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VOORWOORD

V anwege de coronapandemie was 2020 een veelbewogen jaar voor ons allemaal. In die 
crisissfeer bewees ons departement – zowel op het hoofdbestuur als bij onze 116 diplo-
matieke vertegenwoordigingen – dat we kort op de bal kunnen spelen in complexe en 
soms dramatische situaties die voortdurend veranderen. Zo realiseerden we de groot-

ste repatriëringsoperatie uit onze geschiedenis: 59 vluchten en 11.266 gerepatrieerde Belgen. Met 
de hulp van 350 vrijwilligers onder het personeel verwerkte ons callcenter bijna 100.000 oproepen. 
Ook al vergde het veel energie en tijd om de crisis te beheersen, dankzij de inzet en flexibiliteit van 
iedereen kwam de dagelijkse werking van onze FOD op geen enkel moment in het gedrang. Tele-
werk werd de norm voor iedereen, ook voor onze posten, en videoconferenties, digitale dossiers 
en elektronische handtekeningen waren niet meer uit onze dagelijkse routine weg te denken. We 
moesten dus onze werkmethoden bijsturen en van de nood een deugd maken.

Voordat de crisis bij ons uitbrak, hadden we na een uitvoerige denkoefening over de werking en 
de modernisering van onze FOD de prioriteiten in een actieplan gegoten, dat in mei 2020 werd 
goedgekeurd. Het behelst de volgende elementen: het Belgische belang als onze leidraad, per-
soneelsbeleid en welzijn van ons allemaal, digitalisering, communicatie, organisatiebeheersing, 
gebouwenbeheer en duurzaamheid. 

Een performante buitenlandse handel, een vernieuwende ontwikkelingssamenwerking en een ster-
ke diplomatie zijn van onschatbare waarde voor de bevordering van de Belgische belangen. België 
moet absoluut over de grenzen blijven kijken. Inzake veiligheid speelt onze FOD een cruciale rol. 
We verdedigen de fundamentele waarden van de democratie, de mensenrechten en het multila-
teralisme. Een bewijs daarvan is ons mandaat in de VN-Veiligheidsraad, dat eind 2020 afliep en 
een onverdeeld succes was. Bovendien ondersteunen we de positie van Brussel als belangrijkste 
diplomatieke hoofdstad ter wereld. Onze FOD verleent ook consulaire bijstand voor het half miljoen 
landgenoten die in het buitenland wonen of rondtrekken. Tot slot staat ons departement bekend 
als een kennis- en expertisecentrum dat ten dienste staat van overheden, bedrijven en instellingen. 

Na de federale regeringsvorming verwelkomde ons departement op 1 oktober 2020 Sophie Wilmès, 
die werd benoemd tot vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en 
Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen, en Meryame Kitir, als minister van 
Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Vol enthousiasme en vastberadenheid aan-
vaardde ik van mijn kant mijn aanstelling als voorzitster ad interim van het directiecomité.

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag 2020.

Theodora Gentzis
Voorzitster ad interim van het directiecomité
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BILATERALE
S A M E N W E R K IN G

B E LG I Ë  I N  D E W E R E L D

B U U R L A N D E N

België werkt nauw samen met zijn buurlan-
den en binnen de Benelux Unie. In 2020 orga-
niseerde ons land 8 bilaterale ontmoetingen 
tussen ministers van Buitenlandse Zaken en 3 
tussen regeringshoofden van de naburige lan-
den. Op een virtuele Beneluxtop bespraken we 
met onze Nederlandse en Luxemburgse colle-
ga’s een gecoördineerde COVID-19-aanpak over 
het sluiten en heropenen van de grenzen en de 
impact van de Brexit.

Daarnaast tonen de halfjaarlijkse sessies van 
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
aan hoe vitaal onze relaties zijn. In 2020 ging 
het Belgische voorzitterschap van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart van start voor 2 
jaar. Ook vond een Belgisch-Duits seminarie 
plaats over waterstofenergie in het kader van 
het Duitse voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie. 

O O S T- E N Z U I D O O S T E U R O PA 
E N C E N T R A A L-A Z I Ë

In 2020 gingen vrijwel alle verkiezingen in de 
regio gepaard met een verhoogde polarisering. 
De manipulatie van de verkiezingen, de corona-
beperkingen en de afwezigheid van volwaardige 
verkiezingswaarnemers hebben het onderlinge 
wantrouwen tussen de deelnemende partijen in 
de hand gewerkt. Vaak gaven de verkiezingen 
aanleiding tot maatschappelijke spanningen, 
protesten, geweld, instabiliteit en zelfs tot een 
verlies aan legitimiteit.

Als fervent verdediger van de mensenrechten 
en van de fundamentele vrijheden heeft België 
kordaat opgetreden tegen 2 extreme gevallen 
van onaanvaardbaar gedrag, namelijk:

•   in Belarus, waar het regime Loekasjenko zich 
sinds de vervalste presidentsverkiezingen van 
9 augustus 2020 aan de macht vastklampt 
met een bikkelharde repressie tegen de eigen 
bevolking en iedere legitimiteit verspeeld heeft; 

•   in Rusland, waar machtsstructuren gepoogd 
hebben oppositieleider Navalny te vergiftigen 
met een chemisch wapen.

M I D D E N - O O S T E N

BRUSSELS IV CONFERENCE

Op 30 juni 2020 organiseerden de Europese 
Unie en de Verenigde Naties de virtuele Brussels 
IV conference “Supporting the future of Syria 
and the region”. Tijdens de 4de editie van deze 
internationale conferentie werd nogmaals de 
aandacht gevestigd op de moeilijke humanitaire 
situatie van de Syrische bevolking.

België pleitte voor hernieuwde inspanningen 
voor een politieke oplossing voor het conflict in 
Syrië. Daarbij is de rol van vrouwen en van het 
maatschappelijk middenveld essentieel. Ons 
land vroeg ook bijzondere aandacht voor het lot 
van kinderen in dit gewapend conflict en voor de 
strijd tegen straffeloosheid.

Tijdens de conferentie engageerde België zich 
voor 24,7 miljoen euro aan humanitaire hulp 
voor de financiering van projecten in Syrië en 
de buurlanden. Ondertussen werd er meer dan 
29 miljoen euro vrijgemaakt. 

10,2 MILJOEN NOODHULP VOOR LIBANON

Na de enorme explosie in de haven van Beiroet 
op 4 augustus 2020, stuurde ons land al na 3 
dagen een C-130-transportvliegtuig met drin-
gend medisch en humanitair materiaal. Een 
week later volgde een tweede toestel. Om het 
hoofd te bieden aan de medische noodtoestand 
heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
onmiddellijk 1 miljoen euro voorzien voor het 
Internationale Rode Kruiscomité. Bovendien 
kondigde ons land 5 miljoen euro voor bijko-
mende humanitaire hulp aan op een internatio-
nale donorconferentie.

In totaal heeft de federale overheid 10,2 mil-
joen euro vrijgemaakt voor directe noodhulp 
aan Libanon, waaronder Finexpo-steun voor 
drie graanpompkranen voor de graansilo’s in 
de haven van Beiroet. Deze middelen komen 
bovenop de vrijwillige Belgische bijdragen aan 
VN-organisaties die actief zijn in het land.



8 9

241
Op initiatief van onze FOD organiseerde 
het Egmontinstituut in 2020 online oplei-
dingen voor 241 buitenlandse diplo-
maten, alumni en ambtenaren. Onder-
werpen zoals diplomatie in de praktijk, 
onderhandelen, de Europese instellin-
gen en bemiddeling kwamen aan bod. 
Maar liefst 214 deelnemers kwamen uit 
Sub-Saharaans Afrika (Mali, Ivoorkust, 
Burkina Faso, Mauritius, Madagaskar, 
Ethiopië, Senegal, Angola …). Er werd 
onder andere expertise uitgewisseld 
met het oog op het toekomstige Congo-
lese voorzitterschap van de Afrikaanse 
Unie (2021). Dankzij een samenwer-
kingsprogramma met Enabel – het 
Belgisch ontwikkelingsagentschap – 
konden studenten van de École Natio-
nale d’Administration (ENA) in Mali en 
in Congo ook deelnemen.

A Z I Ë

De covidcrisis had een grote impact op onze 
economische betrekkingen met de Aziatische 
landen. Ze heeft aangetoond dat meer autono-
mie en veilige bevoorradingslijnen voor strate-
gisch belangrijke producten noodzakelijk zijn. In 
dat verband heeft onze FOD mee de standpun-
ten van België bepaald in het debat dat door de 
Europese Unie werd opgestart over de strategi-
sche autonomie van Europa.

