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Wij put-
t e n
kennis

uit onze ervaringen
in het verleden.
Daarom kijken wij
regelmatig achter-
om. In wezen is dit
ook de opzet van
het activiteitenver-
slag 2001 van het

ministerie van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Internatio-
nale Samenwerking.

Het is het eerste in zijn soort, dus is
het mij ook een bijzonder groot
genoegen het u te kunnen voorstel-
len.

U zal door middel van dit jaarrapport
uitvoerig kennis kunnen nemen van
de acties die het ministerie het voor-
bije jaar heeft ondernomen en de
middelen die het daarbij heeft ingezet.

Het rapport wil een antwoord zijn op
de vele tekenen van belangstelling
voor internationale aangelegenheden
die we dagdagelijks ontvangen. Het is
ook bedoeld om bij te dragen tot iets
waaraan ik het grootste belang hecht:
de dialoog met de civiele maatschap-
pij en met de burgers in dit land, dus
met u, geachte lezer. 

Vorig jaar heb ik een forum opgericht
dat mij in de gelegenheid moet stellen
op regelmatige tijdstippen persoonlijk
een gesprek te voeren met vertegen-
woordigers van niet-gouvernemente-
le organisaties. Ik sta erop daarbij
geen enkel thema uit de weg te gaan.
Ik ben er immers van overtuigd dat
dit ons buitenlands beleid alleen effi-

ciënter en geloofwaardiger kan
maken. 

Het is mijn innigste wens dat dit jaar-
verslag onze dialoog zou verrijken
met meer diepgang en kwaliteit en zal
leiden tot een beter wederzijds begrip.

Met het oog daarop neem ik hier ook
de gelegenheid te baat om ons huidig
buitenlands beleid kort toe te lichten.

Veiligheid en welvaart staan centraal.
Dat geldt niet alleen voor ons maar
ook voor anderen, in het bijzonder
voor de zwakkeren in onze wereldwij-
de gemeenschap. Wie een ethisch bui-
tenlands beleid wil voeren, blikt
verder dan zijn nabije omgeving.

Verdere Europese integratie - het zal u
niet verwonderen - blijft daarbij een
belangrijk streefdoel. De Europese
eenmaking heeft er immers voor
gezorgd dat uit de verschrikkingen
van twee wereldoorlogen een vreed-
zaam continent kon ontstaan en ver-
schaft ons land nagenoeg ideale
omstandigheden om zich verder te
ontwikkelen. Daarenboven is de
Europese Unie in mijn ogen het meest
geloofwaardige project om ons beleid
te voeren en onze waarden en ambi-
ties in de wijdere wereld uit te dragen. 

Het Belgische voorzitterschap was de
gelegenheid bij uitstek om onze stem-
pel te drukken op de Europese agen-
da. Het jaarrapport bevat een
volledige beschrijving van onze
betrachtingen. Moge het hier volstaan
te verwijzen naar het Europees Plan
voor duurzame ontwikkeling, de vast-
legging van éénvormige indicatoren
voor sociale vooruitgang en het in

omloop brengen van de euromunten
en -bankbiljetten. De vorderingen in
de onderhandelingen over de uitbrei-
ding van de Unie naar centraal
Europa toe, stellen ons in staat met
vertrouwen de streefdatum van 2004
tegemoet te zien. Er is ook hard
gewerkt om Europa te voorzien van
geschikte instrumenten om aan crisis-
beheer te doen, en een juist antwoord
te geven zowel in het geval van mili-
taire als civiele probleemsituaties.

Als laatste - maar zeker niet minste -
realisatie wil ik nog de lancering van
de Europese Conventie aanhalen. Zij
is er gekomen omdat alle betrokkenen
het erover eens werden dat een ver-
ruimd Europa, dat bovendien ook
steeds meer bewust wordt van zijn rol
in de wereld, moet uitgerust zijn met
aangepaste politieke instellingen.

Een onvoorziene maar enorm zware
uitdaging ging uit van de aanslagen
die op 11 september in de Verenigde
Staten plaatshadden. 

Op het thuisfront werd de strijd tegen
het terrorisme ingezet door een ver-
snelde invoering van de instrumenten
nodig voor de vestiging van een een-
gemaakte Europese ruimte voor justi-
tie en individuele vrijheid. Buiten de
grenzen kwam een wereldwijde
mobilisatie op gang tegen terroristi-
sche groeperingen. Dit betekende oor-
log in Afghanistan maar ook een
gezamenlijke inspanning binnen de
Verenigde Naties om de heropbouw
van dat land te verzekeren.

Ik meen te mogen zeggen dat de aan-
slagen van 11 september hebben
geleid tot een groeiende bewustwor-
ding. Als ze de spanningen die duide-
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lijk zichtbaar zijn geworden wil behe-
ren, zal deze wereld een nieuw even-
wicht moeten vinden. Daarvoor is het
van essentieel belang dat er wordt
gezorgd voor een betere spreiding
van de rijkdom en voor een hervor-
ming van het internationale stelsel. 

Dat was alvast de bedoeling achter de
‘Development Agenda’ van de
Wereldhandelsorganisatie die in
Doha, Qatar, werd opgesteld. In
dezelfde context moeten volgens mij
ook de resultaten worden gezien van
de VN-Conferentie in Monterrey over
de financiering van de ontwikkeling
alsmede die van de VN-top van
Johannesburg over duurzame ont-
wikkeling, die in september 2002 zal
plaatshebben. Als ontwikkelingslan-
den zich, zoals ze nu doen, inspannen
om zich in de mondiale economie in
te schakelen, is het onze verantwoor-
delijkheid hen daarbij op alle moge-
lijke manieren te helpen, door te
zorgen voor vrijere markttoegang,
capaciteitsverhoging, schuldverlich-
ting, financiële steun en goeddoor-
dachte ontwikkelingssamenwerking.

Vanuit dezelfde beleidsnorm werken
we ook aan de bevordering van de
fundamentele mensenrechten en
arbeidsnormen alsmede aan de demo-
cratisering van politieke systemen
wereldwijd. Op de Conferentie van de
Verenigde Naties ter bestrijding van
het racisme die in september in
Durban werd gehouden, spanden wij
ons in om eenieder op het vlak van de
bescherming van individuele rechten
en vrijheden te wijzen op de eigen
verantwoordelijkheid. Dit beleid zul-
len wij voortzetten. 

Afrika verdient bijzondere aandacht.
Het continent worstelt met aanhou-
dende armoede. Die vormt een van de
belangrijkste oorzaken van wankele
politieke systemen, conflictsituaties
en economisch wanbeheer. België
heeft zich het voorbije jaar speciaal
ingezet om de Europese Unie, maar
ook de Verenigde Naties, de interna-
tionale financiële instellingen en
andere ontwikkelde landen ertoe te
brengen op diplomatiek, politiek,
materieel en financieel vlak bij te dra-
gen tot een multidisciplinaire en,
mijns inziens, hoopvolle benadering.
Het gaat er eigenlijk om een concrete
inhoud te geven aan ons voortduren-
de ijveren voor een herstellende inter-
nationale solidariteit.

