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D it jaarverslag bouwt verder op een eerdere traditie en geeft de voornaamste 
gebeurtenissen op ons departement uit 2018 weer. Zo krijgt de lezer een 
beter inzicht in de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 2018 werd 
onder andere gekenmerkt door de hervorming van onze ontwikkelingssa-

menwerking en de verkiezing van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties. De rol van België op het Europese en internationale toneel 
evolueert voortdurend. Zowel ons diplomatiek corps als het hoofdbestuur volgen de 
wereldwijde veranderingen en de internationale politiek op de voet. België tracht een 
antwoord te bieden op de meest prangende actuele vraagstukken, met onze waarden 
en normen als leidraad. 

Ik wil de verschillende directies-generaal en stafdirecties bedanken voor hun inspan-
ningen alsook voor hun flexibiliteit ten opzichte van de veranderingen die in 2018 zijn 
doorgevoerd binnen ons departement. De overgang naar een regering in lopende 
zaken had ook invloed op onze FOD: vicepremier Kris Peeters volgde Pieter De Crem 
op als staatssecretaris van Buitenlandse Handel. 2018 was tevens een bewogen jaar 
voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelings-
samenwerking Alexander De Croo. Dankzij hun inzet, reizen en ontmoetingen met 
buitenlandse partners hebben ze ervoor gezorgd dat onze nauwe banden met onze 
partnerlanden onderhouden en versterkt werden en dat het imago van België overal 
ter wereld verder positief gepromoot werd. 

Ten slotte wil ik mijn voorganger, Dirk Achten, bedanken voor zijn jarenlange inzet 
en het harde werk dat hij geleverd heeft. Mijn ambt als voorzitter ad interim van het 
directiecomité neem ik met genoegen waar en ik verbind mij ertoe de FOD in deze 
functie zo goed en efficiënt mogelijk te leiden. 

Dit jaarverslag is een voorbeeld van de verbintenis die ik ben aangegaan om nog meer 
te communiceren over zowel de werking van onze FOD als over de verschillende Bel-
gische interventies in het buitenland. Ik hoop dan ook dat de lezer het verslag leerrijk 
zal vinden en dat het een duidelijk beeld schetst van de kernactiviteiten van deze voor 
België zo belangrijke federale overheidsdienst.

Bruno van der Pluijm
Voorzitter ad interim van het directiecomité

INLEIDING
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D it jaarverslag van 2018 biedt 
ons de gelegenheid om terug 
te keren naar een jaar waarin 
ons land een bijzonder inte-

ressante rol op het internationale toneel 
kon spelen, grotendeels dankzij de actie 
van deze FOD. 

Ten eerste zou ik eenieder willen bedan-
ken wiens dagelijks werk bijdraagt aan 
het soepel functioneren van onze dien-
sten. Ons diplomatieke corps en onze col-
lega’s in Brussel blijven van een zeer hoog 
niveau en stellen ons in staat een ambi-
tieus buitenlands beleid te voeren. Het 
afgelopen jaar werd gekenmerkt door 
een nieuw diplomatiek examen, dat een 
gelegenheid vormt om kennis te nemen 
van de belangstelling van de jongere 
generaties voor een functie die mensen 
nog steeds doet dromen, waarover ik me 
verheug. Ons diplomatiek netwerk blijft 
zich tevens uitbreiden met nieuwe ambas-
sades in Congo-Brazzaville, Benin, Niger, 
Guinee en Mali. Ik dank elke directie-ge-
neraal voor haar dagelijkse inzet. 

Dit jaar werd natuurlijk gekenmerkt door 
de niet-permanente zetel van ons land 
in de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties voor de periode 2019-2020. Aan 
het einde van een uitstekende cam-
pagne, waarin België zijn kwaliteiten als 
betrouwbare en constructieve partner 
benadrukte, heeft de internationale 

gemeenschap ons op een significante 
manier vertrouwen gegeven. Dit man-
daat is voor België een gelegenheid 
om de waarden te verdedigen die zijn 
internationale actie ondersteunen, 
met inbegrip van de eerbiediging van 
de mensenrechten en duurzame ont-
wikkeling, door zich te concentreren 
op bepaalde kwesties die bijzonder 
belangrijk zijn, zoals de bescherming 
van kinderen in gewapende conflicten, 
conflictpreventie, de rol van vrouwen 
of de strijd tegen klimaatverandering.

Ook buiten de Veiligheidsraad blijft Bel-
gië zich sterk inzetten voor de verdedi-
ging van effectief multilateralisme, geba-
seerd op gemeenschappelijke waarden 
en regels. Ons land blijft zich bijvoorbeeld 
inzetten voor eerlijke en rechtvaardige 
vrijhandel. Vandaar zijn steun voor het 
ambitieuze handelsbeleid van de Euro-
pese Unie, dat de internationalisering van 
onze kmo’s ondersteunt en onze grond-
rechten, onze milieunormen en onze soci-
ale normen bevordert. België ondersteunt 
ook de oprichting van een onafhankelijke 
en permanente multilaterale investerings-
rechtbank. De verkiezing van ons land tot 
de Commissie voor internationaal han-
delsrecht van de Verenigde Naties (UNCI-
TRAL) voor een termijn van zes jaar is een 
illustratie van deze verbintenis tot econo-
misch multilateralisme.

VOORWOORD
BUITENL ANDSE ZAKEN
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De Europese Unie speelt een funda-
mentele rol in het buitenlands beleid 
van België. Slechts honderd jaar na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog blijft 
de constructie van Europa essentieel als 
een project van vrede en welvaart voor 
iedereen. Onze FOD wil met name op 
veel gebieden een gemeenschappelijke 
Europese aanpak verdedigen en is ook 
verantwoordelijk voor het coördineren 
van de posities van België zodat leden 
van de regering of vertegenwoordigers 
van onze deelstaten hen vervolgens kun-
nen verdedigen ten aanzien van Europa. 
Dit jaar hebben de onderhandelingen 
over de Britse terugtrekking grotendeels 
de aandacht getrokken. Maar het is ook 
belangrijk voor mij om het werk van de 
EU bij het grote publiek te promoten. 
In 2018 organiseerden we twee keer de 
activiteit ‘Europa: daar praten we samen 
over’, waarbij jongeren kwamen debatte-
ren over de rol van de EU in thema’s die 
bijzonder belangrijk zijn voor hen, zoals 
bijvoorbeeld het milieu. Dit jaar maakten 
deze debatten deel uit van het bredere 
kader van de EU-burgerraadplegingen in 
heel Europa, die een andere gelegenheid 
vormen om de burger centraal te stellen in 
debatten over de toekomst van de Unie.

De Benelux-samenwerking vormt de kern 
van het Europese project. 2018 was de 
gelegenheid om 60 jaar van dit prachtige 
samenwerkingsproject te vieren en, voor 
België, om het roterende voorzitterschap 
van de organisatie waar te nemen. We 
hebben vooruitgang geboekt op een 
aantal gebieden, waaronder veiligheid, 
energie en grensoverschrijdende samen-
werking. Het Benelux-jongerenparlement 
hield tevens een eerste bijeenkomst. Dat 
biedt een nieuwe kans voor de jongere 
generaties om actief betrokken te raken 
bij de politiek door te debatteren over 

fundamentele onderwerpen zoals de 
strijd tegen geweld tegen vrouwen, de 
circulaire economie of het klimaat.

Het afgelopen jaar was voor mij een kans 
om vele missies in het buitenland uit te 
voeren en verschillende van mijn col-
lega’s te ontmoeten. Het staatsbezoek 
aan Portugal was een succes, evenals 
de economische missie naar Argen-
tinië en Uruguay. De prinselijke missie 
in Marokko, die een uitzonderlijk grote 
delegatie samenbracht, droeg ook bij tot 
de invloed van België in het buitenland.

Daarnaast vonden verschillende grote 
evenementen plaats in ons land. Op 11 
en 12 juli 2018 organiseerde België de 
NAVO-top in Brussel. Gedurende ver-
schillende maanden werden vele afde-
lingen en teams gemobiliseerd, zij heb-
ben onvermoeibaar doorgewerkt aan 
het succes van het evenement. Deze 
top was een gelegenheid voor België 
om nogmaals te wijzen op het belang 
van de eenheid en samenhang van het 
bondgenootschap en zijn rol als garant 
voor onze collectieve veiligheid.

We hebben bovendien de plenaire zit-
ting van het Kimberley-proces georga-
niseerd, die in 2018 door de EU werd 
voorgezeten. Dit platform staat centraal 
in de strijd tegen de handel in conflict-
diamanten en is volledig in lijn met de 
inzet van ons land voor duurzaam beheer 
van natuurlijke hulpbronnen. We heb-
ben ook een internationale conferentie 
georganiseerd over het Alomvattend 
Kernstopverdrag (CTBT). In 2017 kreeg 
ons land een mandaat van twee jaar om 
de ratificatie van dit verdrag te bevor-
deren, waarvan de inwerkingtreding van 
fundamenteel belang is voor het pad 
naar denuclearisatie.

Uiteraard heeft de humanitaire hulp 
wederom een voortrekkersrol gespeeld bij 
onze bekommernissen, voornamelijk ten 
gunste van de opvang van vluchtelingen in 
de Syrische regio, slachtoffers van conflic-
ten in de Democratische Republiek Congo 
of mensen die door hongersnood, door 
het vreselijke conflict dat nog steeds in 
Jemen woedt, worden bedreigd. In totaal 
heeft België in 2018 170 miljoen euro voor 
humanitaire hulp beschikbaar gesteld.

Het werk van onze consulaire teams, vaak 
geconfronteerd met moeilijke situaties, 
moet opnieuw worden verwelkomd, 
zowel op het terrein als in Brussel. Rei-
zende en geëxpatrieerde Belgen zijn 
steeds talrijker. Deze toegenomen mobi-
liteit gaat gepaard met een frequenter 
gebruik van consulaire bijstand, in geval 
van ernstige problemen in het buitenland, 
of het nu om een aanhouding, een ernstig 
ongeval of zelfs een overlijden gaat. Onze 
FOD heeft bijvoorbeeld dit jaar alles in 
het werk gesteld om de Belgen te hel-
pen die naar Rusland zijn gereisd voor 
het Wereldkampioenschap voetbal, waar 
onze Rode Duivels historische prestaties 
hebben geleverd. Ik verwelkom ook de 
goedkeuring, begin mei 2018, van een 
wet tot wijziging van de consulaire code 
en een hoofdstuk over consulaire bijstand 
aan Belgen en niet-vertegenwoordigde 
burgers van de Europese Unie. Consu-
laire bijstand is nu beter gedefinieerd en 
omkaderd. De ontwikkeling van nieuwe 
IT-hulpmiddelen en -toepassingen is 
voortgezet in 2018 en zal de komende 
jaren cruciaal zijn voor het leveren van 
kwaliteitsservicevoorzieningen die pro-
cedures vergemakkelijken en reizen ver-
minderen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om biometrische identificatiemiddelen in 
te voeren met ‘mobiele kits’ die tijdens 
verschillende consulaire missies zijn mee-

genomen. We moeten ook de projecten 
vermelden die in 2018 zijn ontwikkeld en 
die in 2019 zullen worden gelanceerd, 
zoals de digitalisering van akten van de 
burgerlijke stand en het aanbieden van 
een applicatie - de Travel App - die de 
reiziger in staat zal stellen om op een 
smartphone ons advies te raadplegen.