241
S U B -S A H A R A-A F R I K A

De nieuwe dynamiek in onze bilaterale relaties 
met de Democratische Republiek Congo zette 
zich voort in 2020. Voor het eerst in 10 jaar 
bezocht een Belgische premier het land. Daar-
naast nam België actief deel aan de besprekin-
gen in de VN-Veiligheidsraad over het mandaat 
en optreden van de VN-vredesmissie MONUSCO 
in Congo.

Ons land blijft zich inzetten voor vrede en veilig-
heid in de Sahelregio volgens de globale aanpak, 
die zowel diplomatie, ontwikkeling als veiligheid 
omvat. De Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king focuste vooral op Mali, Niger en Burkina 
Faso. Dat ging gepaard met diplomatieke 
inspanningen. Zo gaf ons land mee vorm aan 
de Saheldossiers in de Veiligheidsraad, meer 
bepaald over de VN-vredesmissie MINUSMA, 
waaraan de Belgische Defensie bijdraagt. België 
heeft zich ook aangesloten bij de vele initiatie-
ven   voor de Sahel, waaronder de “Coalitie voor 
de Sahel”, die de internationale inspanningen in 
de regio beter wil mobiliseren en coördineren.

E C O N O M I S C H E B E L A N G E N

Door de pandemie konden de staatsbezoeken 
en de Belgische economische missies niet 
doorgaan. De voorbereiding liep evenwel verder 
en zodra de gezondheidssituatie het toelaat, 
zullen de geplande activiteiten hernemen. Op 
die manier draagt onze FOD bij aan de onder-
steuning van de Belgische buitenlandse han-
del en dus ook aan het economisch herstel na 
COVID-19.

Tijdens de eerste besmettingsgolf werd ons 
postennetwerk actief ingezet bij het identi-
ficeren van betrouwbare leveranciers van 
beschermend materiaal, zoals mondmaskers 
en handschoenen. Zo ondersteunden we de 
taskforce Shortages onder leiding van Defen-
sie in haar werkzaamheden.

Via het platform Trade4U gaf onze FOD nuttige 
info aan Belgische bedrijven en regionale over-
heden over internationale zakelijke opportuni-
teiten. Via een mobiele applicatie ontvangen 
ze onder andere relevante macro-economische 
gegevens, handelskansen en de evolutie van de 
wetgeving op het vlak van buitenlandse handel.

Bovendien werkte onze FOD mee aan publica-
ties van het Agentschap voor Buitenlandse Han-
del over duurzame gebouwen, slimme steden, 
transport en logistiek, alsook aan een studie 
over de impact van de pandemie op de Belgi-
sche buitenlandse handel.

Daarnaast volgde onze bilaterale directie aan-
dachtig de politieke ontwikkelingen in Azië, met 
name in Afghanistan, en de spanningshaarden 
die het gevolg zijn van een toenemende asserti-
viteit van China. Tegenover Azië blijft onze FOD 
ijveren voor een Belgisch buitenlands beleid dat 
belang hecht aan multilateralisme en respect 
voor de mensenrechten.

A M E R I K A

Met het oog op de toekomstige samenwerking 
volgde onze FOD de politieke ontwikkelingen 
in de VS op de voet, meer bepaald in de aan-
loop naar en volgend op de verkiezingen van 
3 november.

Onze FOD gaf de EU-houding over de ontwik-
kelingen in Venezuela mee vorm. Tijdens het 
laatste jaar van zijn mandaat als niet-permanent 
lid van de VN-Veiligheidsraad (2019-2020) bleef 
België bijzondere aandacht besteden aan de 
situatie in Colombia en Haïti.

Tot slot had onze bilaterale directie virtuele 
ontmoetingen met officiële delegaties, ngo’s, 
mensenrechtenverdedigers, studenten en par-
ticulieren uit Amerika en de Caraïben. 

 

E X P O R T F I N A N C I E R I N G 
VO O R 15 L A N D E N

Via Finexpo steunt onze FOD de export 
van kapitaalgoederen en aanverwante 
diensten. In 2020 werden een dertig-
tal exportprojecten goedgekeurd, ver-
spreid over 15 landen in Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika. Ondanks de erg moei-
lijke omstandigheden werden er meer-
dere handelsovereenkomsten gesloten. 
Toch zetten de meeste de bedrijven hun 
handelsbesprekingen voort.
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EUROPESE
S A M E N W E R K IN G

Onze Europese directie coördineert 
het Belgische standpunt zodat ons 
land met één stem kan spreken in 
Europese onderhandelingen. Het 

Europese beleid van België wordt bepaald op 
de vergaderingen die onze FOD organiseert 
met de federale departementen en de gemeen-
schappen en gewesten. In 2020 vonden er 261 
coördinatievergaderingen plaats.

Deze directie onderhoudt ook contacten met 
buitenlandse gesprekspartners op Europees 
niveau. Daarnaast luistert ze naar de vragen van 
burgers over Europa en zet ze gerichte commu-
nicatieactiviteiten op.

-55% 

U I T S T O O T

Aan klimaatambitie geen gebrek op 
Europees niveau. Met de Green Deal 
legt de Europese Unie de lat heel hoog: 
Europa klimaatneutraal maken tegen 
2050. Daarom hebben de Europese 
leiders in december 2020 de klimaat-
doelstelling rond broeikasgassen ver-
scherpt. Tegen 2030 willen ze de uit-
stoot van broeikasgassen met minstens 
55% terugdringen. Zo draagt de EU bij 
aan de wereldwijde inspanningen om de 
klimaatopwarming onder 2°C te houden.

-55%

8 3 0 V E R G U N N I N G E N VO O R 
I N T E R N AT I O N A A L T R A N S P O R T

In 2020 gaf onze FOD bijna 300 overvlucht-/lan-
dingsvergunningen af voor humanitaire vluch-
ten en buitenlandse burgerlijke staatsvluchten 
voor officiële missies van staatshoofden, rege-
ringsleden of hoogwaardigheidsbekleders. Ook 
behandelden we 350 aanvragen voor de over-
vlucht over België van buitenlandse militaire 
toestellen. Onze FOD fungeerde als contact-
punt voor Defensie voor ruim 1.200 missies van 
Belgische militaire toestellen in het buitenland.

Tot slot zijn ongeveer 90 aanvragen afgehan-
deld voor doorvaart van Belgische militaire 
schepen en schepen voor wetenschappelijk 
onderzoek in territoriale wateren van derde 
landen. Daarbij kwamen 90 aanvragen voor 
doorvaart in Belgische territoriale wateren van 
buitenlandse militaire schepen of schepen voor 
wetenschappelijk onderzoek.
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C OV I D -19 

De EU repatrieerde meer dan een half miljoen 
burgers die buiten de Unie vastzaten toen de 
coronacrisis uitbrak. Ze trok ruim 350 miljoen 
euro steun uit voor de productie van vaccins en 
verzekerde de levering van 2,3 miljard dosissen 
door zes producenten. De Unie zorgde ook voor 
een wederzijdse erkenning van de testresultaten 
en coördineerde het vrije verkeer van goederen 
en personen. Bovendien kende ze 800 miljoen 
euro toe voor het COVAX-initiatief dat de vaccins 
wereldwijd eerlijk wil verdelen. Voorts formu-
leerde de EU aanbevelingen over de geleidelijke 
opheffing van de tijdelijke beperking op niet-es-
sentiële reizen binnen de EU. Daarbij werd een 
lijst van derde landen opgesteld waarvan de 
onderdanen niet onder deze beperking vallen.

Op 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt. Vanaf dat moment ging 
een overgangsperiode in met een status quo in de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en 
de EU-lidstaten. Op 24 december werd een handels- en samenwerkingsakkoord gesloten dat de 
basis en de afspraken van de nieuwe relatie vastlegt. Het treedt in werking vanaf 1 januari 2021. 

De Brexit heeft een enorme impact op de Belgische handel. Om die economische gevolgen op te 
vangen, zal ons land in 2021 325 miljoen euro steun ontvangen uit het Brexitfonds van de EU. De 
totale enveloppe van het fonds omvat 5 miljard euro.

# N E X T G E N E R AT I O N E U 

Om de economische schade van de coronapan-
demie ietwat te verzachten, voorziet de Europese 
Commissie een herstelplan - Next Generation EU 
- van 750 miljard euro. Samen met de langeter-
mijnbegroting (het zogenaamde meerjarig finan-
cieel kader) vormt het herstelplan het grootste 
stimuleringspakket ooit, met een recordbedrag 
van 1,8 biljoen euro. De komende jaren zal dit 
pakket het post-coronaherstel bevorderen, maar 
ook de langetermijnprioriteiten van de EU onder-
steunen in diverse domeinen zoals klimaat en 
digitale agenda. België maakt aanspraak op 5,4 
miljard euro uit het herstelfonds. 

