij werd een ‘Staten-Generaal 

van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’ ge-

organiseerd. Het is een forum waar beleidsmakers en 

ontwikkelingsactoren, de civiele samenleving, parle-

mentairen en academici van gedachten wisselen over 

de beleidsopties van de Belgische ontwikkelingssa-

menwerking. Via reflectie over huidige trends in de 

sector wil men antwoorden vinden op toekomstige 

uitdagingen.

Het centrale thema van de Staten-Generaal 2009 was 

de ‘Impact van de financiële en economische crisis 

op lage-inkomenslanden in Afrika’. Aan de hand van 

enkele gevalstudies gingen specialisten dieper in op 

de gevolgen van de crisis in Senegal, DR Congo en 

Tanzania. Internationaal gerenommeerde sprekers 

waren onder andere Donald Kaberuka (voorzitter 

van de Afrikaanse ontwikkelingsbank), Louise Cord 

(Wereldbank), Andrew Mold (OESO) en Luc Rigouzzo 

(EDFI). Rudy Demeyer (11.11.11) sprak namens de 

ngo’s.
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Wereldkaart met de vertegenwoor-
digingen van de foD in binnen- 
en buitenland (31.12.2009)

BIjlaGen
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Wereldkaart met de vertegenwoor-
digingen van de foD in binnen- 
en buitenland (31.12.2009)
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