Het jaar 2018 was uiteindelijk de gele-
genheid om de 70ste verjaardag van de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens te vieren. Deze vormen een 
kompas voor onze actie. Ook in de EU 
pleit ik voor een peer review tussen de 
lidstaten om openlijk en niet-discrimine-
rend te debatteren over de kwestie van 
de eerbiediging van de rechtsstaat. Onze 
inzet voor de Raad van Europa blijft ook 
consistent en uitvoerig. In 2019 zullen we 
deze strijd ook op multilateraal niveau 
voortzetten, bijvoorbeeld door in maart 
het 7de Wereldcongres tegen de dood-
straf te organiseren in Brussel.

Deze waarden die verenigen, vergen 
meer dan ooit een continue inzet en een 
sterke diplomatie.

Didier Reynders
Vicepremier en minister van Buiten-
landse en Europese Zaken en Defensie, 
belast met Beliris en de Federale Cultu-
rele Instellingen

8
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D e voorbije jaren onderging het 
Belgische ontwikkelingsbeleid 
een ware metamorfose. De 
klassieke Noord-Zuidbena-

dering werd begraven. Met de Agenda 
2030 voor Duurzame Ontwikkeling ken-
nen we één universele agenda met 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen; 
voor het Zuiden, maar ook voor het Noor-
den. Het idee dat de problemen zich alle-
maal in het zuidelijk halfrond bevinden en 
dat wij in het Noorden alle oplossingen 
hebben, is definitief van de baan. Soms 
lopen landen in het Zuiden zelfs voorop. 
Probeer in Brussel maar eens een koffie 
te betalen met je smartphone. In Nairobi 
kan dat overal.

De klassieke ontwikkelingssamenwerking 
gaat dus niet langer op. Die baseerde zich 
niet op investeren, maar op geven, op een 
afhankelijkheidslogica, een onevenwich-
tige relatie tussen schenker en ontvanger. 
Voortaan streven we naar partnerschap-
pen en gelijkheid tussen evenwaardige 
partners. In 2018 kwamen al deze vernieu-
wingen volop op kruissnelheid.

“Empower women and the rest will fol-
low”, zegt filantroop en investeerder War-
ren Buffet. Beter opgeleide vrouwen met 
een eigen inkomen en gezondere meis-
jes die beslissen over hun eigen lichaam 
betekenen dé hefboom voor ontwikkeling. 
Sinds België in 2017 zijn schouders zette 

onder de She Decides-beweging vormen 
vrouwenrechten een rode draad in ons 
ontwikkelingsbeleid. Ook in de nieuwe 
samenwerkingsprogramma’s van 2018 met 
Guinee, Benin, Burkina Faso en Senegal 
streven we naar gendergelijkheid.

Een maximale financiering voor ontwikke-
ling vormt een tweede prioriteit. De uitda-
gingen van Agenda 2030 vereisen immers 
bijzonder veel middelen. We beslisten 
om af te zien van belastingvrijstellingen. 
Samen met het Internationaal Comité 
van het Rode Kruis lanceerden we de 
allereerste humanitaire impactbond om 
revalidatiecentra te bouwen in de Demo-
cratische Republiek Congo, Mali en Nige-
ria. Door het kapitaal van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwik-
kelingslanden (BIO) open te stellen voor 
privé-investeerders die zich niet alleen 
bezighouden met het rendement maar 
ook met de ontwikkelingsimpact van hun 
investeringen, kon BIO een eerste fonds 
oprichten dat privégeld mee laat inves-
teren met BIO. Bovendien spoorden we 
het Belgische ontwikkelingsagentschap 
Enabel aan om in elk samenwerkingspro-
gramma met onze partnerlanden initia-
tieven op te nemen ter ondersteuning 
van de privésector, vaak in de landbouw.

België bundelt de krachten met de Bill 
& Melinda Gates Foundation, het Insti-
tuut voor Tropische Geneeskunde van 

VOORWOORD
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Antwerpen, het Belgische Ontwikke-
lingsagentschap Enabel, een groot far-
mabedrijf en enkele technologische spits-
bedrijven om slaapziekte uit te roeien.  
Het partnerschap met de Belgische cho-
coladesector, Beyond Chocolate, verenigt 
de cacaoverwerkende industrie, choco-
lademakers, supermarkten, impactinves-
teerders en het middenveld om de levens-
omstandigheden en het inkomen van de 
cacaoboeren duurzaam te verhogen.

De inspanningen om het Belgische ont-
wikkelingsbeleid op een moderne leest 
te schoeien beginnen hun vruchten af 
te werpen. Zo steeg België de voorbije 
jaren van de 49ste plaats (2014) naar de 
18e plaats in de Aid Transparency Index. 
We zijn nu de 7de bilaterale donor inzake 
transparantie. Met het nieuwe datapor-
taal openaid.be mikken we nog hoger 
in volgende ranglijsten. En volgens het 
gerenommeerde Overseas Development 
Institute is België, na Ierland, de meest 
efficiënte donor om extreme armoede 
te bestrijden. Daarmee laten we de Scan-
dinavische landen, het VK en Nederland 
ruim achter ons.

Tot slot gaat een modern ontwikkelingsbe-
leid hand in hand met een efficiënt buiten-
lands beleid. Diplomatie en ontwikkeling 
kunnen elkaar versterken en aanvullen. 
Kijk maar naar de focus op Afrika. Na de 
beslissing om onze gouvernementele 
samenwerking te concentreren op Sub-Sa-
hara-Afrika, volgde in 2018 de opwaarde-
ring van de ontwikkelingsbureaus in Mali, 
Niger, Benin en Guinee tot volwaardige 
ambassades. Zo is ons land beter verte-
genwoordigd in West-Afrika en de Sahel, 
regio’s die van cruciaal belang zijn voor 
België, onder meer op het vlak van terro-
ristische dreiging en irreguliere migratie.
Een ander voorbeeld is onze universitaire 

samenwerking. Die vormt een uitstekend 
instrument om ons land op de kaart te 
houden, onder andere in Zuid-Azië en 
Latijns-Amerika, twee regio’s waar de 
gouvernementele samenwerking is weg-
getrokken en waar onze diplomatie min-
der sterk aanwezig is. Dankzij die samen-
werking ontstaat er bovendien een groep 
van alumni die hun hele leven en loop-
baan ambassadeurs blijven voor ons land.

We zijn afgestapt van de vastgeroeste 
silobenadering waar we decennialang 
in gevangen zaten en die elke synergie 
afwees met ons buitenlands en handels-
beleid. Waar samenwerking vroeger werd 
gewantrouwd, vormt ze vandaag het uit-
gangspunt. Eendracht maakt macht. Ook 
in een hedendaags ontwikkelingsbeleid.

Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Financiën en 
Ontwikkelingssamenwerking
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B elgië is de derde meest open 
economie ter wereld. Ons land 
leeft dus van de export en dat 
maakt van buitenlandse handel 

een cruciaal beleidsdomein voor ons land. 
De FOD Buitenlandse Zaken speelt in die 
context, in nauw overleg met de Gewesten 
en de FOD Economie, een essentiële rol.

De federale regering heeft de afgelopen 
4,5 jaar sterk ingezet op jobcreatie. Zo 
werden tijdens deze legislatuur 259.000 
jobs gecreëerd. Heel wat van die jobs 
hangen rechtstreeks of onrechtstreeks af 
van buitenlandse handel. En er zijn nog 
goede cijfers. In 2018 hebben we voor 
het eerst in jaren een handelsoverschot 
geboekt. Voor een middelgrote, zeer 
open economie als de onze is dat over-
schot op de handelsbalans van levensbe-
lang. Onze welvaart hangt ervan af. 

Het stimuleren van Belgisch onderne-
merschap in zowel binnen- als buiten-
land werpt zijn vruchten af en moet een 
prioriteit blijven. De Belgische econo-
mische missies van 2018 in Marokko en 
Argentinië-Uruguay onder leiding van 
prinses Astrid hebben bijgedragen tot 
het succes van onze export. Ook in 2019 
staan er nieuwe handelsmissies op stapel, 
naar de belangrijke groeimarkten Mexico 
en China. Zowel het Agentschap Buiten-
landse Handel als de FOD Buitenlandse 
Zaken, met een uitstekend postennet-
werk als grote troef, zijn de drijvende 
kracht achter dit succesverhaal. 

Maar 2018 was ook een jaar van toene-
mende spanningen. Het multilaterale 
handelssysteem staat onder druk. Onder 
meer de Amerikaanse invoerheffingen 
op staal en aluminium en de spanning in 

VOORWOORD
BUITENL ANDSE HANDEL

de handelsrelatie tussen de VS en China 
zorgen voor donkere wolken aan de hori-
zon. Meer dan ooit blijf ik ervan overtuigd 
dat België zich samen met de volledige 
EU moet opwerpen als voorvechter van 
de op regels gebaseerde wereldorde en 
kordaat, maar proportioneel moet rea-
geren op oneerlijke handelspraktijken in 
derde landen. Een handelsoorlog kent 
alleen verliezers. Het is dus belangrijk dat 
wij alvast het hoofd koel houden.

Ten slotte blijven ook de onderhandelin-
gen met het VK baden in onzekerheid. 
De Brexit High Level Group, die Graaf 
Buysse en ikzelf in 2016 in het leven 
hebben geroepen, berekende dat een 
no-dealbrexit onze economie 2,2 miljard 
euro op jaarbasis zou kosten. Daarmee 
zou België één van de meest getroffen 
landen zijn. We hebben er dus alle belang 
bij om tot een geordende uittredingsre-
geling te komen. Maar succes is niet gega-
randeerd. We moeten ons land en onze 
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bedrijven dus blijven voorbereiden op alle 
mogelijke scenario’s, met inbegrip van de 
no-deal. Daarom heb ik samen met de FOD 
Economie de brexit impact scan gelan-
ceerd die bedrijven toelaat om een analyse 
op maat te krijgen. En daarom heeft de 
federale regering met de brexit-noodwet 
en aanwervingen bij cruciale diensten als 
douane en de economische inspectie de 
nodige maatregelen genomen. 

Ik blijf evenwel hopen dat we tot een 
akkoord zullen komen met het VK. Dat is 
in ons wederzijds belang. In die context 
prijs ik me alvast gelukkig dat we nu en in 
de toekomst kunnen rekenen op een kwa-
liteitsvolle diplomatie die onze belangen 
moet veiligstellen in een onzekere wereld.

Kris Peeters
Vicepremier en minister van Werk, Econo-
mie en Consumenten belast met Buiten-
landse Handel
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ECONOMISCHE DIPLOMATIE

I n 2018 stonden twee staatsbezoeken en twee economische missies op de agenda. 
Dergelijke missies weerspiegelen het Belgische engagement om ten volle in te 
zetten op handel en investeringen. Ze versterken de handelsrelaties en maken 
het mogelijk academische akkoorden te sluiten. 

Het staatsbezoek aan Canada focuste op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
In 2018 was het namelijk honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Grote 
Oorlog. Maar liefst een kwart van de gesneuvelde Canadese soldaten liet zijn leven 
op Belgische bodem. Ze hadden een belangrijk aandeel in de bevrijding van ons land 
in 1918. We blijven hen eeuwig dankbaar.