L A N D B O U W

In oktober bereikte de Raad een 
akkoord over het Europese landbouw-
beleid 2021-2027. Het wil de lidstaten 
meer beslissingsbevoegdheid geven 
en de milieu- en klimaatuitdagingen 
beter afstemmen op de Green Deal. 
In vergelijking met het vorige beleid is 
het landbouwbudget aanzienlijk inge-
krompen met 10%.
Voor België betekent dat een verlies 
van 650 miljoen euro voor de komende 
7 jaar: 3,08 miljard euro tegenover 3,73 
miljard euro voor 2014-2020.

310 K L AC H T E N

SOLVIT is een gratis Europees bemiddelings-
netwerk dat burgers en bedrijven bijstaat bij 
administratieve problemen binnen de EU (+ IJs-
land, Liechtenstein en Noorwegen). Wanneer 
blijkt dat één van deze landen de Europese wet-
geving niet correct toepast, probeert SOLVIT 
informeel te bemiddelen tussen de klager en 
de betrokken administratie. 

Het Belgische SOLVIT-centrum, dat deel uit-
maakt van de Europese directie van onze FOD, 
ziet het aantal dossiers jaar na jaar toenemen. 
In 2020 behandelde het 310 klachten: 215 van 
Belgen tegen buitenlandse instanties en 95 van 
niet-Belgische Europese burgers tegen de Bel-
gische overheid. Het ging vooral om problemen 
met de sociale zekerheid, de inschrijving van 
voertuigen, de vernieuwing van rijbewijzen en 
het vrij verkeer van personen.

1, 5% AC H T E R S TA N D 
B I J  D E T O E PA S S I N G 

VA N E U R O P E S E R E G E L S

Onze Europese directie is belast met de alge-
mene opvolging en coördinatie van de omzet-
ting van Europese wetgeving door de bevoegde 
overheden in België. De Europese Commissie 
kan een inbreukprocedure opstarten als ze 
meent dat een EU-richtlijn te laat of niet conform 
werd omgezet of dat het EU-recht niet correct 
wordt toegepast. Dat kan uitmonden in een ver-
oordeling door het Europees Hof van Justitie of 
zware financiële sancties. 

Eind 2020 waren er in totaal 81 lopende inbreuk-
procedures. Door de COVID-19-crisis liep onze 
omzetting vertraging op en steeg onze achter-
stand tot 1,5%, een stuk boven de Europese 
maximumlimiet van 1%. In 2021 zullen we bij-
komende inspanningen leveren om die achter-
stand terug te dringen.

Brexit: 28 - 1 = 27

1S T E P E E R R E V I E W

De bescherming van de rechtsstaat is één van 
de fundamentele waarden van de EU. In 2016 
lanceerde België het idee van een peer review, 
een jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat waar-
bij de lidstaten elkaar beoordelen en best prac-
tices delen. In november 2020 werd ons land 

als eerste aan deze nieuwe oefening onder-
worpen. De andere lidstaten analyseerden de 
Belgische situatie over:

•  de inspanningen op het gebied van de finan-
ciering van justitie;

• de digitalisering van justitie;
• de bestrijding van corruptie;
• de bescherming van klokkenluiders.

-10%
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MULTILATERALE
S A M E N W E R K IN G

O P E N S K I E S

Van 7 tot 9 oktober 2020 zat België de conferen-
tie van het Open Skies-verdrag voor. Die verliep 
vrij woelig na de aangekondigde terugtrekking 
van de Verenigde Staten in mei.

Ons land beschouwt het verdrag als een hoek-
steen van de Europese veiligheidsarchitectuur. 
Tijdens de conferentie onderstreepte België dan 
ook de toegevoegde waarde van het verdrag in 
het kader van wapenbeheersing, vertrouwen en 
veiligheid. Ondanks de complexe context zijn we 
erin geslaagd de verdragspartijen te overtuigen 
om in te stemmen met het slotdocument, een 
krachtig politiek signaal voor de voortzetting 
van het Open Skies-verdrag na de uitstap van 
de VS in november 2020.

Het Open Skies-verdrag is een inter-
nationaal akkoord tussen 34 landen 
dat toelaat om ongewapende obser-
vatievluchten uit te voeren om foto- en 
radarbeelden te maken van elkaars 
grondgebied. Het verdrag bevordert 
het wederzijds vertrouwen en zorgt 
voor transparantie omdat alle lidsta-
ten - ongeacht hun omvang - informa-
tie kunnen verkrijgen over militaire of 
andere activiteiten die voor hen van 
belang zijn. Sinds de inwerkingtreding 
van het verdrag in 2002 zijn er al 1.534 
observatievluchten uitgevoerd.

95Zoveel E-COORMULTI-vergaderingen zijn er georganiseerd tussen april en december 
2020. Essentiële thema’s zoals mensenrechten, gezondheid, onderwijs, cultuur, 
werkgelegenheid, corruptiebestrijding, drughandel, migratiestromen, milieu en 
zeerecht stonden op de agenda.

COORMULTI is een permanente structuur voor overleg tussen onze FOD, verschillende federale 
instanties en de gemeenschappen en gewesten. Ze bereidt het Belgische standpunt voor in de 
internationale instellingen die niet tot de Europese Unie behoren, wanneer de behandelde thema’s 
een gemengde bevoegdheid vormen. België telt immers heel wat bevoegdheidsniveaus die elk 
internationale verantwoordelijkheden hebben.

Door de COVID-19-crisis schakelde de COORMULTI over op virtuele vergaderingen via Cisco Webex. 

3 M I L J O E N E U R O + 4  F -16’S 
T E G E N T E R R O R I S M E

Terrorismebestrijding is een prioriteit van ons 
buitenlands beleid. Ons land neemt actief deel 
aan de internationale samenwerking in de strijd 
tegen terrorisme op Europees niveau, in de VN 
en als lid van de Globale Coalitie tegen Daesh. 
Vanaf oktober 2020 zet België een jaar lang 4 
F-16’s in boven Irak en Syrië.

Maar om Daesh definitief te verslaan, pleit ons 
land voor een alomvattende en geïntegreerde 
aanpak die mikt op stabiliteit op lange termijn. 
Zo trok België 2 miljoen euro uit voor stabili-
satieprogramma’s van het VN- Ontwikkelings-
programma (UNDP) in Irak en 1 miljoen euro 
humanitaire hulp voor het Internationale Rode 
Kruiscomité (ICRC) in Syrië. Het ICRC helpt 
de meest kwetsbaren in gebieden getroffen 
of bedreigd door gewapende conflicten. Deze 
eerste Belgische bijdrage ondersteunt de 
inspanningen om te voorzien in de essentiële 
basisbehoeften (de herstelling van de water- en 
gezondheidsinfrastructuur) en in de bescher-
ming van mensen.

14

In 2020

95 
virtuele 

vergaderingen

1
permanente structuur 

voor overleg tussen onze 
FOD, verschillende federale 

instanties en de gemeen-
schappen en gewesten



16 17

6 D E M A N DA AT V N -V E I L I G H E I D S R A A D L O O P T A F

Op 1 januari 2019 begon België aan zijn zesde mandaat als niet-permanent lid van de VN-Veilig-
heidsraad. Ook tijdens het tweede jaar van dit mandaat focusten we op conflictpreventie, burger-
bescherming en performance.

België was steeds voorstander om opkomende conflicten op de agenda van de Raad te plaatsen. 
Daarbij gaat het over crisissituaties maar ook over thema’s zoals non-proliferatie en klimaatver-
andering. Inzake burgerbescherming hield ons land in februari een geslaagd publiek debat over 
overgangsjustitie. We blijven ook pleiten voor het respect van het internationale humanitair recht 
en de strijd tegen straffeloosheid. Wat performance betreft, onderhandelde België actief mee over 
drie resoluties over het programma voor Vrouwen, vrede en veiligheid.

Het hoogtepunt van ons mandaat was ongetwijfeld het Belgische voorzitterschap van de Veilig-
heidsraad in februari 2020. Voor het eerst sprak koning Filip de Raad toe in New York, onder andere 
over kinderen in gewapende conflicten, een van onze prioriteiten.

1S T E C Y B E R S A N C T I E S

De Europese Unie legde in 2020 voor het eerst 
cybersancties op. De EU kan wereldwijd maat-
regelen nemen tegen personen en organisa-
ties die verantwoordelijk of betrokken zijn bij 
cyberaanvallen die een aanzienlijke impact 
hadden of een bedreiging van buitenaf vor-
men voor de EU. De cybersancties omvatten 
de bevriezing van tegoeden, gekoppeld aan een 
visumverbod voor fysieke personen. De FOD 
Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt België 
in het Europese beslissingsproces.