Om onze beleidskeuzes in de praktijk
te kunnen waarmaken, ontbrak het
ons tot voor kort aan voldoende
middelen. Ik ben daarom bijzonder
verheugd dat het ministerie sinds
mijn aantreden over een groeiend
‘budget voor Preventieve Diplomatie
en Bevordering van Mensenrechten’
mag beschikken. Vandaag is dit om
en bij de negen miljoen euro. Wij
gebruiken deze middelen voor con-
flictpreventie, bemiddeling, het
bevorderen van eerlijke verkiezingen,
vorming en meer algemeen voor alle
acties die de democratie en mensen-
rechten helpen vestigen en aldus bij-
dragen tot internationale vrede en
stabiliteit. Door aan te tonen dat het
niet alleen bij woorden blijft, verwer-
ven we de geloofwaardigheid die
nodig is om op een efficiënte manier
pro-actief te kunnen optreden.

Dit ministerie vult aldus de ambitie
van ons land in om een betekenisvol-

le rol te spelen in het reilen en zeilen
van de internationale gemeenschap. 

Ik zou dit voorwoord niet willen
beëindigen zonder te verwijzen naar
de mensen die België in het buiten-
land een gezicht geven. Ik heb het
dan meer speciaal over de nagenoeg
zeshonderdduizend landgenoten die
over de hele wereld verspreid zijn en
de internationale betrekkingen van
ons land in de praktijk vorm geven.
Zoals u weet, heeft deze regering wil-
len benadrukken dat deze Belgen deel
blijven uitmaken van onze gemeen-
schap en dat de geografische afstand
geen beletsel mag vormen voor hun
deelname aan het democratische pro-
ces in het moederland. 
In dit verband ben ik bijzonder blij te
kunnen meedelen dat onze diploma-
tieke vertegenwoordigingen grote
vorderingen hebben gemaakt bij het
opstellen van kiezerslijsten van
Belgen in het buitenland. Daardoor
zullen de bestaande administratieve
belemmeringen kunnen opgeheven
worden. Bij de parlementsverkiezin-
gen van 2003 zullen reeds eenvoudi-
ge procedures van toepassing zijn. 

Waarde lezer, dit jaarrapport wil ver-
trouwdheid en deelname in het bui-
tenlands beleid van België tot stand
brengen. Ik leg het u dus graag ter
beoordeling voor,  met de uitdrukke-
lijke boodschap dat een reactie van
uwentwege, in mijn ogen de beste
beloning zou vormen voor onze
inspanningen.

Louis MICHEL
Vice-Eerste Minister en

Minister van Buitenlandse Zaken

Voorwoord
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Het jaar
2001 was
voor elk

van ons een boei-
end jaar.  Het
voorzitterschap
van de EU zat daar
natuurlijk voor
veel tussen.  Maar
het zou verkeerd
zijn alles daartoe

te willen herleiden.  Er was in 2001
veel aan de hand, binnen maar ook
buiten Europa.

Laat ik met dat laatste beginnen:
België in de wereld.  Er is de veral-
gemeende tendens onder Belgen om
ons land als een ‘klein land’ te
beschouwen.  Ik vind dit cliché
ongepast, zeker in de mond van poli-
tici en diplomaten die geacht worden
het imago van ons land uit te dra-
gen.  Maar ook feitelijk onjuist: in de
UN-Human Development index voor
2001, zowat de wereldranglijst van
alle landen, bekleedt België de 5de
plaats.  En dat is niet niets.  Graag
stel ik vast dat België de 11de plaats
bekleedt in de wereldhandel – in
absolute cijfers.  In relatieve cijfers -
per capita – behoort België gewoon-
weg tot de Top-3.  De positie die wij
aldus in de wereld bekleden, is niet
zomaar uit de lucht komen vallen.
Zij is de vrucht van inzet en creati-
viteit, van zowel de privé- als de
publieke sector.  En tot die laatste
behoren u en ik.  Dit voorwoord is
dan ook een welkome gelegenheid
om alle diplomatieke en consulaire
posten te danken voor hun geleverde
werk.  Van mijn  kant zal ik ook in
2002 samen met ZKH Prins Filip en
de Gewesten handelsmissies naar het

buitenland blijven leiden, zij het dat
ik die zendingen in de toekomst
meer sectorgericht zou willen oriën-
teren.  Ik zal de overgang van de
BDBH naar het nieuwe Agentschap
blijven begeleiden en wil van dit
Agentschap een modern, toekomst-
gericht instrument maken.  Ook de
modernisering van onze instrumen-
ten voor exportfinanciering behoort
tot mijn prioriteiten.

Economische diplomatie zit terug in
de lift.  Voor een deel is dat het
gevolg van de verdwijning van de
bipolariteit en de daarmee gepaard
gaande fixatie op geostrategische
kwesties.  De vrijgekomen energieën
worden op vandaag ingezet voor een
meer rechtvaardige, maar ook meer
welvarende wereld.  De twee gaan
trouwens hand in hand: democratie
en open markteconomie zijn de twee
zijden van eenzelfde munt.  In dit
verband wil ik kort het belang van
Doha onderstrepen.  Daar zijn twee
dingen gebeurd.  Vooreerst is men er
in geslaagd de ontwikkelingslanden
effectief bij de vrijmaking van de
internationale handel te betrekken,
waardoor een aanzet werd gegeven
tot het overbruggen van de kloof
tussen het rijke Noorden en het arme
Zuiden op weg naar een meer ‘inclu-
sieve’ wereld.  Ten tweede heeft men
te Doha de grondvesten gelegd voor
wat global governance wordt
genoemd, en wel door het enge, iet-
wat mercantiele handelsgebeuren
open te breken naar nieuwe dimen-
sies: milieu, sociale normen, gezond-
heid…  In 2002 wil ik de Doha
Development Agenda waarmaken
vanuit die dubbele invalshoek.

Die dubbele benadering heeft zich
geënt op wat we nu allemaal de glo-
balisering zijn gaan noemen.
Globalisering is een proces van toe-
nemende internationale verweving,
dat aangedreven wordt door grens-
doorbrekende economische expansie
en (informatie)technologische ver-
nieuwing. Globalisering kan men
niet reguleren (gesteld al dat men dit
zou willen), maar wel corrigeren
vanuit economische, sociale of
milieuoverwegingen.  En hier ligt
volgens mij een nieuwe, derde uitda-
ging voor de diplomatie van de 21ste
eeuw.  Als Belgen en Europeanen
zijn wij hier goed geplaatst om een
leidersrol op te nemen.  Met zijn vrije
interne markt (én  ingebouwde cor-
recties) staat de Europese Unie eigen-
lijk nu reeds model voor een
geglobaliseerde wereld.  Uit onze
regionale ervaring kunnen we een
planetaire lering trekken.  Hierop
moeten we voortbouwen.  Ik blijf
dan ook nauw contact houden met
een aantal regionale organisaties –
waaronder op de eerste plaats de
OESO – evenals met de gespeciali-
seerde VN-instellingen in Genève
(vooral WGO en IAO), waarvan de
activiteiten zich steeds nadrukkelij-
ker op deze globale agenda veranke-
ren.

Met de Europese Unie ben ik bij ons
voorzitterschap beland.  Een meer
dan geslaagd voorzitterschap, waar
de grondslagen werden gelegd voor
de toekomst van Europa.  Die toe-
komst zal volledig in het teken staan
van twee fundamentele ontwikkelin-
gen: de uitbreiding van de Unie en
het herdenken van de Europese con-
structie via een conventie die de vol-

Voorwoord
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gende Intergouvernementele
Conferentie moet voorbereiden.
Vorig jaar heb ik sterk geïnvesteerd
in de kandidaat-landen.  Op de aldus
gecreëerde politieke goodwill wil ik
dit jaar verder kapitaliseren, met
name voor wat de economisch-
commerciële belangenbehartiging
betreft.  In dit verband kan trouwens

aan de verdieping van de Benelux-
Visegrad-samenwerking worden
gedacht, zeker tijdens ons aanstaan-
de Benelux-voorzitterschap in het
tweede halfjaar 2002.