Tijdens het staatsbezoek aan Portugal 
stonden vooral groene, of liever, blauwe 
thema’s op het programma. Ons konings-
paar bracht een bezoek aan een van de 
meest indrukwekkende aquariums ter 
wereld. Ze leerden hoe het aquarium 
zich inzet voor de bescherming van de 
oceaan, hoe Portugal plasticvervuiling 
aanpakt en hoe het een blauwe, milieu-
vriendelijke economie wil stimuleren. Een 
gezonde oceaan is immers essentieel 
voor duurzame ontwikkeling.

BILATERALE
SAMENWERKING

Prinses Astrid leidde de economische mis-
sies naar Argentinië/Uruguay en Marokko. 
Doel: nieuwe economische opportuni-
teiten verkennen. Een Belgische econo-
mische missie is tevens een uitgelezen 
kans om onze bedrijven betere toegang te 
verlenen tot grote ontwikkelingsprogram-
ma’s en lokale projecten van nationale en 
multilaterale ontwikkelingsbanken. 

De prinselijke missie naar Marokko 
was de grootste ooit met een 
recordaantal deelnemers van 470. 
Dankzij de ligging op het kruis-
punt van Europa en Afrika vormt 
Marokko een toegangspoort naar 
het Afrikaanse continent. Het land 
biedt talrijke mogelijkheden voor 
grote en kleine Belgische bedrijven 
uit de bouw-, infrastructuur-, trans-
port-, logistiek-, textiel-, luchtvaart- 
en automobielsector. Ook voor 
ondernemingen die zich bezighou-
den met agrovoeding of hernieuw-
bare energie. De missie vormde 
bovendien een gelegenheid om 
de driehoekssamenwerking met 
Sub-Sahara-Afrika te bevorderen. 

470470
Daarnaast verwelkomde ons land de 
Australische gouverneur-generaal Cos-
grove en de Franse president Macron 
tijdens een inkomend staatsbezoek. 
Hun programma omvatte activiteiten op 
economisch, cultureel, academisch en 
maatschappelijk gebied. Het bezoek van 
gouverneur-generaal Cosgrove stond in 
het teken van de honderdste verjaardag 
van de Eerste Wereldoorlog, terwijl het 
bezoek van president Macron focuste 
op grensoverschrijdende samenwer-
king, economische opportuniteiten, 
Europa en de jeugd. Verschillende bila-
terale samenwerkingsovereenkomsten 
werden ondertekend.
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VOORZITTERSCHAP
BENELUX
In 2018 nam België het voorzitterschap 
van de Benelux over van Nederland. Door 
onze krachten te bundelen, vergroten we 
onze invloed binnen de Europese Unie. 
Voor België moet de Benelux een echte 
motor blijven voor grensoverschrijdende 
samenwerking in Europa. Naast de zicht-
bare vooruitgang in de transportsector, 
de erkenning van diploma's en de poli-
tiesamenwerking, ijverde ons land tijdens 
zijn voorzitterschap voor een sterkere 
samenwerking met de Franse grensre-
gio's Grand-Est en Hauts de France  − 
naar het voorbeeld van het partnerschap 
dat al tien jaar bestaat met de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voorts 
werden verschillende acties ondernomen 
om een nauwere samenwerking op het 
gebied van energie en kringloopecono-
mie te stimuleren.

60
In 2018 bestaat het samenwer-
kingsverband tussen België, 
Nederland en Luxemburg 60 jaar. 
In 1958 werd een eerste verdrag 
(Economische Unie) onderte-
kend, hoewel de samenwerking 
tussen de drie landen al tot de 
Tweede Wereldoorlog teruggaat 
(douane-unie). In 2008 werd het 
'Verdrag van de Benelux Unie' 
gesloten, een overeenkomst die 
zich concentreert op drie kernthe-
ma's: interne markt & economi-
sche unie, duurzame ontwikkeling 
en justitie & binnenlandse zaken.

AFRIK A

In de loop van 2018 herhaalde België zijn 
oproep tot inclusieve, geloofwaardige en 
open verkiezingen in de Democratische 
Republiek Congo. We zien ook de her-
opening van een Belgische ambassade 
in Brazzaville en twee Afrikaanse rondrei-
zen van minister Reynders: Kaapverdië/
Gambia/Senegal in april en Angola/Zuid-
Afrika/Republiek Congo in september.

In 2018 hebben we de ontwik-
kelingsbureaus in Benin, Guinee, 
Mali en Niger opgewaardeerd tot 
volwaardige ambassades. Deze 
‘upgrade’ versterkt alle domei-
nen van het Belgische buitenlands 
beleid binnen de zogenaamde 
comprehensive approach: bila-
terale samenwerking, diploma-
tie, ontwikkelingssamenwerking, 
defensie, politie en justitie.
Daarnaast heropende België een 
ambassade in Congo-Brazzaville 
om de dialoog over bilaterale, 
regionale en internationale kwes-
ties te bevorderen.

NIEUWE AMBASSADES

BELGIË IN DE WERELD

België heeft een pragmatisch beleid 
gevoerd in de regio Azië-Stille Oceaan 
om zowel de fundamentele waarden van 
zijn buitenlands beleid als zijn economi-
sche en commerciële belangen te bevor-
deren. Bijzondere aandacht ging daarbij 
naar de promotie van de Belgische troe-
ven voor Aziatische investeerders in het 
kader van de brexit.

In 2018 verwelkomde ons land drie 
nieuwe luchtverbindingen met China, 
waaronder een directe vlucht naar Shen-
zhen, de Chinese hoofdstad van tech-
nologie en innovatie (de ‘Silicon Valley’ 
van China). Deze uitbreiding naar een 
van de grootste groeiregio’s ter wereld 
biedt Belgische bedrijven nieuwe kan-
sen. Voortaan zijn er ook rechtstreekse 
vluchten naar Hongkong vanuit Brussels 
Airport én Brussels-South (Charleroi). 
Zo wordt ons land verbonden met een 
van de meest dynamische metropolen in 
Azië. Hongkong kent een bloeiende eco-
nomie en een enorm toeristisch potenti-
eel; het is tevens een van de belangrijkste 
internationale financiële centra.
Daarmee komt het totaal aantal recht-
streekse verbindingen met China op vijf.

AZIË-STILLE OCEAAN

16
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In maart 2018 stelde de regering minister 
van Staat François-Xavier de Donnea aan 
als facilitator van het Partnerschap voor 
de Bossen van het Congobekken. De 
bossen in het Congobekken bieden een 
schat aan natuurlijke rijkdommen maar 
staan enorm onder druk. Het Partner-
schap ijvert voor de bescherming ervan. 
De facilitator is een vertegenwoordiger 
van de donoren die de contacten tussen 
de partners vergemakkelijkt en actiepro-
gramma’s opstelt.

De Donnea werkt al 10 jaar in Centraal-Afrika, 
onder andere als beheerder van het Virunga-
park en voorzitter van het Garambapark. Hij 
heeft dus een pak expertise inzake natuur-
behoud in de regio.

BOSSEN 
CONGOBEKKEN

België blijft pleiten voor een politieke 
oplossing van het conflict in Syrië. In 2018 
verleende ons land meer dan 25 miljoen 
euro humanitaire hulp aan de getroffen 
Syrische bevolking. We ondersteunen de 
inspanningen van de Verenigde Naties 
en verwelkomen de verlenging van reso-
lutie 2165. Deze maakt het mogelijk om 
van buiten de landsgrenzen humanitaire 
hulp te bieden zonder goedkeuring van 
het Syrische regime. Miljoenen burgers in 
Syrië hangen nog steeds af van humani-
taire hulp, inclusief grensoverschrijdende 
humanitaire hulp. 

Op 14 mei organiseerde België samen met 
Libanon de derde internationale Confe-
rentie over slachtoffers van etnisch en 
religieus geweld in het Midden-Oosten in 
Brussel. De conferentie is een forum voor 
al wie wil meewerken aan de terugkeer en 
de blijvende bescherming van religieuze 
en etnische minderheden in de regio. Som-
mige gemeenschappen waren het slacht-
offer van misdaden tegen de menselijk-
heid, van oorlogsmisdaden en van andere 
zware mensenrechtenschendingen.

MIDDEN-OOSTEN

De trans-Atlantische relatie blijft een 
essentiële hoeksteen van ons buiten-
lands beleid. Onze verhoudingen met de 
Verenigde Staten, maar ook met Canada, 
zowel de bilaterale als die ingebed in de 
EU en de NAVO, zijn wijd vertakt. Ondanks 
de huidige spanningen hebben we onze 
gemeenschappelijke agenda met de Ver-
enigde Staten in stand gehouden in het 
kader van de trans-Atlantische dialoog. 

Voor de crisis- en conflictsituaties in Nica-
ragua en Venezuela, bleef België samen 
met zijn EU-partners pleiten voor dialoog 
en wederzijds begrip. 

AMERIK A
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EXPORTFINANCIERING
Via Finexpo ondersteunt onze FOD de 
export van Belgische kapitaalgoederen 
en aanverwante diensten. Finexpo wil het 
imago en de reputatie van de Belgische 
bedrijven in het buitenland promoten en 
de vrije handel verzoenen met de nood-
zaak de concurrentiekracht van de expor-
teurs te vrijwaren. Tegelijkertijd draagt het 
bij aan de economische en sociale ontwik-
keling van het begunstigde land.

Sinds 2017 beschikt Finexpo over een 
innovatief kmo-instrument dat Belgische 
kmo's helpt om hun innovatieve uitrus-
tings- of investeringsgoederen te expor-
teren naar een ontwikkelingsland. In 2018 
werden in dat kader drie commerciële 
contracten ondertekend:
•  elektriciteit op het platteland in 

Oeganda op basis van hernieuw-
bare energie;

•  hittebestendige laagspanningsbor-
den in Tsjaad;

•  een autonoom drinkwaterstation op 
hernieuwbare energie in Ivoorkust.

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
In 2018 nam de Europese Unie het voor-
zitterschap waar van het Kimberley Pro-
ces. Dat is het wereldwijde platform voor 
de bestrijding van de handel in bloeddia-
manten (diamanten uit conflictgebieden). 
België organiseerde mee de plenaire zit-
ting in het Egmontpaleis in Brussel. 

Het Kimberley Proces is een succesvol 
partnerschap tussen overheden, de 
industrie en de maatschappelijke orga-
nisaties van over de hele wereld om te 

In 2018 vierde het Kimberley Pro-
ces zijn vijftiende verjaardag. Sinds 
de lancering in 2003 heeft het bij-
gedragen aan vrede, veiligheid en 
welvaart. Het maakt het mogelijk 
een onderscheid te maken tussen 
bloeddiamanten en ethische dia-
manten uit mijnen die investeren 
in het welzijn en de veiligheid van 
de mijnwerkers. Dankzij dit pro-
ces hebben de meeste diamanten 
vandaag een internationaal erkend 
certificaat. Sinds zijn oprichting 
daalde de handel in bloeddiaman-
ten aanzienlijk van 15% naar 0,2%.0,

2%

voorkomen dat conflictdiamanten in de 
legale diamanthandel terechtkomen. 
Toch blijven de uitdagingen groot. Het 
lopende hervormingsproces moet de 
situatie nog verbeteren.