In totaal bestrafte de EU het kwaadwillige cyber-
gedrag van 8 personen en 4 instanties, waaronder 
de aanvallen op de Organisatie voor het Verbod op 
Chemische Wapens en op het Duitse parlement. 
De EU kan ook minder restrictieve diplomatieke 
middelen inzetten of stimuleringsmaatregelen 
nemen, zoals de cybercapaciteit helpen verster-
ken. Al deze instrumenten zijn onderdeel van de 
Europese Cyber Diplomacy Toolbox.

4 M I L J O E N E U R O VO O R 
O N T M I J N I N G S P R O J E C T E N

In Syrië en Irak steunt België ontmijningsope-
raties om de gebieden te stabiliseren die de 
terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft ver-
woest. Een van die Iraakse regio’s is het district 
Sinjar, waar IS massamoorden pleegde en sek-
sueel geweld ondernam tegen de jezidi-bevol-
king. Dankzij ontmijning kunnen vluchtelingen 
veilig terugkeren en kan het sociaaleconomi-
sche leven hervatten.

Soms vergt het decennia om bepaalde zones 
volledig te ontmijnen. Daarom moedigt België 
innoverende technieken aan voor een efficiënte 
opsporing en verwijdering van mijnen. Zo finan-
cieren we de baanbrekende organisatie Apopo 
die getrainde ratten inzet om landmijnen op te 
sporen in Angola.

Ook bijstand aan de slachtoffers van mijnen is 
belangrijk. Op dat vlak steunt België een pro-
gramma van het Internationale Rode Kruisco-
mité in de Democratische Republiek Congo om 
mijnslachtoffers te helpen bij hun revalidatie.

5 B E L G I S C H E 
M E N S E N R E C H T E N E X P E R T S

Dankzij de goede reputatie van België 
op het gebied van mensenrechten en 
onze diplomatieke inspanningen wer-
den er in 2020 vijf Belgische onafhanke-
lijke experts verkozen bij de Verenigde 
Naties en de Raad van Europa. Catherine 
Van De Heyning zal de komende jaren 
advies geven aan de VN-Mensenrech-
tenraad, Ludovic Hennebel zetelt in het 
VN-comité voor economische, sociale 
en culturele rechten en Benoît Van Keirs-
bilck maakt deel uit van het VN-Kinder-
rechtencomité. Bij de Raad van Europa 
trad Paul Rietjens toe tot het Europees 
Comité voor sociale rechten en Fré-
déric Kurtz tot de expertengroep voor 
de bestrijding van mensenhandel.
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ONTWIKKELINGS-
S A M E N W E R K IN G

G O E D E P U N T E N VA N D E O E S O

Om de vijf jaar onderwerpen collega’s uit andere 
OESO-landen de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking aan een grondige doorlichting. Eind 
2020 publiceerde de OESO de resultaten van 
deze zogenaamde peer review. Daaruit blijkt 
dat België op een aantal domeinen aanzienlijke 
vooruitgang heeft geboekt.

Zo scoren we met onze focus op de minst ont-
wikkelde landen en fragiele situaties. Bovendien 
benadrukt het rapport dat ons land een fervent 
verdediger is van het multilateralisme en wor-
den we beschouwd als een sterke humanitaire 
partner. De peerreview geeft ook enkele aanbe-
velingen mee om ons beleid rond ontwikkelings-
samenwerking te versterken en geeft advies over 
hoe we nog meer de brug kunnen slaan tussen 
humanitaire hulp, ontwikkeling en vrede.

6 4 , 5  M I L J O E N E U R O 
E X T R A VO O R D R C

De Democratische Republiek Congo ontvangt 
het grootste deel van de Belgische officiële ont-
wikkelingshulp. In 2020 werden 15 programma’s 
van Enabel - het Belgisch ontwikkelingsagent-
schap - verlengd tot eind 2022.

Dit overgangsprogramma, goed voor een extra 
budget van 64,5 miljoen euro, komt rechtstreeks 
ten goede aan de plattelandsbevolking. Zo 
steunt het de familiale landbouw en de ontwik-
keling van water- en elektriciteitsdistributienet-
werken. Daarnaast krijgt het beroepsonderwijs 
de nodige aandacht met de focus op begelei-
ding naar werkgelegenheid. 

Ten slotte investeren we ook in de gezondheids-
sector, meer bepaald in de toegang tot zorg en 
de bestrijding van seksueel geweld.

De peerreview of “collegiale toetsing” 
geldt internationaal als een van de 
belangrijkste evaluatiesystemen voor 
ontwikkelingssamenwerking. Elk lid 
van het ontwikkelingscomité (DAC) 
van de OESO ondergaat om de vijf jaar 
een peerreview. Die gaat na hoe de 
OESO-DAC-leden hun internationale 
verbintenissen nakomen en moedigt 
hen aan om de beste praktijken van 
andere leden over te nemen in hun 
eigen werking.

L E AV E N O O N E B E H I N D

Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken in haar partnerlanden en samen met haar 
partnerorganisaties heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een strategienota gepubliceerd 
over gezondheid en over het sociaaleconomisch aspect. 

Voor de gezondheidssector is het belangrijk om te reageren op noodsituaties, de gezondheidssys-
temen te ondersteunen, te investeren in onderzoek en internationale coördinatie te ondersteunen. 
Zo gaf de Belgische Ontwikkelingssamenwerking specifieke steun aan de Wereldgezondheidsor-
ganisatie en aan de universele toegang tot vaccins.

Op sociaaleconomisch vlak herinnert de pandemie er ons aan hoe nauw de wereld verbonden is 
en hoe cruciaal samenwerking is op alle niveaus (whole-of-society & multi-partnership), maar ook 
tussen de verschillende disciplines (comprehensive approach). Daarbij ondersteunen we een sterkere 
digitalisering, lokaal ondernemerschap en lokale expertise. 

We blijven de mens centraal stellen met aandacht voor gendergelijkheid en de meest kwetsbaren. 
Bovendien focussen we op Build Back Better and Greener waarbij we het coronaherstel zo goed 
mogelijk afstemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), het klimaatakkoord van 
Parijs en de Europese Green Deal. België blijft dus inzetten op een sterke globale en multilaterale 
coördinatie. Niet alleen binnen Team Europe, maar ook via de verschillende ontwikkelingsbanken 
en VN-partnerorganisaties.
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19 7 M I L J O E N E U R O A A N 
H U M A N I TA I R E H U L P

Ondanks de extra uitdagingen door de coronapan-
demie bleef België de meest kwetsbaren in 
onstabiele en conflictsituaties steunen. In 2020 
maakte ons land een absoluut recordbedrag van 
197 miljoen euro vrij aan humanitaire hulp. Een 
stijging van bijna 16% in vergelijking met 2019, 
toen het totale humanitaire budget 170 miljoen 
euro omvatte.

Om de coronacrisis aan te pakken, trok België 
25 miljoen euro extra uit voor de basisfinancie-
ring van OCHA - het VN-Bureau dat de respons 
op humanitaire crisissen coördineert - en voor 
de flexibele CERF-, SFERA- en IRA-fondsen, die 
worden beheerd door respectievelijk OCHA, FAO 
(VN-Voedsel- en Landbouworganisatie) en WFP 
(Wereldvoedselprogramma). 

Daarnaast kregen verschillende organisaties 
financiering voor humanitaire acties in het kader 
van COVID-19:

•  5 miljoen euro voor de Internationale Federa-
tie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanver-
enigingen;

•  6 miljoen euro voor de Belgische Alliantie voor 
Internationale Humanitaire Actie – een partner-
schap tussen 7 Belgische humanitaire ngo’s;

•  4 miljoen euro voor Belgische ngo’s die gen-
dergerelateerd geweld aanpakken in Burkina 
Faso, Mali en Libanon;

•  2 miljoen euro voor een fonds van de Wereld-
bank bestemd voor de ambachtelijke en klein-
schalige mijnbouwsector.

D E KO L O N I S AT I E

Sinds enkele jaren wordt een dialoog gevoerd 
over de nog steeds aanwezige gevolgen van de 
kolonisatie: vooroordelen, standbeelden, straat-
namen, instellingen, racisme. In 2020 klonk het 
debat heviger onder invloed van de Black Lives 
Matter-beweging. Er werd zelfs een speciale 
parlementaire commissie over het koloniale 
verleden opgericht. 