U ziet het: in 2001 is er veel gebeurd,
niet slechts en niet zozeer in termen
van conjuncturele gebeurtenissen,

maar ook en vooral in termen van
structurele verschuivingen.  Daar ligt
voor ons allen een grote uitdaging
weggelegd  voor de toekomst.

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK
Minister, toegevoegd aan de

Minister van Buitenlandse Zaken,
en belast met Landbouw

Voorwoord

Armoedebestrijding  en
ondersteuning van de
duurzame ontwikkeling:
meer dan ooit doelstellingen
op wereldniveau

Het jaar 2001 en de opeen-
volgende gebeurtenissen
hebben meer dan ooit dui-

delijk gemaakt dat de mensheid
grote uitdagingen te wachten staan.
De radicale bestrijding van de
armoede, de bijdrage tot een recht-
vaardigere en vreedzamere wereld,
een betere bescherming van ons
milieu, de bevordering van gelijk-
heid van kansen en de uitoefening
van alle fundamentele rechten, het
zijn stuk voor stuk doelstellingen
die een raakpunt hebben met ont-

wikkelingssamenwerking. Deze
doelstellingen werden andermaal
geformuleerd na afloop van de bui-
tengewone VN-Top die op 8 sep-
tember 2000 plaatsvond en waar
België resoluut de verbintenis aan-
ging een bijdrage te zullen leveren
tot de verwezenlijking ervan.

Het verloop van de wereldgeschie-
denis leert ons dat deze doelstellin-
gen relevant zijn en zonder
terughoudendheid moeten worden
verwezenlijkt. In 2001 werden een
aantal bakens uitgezet om er verder
werk van te maken. Het voorzitter-
schap van de Europese Unie ver-
leende onze activiteiten in 2001 een
zeer bijzondere dimensie. De in dit
verband voor ontwikkelingssamen-
werking behaalde resultaten bleven
in dat opzicht geenszins onder de
verwachtingen. België plaatste een
aantal onderwerpen en belangrijke
verbintenissen op de Europese
agenda, met name de hernieuwde
verbintenis van de  EU-lidstaten
0,7% van het BNP aan ontwikke-
lingssamenwerking te besteden.
Ook andere belangrijke thema's
kwamen aan bod zoals de betrok-

kenheid van de civiele samenleving
bij de tenuitvoerlegging van de
Cotonou-akkoorden, de samenwer-
king met conflictlanden en -regio's
en de toegang voor alle burgers tot
gezondheidszorg.

Het voorzitterschap van de
Europese Unie mag dan veel
inspanningen hebben gevergd, toch
was het maar verantwoordelijk
voor een deel van de taken en ver-
wezenlijkingen van het voorbije
jaar. Zo kunnen we de invoering
van een specifiek financieringsme-
chanisme ten behoeve van de klei-
ne en middelgrote ondernemingen
in de ontwikkelingslanden en de
oprichting van het Global Health
Fund vernoemen. Dit is een initia-
tief dat wereldwijd werd opgezet
om aids, malaria en andere grote
epidemieën te bestrijden en waar de
Belgische ontwikkelingssamenwer-
king in aanzienlijke mate toe bij-
draagt. Op die manier werd het
geheel van federale samenwer-
kingsinstrumenten aangevuld met
allerlei initiatieven. 
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De problemen waarmee het Afrika
van de Grote Meren te kampen
heeft, zijn complex en kunnen niet
op een snelle manier worden opge-
lost. Toch slaagden wij er het voor-
bije jaar in zowel op het gebied van
ontwikkeling op langere termijn als
op het gebied van noodhulp  een
aantal positieve daden te stellen ten
gunste van de volkeren van deze
regio. Dit neemt niet weg dat alleen
een duurzame vrede deze volkeren
reële ontwikkelingsvooruitzichten
kan bieden.

Aan de hervorming van onze struc-
turen werd verdergewerkt. In alle
partnerlanden zijn nu attachés van
de Belgische samenwerking aanwe-
zig. Met Ecuador, Cambodja,
Bolivia, Zuid-Afrika, Senegal en de
Palestijnse gebieden werd het
samenwerkingsakkoord hernieuwd.
De Belgische Technische Coöperatie
(BTC), een publiekrechtelijke naam-
loze vennootschap die de uitvoe-
ring van bilaterale projecten en
programma’s van de Belgische
samenwerking voor haar rekening
neemt, werkt nu op kruissnelheid. 

Dit jaar heeft de dialoog met de niet-
gouvernementele organisaties en de
internationale instellingen aan diep-
gang en inhoud gewonnen. In 2001
hebben ze van België meer onder-
steuning gekregen voor hun acties in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Verder kon dit jaar bogen op een
aantal internationale evenementen
zoals de Top van de
Minstontwikkelde Landen in
Brussel, de conferentie tegen het
racisme in Durban en de WHO-Top
in Doha. Deze ontmoetingen bren-
gen de gebruikelijke ontgoochelin-
gen en twistpunten met zich mee.
Dit neemt niet weg dat op mondiaal
niveau toch van gedachten kon
worden gewisseld over knelpunten
die van verstrekkend belang zijn
voor de toekomst van de mensheid. 

De laatste maanden van 2001 wer-
den beheerst door een uitloper van
de aanslagen van 11 september, met
name de oorlog in Afghanistan. De
Belgische samenwerking trad met
gepaste zin voor verantwoordelijk-
heid op om de onmiddellijke noden

en de behoeften op lange termijn
van het Afghaanse volk te lenigen.
Daarbij werd de Afghaanse vrouw
een bijzonder aandeel toebedacht
in de heropbouw van het land. 

Dit jaarrapport geeft een idee van
de activiteiten die het departement
voor ontwikkelingssamenwerking
heeft kunnen ontplooien en bijge-
volg van de positieve rol die ons
land in de wereld heeft weten te
vervullen. Kortom, 2001 kunnen we
samenvatten als ‘een ietsje meer en
een ietsje beter’. Een aantal van
onze initiatieven werden interna-
tionaal geloofd omdat ze moed en
doorzetting vergden. Het is mijn
stellige wens dat wij de komende
jaren mogen werken vanuit dezelf-
de wilskracht en resultaatgericht-
heid. 

Eddy BOUTMANS
Staatssecretaris voor

Ontwikkelingssamenwerking, 
toegevoegd aan de Minister 

van Buitenlandse Zaken

1010 VOORWOORD
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Het ministerie van Buiten-
landse Zaken is in staat zijn
taak op een efficiënte wijze

te vervullen omdat het beschikt over
twee soorten middelen. Enerzijds zijn
er de ambtenaren, zowel die in de
binnen- als in de buitencarrière. Zij
zijn onmisbaar in de uitvoering van
de taken. Anderzijds beschikt het
ministerie over een budget om zijn
werking te financieren.