België is een van de voortrekkers in de 
strijd tegen conflictdiamanten. Antwer-
pen vormt immers een belangrijk centrum 
voor de wereldwijde diamanthandel. Ons 
land pleit tevens voor een goed bestuur 
en duurzaamheid in de sector.
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BREXIT

MIGRATIE

BESCHERMING VAN 
DE RECHTSSTAAT

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Europese Unie heeft heel wat voe-
ten in de aarde. Om deze terugtrekking 
ordelijk te doen verlopen, hebben het 
VK en de EU een uittredingsakkoord 
onderhandeld en ook een politieke 

Migratie stond ook in 2018 hoog op de 
Europese agenda. België bleef ijveren 
voor een globale en gecoördineerde 
aanpak door de Europese Unie. Er werd 
vooruitgang geboekt op vele vlakken, 
zoals de versterking van de buitengren-
zen dankzij de omvorming van Frontex in 
een Europese grens- en kustwacht. De 
asielhervorming liep daarentegen vast op 
de herziening van de Dublinverordening, 
de hoeksteen van het EU-asielstelsel. Dit 
systeem legt de verantwoordelijkheid 
voor de verwerking van de asielaanvra-
gen bij het eerste land van binnenkomst 
De landen met de buitengrenzen van de 
EU eisen meer solidariteit bij de opvang 
van de vluchtelingen.

Omwille van de ontwikkelingen in Polen 
en Hongarije, was het respect voor de 
rechtsstaat binnen de EU een belang-
rijk aandachtspunt. Samen met gelijkge-
zinde lidstaten ijverde België voor het 
opzetten van een periodic peer review 
mechanisme in de marge van de Raad 
Algemene Zaken.

NIEUW  MEERJARIG 
FINANCIEEL KADER
Uitgebreide en intensieve coördinatie en 
voorbereidingswerkzaamheden werden 
opgestart om de Belgische belangen 
optimaal te behartigen in de onderhan-
delingen over het nieuwe Meerjarig Finan-
cieel Kader voor de periode 2021-2027. 

EUROPESE
SAMENWERKING

De verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie leverde binnen de Raad 
voorlopig enkel voor de Bankenunie een 
tastbaar resultaat op. België slaagde erin 
de belangen van zijn banksector in het 
kader van het risicobeheer binnen inter-
nationale bankgroepen te vrijwaren.

BANKENUNIE

De EU streefde er naar om de digitale 
interne markt te voltooien, om de interne 
opvolging in België te versterken werd 
onder impuls van de DGE en de DGM 
een digital task force opgericht.

DIGITAL 
TASK FORCE

verklaring over de toekomstige betrek-
kingen voorbereid. Het departement 
coördineerde een gezamenlijke posi-
tie met oog op die onderhandelingen 
en waakte over de Belgische staat van 
voorbereiding op de brexit.

Daarnaast werden tientallen bilaterale 
contacten op politiek en ambtelijk niveau 
van inhoudelijke argumenten voorzien.

In november 2018 organiseerde België 
een bijeenkomst op hoog niveau over 
de hervorming van investeringsbescher-
ming. Het evenement bracht alle belang-
hebbenden samen: internationale instel-
lingen, maatschappelijke organisaties 
en vertegenwoordigers, academici, de 
bedrijfswereld en arbitrage-experten.

De EU pleit voor een multilateraal investe-
ringsgerecht, een permanent orgaan dat 
investeringsgeschillen moet beslechten. 

HERVORMING 
INVESTERINGSBE-
SCHERMING



2524

KLIMAATBELEID
Ook de Europese Unie spant zich in om 
de klimaatverandering tegen te gaan. 
Op Europees niveau zijn voor 2020, 2030 
en 2050 doelen gesteld voor minder 
CO2-uitstoot en meer energiebesparing 
en hernieuwbare energie. In 2018 zette 
de EU haar engagementen met betrek-
king tot het klimaatakkoord van Parijs om 
in daden, met een nieuwe klimaatwet. Die 
focust op minder uitstoot van broeikas-
sen in de landbouw-, transport-, afval-, 
en bouwsector en gebouwen. In 2030 
mag de vermindering van uitstoot van 
broeikasgassen slechts 40% bedragen 
tegenover de jaren ‘90. Tegen 2050 zou 
de EU klimaatneutraal moeten zijn.

In 2018 werden onder impuls van de 
Franse president Macron in alle lidstaten 
burgerraadplegingen over de toekomst 
van Europa gelanceerd. Doel: burgers 
centraal plaatsen in het debat over de 
Europese Unie en hen bij de beslissin-
gen betrekken.

Ons land heeft een lange traditie in het 
voeren van gesprekken met zijn burgers 
over Europa. Europa in al zijn facetten 
maakt deel uit van het lespakket van 
lagere scholen tot universiteiten. In het 
kader van de burgerraadplegingen lan-
ceerde onze FOD, samen met de Kanse-
larij van de Eerste Minister, een website 
om de Belgische burgers aan te moedi-
gen hun stem te laten horen.

Onze FOD bundelde de conclusies in een 
syntheserapport dat België heeft voorge-
steld en besproken tijdens de Europese 
Raad van december. De belangrijkste 
bevindingen op een rijtje:
•  sociale bescherming (gezondheidszorg, 

pensioenen, kwaliteitsvolle banen, wel-
zijn, sociale uitsluiting voorkomen);

•  een duurzame economie en een sta-
biele eurozone;

•  de klimaatverandering bestrijden en 
het milieu beschermen;

• migratie aanpakken;
•  met één stem spreken, een sterker 

Europa in de wereld;
•  transparantere besluitvorming van de 

EU-instellingen;
•  onze waarden (mensenrechten, gen-

dergelijkheid, democratie) en de 
rechtsstaat blijven verdedigen.

BURGERRAADPLE-
GINGEN

LATEN WE SAMEN OVER 
EUROPA PRATEN

In november organiseerde onze FOD de 7de editie van ‘Laten we samen over Europa 
praten’. Tijdens deze voorlichtings- en bewustwordingscampagne krijgen leerlingen 
uit het 6de middelbaar de kans om gedurende twee dagen over Europa te praten met 
minister van Europese Zaken Reynders. In totaal namen ongeveer 700 jongeren uit 29 
scholen deel.

Samen met het Europees Jeugdparlement lanceerden we een nieuwe formule die de 
dialoog met de jongeren verder moest stimuleren via 12 thematische workshops over 
de structuur, het klimaat, terrorisme, migratie en de uitbreiding van de EU.

België speelt hierbij een belangrijke rol 
en brak een lans voor een zo inclusief 
mogelijke aanpak. Mede op vraag van 
ons land ging er heel wat aandacht naar 
duurzame ontwikkeling in de handelsak-
koorden die de EU afsloot. 

België waakt ook over de bezorgdhe-
den van ontwikkelingslanden. Daarom 
was er een apart rondetafelgesprek 
met verschillende Afrikaanse landen om 
hun visie op de hervorming van investe-
ringsbescherming onder de aandacht te 
brengen. Buitenlandse investeringen zijn 
cruciaal voor economische ontwikkeling. 
Daarbij is juridische zekerheid essentieel.
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VN-VEILIGHEIDSRAAD
In 2018 werd België verkozen tot niet-per-
manent lid van de VN-Veiligheidsraad 
voor de periode 2019-2020. Een nooit 
gezien aantal stemmen (181) weerspie-
gelt het vertrouwen van de internationale 
gemeenschap in ons land.

De multilaterale dimensie van het Belgi-
sche buitenlands beleid kwam sterk tot 
uiting met de campagneslogan ‘Con-
sensus smeden, bouwen aan vrede’. We 

zien multilaterale samenwerking als een 
essentieel instrument om vrede en veilig-
heid te bevorderen.

België zal tijdens zijn mandaat focussen op 
het voorkomen van conflicten, de bescher-
ming van burgers en het verhogen van de 
slagkracht van het VN-optreden (Preven-
tion-Protection-Performance). Vreedzame 
oplossing van conflicten is de leidraad. 

Daarbij zetten we specifiek in op:
•  de bescherming van burgers als eerste 

doelstelling voor VN-vredeshandhaving; 
•  de bescherming van kinderen in gewa-

pende conflicten;
•  het bevorderen van de rol die vrouwen 

spelen in conflictpreventie en -oplossing.

Voorts blijven we pleiten voor het respect 
van het internationale humanitaire recht, 
de strijd tegen straffeloosheid, terrorisme 
en gewelddadig extremisme, non-prolife-
ratie en het verbod op chemische wapens 
en de erkenning dat klimaatverandering 
kan leiden tot conflicten.

Ons mandaat in de Veiligheidsraad kan 
niet los gezien worden van de Belgische 
acties in het gehele VN-bestel: vrede en 
veiligheid, respect voor de mensenrech-
ten en duurzame ontwikkeling zijn met 
elkaar verbonden. Dit vergt coherentie en 
actieve inzet in alle relevante VN-instel-
lingen die vandaag in een noodzakelijk 
hervormingsproces zitten om hun impact 
op de levenskwaliteit van elke wereldbur-
ger te verhogen.

Op 11 en 12 juli 2018 organiseerde België 
de NAVO-top in Brussel. De tweejaar-
lijkse ontmoeting van staatshoofden en 
regeringsleiders van de 29 lidstaten van 
de Noord-Atlantische Verdragsorgani-
satie (NAVO) viel samen met de opening 
van een nieuw hoofdkwartier.

De NAVO-landen kwamen tot een gezamen-
lijke verklaring over trans-Atlantische veilig-
heid en solidariteit. Daarin herbevestigen ze 
de clausule voor wederzijdse bescherming, 
de strijd tegen terrorisme en beloven ze hun 
defensie-uitgaven te verhogen.

NAVO-TOP

MULTILATERALE
SAMENWERKING

Daarnaast ondertekenden de EU en de 
NAVO (voorafgaand aan de top op 10 
juli) een nieuwe gezamenlijke verklaring. 
Deze door België aangemoedigde ver-
klaring beschrijft de wijze waarop beide 
spelers samen zullen optreden tegen 
gemeenschappelijke veiligheidsdrei-
gingen. Bovendien somt ze de prioritei-
ten van hun samenwerking op (militaire 
mobiliteit, hybride dreigingen, cyberbe-
veiliging, terrorismebestrijding…).

MULTILATERALE 
COÖRDINATIE

Binnen de Coormulti werden Belgische 
standpunten onder vertegenwoordigers 
van de administratie en van de betrok-
ken kabinetten zowel op federaal als 
deelstaatniveau besproken en vastge-
legd als definitieve instructies voor de 
betrokken posten en Belgische dele-
gaties: onder andere over zeerecht (5), 
mensenrechten (14), duurzame ontwikke-
ling (5), strijd tegen corruptie (2), drugs 
(2), werk (ILO, 3), nucleair (AIEA, CTBT, 
4), wetenschappelijk onderzoek (CERN, 
2), gezondheid (1), cultuur (UNESCO, 3), 
economie (OESO-ministeriële 2), tele-
com (1), strijd tegen antisemitisme (2). 
Naast regelmatige vergaderingen binnen 
multilaterale instellingen vonden Coor-
multi-vergaderingen plaats ter voorbe-
reiding van uitzonderijke conferenties 
of processen: de onderhandelingen van 
de Global Compact on Migration (3), van 
de Global Compact on Refugees (1), van 
het bezoek van de VN-gezant voor ter-
rorisme en mensenrechten (3), van een 
conferentie over de financiering van isla-
mitische terreurorganisaties.
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De bevordering en bescherming van de 
mensenrechten vormen een hoeksteen 
van het Belgische internationale beleid. 
België zal zich dagelijks blijven inzetten.
In 2018 vierden we de 70ste verjaardag van 
de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. Zeventig jaar na haar goedkeuring 
op 10 december 1948 (in de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties) vormt 
de Verklaring nog altijd het fundament van 
universele waarden als gelijkheid, recht-
vaardigheid en waardigheid.