Via wereldburgerschapseducatie streeft de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking ernaar het 
mondiaal bewustzijn en engagement te vergro-
ten. Zo organiseerde Kleur bekennen (Kruit)/
Annoncer la couleur - een federaal onderwijs-
programma voor wereldburgerschap - meerdere 
webinars over dekolonisatie in 2020. 

Het thema kwam ook aan bod via sensibilise-
ringsactiviteiten voor de actoren van de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking. Want zon-
der het te beseffen, schetsen zij vaak nog een 
negatief beeld ten opzichte van hun partners in 
het Zuiden en creëren zij bij hen een gevoel van 
minderwaardigheid. 

De media spelen een belangrijke rol in de 
bewustmaking van het grote publiek rond 
mondiale vraagstukken. Daarom cofinanciert 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking elk 
jaar tussen de tien en de twintig audiovisuele 
producties. Sinds 2019 gelden er nieuwe voor-
waarden. Bijvoorbeeld:

•  meer aandacht voor stereotypen;
•  informatiesessies voor producenten of 

regisseurs;
•  een leertraject voor niet-gouvernementele 

partners over de communicatie en beeldvor-
ming van het Zuiden.

B E S C H E R M I N G L E E F M I L I E U

B I O D I V E R S I T E I T

Op de VN-biodiversiteitstop pleitte België 
voor het belang van een circulaire economie 
en duurzame voedselketens in de strijd tegen 
de klimaatverandering en het verlies van biodi-
versiteit. Ook Belgische inspanningen (30x30 
en Blue Leaders) voor meer internationale 
politieke steun voor de bescherming van de 
oceanen kwamen aan bod. Toenmalig pre-
mier Wilmès onderschreef de Leaders’ Pledge 
for Nature, een belofte voor een vergaande 
bescherming van de biodiversiteit. 

K L I M A AT

Door de coronacrisis kon de voorziene VN-kli-
maattop COP26 niet doorgaan. Toch zette de 
Europese Unie de opbouw naar de COP26 onver-
minderd voort met een verhoogde klimaatambi-
tie om tegen 2030 de broeikasgassen met ten 
minste 55% terug te dringen.

Onze FOD nam het co-voorzitterschap waar van 
de expertgroep klimaat, die de positie van de 
EU over de toekomst van het VN-klimaatpro-
ces moest verfijnen. De EU versterkte ook haar 
“klimaatdiplomatie” om het ambitieniveau van 
andere grote economieën te verhogen. 

x 2x 2
België verhoogde zijn bijdrage aan het 
Green Climate Fund naar 20 miljoen 
euro per jaar en kende 20 miljoen euro 
toe aan het Least Developed Countries 
Fund, dat klimaataanpassing in de 
minst ontwikkelde landen ondersteunt.

U N E P

Het VN-Milieuprogramma (UNEP) werkte een 
nieuwe strategie uit om de drie planetaire cri-
ses van deze eeuw aan te pakken: klimaatver-
andering, biodiversiteitsverlies en vervuiling. 
Met 4 miljoen euro steun per jaar blijft België 
een van de belangrijkste donoren van UNEP, dat 
ontwikkelingslanden bijstaat om het leefmilieu 
te beschermen. 
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JURIDISCHE
S A M E N W E R K IN G

Onze directie Juridische Zaken adviseert de FOD en de minister van Buitenlandse Zaken 
en van Ontwikkelingssamenwerking over tal van rechtsdomeinen zoals het internati-
onaal publiekrecht, Europees recht, verdragenrecht, administratief recht, arbeidsover-
eenkomstenrecht, enz. 

Ze verdedigt ook de Belgische belangen voor buitenlandse of internationale hoven en rechtbanken 
en voor Belgische rechtbanken in geschillen waarbij de FOD Buitenlandse Zaken partij is. 

Daarnaast werkt ze mee aan wetgevende en regelgevende teksten en vervult ze een sleutelfunctie 
bij verdragen, gaande van onderhandeling tot ondertekening. Zo ligt ze mee aan de basis van de 
onderhandelingen over een verdrag over internationale samenwerking bij het onderzoek en de 
vervolging van volkenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid (Mutual Legal 
Assistance Initiative).

E U R O P E E S R E C H T

 In 2020 nam ons land deel aan 48 zaken - waar-
van 43 prejudiciële vragen - voor de jurisdicties 
van de Europese Unie onder andere met betrek-
king tot:

•  de bescherming van de rechtsstaat in Roeme-
nië, Polen en Hongarije; 

•  de verwerking van persoonsgegevens door 
de Europese inlichtingen- en politiediensten;

• staatssteun (excess profit rulings);
• asiel en migratie; 
•  energie (interne markt voor elektriciteit en 

aardgas);
• het vrij verrichten van diensten;
• het Europees aanhoudingsbevel.

C O L L E C T I E V E K L AC H T E N 

Sinds 2003 kunnen sociale partners en ngo’s collectief klacht indienen 
tegen België in het kader van het Europees Sociaal Handvest. Dit verdrag 
van de Raad van Europa waarborgt sociale en economische rechten. Het 
omvat een breed spectrum aan mensenrechten inzake werkgelegenheid, 
huisvesting, sociale zekerheid, gezondheid, vakopleiding, kinderen en gezin.

Sinds 2003 heeft onze directie internationaal publiek recht België ver-
dedigd in 11 klachtenprocedures, waarvan er momenteel nog 3 lopen. 
Een ervan is de aanklacht van het Europees Centrum voor Romarechten 
betreffende een politieoperatie in Romakampen als onderdeel van onder-
zoeken van het federaal parket. 

33

België heeft ook een vraag tot advies ingediend 
met betrekking tot de verenigbaarheid van het 
geschillenmechanisme van het Energiehand-
vest met het Unierecht. 

Het Europees Hof van Justitie kan financiële 
sancties opleggen aan de lidstaten. Zo heeft 
het België in 2020 veroordeeld tot een boete 
van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 
euro per dag wegens de ongelijke belasting op 
tweede verblijven in het buitenland. 

Alle informatie over de vertegenwoordiging van 
België voor het Europees Hof van Justitie in 
2020 is beschikbaar in het jaarverslag van de 
directie Europees Recht.

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/jaarverslag_j2_2020.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/jaarverslag_j2_2020.pdf
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De uitwisselingen over een internationaal ver-
drag dat biodiversiteit op volle zee beschermt 
(BBNJ) worden volop verdergezet. Het gaat 
over de mariene biodiversiteit in gebieden die 
buiten de nationale jurisdictie vallen.

Aangezien fysieke conferenties niet konden 
doorgaan door de coronapandemie, werden er 
alternatieven opgezet. Samen met Costa Rica, 
Monaco en andere organizing partners (het 
International Center for Dialogue and Peace-
building en de High Seas Alliance) organiseerde 
België 12 videoconferenties. Meer dan 90 lan-
den namen deel aan deze zogenaamde High 
Seas Treaty Dialogues. Daarnaast vonden er 
tussen september en december 6 schriftelijke 
sessies plaats onder andere over milieu-im-
pactstudie, mariene genetische hulpbronnen 
en instrumenten voor gebiedsgericht beheer. 

T O E G A N G T O T 
D E A R B E I D S M A R K T

Om de gezinsleden van onze personeelsleden 
op post (diplomaten, consuls en ander uitge-
zonden personeel) toegang te verlenen tot de 
buitenlandse arbeidsmarkt, probeert België 
met zo veel mogelijk landen akkoorden te slui-
ten. Momenteel heeft België met 22 landen 
een overeenkomst die toelaat dat gezinsleden 
betaalde activiteiten uitvoeren in het buiten-
land. Met 25 andere landen zijn er onderhan-
delingen aan de gang. 

In 2020 ondertekende België 4 bilate-
rale verdragen: met Frankrijk rond lij-
kenvervoer over land, met het Verenigd 
Koninkrijk over de bescherming van 
geclassificeerde informatie en met de 
Verenigde Staten over preclearance. 
Preclearance houdt in dat de passa-
giers die naar de VS reizen de Ameri-
kaanse migratie- en douanecontrole 
al in Brussels Airport doorlopen. Dat 
levert tijdwinst op bij aankomst.

Ons land heeft ook 4 multilaterale ver-
dragen ondertekend over: de beëin-
diging van bilaterale investerings-
verdragen tussen EU-lidstaten, het 
treinverkeer via de vaste kanaalverbin-
ding, en het luchtverkeersleidingscen-
trum EUROCONTROL in Maastricht.