A. Het Belgische diploma-
tieke en consulaire net-
werk in 2001

1212 HOOFDSTUK I
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Diplomatieke en consulaire posten:

Er zijn 6 samenwerkingsbureaus in landen waar er geen Belgische
post is (Bamako, Dhaka, Cotonou, Maputo, Phnom-Penh en
Vientiane); 21 bureaus zijn gehuisvest in de lokalen van ambassades
of van de Permanente Vertegenwoordiging van België. Eén bureau is
gehuisvest in de lokalen van het consulaat-generaal in Jeruzalem.

Ereconsulaten: 281

Stagiaires: 80

- Diplomaten: 53;

- Kanseliers: 20;

- Attachés van de Internationale
Samenwerking: 7.

Andere uitgezonden ambtena-
ren:

- Secretarissen: 82;

- Technische en bestuursambte-
naren: 29;

- Visumagenten: 24;

- Assistenten-attachés (contrac-
tueel): 13;

- 1 ambtenaar ‘statuut 67’.

Totaal aantal statutaire ambte-
naren verbonden aan de buiten-
dienst: 544

- Diplomaten: 359 (waarvan 238
op post, 102 op het hoofdbe-
stuur en 19 gedetacheerd);

- Kanseliers: 160 (waarvan 104
op post, 47 op het hoofdbestuur
en 9 gedetacheerd);

- Attachés van de Internationale
Samenwerking: 25 (waarvan 20
op post).

De kanselarijdagen in Brussel, 15-25 januari 
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Al deze ambtenaren in het buiten-
land moeten gehuisvest worden.
Daarvoor zorgt de dienst Gebouwen
in het Buitenland.

In 2001 heeft deze dienst verschei-
dene grote projecten beheerd: 

- In februari 2001 kwam de
opbrengst van de verkoop van de
residentie in Hongkong (bijna 25
miljoen euro) op de rekening van
het Organiek Fonds. De dienst
Gebouwen Buitenland kon dus de
actieve planning inzetten van
enkele grote projecten, met name
de renovatie van de kanselarij en

de residentie in Washington, de
aankoop van een nieuwe kanse-
larij in Londen, en de nieuwe
compound in Tokio.

- In 2001 werden nieuwe kansela-
rijen in gebruik genomen in
Abuja, Atlanta, Berlijn (waar er
door het ministerie zelf gebouwd
werd), Den Haag, Keulen en
Santiago.

- De actieve fase werd ingezet voor
nieuwe of gerenoveerde kansela-
rijen in Abidjan, Algiers, Ankara,
Budapest, Casablanca, Cotonou,
Dakar, Dublin, Lagos, Londen,
Oslo, Tokio, Tunis, Stockholm en
Washington. 

- Voor wat betreft de residenties
werden projecten opgestart voor
Budapest (bouwproject), Den
Haag, Helsinki, Luxemburg,
Montreal, Toronto en
Washington. Er werden nieuwe
residenties gekocht in Abuja en
Chicago, en renovaties uitge-
voerd in Bangkok, Peking,
Berlijn, Kinshasa en Vilnius.

1. Kerncijfers
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Belgische residentie in
Havana 
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B. Ambtenaren van de
binnencarrière in 2001

Statutairen: totaal: 714

Contractuelen: totaal: 495

In het kader van het voorzitterschap
van de EU werden 84 extra tijde-
lijke contractuelen aangeworven. 

C. Begroting 

� Het aandeel in de rijksbegroting
2002 van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Internationale Samenwer-
king bedraagt 1.090,15 miljoen euro
(43,97 miljard frank). Daarvan komt
367,26 miljoen euro (14.815,40 mil-
joen frank) voor rekening van
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel, terwijl Internationale Samen-
werking tekent voor 722,89 miljoen
euro (29.161,40 miljoen frank).

Dit komt neer op 1,55 procent of 3,47
procent als de uitgaven voor de
staatsschuld niet worden meegere-
kend, waarvan 1,03 procent (2,3 pro-

cent van de begroting zonder uitga-
ven voor de staatsschuld) naar
Internationale Samenwerking gaat.
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De vernieuwde Karmelietenstraat wordt officieel opengesteld,
voorjaar 2001.

Vergelijking met andere Departementen
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Budget BZ/BH en IS 2002: 43,97 miljard frank/1,09 miljard euro

Departementen EUR (in miljoenen) BEF (in miljoenen) % met st. sch. % zonder st. sch.
Dotaties 369,65    14 911,80    0,53 1,18
FOD Kanselarij en Algemene Diensten 24,93    1 005,80    0,04 0,08
FOD Personeel en Organisatie 71,47    2 882,90    0,10 0,23
FOD Informatie- en Communicatietechnologie 32,69    1 318,90    0,05 0,1
Diensten van de Eerste Minister 521,94    21 055,10    0,75 1,66
Justitie 1 134,37    45 760,40    1,62 3,61
Binnenlandse Zaken 376,96    15 206,70    0,54 1,2
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 367,26    14 815,40    0,52 1,17
Ontwikkelingssamenwerking 722,89    29 161,40    1,03 2,3
Landsverdediging 2 576,54    103 937,40    3,69 8,2
Federale Politie 1 418,23    57 211,20    2,03 4,51
Financiën 1 659,45    66 942,20    2,38 5,28
Ambtenarenzaken 465,08    18 761,40    0,66 1,48
Pensioenen 6 330,46    255 370,20    9,06 20,14
Werkgelegenheid en Arbeid 620,60    25 035,00    0,89 1,97
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 8 850,30    357 020,10    12,67 28,15
Middenstand en Landbouw 1 272,79    51 344,30    1,82 4,05
Economische Zaken 294,28    11 871,30    0,42 0,94
Communicatie en Infrastructuur 2 541,62    102 528,50    3,64 8,08
Overheidsschuld 38 419,65    1 549 844,80    55,00
Financiering Europese Unie 1 786,35    72 061,20    2,56 5,68
TOTAAL 69 857,51    2 818 046,00 (met staatsschuld) 

-38 419,65    -1 549 844,80 (staatsschuld)
31 437,86    1 268 201,20 (netto)

De begroting 2002 BZ/BH en IS in de totale rijksbegroting
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� De evolutie sinds het begin van
de negentiger jaren van de begro-
ting BZ/BH, toen een cesuur is
opgetreden in het internationale
leven  (verdwijnen van de Sovjet-
unie en het verbrokkelen van ex-
Joegoslavië) en een aantal
uitgavenposten gestegen zijn (ope-
ning nieuwe posten, explosieve
groei van bijdragen aan OVSE en
vredesmissies VN), kan als volgt
toegelicht worden:
Als 1992 = 100, dan is de evolutie in

reële termen van de glo-
bale begroting BZ/BH

1995 = 95
1997 = 84
1999 = 83
2000 = 91
2001 = 100 (zonder speciale  be-

groting voorzitterschap).

Niettegenstaande de taken van het
departement sedert 1990 in een veel
complexere wereld toegenomen zijn,
zijn de middelen in reële termen dus
verminderd.  Dat we in 2001 terug
aan het niveau van 1992 komen, is
te danken aan de hoge dollarkoers,
de sterke stijging van de begrotings-
lijn preventieve diplomatie en aan de
bijdragen voor vredesoperaties die in
BEF - termen de volgende evolutie
hebben gekend:

1993 = 2,7 mia in 
constante BEF

tussen 1995 en 1999 =
tussen 2,2 en 2,5 mia
in constante BEF

in 2001 = 2,6 mia in constante BEF

Sinds 1996 heeft het departement BZ
actiemiddelen in de begroting inge-
schreven, onder de naam ‘preventie-

ve diplomatie en mensenrechten’, die
eerst zeer langzaam (30 mio BEF),
sedert 2 jaar explosief (375 mio BEF)
groeien en de andere variabele
kosten in de begroting (andere dan
personeelskosten en verplichte bij-
dragen aan internationale organisa-
ties) steeds meer onder druk zetten.
Hierbij moet voor ogen worden
gehouden dat het vooral de wer-
kingsmiddelen van het departement
zijn, zowel hoofdbestuur als posten,
die gestaag achteruit zijn gegaan in
de jongste 10 jaar.