Voor de gelegenheid benoemde de VN de 
Belgische stripfiguur Robbedoes tot men-
senrechtenverdediger. Via de reizende 
tentoonstelling #Spirou4Rights, waarin de 
30 artikelen van de Verklaring zijn opgeno-
men, trad hij op als woordvoerder van de 
campagne #StandUp4HumanRights. Die 
moest wereldwijd de reflectie over men-
senrechten aanmoedigen. België heeft 
deze campagne actief ondersteund.

België had de afgelopen drie jaar een 
zitje in de VN-Mensenrechtenraad, waar 
het zich onder andere inzette voor de 
strijd tegen straffeloosheid en de nale-
ving van de mensenrechten in de strijd 
tegen terrorisme. Ons land ondersteunde 
ook organisaties die de mensenrechten 
op het terrein opvolgen zoals de Men-
senrechtenraad, het VN Hoge Commissa-
riaat voor de Mensenrechten en de Raad 
van Europa. Vanaf januari 2019 tot eind 
2020 zal België zich als niet-permanent 
lid van de VN-Veiligheidsraad inspannen 
om de bevordering en bescherming van 
de mensenrechten bovenaan de inter-
nationale agenda te houden. Vrede en 
veiligheid vereisen, net als ontwikkeling, 
respect voor de fundamentele rechten 
van elk individu.

#STANDUP4HUMANRIGHTS

MENSENRECHTENRAAD
Van 2016 tot en met 2018 zat België in de 
VN-Mensenrechtenraad. We focusten op 
de strijd tegen straffeloosheid, de afschaf-
fing van de doodstraf, en kinderrechten. In 
het derde en laatste jaar van ons mandaat 
zetten we in het bijzonder in op de reso-
luties over de mensenrechtensituatie in 
Burundi, DRC, Jemen en Myanmar.

Ons land organiseerde side-events over 
kinderrechten en over de afschaffing 
van de doodstraf in Afrika. We brachten 
ook de problematiek van kinderen in 
gewapende conflicten onder de aan-
dacht. Meer bepaald via een side-event 
over de re-integratie van kinderen en 
de specifieke noden van meisjes in het 
kader van rehabilitatie- en re-integratie-
programma’s voor kinderen getroffen 
door gewapende conflicten.



STRIJD TEGEN TERRORISME

België veroordeelt alle vormen van ter-
rorisme. We zijn ervan overtuigd dat de 
strijd tegen terrorisme geen afbreuk mag 
doen aan de rechten van de mens, aan 
fundamentele vrijheden of aan het inter-
nationaal humanitair recht.

Naast een goede binnenlandse coördi-
natie vereist de strijd tegen het terro-
risme een nauwe internationale samen-
werking. België neemt actief deel aan 
de internationale samenwerking in de 
strijd tegen terrorisme, zowel op Euro-
pees als mondiaal vlak. Onze FOD coör-
dineert die samenwerking en ziet toe 
op de naleving van onze internationale 
verplichtingen. Onze diplomatieke en 
consulaire posten spelen daarbij een 
belangrijke rol: ze leveren relevante 
informatie over wereldwijde ontwikke-
lingen op het vlak van terrorisme(bestrij-
ding) en volgen de samenwerking met 
internationale partners op.

De VN, de Raad van Europa en de EU 
ontwikkelden strafmechanismen om de 
strijd aan te binden tegen het terrorisme 
en de financiering ervan. België steunt 
deze inspanningen. Ons land is ook lid 
van de Globale Coalitie tegen Daesh. 
Samen met 80 landen zetten we ons in 
om Daesh wereldwijd aan te pakken en 
haar netwerken te ontmantelen. België 
neemt actief deel in alle vijf werkgroe-
pen van de Coalitie. Onze strijdkrachten 
doen mee in militaire operaties, we leve-
ren een bijdrage aan de communicatie-
cel van de Coalitie en we verlenen ten 
slotte financiële steun voor humanitaire 
hulp en de stabilisatie in Syrië en Irak. Ter 
voorbereiding van de Ministeriële herop-
bouwconferentie in Koeweit in februari 
trok onze FOD 5 miljoen euro uit voor de 
stabilisatieprogramma’s van het VN-Ont-
wikkelingsprogramma (UNDP) in Irak. Dit 
om te vermijden dat Daesh er opnieuw 
voet aan de grond zou krijgen. 

NAAR EEN WERELD ZONDER 
NUCLEAIRE TESTS

In 1996 zette de internationale gemeen-
schap een beslissende stap om kern-
proeven wereldwijd te verbieden: het 
Kernstopverdrag (Comprehensive Nucle-
ar-Test-Ban Treaty, CTBT) werd toen voor 
ondertekening opengesteld. Dat verdrag 
verbiedt elke nucleaire test of elke andere 
soort van nucleaire ontploffing voor zowel 
militaire als vredesdoeleinden en onder 
alle omstandigheden.

Helaas kan het verdrag niet in werking 
treden omdat acht landen nog moeten 
toetreden: India, Pakistan, Noord-Ko-
rea, Iran, China, Israël, Egypte en de 
VS. Ondanks de vertraging blijft het 
Kernstopverdrag onvervangbaar voor 
internationale non-proliferatie. Nucle-
aire tests worden wereldwijd als illegaal 
beschouwd. Sinds het begin van de 21ste 
eeuw heeft slechts één land (Noord-Ko-
rea) dat internationale principe geschon-
den. Alle andere landen respecteren vrij-
willig een stopzetting.

België pleit voor een verbod op kern-
proeven en steunt al 20 jaar de doelstel-
lingen van het CTBT. Ons land zal zich 
blijven inzetten voor de inwerkingtre-
ding ervan. Samen met Irak bekleedt 
België van 2017-2019 een internationaal 
mandaat om de inwerkingtreding van 
het Kernstopverdrag te bevorderen. In 
die context organiseerde onze FOD in 
mei 2018 een internationale conferen-
tie: 'Naar een wereld zonder nucleaire 
tests: de belofte waarmaken'. Minister 
Reynders onderstreepte het belang van 
een Noord-Koreaanse toetreding tot het 
CTBT in het kader van de onderhandelin-
gen over de denuclearisatie. Een betere 
samenwerking onder de Benelux-landen 
op het vlak van CTBT-dataverwerking en 
wetenschappelijke analyse kwam even-
eens aan bod.

30 31
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CYBERDIPLOMATIE
Cyberdiplomatie beslaat onder andere de 
opvolging van internationale ontwikkelin-
gen in de digitale economie, cyberveilig-
heid, technologie en de debatten over het 
beheer van cyberspace en het internet.

In dat kader heeft onze FOD driemaande-
lijks overleg met de betrokken autoriteiten 
alsook frequent contact voor specifieke 
innames van posities in internationale 
dossiers. Daarnaast wisselen we dagelijks 
pertinente informatie uit met onze posten.

Aangezien het voor Europese dossiers 
(met erg krappe deadlines) moeilijk is 
om snel posities te formuleren en infor-
matie te bezorgen, besliste de Minis-
terraad in augustus 2018 om binnen de 
FOD een digitale taskforce op te richten 
(een samenwerking tussen de Europese 
en multilaterale directies). Die zorgt voor 
een uitgebreid netwerk van digitale con-
tactpunten binnen de beleidscellen en 
administraties op federaal niveau evenals 
in de gewesten en gemeenschappen.

VEILIGHEID 
IN EUROPA
Binnen de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE) zat 
België de informele werkgroep Structu-
red Dialogue (SD) voor. Binnen de SD 
worden de uitdagingen in de politiek-mi-
litaire dimensie van de OVSE besproken 
en wordt nagedacht over hoe de verschil-
lende visies en het wantrouwen tussen 
de 57 deelnemende staten kunnen over-
brugd worden.
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Om de OPCW beter uit te rusten in 
haar opdracht, schonk België twee 
miljoen euro voor een nieuw labo-
ratorium. Daarmee zal de organi-
satie beter chemische analyses en 
inspecties kunnen uitvoeren.

Ons land is een van de grootste 
donoren van het project. Het 
toont opnieuw welk belang ons 
land hecht aan de strijd tegen 
chemische wapens. De allereer-
ste gasaanval ooit vond plaats in 
Langemark-Poelkapelle tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

België veroordeelt sterk elk gebruik van 
chemische wapens. Dat is een flagrante 
schending van het internationale recht. 
Het gebruik van chemische wapens in een 
gewapend conflict is een oorlogsmisdaad 
en moet worden bestraft.

Op 29 april 1997 trad het Verdrag tot ver-
bod van chemische wapens in werking. 
193 landen maken deel uit van het ver-
drag. Maar liefst 96% van de aangegeven 
chemische wapens werd intussen vernie-
tigd. De Organisatie voor het Verbod op 
Chemische Wapens (OPCW) ziet toe op 
de wereldwijde inspanningen om che-
mische wapens definitief uit te bannen.
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I n 2018 toonde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich dynamischer 
dan ooit. Een internationale campagne voor vrouwen- en meisjesrechten, een 
partnerschap met de privésector rond duurzame chocolade, hackathons in het 
Zuiden en innovatie in de humanitaire hulp. Het zijn slechts enkele hoogtepunten 

van een vruchtbaar jaar. 

Het Belgische ontwikkelingsbeleid focust op mensenrechten, innovatie en samenwer-
king met andere partners zoals de privésector. We zetten ons wereldwijd in om de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen.

NIEUW LOGO
De Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king heeft een nieuw logo met bijho-
rende slagzin: ‘België, partner in ont-
wikkeling.’ De nieuwe visuele identiteit 
vormt het sluitstuk van een intensief 
hervormingsproces. België pakt zijn ont-
wikkelingssamenwerking tegenwoordig 
innovatiever en efficiënter aan. Met meer 
aandacht voor mensenrechten (denk aan 
She Decides), digitalisering en sterke 
partnerschappen (ook met privésector).

ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

VROUWENRECHTEN
De rechten van de vrouw staan cen-
traal in het Belgische ontwikkelingsbe-
leid. Beter opgeleide vrouwen met een 
eigen inkomen en gezondere meisjes 
die beslissen over hun eigen lichaam 
betekenen dé hefboom voor ontwikke-
ling. Sinds België in 2017 zijn schouders 
zette onder de She Decides-beweging 
vormen vrouwenrechten een rode draad 
in ons ontwikkelingsbeleid.

In 2018 lanceerde België - samen met 
de internationale ngo Global Citizen, 
de regering van Luxemburg, de Bill & 
Melinda Gates Foundation en Procter 
& Gamble - #SheIsEqual. Deze inter-
nationale campagne zet in op gender-
gelijkheid, women empowerment en 
de gezondheid van vrouwen. In totaal 
klokte de #SheIsEqual-campagne af op 
780,4 miljoen euro.

Elk jaar trouwen bijna 15 miljoen minder-
jarige meisjes. Dat zijn 37.000 kindhuwe-
lijken per dag. Wereldwijd zijn er zo’n 750 
miljoen meisjes en vrouwen getrouwd 
voor hun 18de verjaardag.