12 V I R T U E L E D I A L O G E N 
OV E R B I O D I V E R S I T Y 
B E YO N D N AT I O N A L 
J U R I S D I C T I O N  ( B B N J )

25
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DIENST-
V E R L E NIN G

H U L P V E R L E N I N G E N C O R O N AC R I S I S

De FOD Buitenlandse Zaken verleent bijstand aan Belgen in het buitenland als ze in moeilijkheden 
verkeren. In 2020 behandelden we 1.272 dossiers van individuele hulpverlening.

Over een periode van zeven maanden hebben we ongeveer 15.000 e-mails beantwoord in het kader 
van de coronacrisis en de reisbeperkingen. We kregen enorm veel vragen tijdens de repatriëringen 
en in de zomer na de invoering van de kleurcodes (rood, oranje, groen) voor reisbestemmingen 
binnen Europa. 

K L E U R C O D E S O P VO L G E N VA N 2 67 T E R R I T O R I A L E E E N H E D E N

Celeval – de expertengroep die onze regering adviseerde bij het nemen van coronamaatrege-
len - kende wekelijks kleurcodes toe aan 267 territoriale eenheden binnen Europa. De kleuren 
rood, oranje of groen gaven een indicatie van de coronamaatregelen en de gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s ter plaatse. 

Achter deze wekelijkse herziening schuilde een diplomatiek postennetwerk dat de Euro-
pese coronacijfers continu verifieerde en Celeval informeerde over het coronabeleid in de 
EU-lidstaten en daarbuiten. Onze bilaterale directie verzekerde een vlotte coördinatie en 
intensieve communicatie met de 30 betrokken diplomatieke vertegenwoordigingen. Vóór de 
publicatie van de – soms betwiste – kleurcodes werden deze uitvoerig geïnformeerd over 
de achterliggende redenen van de keuze van de codes.

C R I S I S B E H E E R

2020 was voor ons crisiscentrum het jaar van 
alle superlatieven. Een overzicht van onze acti-
viteiten tijdens de COVID-19-crisis:

•  een massale repatriëringsoperatie, waarbij 
47 vluchten werden ingelegd en 12 andere 
vluchten werden gefaciliteerd (vaak in een 
Europees kader) voor een totaal van 11.266 
gerepatrieerde Belgen; 

•  een continue openstelling van het crisiscallcenter, 
goed voor bijna 100.000 ontvangen oproepen; 

•  het beantwoorden van ongeveer 16.000 schrif-
telijke vragen van burgers, in directe samen-
werking met onze consulaire directie;

•  de invoering van visuele hulpmiddelen (tabel-
len, kleurcodes, kaarten) om de gezondheids-
toestand in het buitenland weer te geven, in 
coördinatie met tal van andere instanties (FOD 
Binnenlandse Zaken, Celeval, Sciensano...);

•  de publicatie van in totaal 7.864 bijgewerkte 
reisadviezen op onze website. 

Ongeveer 350 vrijwilligers hebben bijgedragen 
aan de algemene inspanning van onze FOD, bin-
nen het callcenter of elders. 

Daarnaast troffen we als voorzitter en coördi-
nator van het noodhulpteam B-FAST de nodige 
voorbereidingen in het kader van 2 missies in 
Griekenland en Libanon en andere crises zoals 
de bosbranden in Australië, Brexit, Tigray, enz. 
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De FOD Buitenlandse Zaken 
is verantwoordelijk voor alle 
Belgische paspoorten. Door 
de reisbeperkingen werden 
in 2020 slechts 197.844 pas-
poorten afgegeven in België, 
inclusief reisdocumenten 
voor vluchtelingen, staatlozen 
en vreemdelingen. Daarvan 
werden er 15.006 uitgereikt 
in het buitenland. Er werden 
ook 3.202 voorlopige pas-
poorten afgegeven: 2.471 in 
de consulaire posten en 731 
in de ereconsulaten.

Het totale aantal paspoor-
ten daalde met 60% in ver-
gelijking met 2019, toen er 
487.896 paspoorten afgege-
ven werden.

In 2020 werden er 22.008 
elektronische identiteits-
kaarten afgegeven (eID’s en 
kids-ID’s).19
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Dankzij de applicatie e-Consul kunnen Belgen 
in het buitenland zich online inschrijven in de 
consulaire bevolkingsregisters, ook voor ver-
kiezingen. Het elektronische loket vervangt een 
inschrijving per post of in persoon. Sinds de 
lancering in september registreerden we al meer 
dan 2.300 inschrijvingen voor al onze posten.

B I J N A 5.0 0 0 A K T E N

Ondanks de wereldwijde gezondheids-
crisis bleven de consulaire beroeps-
posten akten van burgerlijke stand en 
nationaliteitsverklaring opmaken. 

In 2020 ondertekenden de Belgische 
consulaire beroepsposten in totaal 3.753 
akten digitaal in de centrale Databank 
voor de Akten van Burgerlijke Stand. Het 
ging om 1.747 geboorteakten en 1.625 
akten van nationaliteitsverklaring.

Bovendien werd - in vergelijking met 
voorgaande jaren - meer beroep gedaan 
op onze consulaire posten buiten de 
Europese Unie voor het verlijden van 
notariële akten, goed voor een totaal 
van 1.020. 5 .

00
0

L E G A L I S AT I E

Sinds 1 september 2020 kunnen onze consu-
laire beroepsposten buitenlandse documenten 
elektronisch legaliseren. Via e-legalisatie willen 
we een moderne dienstverlening aanbieden aan 
de Belgen die in het buitenland wonen. Op 4 
maanden tijd verrichtten onze posten 21.367 
digitale legalisaties op een totaal van 76.101 in 
2020. Daarnaast heeft onze legalisatiedienst in 
Brussel 37.422 legalisaties en 50.963 apostilles 
afgeleverd. Dankzij legalisaties en apostilles 
wordt een Belgisch document bruikbaar in het 
buitenland en omgekeerd.

V I S A

Door de coronacrisis kregen onze posten 
slechts 80.000 visumaanvragen voor kort en 
lang verblijf in 2020. Er werden ongeveer 63.000 
visa afgegeven.

De top tien van posten met de meeste 
aanvragen ziet er als volgt uit:

Kinshasa 6.852
Casablanca 6.666

Mumbai 5.333
Istanbul 4.650
Moskou 4.448

Manilla 4.020

Yaoundé 3.424
Beijing 2.847

New Delhi 2.335
Kigali 2.237
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Ook tijdens de COVID-19-crisis bleef 
die dienstverlening verder lopen. Daar-
naast hebben we de diplomatieke 
missies en internationale organisaties 
voorzien van duidelijke communicatie 
over de coronamaatregelen in België, 
onder andere via regelmatige updates 
op onze website. Op 10 maanden tijd 
kregen we ruim 5.000 vragen per mail 
binnen en honderden telefonische 
oproepen. We stuurden 20 officiële 
communicaties uit naar de 420 boven-
vermelde instanties. 

W E B S I T E

Op zoek naar betrouwbare informatie over reizen in 
coronatijden, bezochten 17.051.442 personen onze 
website in 2020. In totaal bekeken ze 101.755.472 
pagina’s, een recordaantal. Ter vergelijking: in het 
coronavrije 2019 ging het om 2.711.948 bezoekers 
en 10.662.511 paginaweergaven.

Augustus was de drukste maand met niet min-
der dan 4.391.799 bezoekers. Ze raadpleegden 
vooral onze reisadviezen.

De top 5 van populairste reisadviezen:

1. Frankrijk (6.568.221 paginaweergaven)
2. Spanje (3.251.456 paginaweergaven)
3. Nederland (2.506.074 paginaweergaven)
4. Duitsland (1.720.530 paginaweergaven)
5. Italië (1.663.727 paginaweergaven)

S T R AT E G I E  E N C O M M U N I CAT I EPR OTO C O L

F O C U S O N B E L G I U M

In 2016 lanceerde onze FOD de website Focus 
on Belgium om het imago van België te verster-
ken. Dagelijks publiceren we nieuwsberichten 
die de talrijke troeven van ons land in de kijker 
zetten. Via de rubrieken bekende Belgen, eve-
nementen en wist-je-datjes laten we de minder 
gekende kantjes van ons vlakke land zien.

In 2020 kreeg Focus on Belgium 218.376 bezoe-
kers over de vloer die maar liefst 402.388 pagi-
na’s raadpleegden. Het populairste artikel was 
dat over de Mechelse roots van Beethoven. Elke 
maand versturen we een nieuwsbrief met de 
meest relevante artikels naar 29.000 abonnees. 

We bereiken lezers in alle windstreken: 44% in 
België, 14% in de Verenigde Staten, 8,26% in 
Frankrijk, 5% in Nederland en 4% in Canada.