De begroting  Internationale
Samenwerking blijft ingevolge een
politiek akkoord los staan en kent
niet dezelfde problemen, integen-
deel, stijgt de jongste jaren opmerke-
lijk.   N.a.v. de fusie van ABOS en BZ
zijn de begrotingen weliswaar niet
gefusioneerd, maar middelen werden

overgedragen, onvoldoende evenwel
om de bijkomende kosten (personeel,
gebouwen, werkingsmiddelen) van
de gefusioneerde diensten te dragen,
zodat er in feite een transfer gebeurd
is van de begroting BZ naar IS.
Het voorzitterschap van de Europese
Unie zorgde voor een extra
belasting. Het budget dat hiervoor
werd uitgetrokken, bedroeg 31,93
miljoen euro (1.288 miljoen frank).
In de som die voor Buitenlandse
Zaken op het budget van 2002 is
ingeschreven zit 22,86 miljoen euro

(922 miljoen frank) van het Organiek
Fonds. Dat bestaat uit de inkomsten
uit de verkoop van vastgoed, zowel
in het buitenland als in België. Het
geld zal worden gebruikt om nieuwe
gebouwen mee aan te kopen.

1992 1995 1997 1998 1999 2001

1.835,2 1.891,1 1.906,8 1.832,1 1.877,1 2.124,5 werkingskosten die
werden ontvangen 
(miljoen BEF)

7,3 % 11,9 % 12,4 % 13,5 % 17,2 % inflatie t.o.v. 1992

1$=35 BEF 35 BEF 35,5 BEF 37,5 BEF 38 BEF 44,8 BEF evolutie $ / BEF

1.969,2 2.058,1 2.086,8 2.111,8 2.241,2 werkingskosten die 
t.o.v. 1992 zouden 
moeten zijn 
ontvangen

78,1 151,3 254,7 234,7 116,7 tekort t.o.v. 1992 
ingeval reële 
nulgroei

Evolutie werkingskosten

Hierbij dient genoteerd dat voor 2002 bijkomende besparingen ten belo-
pe van 170 mio BEF werden opgelegd, zodat in totaal voor werkings-
middelen 286 mio BEF minder ter beschikking is dan wat het departement
zou hebben ontvangen bij reële nulgroei t.o.v. 1992, wat neerkomt op een
reële daling van meer dan 14%, waarvan 8% in het laatste jaar.
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BZ + BH IS
BEF (in miljoenen) EUR (in miljoenen) BEF (in miljoenen) EUR (in miljoenen)

1992 11 621,40 288,09 17 397,60 431,28
% 1,18 1,7
1995 11 832,70 293,32 20 649,30 511,88
% 1,13 1,9
1997 10 883,90 269,8 21 602,70 535,52
% 1,03 2,05
1998 10 772 267,03 21 954 544,23
% 0,99 2,02
1999 10 900,30 270,21 22 689 562,46
% 0,97 2,02
2000 12 123,10 300,52 24 394,30 604,72
% 1,04 2,1
2001 13.659,30 (*) 338,61 (*) 25 752,10 638,38
% 1,13 2,13
2002 14815,4 (**) 367,26 (**) 29 161,40 722,89
% 1,17 2,3

Evolutie van de begroting BZ/BH en IS

(*) Zonder de begroting van het voor-
zitterschap
Met de begroting van het voorzit-
terschap: 
338,61 + 31,93 = 370,54 EUR

(**) Met het Organiek Fonds
Zonder het Organiek Fonds:
344,39 + 22,86 = 367,26 EUR
Het Organiek Fonds wordt gestijfd
door de inkomsten uit de verkoop
van het onroerend goed van de
Belgische staat in het buitenland.
Het zal worden gebruikt om er de
nieuwe aankopen van onroerend
goed mee te financieren.

Buitenlandse zaken en Buitenlandse Handel Internationale Samenwerking
Begroting Evolutie Index  Begroting Evolutie Begroting Evolutie Index Begroting Evolutie
(nominaal) (nominaal) consumptie- (reëel - 1992) (reëel) (nominaal) (nominaal) consumptie- (reëel - 1992) (reëel)

prijzen op prijzen op 
1 januari 1 januari

BEF EUR BEF EUR BEF EUR BEF EUR
In miljoenen In miljoenen In miljoenen In miljoenen

1992 11 621,40 288,09 100 100 11 621,40 288,09 100 17 397,60 431,28 100 100 17 397,60 431,28 100
1995 11 832,70 293,32 102 107,3 11 027,70 273,37 95 20 649,30 511,88 119 107,3 19 244,50 477,06 110,6
1997 10 883,90 269,8 94 111,9 9 726,40 241,11 84 21 602,70 535,52 124 111,9 19 305,40 478,57 111
1998 10 772,00 267,03 93 112,4 9 583,60 237,6 84 21 954,30 544,23 126 112,4 19 532,30 484,19 112
1999 10 900,30 270,21 94 113,5 9 603,80 238,07 83 22 689,50 562,46 130 113,5 19 990,70 495,56 115
2000 12 123,10 300,52 105 114,8 10 560,20 261,78 91 24 394,30 604,72 140 114,8 21 249,40 526,76 122
2001 13 659,30 338,61(*) 117,5 117,2 11 654,70 288,92 100,3 25 752,10 638,38 148 117,2 21 972,80 544,69 126
2002 14 815,40 367,26(**) 127,5 119 12 449,90 308,62 107 29161,4 722,89 167,6 119 24 505,38 607,47 141

Evolutie van de begroting BZ/BH en IS in nominale en reële termen

(*) Zonder de begroting van het voorzitterschap
Met de begroting van het voorzitterschap: 338,61 + 31,93 = 370,54 EUR

(**) Met het Organiek Fonds
Zonder het Organiek Fonds: 344,39 + 22,86 = 367,26 EUR
Het Organiek Fonds wordt gestijfd door de inkomsten uit de verkoop van het onroerend goed van de Belgische staat in
het buitenland. Het zal worden gebruikt om er de nieuwe aankopen van onroerend goed mee te financieren.
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� Het budget Internationale
Samenwerking weerspiegelt ook de
verschuivingen die zich de jongste
jaren hebben voorgedaan. Zo is het
bedrag voor bijzondere interventies
tussen 1999 en 2002 gestegen van
45 miljoen euro (1.815 miljoen
frank) naar 107,8 miljoen euro

(4.349 miljoen frank). Het aandeel
van deze post in de begroting van
Internationale Samenwerking zwol
aan van 8 tot bijna 15 procent. Het
aandeel van de bestaansmiddelen
daalde in die periode van 6,67 pro-
cent naar 4,52 procent. 

Uit de begroting blijkt ook het
belang dat België hecht aan multi-
laterale samenwerkingsverbanden
en de samenwerking met NGO’s.