37.00037.000
Het idee van partnerschap staat centraal 
in de Agenda 2030. De nieuwe slagzin 
omarmt die filosofie van partnerschap, 
ingebakken in de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen. De nieuwe visuele 
identiteit zal de vernieuwde Belgische 
aanpak op het terrein mee uitdragen.

35
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Samen kunnen we meer bereiken. Daarom 
introduceerde minister van Ontwikke-
lingssamenwerking Alexander De Croo 
Beyond Chocolate: een partnerschap 
voor duurzame Belgische chocolade. 
Met Beyond Chocolate engageren over-
heden, bedrijven, ngo's, vakbonden, 
impactinvesteerders en universiteiten zich 
om samen kinderarbeid aan te pakken, 
ontbossing tegen te gaan en te zorgen 
voor een leefbaar inkomen voor lokale 
cacaoproducenten. Zo maken we Belgi-
sche chocolade nog beter en duurzamer.

PRIVÉSECTOR DIGITALISERING

HUMANITAIRE HULP

BLOCKCHAIN IN 
VLUCHTELINGEN-

KAMPEN

België is de op één na grootste 
chocolade-exporteur ter wereld. 
We voeren jaarlijks bijna 600.000 
ton chocolade uit naar EU-landen, 
de VS en Japan. De Belgische cho-
coladesector draait een omzet van 
bijna 5 miljard euro per jaar. 

In Senegal, Niger, Palestina, Marokko en 
Oeganda gingen creatieve teams op zoek 
naar innovatieve oplossingen voor ont-
wikkelingsproblemen. Tijdens deze hac-
kathons Hack the Goals kwamen talrijke 
digitale antwoorden aan bod voor con-
crete problemen waarmee de projecten 
van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking in die landen te kampen hebben. 
In elk land koos een lokale jury de beste 
of meest beloftevolle oplossing. Minister 
De Croo: "De toekomst is digitaal. De 
digitale revolutie geeft zoveel nieuwe 
kansen om ontwikkelingsuitdagingen 
anders en beter aan te pakken.”

Om meer levens te redden, moet de 
humanitaire hulp innovatiever worden. 
België wil een moderne partner zijn die 
kan inspelen op de evoluties en veran-
deringen in de humanitaire sector. Als 
humanitaire donor willen we een innova-
tiecultuur stimuleren binnen de humani-
taire organisaties. In 2018 investeerde ons 
land 20 miljoen euro in vernieuwende pro-
jecten van ngo's en internationale orga-
nisaties. De totale Belgische humanitaire 
hulp omvatte voor het derde jaar op rij 
een recordbedrag van 170 miljoen euro.

Het Wereldvoedselprogramma 
(WFP) levert elk jaar miljoenen 
tonnen voedselhulp. Dat gebeurt 
steeds vaker via cashbetalingen 
waarmee vluchtelingen zelf voed-
sel kunnen kopen. Die aanpak 
verhoogt hun zelfredzaamheid 
en versterkt de lokale economie. 
Via blockchain wil het WFP de 
cashbetalingen voor voedselhulp 
efficiënter, veiliger en transpa-
ranter maken. Met de steun van 
België gaat het WFP het gebruik 
van blockchain uitrollen voor de 
500.000 Syrische vluchtelingen 
die in vluchtelingenkampen in 
Jordanië verblijven.

600.000
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MIGRATIE EN 
ONTWIKKELING

KLIMAAT

De Agenda 2030 
voor Duur zame 
Ontwikkeling erkent 
dat migratie een 
centraal onderdeel 
van ontwikkeling is 
(SDG 10: ongelijk-
heid in en tussen 

landen verminderen). De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking steunt 
initiatieven die de positieve impact van 
migratie op ontwikkeling maximalise-
ren. Enkele voorbeelden:
•  de partnerlanden helpen om hun 

bestuur inzake migratie en internati-
onale bescherming te ontwikkelen;

•  investeringsinitiatieven van de diaspora 
ondersteunen ter ontwikkeling van de 
landen van herkomst;

•  de kosten voor internationale geld-
transfers (remittances) verminderen;

•  de diepere oorzaken van illegale 
migratie aanpakken;

•  reguliere migratie als motor voor ont-
wikkeling ondersteunen en mogelijk 
maken voor de landen van herkomst, 
doorreis en bestemming.

Door het VN-Migratiepact (Global Com-
pact voor een veilige, geordende en 
reguliere migratie) in september 2018 te 
onderschrijven, heeft België dus al een 
stap gezet om SDG 10 te behalen.

Internationale klimaatonderhandelingen 
stonden centraal in 2018. Met de COP24 
in Polen brachten de Verenigde Naties lan-
den samen om het Parijs-werkprogramma 
goed te keuren. Dat multilaterale regel-
gevend kader moet ervoor zorgen dat de 
Overeenkomst van Parijs volledig ope-
rationeel wordt, onder andere via regels 
over transparantie van de inspanningen 
en het ambitiemechanisme. Onze FOD 
nam - binnen de Europese taakverdeling - 
de leiding inzake ambitie, de sturing van 
het financieel mechanisme van het verdrag 
en het Belgische co-voorzitterschap van de 
EU-strategiegroep inzake klimaatbeleid.

Klimaat en leefmilieu blijven belangrijke 
thema’s voor onze FOD. Zo ondersteunt 
België het Milieuprogramma van de Ver-
enigde Naties (UNEP) jaarlijks met vier 
miljoen euro. UNEP voert projecten en 
programma’s uit rond klimaatverandering, 
biodiversiteit, weerbaarheid tegen milieu-
rampen, beheer van schadelijke stoffen 
en afval, leefmilieubeheer, duurzame con-
sumptie en productie, luchtkwaliteit en het 
opvolgen van de staat van het leefmilieu.

Ook blijven we de minst ontwikkelde 
landen steunen in hun strijd tegen de 
klimaatverandering. Zowel om de weg in 
te zetten naar een koolstofarme, groene 
ontwikkeling als om zich aan te passen aan 
de gevolgen van de opwarming van de 
planeet. Sinds 2009 stort België elk jaar 
een significant deel van zijn internationale 
klimaatfinanciering in het Least Developed 
Countries Fund (LDCF). Dat fonds onder-
steunt de minst ontwikkelde landen in hun 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Intussen zijn we de 4de grootste donor met 
een totale bijdrage van 93,6 miljoen euro. 
In 2018 gaf de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking 8 miljoen euro aan het LDCF.

Op 9 december opende het gloednieuwe AfricaMuseum opnieuw de deuren. Het 
publiek kan er de schatten van Centraal-Afrika in een nieuwe en hertekende scenografie 
bewonderen. Maar het is meer dan een museum. Het is een wereldwijd referentie-
centrum voor onderzoek over Centraal-Afrika. Daarvoor ontvangt het 3 miljoen euro 
financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze middelen dienen 
vooral om de partnerinstellingen in Afrika te ondersteunen, de opleiding van Afrikaanse 
wetenschappers te financieren en om de Belgische burger te sensibiliseren.

Het AfricaMuseum is in de eerste plaats een wetenschappelijke instelling die in 20 
Afrikaanse landen met 200 wetenschappelijke instellingen en universiteiten werkt. 80 
onderzoekers werken rond geologie, biologie, antropologie en geschiedenis. Daar-
naast leidt het AfricaMuseum 130 Afrikaanse wetenschappers op die in België stage 
lopen rond archiefbeheer, taxonomie van vissen, opmaak van geologische kaarten of 
het beheer van wetenschappelijke collecties.

Ten slotte verrichten 30 Afrikaanse wetenschappers die aan een Belgische univer-
siteit doctoreren onderzoek in het museum. De omvangrijke collecties bestaan uit 
10 miljoen diersoorten, 130.000 etnografische voorwerpen, 4 kilometer historisch 
archief. Het museum is jaarlijks betrokken bij 25 tot 30 tentoonstellingen wereldwijd, 
voornamelijk via bruikleen.

HEROPENING AFRICAMUSEUM
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Sinds januari 2018 is België officieel lid 
van de MOPAN-familie. Het Multilateral 
Organisation Performance Assessment 
Network (MOPAN) is een netwerk van 
evaluatoren voor multilaterale organisa-
ties. Via gezamenlijke evaluaties krijgen 
de leden een beter beeld van de doel-
treffendheid van die organisaties.

In 2018 telde MOPAN 18 leden: Australië, 
België, Canada, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, 
Korea, Luxemburg, Nederland, Noorwe-
gen, Zweden, Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten.

België streeft ernaar om zijn hulp zo doel-
treffend mogelijk te maken, met focus op 
transparantie en evaluatie. De Belgische 
multilaterale samenwerking verloopt via 
verschillende partnerorganisaties. Het is 
dan ook van belang verantwoording te 
kunnen afleggen over de besteding van 
de middelen die aan multilaterale ontwik-
kelingsorganisaties worden verstrekt. De 
dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking volgt 
het werkt van MOPAN op en verspreidt het 
onder de Belgische ontwikkelingsactoren.

België levert niet alleen een jaarlijkse bij-
drage van 110.000 euro aan MOPAN, maar 
werkt ook zelf mee aan de evaluaties.
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MOPAN
Het Multilateral Organisation Per-
formance Assessment Network 
(MOPAN) bestaat sinds 2002. 
Het is een netwerk van donor-
landen die een toetsingsinstru-
ment hebben ontwikkeld om de 
doeltreffendheid van multilate-
rale ontwikkelingsorganisaties te 
beoordelen. Ze evalueren onder 
andere in welke mate ze de ver-
wachte resultaten behalen, in 
welke mate hun planning, opvol-
ging en uitvoering effectief zijn 
en hoe ze samenwerken met de 
partners in de betrokken landen.

JURIDISCHE
SAMENWERKING

D e directie Juridische Zaken van ons departement verleent advies aan de 
FOD Buitenlandse Zaken inzake de rechtsgebieden die verband houden 
met zijn werkterrein: internationaal publiekrecht, Europees recht, consulair 
recht, administratief recht, arbeidsovereenkomstenrecht, etc.

De activiteiten van onze FOD worden niet alleen beïnvloed door de juridische normen 
van het interne Belgische recht, maar evenzeer door die van het internationaal recht en 
het recht van andere staten. Daarom verdedigt deze directie de Belgische belangen 
voor internationale rechtbanken, de jurisdicties van de Europese Unie en de Europese 
Economische Ruimte, evenals de Belgische rechtbanken in geschillen waarbij de FOD 
Buitenlandse Zaken partij is.

Daarnaast vervult ze een sleutelfunctie bij verdragen (gaande van onderhandeling tot 
ondertekening) en werkt ze mee aan wetgevende en regelgevende teksten.

In 2018 ondertekende België 
13 bilaterale verdragen, voor-
namelijk aangaande luchtver-
voer (met Benin, Qatar, Gabon, 
Burkina Faso, Republiek Congo) 
en ontwikkelingssamenwerking 
(met Benin, Senegal, Rwanda, 
Guinee). Daarnaast werden er 8 
multilaterale verdragen onder-
tekend. Onze FOD startte 45 
instemmingsprocedures op en 
minister Reynders diende 36 
wetsontwerpen in bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers.13
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In 2018 heeft België een belangrijke rol 
gespeeld in rechtszaken voor verschil-
lende rechtspraken van de Europese Unie 
zoals bijvoorbeeld zaken betreffende 
staatssteun (ARCO), het Europees aan-
houdingsbevel en gegevensbescherming 
en de rechtsstaat in Polen. Het aantal Bel-
gische tussenkomsten bij het Hof van Jus-
titie van de EU bedroeg 44, waarvan 39 
prejudiciële vragen. Dat zijn vragen van 
nationale rechters van de lidstaten aan 
het Hof over de uitlegging of geldigheid 
van het recht van de Europese Unie. 