11 P R O J E C T E N VO O R 
V R E D E S O P B O U W

Ondanks de gezondheidscrisis en een regering 
in lopende zaken, kon onze dienst Vredesop-
bouw 11 projecten financieren voor een totaal-
bedrag van 3,7 miljoen euro. Via dit soort finan-
ciering wil België bijdragen tot duurzame vrede 
en stabiliteit, voornamelijk in de regio van de 
Grote Meren, de Sahel, Irak en Syrië. 

De thema’s omvatten onder andere:

•  bemiddeling en conflictbeheersing (2 suc-
cesvolle projecten in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en Libië);

•  humanitaire ontmijning (in Irak om de terug-
keer van ontheemden te vergemakkelijken en 
in Angola om het land definitief te bevrijden 
van antipersoonsmijnen);

•  toegang tot justitie (een project met focus op 
vrouwen werpt zijn vruchten af in Burkina Faso);

•  controle op handvuurwapens en lichte wapens 
(in Mauritanië en Tsjaad om gewapend geweld 
een halt toe te roepen);

•  bevordering van de mensenrechten met bij-
zondere aandacht voor vrouwen en kinderen.

5.0005.000

B E Z O E K E N E N 
E V E N E M E N T E N O N H O L D

Door de crisis bleef het bijzonder stil in het 
Egmontpaleis. Intussen gaan achter de scher-
men enkele renovatiewerken door. Bedoeling is 
een modern uitgerust Egmontpaleis ter beschik-
king te stellen naar aanleiding van het Belgisch 
EU-voorzitterschap in 2024. 

België verwelkomt maar liefst 300 buitenlandse 
diplomatieke missies en 120 internationale 
organisaties. Onze directie Protocol beheert 
de administratieve en fiscale aspecten van het 
verblijf van de leden van deze internationale 
diplomatieke gemeenschap. Zo’n 50.000 speci-
ale verblijfstitels zijn in omloop op het Belgisch 
grondgebied, waarvan er 17.096 afgeleverd wer-
den in 2020, net als 1.958 CD-nummerplaten.

R E PAT R I Ë R I N G S V L U C H T E N

Tijdens de eerste piek van de pandemie heeft 
onze protocoldirectie in nauwe samenwerking 
met het crisiscentrum en onze directie Consu-
laire Zaken honderden mensen geholpen om 
terug te keren naar huis. Voor de Belgische en 
Europese repatriëringsvluchten coördineerden 
we met de ambassades in Brussel een veilige 
en snelle transit van EU- en niet-EU-onderdanen 
via Brussels Airport. 

A D E L E N R I D D E R O R D E N

Op verzoek van andere FOD’s en regionale over-
heden maakte onze protocoldirectie in 2020 
ongeveer 13.000 oorkondes op, behandelde 
ze 87 aanvragen voor onderscheidingen in de 
ridderorden en kende ze 375 eretekens voor de 
arbeid toe. Daarnaast verstrekte ze 300 attes-
ten van adeldom en onderzocht ze 45 speci-
fieke kwesties in verband met personen en de 
adellijke staat.

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://focusonbelgium.be/nl
https://focusonbelgium.be/nl
https://focusonbelgium.be/nl/wist%20u%20dat/wist-u-dat-de-roots-van-ludwig-van-beethoven-mechelen-liggen
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S O C I A L E M E D I A

Ook in 2020 was onze FOD sterk aanwezig op 
verschillende sociale mediakanalen. Met meer 
dan 65.000 volgers is Facebook nog steeds 
het populairst, gevolgd door Twitter (52.000), 
LinkedIn (31.000) en Instagram (16.000). Van 
onze 116 Belgische diplomatieke en consulaire 
posten zijn er 113 actief op sociale media.

Naast communicatie over specifieke gebeur-
tenissen en internationale dagen deden we in 
2020 aan crisiscommunicatie via sociale media 
- een digitale primeur. Na de uitbraak van de 
coronacrisis in maart hebben we onze Face-
bookpagina Diplomatie.Belgium omgevormd tot 
een onlinecrisiscentrum. Via de chatfunctie kon-
den mensen contact opnemen. Dankzij de hulp 
van collega’s in Brussel en New York hebben we 
de klok rond vragen beantwoord van bezorgde 
burgers in het buitenland. In totaal hebben we 
60.000 vragen behandeld via Facebook.

Daarnaast creëerden we de Facebookgroep 
#BelgenVoorElkaar zodat gestrande Belgen 
onderling informatie konden uitwisselen. Er 
was heel veel solidariteit en vele Belgen in het 
buitenland wilden zich nuttig maken voor ande-
ren. In enkele weken tijd telde de groep meer 
dan 7.000 leden.

Tijdens de eerste fase van de coronacrisis 
bereikten we meer dan 2 miljoen unieke volgers 
via sociale media vanuit Brussel.

39%

32%

19%

10%

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

P E R S 

In 2020 stuurde onze FOD 84 persberichten 
de wijde wereld in. Ook hebben we 60 buiten-
landse journalisten geaccrediteerd in België. Ze 
waren afkomstig uit Argentinië, Armenië, Brazi-
lië, China, Denemarken, Duitsland, Nederland, 
Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, 
India, Japan, Kazachstan, Mexico, Oostenrijk, 
Polen, Vietnam en Zwitserland. 

Daarnaast bracht onze persdienst verschil-
lende posten op de hoogte van de komst van 
een VRT-nieuwsploeg zodat ze hen konden bij-
staan in hun jurisdictie. 29 officiële mails wer-
den verstuurd, naar onder andere Burkina Faso, 
Denemarken, de Verenigde Staten, Duitsland, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Libanon, Nederland, 
Polen, Slovakije, Spanje en Zweden.

https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium
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INTERNE
O RG A NI S AT IE

AC T I E P L A N

Onze FOD is aan modernisering toe en de 
COVID-crisis heeft die noodzaak en het 
momentum voor een diepgaande verandering 
versterkt. Om klaar te zijn voor die nieuwe rea-
liteit maakte onze FOD een gloednieuw actie-
plan. Het neemt de volledige werking van onze 
organisatie onder de loep. 

Dit actieplan wil onze sterktes bevestigen 
en onze zwaktes verbeteren met een reeks 
concrete stappen, deadlines en een duide-
lijke rolverdeling. Het focust op welbepaalde 
prioriteiten: het Belgisch belang als leidraad, 
personeelsbeleid en welzijn, digitalisering, 
communicatie, organisatiebeheersing, het 
gebouwenbeheer en duurzaamheid.

Een moderne informatie- en communicatietech-
nologie, meer synergie en minder administra-
tieve lasten zullen essentieel zijn om onze kern-
taken beter te kunnen uitvoeren. De acties in het 
plan variëren qua duur van enkele maanden tot 
enkele jaren. Het directiecomité evalueert op 
regelmatige basis het actieplan en stuurt het 
daar waar nodig bij.

O N Z E F O D I N  C I J F E R S

Ondanks een moeilijk jaar omwille van de 
COVID-19-crisis met weinig reizen en evene-
menten zowel in Brussel als in de buitenlandse 
posten werd van de totale kredieten toch 91% 
vastgelegd en 95% vereffend. 

H U M A N R E S O U R C E S

In 2020 werden op het hoofdbestuur in Brussel 
80 medewerkers aangeworven: 44 personeels-
leden van de binnencarrière, 30 van de buiten-
landse carrière en 6 visumagenten. Deze laatste 
twee groepen zullen na een stage op het hoofd-
bestuur ons postennetwerk versterken. Ook 
onze ambassades en consulaten in het buiten-
land hebben lokale medewerkers aangenomen.