Samenstelling van de begroting IS

1999 2000 2001 2002 %

(in miljoen) BEF EUR BEF EUR BEF EUR BEF EUR

Bestaansmiddelen 1 511,10 37,46 1 385,00 34,33 1 335,30 33,1 1 318,40 32,68 4,52

Gouvernementele samenwerking 5 253,40 13,23 5 461,40 135,38 5 506,50 136,5 7 266,30 180,13 24,92

Niet-gouvernementele samenwerking 6 254,60 155,05 6 572,70 162,93 6 866,10 170,21 7 090,10 175,76 24,31

Multilaterale samenwerking 7 855,00 194,72 8 548,40 211,91 8 377,50 207,67 9 137,80 226,52 31,34

Bijzondere interventies 1 815,40 45 2 426,80 60,16 3 666,70 90,9 4 348,80 107,8 14,91

TOTAAL 22 689,50 562,46 24 394,30 604,72 25 752,10 638,38 29 161,40 722,89

Begroting Internationale Samenwerking



19HOOFDSTUK I 19

De directie Protocol is een onmis-
bare motor in het goed functio-
neren van het ministerie. 

- De directie Protocol van het
ministerie van Buitenlandse
Zaken organiseert de interna-
tionale evenementen die in
België plaatsvinden. Dat zijn er
jaarlijks een honderdtal. 

Deze directie organiseert onder
andere de meest markante bij-
eenkomsten van het ministerie in
het Brusselse Egmontpaleis. Zo
verzorgde ze er in het kader van
het Belgische voorzitterschap de
bijeenkomst met de premiers
van de EU-kandidaat-lidstaten,
de topbijeenkomsten van de EU
met China, Rusland en Japan, de
ASEM-bijeenkomst, de bijeen-
komst van de EU en de NGO’s,
de EUROMED-ministeriële bij-
eenkomst, de ministeriële bij-
eenkomst EU-Afrika, de
bijeenkomst over de wederop-
bouw in Afghanistan, het
Belgisch-Venezolaans seminarie
over de persoon en het gedach-
tegoed van Francisco de
Miranda (strijder voor de onaf-

hankelijkheid van Zuid-
Amerika) enz... Op bilateraal
niveau ontving België in het
Egmontpaleis ook de premier
van China en de Russische presi-
dent Poetin.

De directie staat ook in voor de
bezoeken van buitenlandse
gezagsdragers aan ons land,
zowel staatsbezoeken als officië-
le bezoeken van staats-en rege-
ringsleiders en werkbezoeken.
Het staatsbezoek van het
Zweedse vorstenpaar en hun
dochter Prinses Victoria vond
plaats van 8-11 mei. De
Protocoldienst organiseerde niet
minder dan vier officiële bezoe-
ken van staatsleiders en twee
van regeringsleiders, elf werkbe-
zoeken van staatsleiders en drie
van regeringsleiders. Daarbij
kwamen nog zes bezoeken van
andere hoogwaardigheidsbekle-
ders zoals Kofi Annan, Nelson
Mandela e.a. 

- De directie speelt ook de rol
van een soort ‘gemeente-
bestuur’ voor de ongeveer 260
diplomatieke missies, 56 inter-

nationale organisaties en 25
beroepsconsulaten in België.
De directie verzorgt het gepri-
vilegieerde statuut van circa
50.000 diplomaten, niet-diplo-
maten en gezinsleden en
bezorgt hun speciale identi-
teitskaarten. Zij ziet ook toe op
de diplomatieke immuniteit en
voorrechten waarvan deze per-
sonen genieten, en onderhoudt
in dit verband de relaties met
andere ministeries. Zij behan-
delt agreement-aanvragen voor
buitenlandse ambassadeurs en
maakt de geloofsbrieven op
voor onze eigen ambassadeurs.

- Via de dienst Nationale Ordes
legt de directie Protocol Zijne
Majesteit de Koning honderden
voorstellen voor tot huldiging
van buitenlandse prominenten,
buitenlandse werknemers of
Belgen woonachtig in het bui-
tenland. De directie speelt
eveneens een rol bij de huldi-
ging van in Brussel geaccredi-
teerde diplomaten en bij
plechtigheden ter gelegenheid
van staatsbezoeken.       

Directie Protocol

1. Kerncijfers
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2. België in de 

Europese Unie

A. Het Belgische
voorzitterschap van de
Europese Unie

Op 1 juli 2001 startte het
Belgische voorzitterschap
van de Europese Unie, het

elfde sinds het ontstaan van de
Europese Economische Gemeen-
schap, voor een periode van zes
maanden waarin België zich con-
centreerde op zeven prioritaire aan-
dachtspunten:

- de toekomst van Europa;

- de invoering van de euro;

- de uitbreiding van de Europese
Unie;

- de externe betrekkingen van de
Europese Unie; 

- een Europese ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid; 

- een Europees sociaal-economisch
model;

- een duurzame ontwikkeling en
een betere levenskwaliteit.

De aanslagen van 11 september in
de Verenigde Staten zorgden voor
een extra dimensie en als gevolg
daarvan ook een achtste prioriteit:

- de strijd tegen het terrorisme.

1. De toekomst van Europa

Vijftig jaar na haar ontstaan bevindt
de Europese Unie zich op een nieuw
kruispunt. Terwijl het bij eerdere uit-
breidingen telkens slechts om enkele
nieuwe leden ging, staat de Unie nu
voor een verdubbeling. Een ware
mutatie dus, die vanzelfsprekend een
andere aanpak vraagt dan vijftig jaar
geleden, toen zes landen de Europese
integratie op gang trokken. 

Daarom besliste de Europese Raad
(de bijeenkomst van regeringsleiders
en staatshoofden van de Europese
Unie, ook wel ‘Europese top’
genoemd) eind 2000 in Nice een
grondig debat te organiseren over de
toekomst van de Europese Unie. De
bedoeling is te komen tot een Unie

die sterker staat in het nastreven van
haar wezenlijke doelstellingen, die
nadrukkelijker in de wereld aanwe-
zig is. Een Unie ook die democrati-
scher is, transparanter en efficiënter.

Het Belgische voorzitterschap kreeg
de opdracht tegen eind 2001 de con-
touren van dat debat uit te zetten.
Dat gebeurde op de Europese Raad
van Laken die op 14 en 15 december
plaatshad. Een en ander werd neer-
geschreven in de ‘Verklaring van
Laken’. Tegelijkertijd werd beslist een
‘Conventie’ bijeen te roepen, het
orgaan waarin het debat moet wor-
den gevoerd. 

Om te kunnen steunen op een breed
politiek draagvlak is deze Conventie
samengesteld uit vertegenwoordigers
van de regeringen van de lidstaten,
nationale parlementen, het Europees
Parlement en de Europese
Commissie. Aangezien de resultaten
betrekking zullen hebben op een uit-
gebreide Unie, nemen ook de kandi-
daat-lidstaten eraan deel. Om de

Voorstelling van het Belgische EU-voorzitterschapsprogramma
in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel op 2 mei.
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Europese top van Laken van 14-15 december. De staats- en regeringsleiders poseren samen met
de ministers van Buitenlandse Zaken van de 15 en van de kandidaat-landen in de serres van het

koninklijk paleis van Laken.
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debatten in goede banen te leiden,
werd voormalig Frans president
Giscard d’Estaing benoemd tot
Conventievoorzitter. Hij zal bij elke
Europese top verslag uitbrengen over
het verloop en er ook verdere
instructies krijgen. Hij wordt bijge-
staan door twee vice-voorzitters,
voormalig Italiaans premier Giuliano
Amato en voormalig Belgisch pre-
mier Jean-Luc Dehaene. Samen zul-
len ze een slotdocument opstellen
dat het uitgangspunt zal vormen
voor de finale besprekingen over de
toekomst van Europa in de volgende
Intergouvernementele Conferentie. 