Het Hof kan financiële sancties opleggen 
aan de lidstaten. In overeenstemming 
met het regeerakkoord verkennen we de 
mogelijkheid om een mechanisme in te 
voeren voor de interne verdeling van de 
dwangsommen en forfaitaire bedragen 
die het Hof België heeft opgelegd.

EU

Onze FOD is samen met de FOD Leef-
milieu actief betrokken bij de VN-on-
derhandelingen over een multilateraal 
verdrag dat biodiversiteit op volle zee 
beschermt. Het gaat over de mariene 
biodiversiteit in gebieden die buiten de 
nationale jurisdictie vallen. De volle zee 
beslaat twee derde van de oceanen (bijna 
de helft van onze planeet) en is vandaag 
amper beschermd.

Het nieuwe verdrag ijvert voor het 
behoud en duurzaam gebruik van de bio-
diversiteit op volle zee en wil daarmee de 
gezondheid van alle oceanen bescher-
men. Het wordt een juridisch bindende 
overeenkomst bij het VN-Zeerechtver-
drag (UNCLOS) en kan ervoor zorgen 
dat er mariene beschermde gebieden 
op volle zee tot stand komen.

In maart 2018 organiseerde België, in 
samenwerking met de High Seas Alli-
ance en The Pew Charitable Trusts, een 
workshop ter voorbereiding van deze 
onderhandelingen. In het Egmontpa-
leis kwamen nationale en internationale 
onderhandelaars, wetenschappers, juris-
ten en beleidsdeskundigen uit 25 landen 
samen. Ze hadden allemaal één doel: 
onze oceanen beschermen.

OCEAANBESCHERMING
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Onze FOD volgt de werkzaamheden met 
betrekking tot de exploratie en exploita-
tie van de zeebodem op. Het VN-Zee-
rechtverdrag stelt de Internationale 
Zeebodemautoriteit verantwoordelijk 
voor het beheer van de internationale 
zeebodem. Die autoriteit ziet toe op de 
organisatie en controle van de exploitatie 
van minerale rijkdommen van de zeebo-
dem in internationale wateren. 

Naar aanleiding van de jaarlijkse bijeen-
komst van de Internationale Zeebodem-
autoriteit werkte onze FOD een non-paper 
uit dat de milieuaspecten vooropstelt bij 
eventuele ontginning van de zeebodem. 
Het is een belangrijk dossier voor België 
aangezien ons land sponsor is van een 
Belgische onderneming die hoogstwaar-
schijnlijk als eerste in staat zal zijn poly-
metallische knollen op de diepzeebodem 
te ontginnen. Daar de bescherming van 
de oceaan een prioriteit is van België, wil 
ons land dat zo’n exploitatie aan hogere 
milieustandaarden beantwoordt.

EXPLORATIE ZEEBODEM

DIENST-

WET CONSULAIRE BIJSTAND
Sinds 1 juni 2018 heeft ons land een wet die bepaalt welke hulp Belgen in het bui-
tenland krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken als ze in moeilijkheden verkeren. 
Deze wet vormt een nieuw hoofdstuk in het Consulair Wetboek van eind 2013.

Het gaat om bijzonder ernstige situaties waarbij eerstelijnszorg niet volstaat en 
waarbij de hulp van familieleden of het optreden van de werkgever, verzekerings- 
of reisagent onmogelijk of niet voldoende is. Bijvoorbeeld: overlijden, ernstig 
ongeluk of misdrijf, onrustwekkende verdwijning, arrestatie, extreme noodtoe-
stand, ernstige consulaire crisis of internationale ontvoering van een kind. Voor elk 
van deze gevallen beschrijft de wet welke stappen onze FOD, het hoofdbestuur 
in Brussel of de posten in het buitenland kunnen zetten om de situatie te verhel-
pen. Tegelijkertijd wijst de wet landgenoten ook op hun verantwoordelijkheden. 
Consulaire bijstand wordt dus een recht en niet langer een gunst.

VERLENING
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TRAVELLERS 
ONLINE
In 2018 werd het online platform Travel-
lers Online gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Voortaan kunnen burgers zich vlotter 
registeren en bepaalt onze FOD gemak-
kelijker de zoekgebieden naargelang de 
crisis (natuurramp, aanslag of ongeval).

Via de website Travellers Online registre-
ren Belgen zich gratis met hun reis- en 
contactgegevens. Gebeurt in het land 
van bestemming een crisis, dan komen 
we via deze gegevens sneller in contact 
met de landgenoten ter plaatse en met 
hun familie. 14 dagen na het einde van de 
reis worden alle gegevens automatisch 
gewist. Dankzij deze tool hebben onze 
ambassades en consulaten niet alleen 
een zicht op de Belgen die in het buiten-
land wonen, maar weten we ook meer 
over reizende Belgen. Zo kunnen we hen 
beter ondersteunen of helpen.

Sinds de lancering in juli 2015 
hebben 350.000 Belgen hun 
reis via Travellers Online gere-
gistreerd. Top vijf van de meest 
geregistreerde landen: Turkije, 
Egypte, Spanje, de Verenigde 
Staten en Frankrijk. Omdat nog 
te weinig landgenoten deze tool 
gebruiken, lanceerden we in 2018 
een sensibiliseringscampagne: 
Goedele Liekens en Adrien Jove-
neau, twee bekende mediafiguren 
die vaak reizen, promootten Tra-
vellers Online via filmpjes op onze 
website en sociale media.35
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B-FAST
Wanneer een crisis zich voordoet is 
de reactiesnelheid van fundamenteel 
belang. B-FAST – het Belgian First Aid 
& Support Team – is een overkoepe-
lend federaal platform van verschillende 
overheidsdiensten dat bij internationale 
noodhulpopdrachten kan ingezet wor-
den. Als voorzitter en coördinator van 
B-FAST waakt de FOD Buitenlandse 
Zaken over het relevante karakter van dit 
noodhulpmechanisme. 2018 was een ver-
dere stap naar meer samenwerking met 
de internationale gemeenschap inzake 
response, preparedness en readiness.

Goed nieuws voor Bel-
gen die spoedig een 
internationaal paspoort 
nodig hebben: sinds 2018 
bestaat er een superdrin-
gende procedure. 4u30 
na de aanvraag kan het 
paspoort afgehaald wor-
den aan een centraal 
loket in Brussel. Naast 
de superdringende pro-
cedure blijven ook de 
dringende en normale 
procedure bes taan. 
Beide spoedprocedures 
zijn wel duurder. Voor 
de superdringende pro-
cedure gelden tevens 
strengere voorwaarden.
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WERELDBEKER 
VOETBAL 
RUSLAND
Het wereldkampioenschap voetbal trapte 
de zomer van 2018 af. Onze Rode Duivels 
hebben een historische prestatie neer-
gezet met een bronzen medaille. Onze 
FOD heeft er samen met de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond en de federale 
politie voor gezorgd dat de supporters 
van de Rode Duivels optimaal van de 
wedstrijden konden genieten.

Voor de fans die naar Rusland trokken, 
werd een specifiek reisadvies opgesteld. 
Tijdens de wedstrijden van ons nationale 
elftal stond er steeds een mobiel con-
sulair team paraat. Voorafgaande regi-
stratie via Travellers Online maakte dat 
de consulaire dienstverlening vlotter 
verliep. Toeschouwers konden voor de 
gelegenheid het Russische grondgebied 
betreden zonder visum, mits ze geldige 
identiteitsdocumenten en een geperso-
naliseerde Fan-ID op zak hadden.

Tijdens het WK in Rusland werden 
er 42 consulaire interventies uitge-
voerd. De bijstand aan Belgische 
fans omvatte voornamelijk voor-
lopige paspoorten en verloren 
Fan-ID’s. 

Tot slot vormde het WK een ideale gele-
genheid om ons land in de kijker te zet-
ten, zowel in Rusland als daarbuiten. Tal-
rijke Belgische ambassades en consulaten 
organiseerden evenementen rond de 
matchen van de Rode Duivels. Dat bracht 
de Belgische gemeenschap op de been 
terwijl internationale fans kennis konden 
maken met ons land en zijn beleid.
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HOOG BEZOEK

PROTOCOL
België kent een grote internationale 
diplomatieke gemeenschap die bijzon-
dere aandacht vereist. Diplomaten genie-
ten immuniteit, maar toch moeten ook zij 
de Belgische wetten respecteren. Onze 
protocoldienst waakt erover dat ze de 
wetten respecteren, bijvoorbeeld het 
verkeersreglement. We zien ook toe op 
een correcte behandeling van het huis-
houdpersoneel en bemiddelen in geschil-
len over de toepassing van de Belgische 
arbeids- en socialezekerheidswetgeving.

Daarnaast waken we over de zetelover-
eenkomsten tussen België en de interna-
tionale organisaties die in ons land geves-
tigd zijn of hier een vertegenwoordiging 
hebben. Het zetelbeleid maakt deel uit 
van het Belgische buitenlands beleid en 
wordt gecoördineerd door de minister 
van Buitenlandse Zaken, onder de verant-
woordelijkheid van de eerste minister. We 
verwelkomen maar liefst 95 internationale 
instellingen op ons grondgebied, waarvan 
80% in Brussel zetelt.

Een aanzienlijk aantal buitenlandse hoog-
waardigheidsbekleders komt jaarlijks naar 
ons land voor bilaterale contacten of deel-
name aan vergaderingen bij de Europese 
instellingen, de NAVO of andere interna-
tionale instellingen. Onze protocoldienst 
leidt deze officiële betrekkingen in goede 
banen en coördineert de veiligheidsaspec-
ten. Op het programma in 2018: twee uit-
gaande en inkomende staatsbezoeken, de 
NAVO-top in Brussel, één officieel bezoek 
en drie werkbezoeken.

Onze protocoldienst organiseert 
jaarlijks talrijke evenementen in 
het Egmontpaleis. Het prachtige 
gebouw met een geschiedenis 
van 500 jaar was in 2018 het decor 
voor 415 recepties, workshops, 
conferenties, lunches en semi-
naries. Ook bedrijven en (inter)
nationale organisaties kunnen het 
Egmontpaleis en de zalen van het 
Conferentiecentrum huren. Die 
inkomsten herinvesteren we in de 
renovatie en modernisering van 
het gebouw en de uitrusting. 

415



5352

INTERNE
ORGANISATIE

D e budgettaire besparingen dwingen onze FOD om duidelijke prioriteiten 
te stellen en keuzes te maken. De vragen naar adequate dienstverlening 
nemen toe. Voor het grote publiek gaat het dikwijls over consulaire aange-
legenheden. Tegelijkertijd stijgen de verwachtingen van de internationale 

gemeenschap en de politieke wereld ten opzichte van onze FOD. Als efficiënt kennis-
centrum spelen we daar mooi op in.

De toekomst is digitaal. De digitale revolutie verbindt mensen en creëert nieuwe 
kansen. Ook op het vlak van ontwikkeling zorgt ze voor nieuwe doorbraken die we 
ons tien jaar geleden niet konden voorstellen. Die evolutie plaatst ons departement 
dikwijls voor uitdagingen. Buitenlandse Zaken moet een aantrekkelijke werkomgeving 
blijven. Zowel voor nieuwe als bestaande medewerkers. Die verwachten een veilige 
technologische werkomgeving die getuigt van een maximale efficiëntie en flexibiliteit.