Beleidsorganen van de Minister van Buitenlandse Zaken 5.485 3.624 5.485 3.403

Beleidsorganen van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking 4.492 2.492 4.492 2.312

Beleidsorganen van de Minister van Buitenlandse Zaken 1.316 920 1.316 787

Beheersorganen 89.322 85.886 102.341 92.871

Leiding en beheer 89.322 85.886 102.341 92.871

Algemene diensten 11.691 9.726 11.551 8.561

Protocol 935 672 847 674

Vorming 978 940 880 566

Conferenties, seminaries en andere manifestaties 432 290 432 217

Humanitaire hulp 842 532 845 242

Vertegenwoordiging in het buitenland 2.230 1.401 2.236 892

Communicatie, informatie en documentatie 1.125 906 1.162 920

Internationale samenwerking 5.149 4.985 5.149 5.050

Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking 204.209 189.847 199.487 179.582

Bestaansmiddelenprogramma 186.978 181.665 186.406 173.112

Gebouwen fonds 17.231 8.182 13.081 6.470

Directie-generaal Juridische Zaken 779 690 796 525

Bestaansmiddelenprogramma 0 0 0 0

Andere werkingsuitgaven 779 690 796 525

Directie-generaal Bilaterale Zaken 31.015 9.262 23.420 14.712

Bestaansmiddelenprogramma 8 8 8 8

Bilaterale betrekkingen 1.207 1.133 1.207 1.133

Economische expansie 29.800 8.120 22.205 13.571

Directie-generaal Consulaire Zaken 186 186 188 123

Werkingskosten 0 0 0 0

Humanitaire hulp 186 186 188 123

Directie-generaal Multilaterale Zaken en Mondialisering 153.378 140.380 151.678 139.664

Multilaterale betrekkingen 147.076 136.429 145.376 136.110

Wetenschapsbeleid 0 0 0 0

Samenwerking 226 206 226 206

Humanitaire hulp 4.580 3.745 4.580 3.347

Bilaterale bijstand 1.496 0 1.496 0

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking 979.966 902.945 1.235.631 1.212.891

Bestaansmiddelenprogramma 2.619 1.277 2.458 1.025

Ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid van overheden in partnerlanden 255.431 240.956 223.048 211.292

Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België 

9.732 9.197 171.180 169.568

Effectief multilateralisme 391.791 380.447 447.918 445.573

Financing for development, ondernemerschap, wetenschap en technologie 44.426 41.213 127.323 125.237

Humanitaire hulp 204.083 164.721 196.642 193.135

Internationale financiering van het klimaatbeleid 71.884 65.134 67.062 67.061

Directie-generaal Coordinatie en Europese Zaken 153 64 153 58

Europese betrekkingen 153 64 153 58

Totaal 1.481.991 1.346.022 1.736.538 1.655.489

K
re

di
et

 in
 

va
st

le
gg

in
g 

(in
 d

ui
ze

nd
 E

U
R)

K
re

di
et

 in
 

ve
re

ff
en

in
g 

(in
 d

ui
ze

nd
 E

U
R)

Ve
re

ff
en

in
g 

(in
 d

ui
ze

nd
 E

U
R)

Va
st

le
gg

in
g 

(in
 d

ui
ze

nd
 E

U
R)

Een groot deel van de aandacht ging naar het 
beheer van de gezondheidscrisis. Ons medisch 
centrum was onafgebroken in de weer met:

•  medische adviezen formuleren;
•  PCR-tests organiseren en snel analyseren;
•  medisch- en beschermingsmateriaal uitsturen 

naar de posten. 

De crisis gooide onze manier van werken 
ondersteboven. Telewerk werd de norm. Om 
medewerkers aan deze nieuwe situatie te laten 
wennen, lanceerden we een aantal initiatieven 
zoals webinars over “beter werken op afstand”.
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N I E U W E T O O L VO O R I N T E R N E 
C O M M U N I C AT I E

In 2020 hervormde onze FOD grondig zijn 
interne communicatie: alle interne nieuwsbrie-
ven en andere terugkerende mededelingen wer-
den geïntegreerd in NEWSBOX. Dankzij deze 
interne nieuwssite, die ook bestaat als appli-
catie voor smartphones en tablets, hebben alle 
personeelsleden altijd en overal toegang tot tal 
van nuttige informatie over het reilen en zeilen 
binnen de FOD.

Deze verandering werd al snel omarmd door het 
personeel. Tegen eind 2020 raadpleegde 70% 
van de collega’s regelmatig NEWSBOX. Deze 
nieuwe tool voor interne communicatie vormt 
een stap in de richting van een efficiëntere en 
modernere communicatie en organisatie. 

C Y B E R V E I L I G H E I D

Onze FOD helpt mee om de cyberveiligheid van de Belgische staat te garanderen. Dat 
doet hij onder andere door samen te werken met Defensie. Maar ook binnen onze FOD is 
het onontbeerlijk om onze ICT-systemen (computers, netwerken, toepassingen en data) 
efficiënt te beveiligen. Door onze infrastructuur beter te beschermen, verminderen we niet 
alleen onze kwetsbaarheid maar zijn we ook beter gewapend tegen cyberaanvallen. Onze 
FOD heeft een uitgebreid masterplan Cybersecurity opgemaakt en startte begin 2020 
met de uitvoering ervan. Het plan omvat een reeks concrete maatregelen in 3 domeinen:

•  de ICT-infrastructuur robuuster maken tegen aanvallen;
•  sneller incidenten opsporen en de responscapaciteit verhogen;
•  formele cyberveiligheidsprocedures introduceren.

FAC I L I T Y M A N AG E M E N T

Ons departement zet het rationaliseringsbeleid van zijn vastgoedpatrimonium verder. In meer dan 
55 posten gebeurden grote investeringen. Zo besteedden we meer dan 6 miljoen euro aan nieuw-
bouwprojecten en totaalrenovaties, onder andere in Beijing, Ouagadougou, Abu Dhabi, Nur-Sultan 
en Bern. Daarbij proberen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. In over-
eenstemming met het Nationaal Energie- en Klimaatplan hebben we 500.000 euro geïnvesteerd in 
de vergroening van ons gebouwenpark.

Conform het Modern Workplace-project, zetten we 500.000 euro in om onze elektrische installaties 
te moderniseren. Daarnaast voerden we kleine en middelgrote veiligheids- en investeringswerken 
uit, goed voor 3 miljoen euro. 

In samenwerking met de Regie der Gebouwen ging het restauratieproject van het Egmontpaleis in 
Brussel van start.



M E E R DA N 5 0 0 W E R K N E M E R S 
I N  D E “ N I E U W E W E R E L D”

Dankzij de Modern Workplace genieten onze 
medewerkers van een moderne en veilige 
ICT-omgeving. In deze “nieuwe wereld” werken 
ze mobiel en flexibel in de cloud. Met Micro-
soft 365 kunnen collega’s samen aan projecten 
werken en vlot documenten delen. Telefoneren 
gebeurt niet langer via een vast toestel maar 
gewoon via een applicatie op hun laptop. 

In april 2020 begon de overstap naar de 
MWP-omgeving met een pilootfase op ICT. 
In juli zaten alle 125 ICT-medewerkers op het 
nieuwe netwerk. Gaandeweg verbeterden en 
automatiseerden we het proces zodat in het 
najaar verdere migraties konden volgen. De 
Permanente Vertegenwoordiging van België bij 
de Europese Unie was de allereerste post die 
succesvol de overgang maakte. Met zo’n 150 
werknemers is de Permanente Vertegenwoor-
diging niet alleen onze grootste post ter wereld, 
maar ook één van de meest mobiele.

22.04322.043 
T I C K E T S

Sinds eind juni 2020 kunnen alle mede-
werkers de status van hun ICT-activitei-
ten volgen in Service Now. Via dit online 
platform kan de gebruiker materiaal en 
diensten aanvragen, incidenten melden 
en handleidingen raadplegen. 

In 6 maanden tijd werden er 6.740 “tic-
kets voor aanvragen” aangemaakt. 
Vaak ging het over materiaal (laptop, 
VPN, scherm,…) maar ook over een 
gemeenschappelijke mailbox, applica-
ties en mobiele telefonie. 

Voor dezelfde periode registreerden 
we 15.303 “tickets voor incidenten”: 
gaande van geblokkeerde accounts tot 
problemen met de VPN-verbinding, lap-
tops, applicaties en persoonlijke gege-
vens. Meer dan 30% van de tickets werd 
rechtstreeks via het platform gemeld 
en dus niet via de telefoon.

A A N PA K C OV I D C R I S I S

Door de COVID-19-pandemie waren er plots veel meer laptops nodig om van thuis te kunnen 
werken. We verdeelden maar liefst 1.100 VPN-laptops. Eind december 2020 had 75% van 
ons personeel een VPN-laptop om te telewerken. Dankzij VPN-laptops kan de gebruiker 
vanop afstand verbinding maken met het netwerk via zijn computer op kantoor. Dat is een 
tijdelijke oplossing in afwachting van de Modern Workplace, waarbij alle werknemers met 
één laptop zowel op afstand als op kantoor kunnen werken.

75%

Om online videovergaderingen massaal moge-
lijk te maken, kochten we 1.498 licenties van 
Teams en 110 van Webex. Ook zagen we het 
gebruik van Threema - een app voor meer bevei-
ligde communicatie - stijgen, goed voor 924 
licenties in 2020.

Tot slot heeft onze ICT-afdeling de zogenaamde 
“covidkaart” ontwikkeld voor de website van 
onze FOD. De interactieve kaart hielp reizigers 
om de toestand en de maatregelen in België 
en het buitenland beter te begrijpen. De kaart 
met kleurcodes vormde een aanvulling op onze 
gedetailleerde reisadviezen per land.
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