Het debat wordt niet alleen gevoerd
in de schoot van de Conventie. Om
het debat te verruimen en de organi-
saties die de civiele samenleving ver-
tegenwoordigen (sociale partners,
bedrijfsleven, niet-gouvernementele
organisaties, academische kringen,
enz.) de gelegenheid te geven hun
visie te formuleren, werd een speci-
aal Forum  geopend.

2. De invoering van de euro

De invoering op 1 januari 2002 van
de eurobiljetten en –muntstukken in
de twaalf eurolanden1 vormde het
hoogtepunt in een historisch proces
dat van cruciaal belang is voor de
uitbouw van Europa. De eenheids-
munt biedt niet alleen vanzelfspre-
kende voordelen voor overheden,
bedrijven en particulieren. Hij is ook
een zichtbare en tastbare uiting van
het Europese project, die de burger
en de Unie dichter bij elkaar brengt.

Met de geslaagde introductie van de
50 miljard euromuntstukken en 14,5
miljard eurobiljetten, bracht het
Belgische voorzitterschap ook deze
prioritaire opdracht tot een succesvol
einde.

Het in omloop brengen van euro-
munten en -bankbiljetten zou allicht
minder goed verlopen zijn als er niet
een grondige en nauwgezette voor-
bereiding aan vooraf was gegaan:

- Voorstelling van de betaalmidde-
len tijdens de informele Raad
Ecofin (raad samengesteld uit de
ministers van Financiën) van 6 en
7 september 2001 in Luik en een
tweede verslag over de voorberei-
dingen van de invoering van euro-
munten en -biljetten op de
informele bijeenkomst van staats-
en regeringsleiders in Gent op 19
oktober.

- Voorbereiding van de burger via
een grote informatiecampagne. De
verspreiding  van ‘eurominikits’
onder particulieren was een groot
succes.

- Samen met de Commissie hield het
Belgische voorzitterschap toezicht
op het gebruik van de euro door
economische actoren: consumen-
ten, kleine en grote ondernemin-
gen,... Om overgangsproblemen
tijdens de introductieperiode op te
vangen, werd een gemeenschap-
pelijk Europees netwerk opgezet
dat bestond uit de lidstaten, de
Commissie, de Europese Centrale
Bank en het Eurosysteem. Dat trad
begin december 2001 in werking.

- Gelijktijdig met de introductie van
de euro werd de richtlijn aangeno-
men over grensoverschrijdende
betalingen in euro. Hierdoor wor-
den de kosten voor grensover-
schrijdende betalingen in euro
aanzienlijk verlaagd.

3. De uitbreiding van de
Europese Unie

De uitbreiding is voor de Unie een
grote uitdaging. De toetreding
wordt voorbereid aan de hand van
een strikt werkplan voor de onder-
handelingen met twaalf van de der-
tien kandidaten (alleen met Turkije
wordt nog niet onderhandeld). De
bedoeling is ervoor te zorgen dat ze
het geheel aan wetgeving binnen
de EU (het zogenaamde ‘acquis’) op
het moment van toetreding meteen
kunnen toepassen. Dat is immers
één van de criteria waaraan kandi-
daat-leden moeten voldoen.

2. België in de 

Europese Unie

Eerste minister G. Verhofstadt en zijn Spaanse 
ambtsgenoot J. M. Aznar op de informele 

Europese top van Gent, 19 oktober
AP

 P
ho

to
 ©

 V
irg

in
ia

 M
ay

o

1 België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje;
1 euro = 40,3399 Belgische frank
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Gedurende het Belgische voorzit-
terschap werd op dit vlak met alle
kandidaten een flinke vooruitgang
geboekt. 

- Meerdere belangrijke referentie-
documenten werden gefinali-
seerd, o.m. op het vlak van
mededinging, visserij, samenwer-
king in het raam van het verdrag
van Schengen, justitie en binnen-
landse zaken. 

- De Europese Raad van Laken
bevestigde dat bij behoud van het
huidige onderhandelings- en her-
vormingstempo Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slovenië, Slovakije
en Tsjechië tegen de verkiezingen
voor het Europees Parlement in
2004 klaar zullen zijn om toe te
treden. Bulgarije en Roemenië
werden in Laken aangemoedigd
hun inspanningen voort te zet-
ten, terwijl er voor Turkije werd
beslist dat de opening van toetre-
dingsonderhandelingen eventu-
eel dichterbij komt.

- Tenslotte werd bevestigd dat de
kandidaturen, overeenkomstig
het differentiatiebeginsel, elk op

zich, op de eigen merites zullen
beoordeeld worden.

4. De externe betrekkingen
van de EU

Het Belgische voorzitterschap stel-
de zich ook tot doel sterk de doel-
treffendheid en coherentie van het
buitenlands beleid van de Unie en
haar lidstaten te bevorderen.

• Afrika

Onder impuls van de Belgische
regering werd de Afrika-problema-
tiek vooraan op de Europese agen-
da geplaatst.

- De informele bijeenkomst op 10
oktober in Brussel nam, in aan-
wezigheid van premier
Verhofstadt, minister van
Buitenlandse Zaken Michel,
staatssecretaris Boutmans en
meerdere Afrikaanse staatshoof-
den, met grote belangstelling
kennis van het Nieuwe
Partnerschap voor de ontwikke-
ling van Afrika. Dit initiatief, dat
in juli door verscheidene
Afrikaanse staatshoofden was

aangekondigd, onderstreept hun
vastberadenheid om de beginse-
len van behoorlijk bestuur, de
Afrikaanse eigen inbreng en de
mensenrechten te integreren in
hun ontwikkelingsbeleid. 

- Op de EU-Afrikaanse ministeriële
bijeenkomst van 11 oktober in
Brussel bevestigde de Unie haar
solidariteit met het Afrikaanse
continent en haar gehechtheid
aan de dialoog die in mei 2000 in
Kaïro op gang werd gebracht. De
dag nadien vond de ministeriële
bijeenkomst in trojka-verband
(Trojka: delegatie van de EU
bestaande uit vertegenwoordigers
van de Commissie, de huidige en
volgende voorzitters van de Unie)
plaats tussen de EU en de
Economische Gemeenschap van
West-Afrikaanse Staten.

- Van 20 tot 25 november brachten
minister Michel, commissaris
Patten en hoog vertegenwoordiger
Solana een bezoek aan het gebied
van de Grote Meren. Ze bezochten
de DRC (Democratische Republiek
Congo), Angola, Zimbabwe,
Burundi, Rwanda en Oeganda.  

Informele Europese top van Gent, 19 oktober, 
Sint-Pietersabdij
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- De Europese Raad van Laken her-
haalde zijn volledige steun aan de
Akkoorden van Lusaka (voor de
DRC) en Arusha (voor Burundi). De
Raad oordeelde immers dat alleen
deze akkoorden de landen van de
regio tot duurzame overeenstem-
ming en echte stabilisatie kunnen
brengen. 