Budget FOD (excl. OS): 413.930
Budget Ontwikkelingssamenwerking: 1.124.029
Totaal: 1.537.959

BUDGET 2018
( IN DUIZEND EURO)

27%

73%

Sinds maart 2018 geeft de FOD Buiten-
landse Zaken elektronische legalisaties 
en apostilles af. Via de website e-legali-
zation kunnen erkende officiële partners 
(gemeenten, notarissen, FOD…) een aan-
vraag indienen. Vanaf mei worden apos-
tilles uitsluitend op elektronische manier 
afgegeven. Alle landen die bij het Apos-
tilleverdrag zijn aangesloten, moeten de 
e-apostille aanvaarden. Zo hoeft de bur-
ger zich niet meer naar het legalisatieloket 
van onze FOD te begeven. Legalisaties 
kunnen zowel op papier als elektronisch 
afgegeven worden. Niet alle landen aan-
vaarden immers de e-legalisatie. 

Een legalisatie slaat op de controle 
van de oorsprong van een docu-
ment. Het bevestigt officieel dat 
de handtekening van de ambtenaar 
die een document ondertekende, 
of het zegel of de stempel op het 
document, echt is. Een land kan 
aangesloten zijn bij een legalisa-
tieverdrag dat afspraken bevat 
over hoe landen elkaars officiële 
documenten accepteren. Door de 
legalisatie of apostille wordt een 
Belgisch document bruikbaar in 
het buitenland en een buitenlands 
document in België. Een apostille 
is een vereenvoudigde legalisatie.

LEGALISATIES  
EN APOSTILLES

E-LEGALISATIE

52
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We sturen ons personeelsbeleid continu 
bij naargelang de behoeften van onze 
FOD. We schenken bijzondere aandacht 
aan diversiteit, zowel bij de reglemente-
ring, aanwerving, opleiding en stage als 
bij de competentieontwikkeling en het 
welzijn op het werk.

In 2018 verwelkomde ons departement 
60 nieuwe personeelsleden van de bin-
nencarrière en 11 ambtenaren van de bui-
tencarrière. Deze laatste zullen in de loop 
van volgend jaar onze ambassades en 
consulaten in het buitenland versterken.
 
Daarnaast ontwikkelden we in 2018 een 
nieuwe procedure voor de aanwerving 
van lokaal contractueel personeel in 
ons postennetwerk. 

Op het vlak van procesverbetering werd 
een transitiefase opgestart om een deel 
van onze personeels- en loonadministra-
tie over te dragen naar het federale soci-
aal secretariaat Persopoint. 

PERSONEEL FAMILY 
OFFICER

Personeel op het hoofdbestuur: 1.153
Personeel in de posten: 1.658
Totaal: 2.811
 Buitencarrière: 580

 Carrière hoofdbestuur: 937

 Consulaire carrière: 29

  Contractuelen ter plaatse  
aangeworven (post): 1.186

 Uitgezonden contractuelen: 79

21%

71%

De family officer is het aanspreek-
punt voor de ambtenaren van de 
buitencarrière en hun gezin. Zij 
geeft informatie over het vertrek 
en het leven op post alsook over de 
terugkeer en de re-integratie op de 
Belgische arbeidsmarkt. Daarnaast 
volgt zij verschillende kwesties op 
zoals werken in het buitenland, 
school en pensioenrechten. 

In 2018 lanceerde de family officer 
een nieuw actieplan. Het moet fami-
lies die naar het buitenland vertrek-
ken nog beter ondersteunen. De 
nadruk ligt op drie thema’s:
•  voorbereiding en begeleiding 

van het vertrek op post;
•  tewerkstelling in het buitenland;
•  preventie.

KLIMAATVRIENDELIJKE 
AMBASSADES

We zien er ook op toe dat de nodige 
middelen worden aangewend voor het 
beheer van onze gebouwen in België en 
in het buitenland. We beheren meer dan 
300 gebouwen in het buitenland die we 
huren of in eigendom hebben. In 2018 
investeerden we 8,1 miljoen euro in het 
onderhoud en de vernieuwing van ons 
gebouwenpatrimonium. Tal van bouw- 
en renovatiewerken werden opgestart, 
onder andere in het Egmontpaleis in 
Brussel en de ambassade in Rabat. 

84 ambassades
17 consulaten-generaal

8 permanente vertegenwoordigingen
5 consulaten

3 diplomatieke bureaus
1 Belgian office (Taipei)

Onze nieuwe ambassade in Marokko 
wordt een energiepositief gebouw. Het 
zal het eerste ambassadegebouw zijn 
dat meer energie produceert dan het 
verbruikt. Met die nieuwe ambassade 
schroeven we onze klimaatambitie op. 
We willen een toonaangevende rol spe-
len om onze ambassades klimaatvrien-
delijk te maken.

33%

14%

1%

7%

42%

4%

3%

3%
1%

59%

41%

BELGIË IN DE WERELD
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GOED BESTUUR
Om een efficiënt en doeltreffend netwerk 
van posten en personeel te verzekeren 
dat de kwaliteit van onze dienstverlening 
in het buitenland garandeert, voert onze 
FOD op geregelde tijdstippen postin-
specties uit. De postinspecties analyseren 
en evalueren de werking van een post 
evenals die van zijn personeelsleden. Het 
is een instrument dat bijdraagt tot de stra-
tegie en de planning van het departement 
en biedt ondersteuning voor de beheers-
beslissingen van het directiecomité.

36
In de loop van 2018 vonden er 36 postinspecties plaats:
•  22 ambassades (Addis Ababa, Dar es Salaam, Rabat, Algiers, Madrid, Ankara, 

Athene, Peking, Belgrado, Sofia, Bujumbura, Kampala, Den Haag, Stockholm, 
Kopenhagen, Kiev, Moskou, Londen, Rome, Seoul, Tokio, Washington);

•  10 consulaten of consulaten-generaal (Casablanca, Alicante, Tenerife, 
Barcelona, Istanbul, Shanghai, Guangzhou, Sint-Petersburg, New York en 
Los Angeles);

•  3 permanente vertegenwoordigingen (New York UNO, Brussel NAVO en 
Den Haag Multi);

•  1 diplomatiek bureau (Sarajevo). 

RISICOBEHEER
Het internecontrolesysteem is bedoeld 
om risico’s te beheren die de organisa-
tie bedreigen bij de uitvoering van haar 
opdrachten en de verwezenlijking van 
haar doelstellingen. Op basis van artikel 7 
van het KB van 17 augustus 2007 moet de 
FOD Buitenlandse Zaken elk jaar verslag 
uitbrengen aan het Auditcomité van de 
federale overheid over de werking van zijn 
systeem van interne controle. In 2018 rap-
porteerde onze FOD over de nulmeting die 
in 2017 plaatsvond om het maturiteitsniveau 
van de verschillende diensten en directies 
te bepalen inzake risicobeheer.

De Federale Interne Auditdienst stelde 
een actieplan op naar aanleiding van de 
audit die ze uitvoerde inzake de doelstel-
lingen van onze FOD om een internecon-
trolesysteem te ontwikkelen. Het is de 
bedoeling om risicoanalyse en risicobe-
heersingsmaatregelen te integreren in de 
toekomstige bestuursovereenkomst van 
de FOD Buitenlandse Zaken.

Samen met Defensie controleerde onze 
FOD in 2018 de veiligheid van onze pos-
ten in Bamako, Ouagadougou, Amman, 
Beiroet en Teheran. Verder organiseerde 
het crisiscentrum van onze FOD (even-
eens in samenwerking met Defensie) een 
hostile environment awareness training 
– hostile environment security training 
(HEAT/HEST) voor 32 ambtenaren die 
naar risicoposten vertrekken. Dankzij 
deze training zal het diplomatieke en 
consulaire personeel beter kunnen wer-
ken in risicovolle omstandigheden zoals 
terrorisme. De basistechnieken leren hen 
tijdig risicovolle situaties in te schatten en 
er gepast op te reageren.

CRISISBEHEER VEILIGHEID
Dankzij de wijziging van de wet van 
11 december 1998 betreffende de veilig-
heidsverificaties (van kracht sedert 1 juni 
2018) kan onze FOD als administratieve 
overheid veiligheidsadviezen uitreiken 
voor de internationale instellingen op Bel-
gische bodem. De wijziging omschrijft ook 
een uniforme procedure om na te gaan in 
welke functies of voor welke toegangen 
een veiligheidsscreening nodig is, zowel in 
openbare als private risicovolle sectoren 
(screening van gevoelige beroepen).
Veiligheidsmachtigingen geven toegang 
tot geclassificeerde documenten terwijl 
veiligheidsadviezen en –attesten dienen 
om toegang te krijgen tot een functie of 
tot een site.

Onze FOD is voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), een colle-
giale overheid bevoegd voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachti-
gingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Bovendien beheert en ziet 
de NVO toe op de beveiliging van geclassificeerde informatie in België.
In 2018 behandelde de NVO 10.835 aanvragen van bedrijven, administraties 
en hun werknemers die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie. 
Ze organiseerde ook veiligheidsbriefings voor veiligheidsofficieren van zowel 
publieke als private ondernemingen.

NATIONALE 
VEILIGHEIDSOVERHEID
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De directie Pers en Communicatie brengt 
de prioriteiten van ons buitenlands beleid, 
onze activiteiten alsook het imago van 
België onder de aandacht bij het grote 
publiek, zowel Belgisch als internationaal. 
Deze directie beheert de socialemedia-
kanalen van het hoofdbestuur in Brus-
sel (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 
Vimeo, LinkedIn), staat in voor het beheer 
van persabonnementen, dagelijkse pers-
overzichten, de wekelijkse interne nieuws-
brief, beheert de websites van onze FOD 
(diplomatie.belgium, Focus on Belgium 
en Glo.be) en stelt het jaarverslag van de 
FOD Buitenlandse Zaken en dat van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
op. Daarnaast biedt ze de posten onder-
steuning in hun externe communicatie en 
publieke diplomatie, verzorgt ze de com-
municatie naar de pers en begeleidt ze de 
journalisten bij inkomende en uitgaande 
bezoeken van de ministers.

Sociale media vormen vandaag een 
essentieel onderdeel van de communica-
tiemix van ons departement. Ze zijn een 
belangrijke schakel tussen onze burgers 
en de (digitale) diensten en informatie die 
de FOD Buitenlandse Zaken ter beschik-
king stelt. De voorbije jaren hebben we 
enorm geïnvesteerd in socialemedia-
platformen. En dat werpt zijn vruchten 
af: vandaag zijn bijna 90% van onze Bel-
gische diplomatieke en consulaire posten 
actief op sociale media - een stijging van 
meer dan 30% in vergelijking met 2016. 
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Ook Glo.be, het vroegere magazine van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king, sprong mee op deze trein en ging 
in 2017 volledig digitaal. Dat ging niet 
onopgemerkt voorbij. Tijdens de FeWeb 
Excellence Awards van 2018 won de web-
site van Glo.be brons voor beste Belgische 
website in de categorie non-profit. Naast 
de website, bericht Glo.be ook via Face-
book en Instagram over de activiteiten 
die België onderneemt om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te 
behalen en dat in drie talen (Nederlands, 
Frans, Engels).
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