- Dankzij inspanningen geleverd
door het Belgische voorzitterschap
verbond de Europese Commissie er
zich in januari 2002 uiteindelijk
toe het nationaal indicatief pro-
gramma voor de DRC te onderte-
kenen. Daarmee kwam niet alleen
financiële steun ter beschikking
maar benadrukte de Unie dat het
haar ernst is met haar inzet ten
gunste van alle Congolezen.          

• Vredesproces in het Midden-
Oosten

België zette zich tijdens het voorzit-
terschap van de EU ook in om het
vredesproces in het Midden-Oosten
te bevorderen.  

- Inspanningen van de Unie leid-
den op 26 september tot een ont-
moeting tussen de Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken
Peres en de Palestijnse leider
Arafat.

- Op 17 en 18 november hadden
premier Verhofstadt, minister van
Buitenlandse Zaken Michel,
Commissievoorzitter Prodi en
hoog vertegenwoordiger Solana
in de regio contacten met de
Egyptische, Palestijnse, Israëli-
sche, Jordaanse, Syrische en
Libanese autoriteiten. 

- Te noteren waren ook twee
belangrijke verwezenlijkingen op
de ministeriële conferentie van
Brussel in het kader van het
Euro-Mediterrane partnerschap
op 5 en 6 november: de aanwe-
zigheid van Syrië en Libanon, en
de deelname van Arafat en Peres.

- Op de Europese Raad van Laken
werd een verklaring over de toe-
stand in het Midden-Oosten
goedgekeurd. Daarin werd ver-
wezen naar het plan Tenet voor
het staakt-het-vuren en het rap-
port-Mitchell. De aanbevelingen
in die documenten vormen vol-
gens de Europese staatshoofden
en regeringsleiders de enig moge-
lijke weg naar een hervatting van
de politieke dialoog. 

• Balkan

- Vooruitgang werd tijdens het
Belgische voorzitterschap even-
eens geboekt in de onderhande-
lingen rond de Stabilisatie- en
Associatieakkoorden (SAA) met
de landen van de Westelijke
Balkan. Op 29 oktober onderte-
kenden vertegenwoordigers van
de EU en Kroatië een Stabilisatie-
en Associatieakkoord. 

- Tijdens de donorenconferentie
voor de Federale Republiek
Joegoslavië (FRJ) op 29 juli in
Brussel werd een macro-econo-
mische financiële bijdrage van
300 miljoen euro toegekend.

- In Kosovo spitste de EU haar aan-
dacht toe op de verkiezingen van
17 november. Ze keek erop toe
dat alle minderheden, met name
de Kosovaars-Servische gemeen-

schap, aan de verkiezingen kon-
den deelnemen.

- In de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (VJRM) kon
in het voorjaar van 2001 op het
nippertje een burgeroorlog voor-
komen worden. Onder impuls van
de EU en de NAVO en door de per-
soonlijke inzet van Javier Solana,
de hoge vertegenwoordiger voor
het Gemeenschappelijk Buiten-
lands en Veiligheidsbeleid (GBVB),
en NAVO-secretaris-generaal
Robertson werd de oorlogsdrei-
ging afgewend. Op 13 augustus
ondertekenden president Trajkovski
en de voorzitters van de vier
belangrijkste politieke partijen van
de VJRM in het bijzijn van een EU-
delegatie onder Belgisch voorzitter-
schap het Ohrid-akkoord. Dit
akkoord houdt onder meer een
ingrijpende grondwetsherziening in
waardoor de etnisch-Albanese
bevolking meer bevoegdheden
krijgt.

• China

Op 5 september vond in Brussel een
topbijeenkomst tussen de Europese
Unie en China plaats. Stonden op
de agenda: de toetreding van China
tot de Wereldhandelsorganisatie
(WHO), de betrekkingen tussen
China en de VS, de illegale immi-
gratie, de mensenrechten en het
leefmilieu.

• Japan

Op de Europees-Japanse top van 8
december werd een actieplan voor
de komende 10 jaar goedgekeurd. 

2. België in de 

Europese Unie
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• India  

In november was er EU-topoverleg
met de Indiase eerste minister Atal
Behai Vajpayee. Afghanistan en de
bilaterale handel beheersten de
agenda.

• Oekraïne

Op de top EU-Oekraïne die op 11
september in Jalta werd gehouden
besliste de EU met Oekraïne het
Strategisch Partnerschap verder uit
te diepen op het vlak van economi-
sche samenwerking, milieu- en
energiezaken, crisisbeheersing en
strijd tegen de georganiseerde mis-
daad en mensenhandel. De Unie wil
daarmee de toenadering bevorderen
en het land aanmoedigen om door
te gaan met de hervormingen.

• Rusland

De topontmoeting tussen de EU en
Rusland die op 3 december in
Brussel plaatshad, legde enkele
belangrijke richtsnoeren vast voor
de concrete uitvoering van het
Strategisch Partnerschap. De ver-

tegenwoordigers van beide partijen
bespraken er het concept van een
gemeenschappelijke Europese eco-
nomische ruimte, de versterking
van de energiedialoog, de specifie-
ke situatie van de Russische encla-
ve Kaliningrad (in het bijzonder de
kwestie van het personenverkeer en
de doorreis van personen) en han-
delsvraagstukken, met inbegrip van
de toetreding van Rusland tot de
Wereldhandelsorganisatie. Actuele
internationale thema’s, zoals het
internationale terrorisme, het
Midden-Oosten en de Westelijke
Balkan kwamen eveneens aan bod
en er werden nieuwe afspraken
gemaakt om de politieke dialoog te
intensiveren. De EU beklemtoonde
de noodzaak van een politieke
oplossing voor het aanslepende
conflict in Tsjetsjenië. 

• Canada

Het Belgische voorzitterschap bracht
ook een versterking van de samen-
werking tussen de EU en Canada. Het
hoogtepunt vormde de EU-Canada-
topconferentie in december. 

• Cuba  

Het bezoek van de Europese trojka
aan Havana op 23 en 24 augustus
onder leiding van minister Michel,
leidde tot de hervatting van de
politieke dialoog met Cuba. Deze
politieke dialoog werd in Havana
op 1 en 2 december geconcretiseerd
door onderhandelingen van hoge
ambtenaren van België, Spanje en
de Commissie (Trojka). 

• Conferentie van Durban

De Conferentie van Durban over
racisme en onverdraagzaamheid,
die plaatsvond van 31 augustus tot
8 september, was een succes. Het
was de eerste conferentie van de
VN tegen racisme die leidde tot een
politieke verklaring en een actie-
programma. Het was tevens een
succes voor de EU want het
Belgische voorzitterschap onder lei-
ding van minister Michel slaagde
erin voor een aantal netelige
kwesties een overeenkomst te
bereiken. Zo erkennen de vroegere
koloniale machten nu hun histori-
sche verantwoordelijkheid voor het
racisme uit het verleden.

Eerste minister G. Verhofstadt strooit rozenblaadjes op het
mausoleum van Mahatma Gandhi in New Delhi, november.
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Minister L. Michel op
de motor in Havana,
tijdens zijn driedaags
bezoek aan Cuba als
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• Conferentie van Doha

De Ministeriële Conferentie van
Doha vond plaats van 9 tot 13
november. Deze conferentie gaf het
startsein voor een nieuwe ronde
mondiale handelsbesprekingen.
Hierbij zal worden gemikt op een
evenwicht tussen liberalisering en
regulering en worden rekening
gehouden met de belangen van de
ontwikkelingslanden en de bevor-
dering van hun ontwikkelingscapa-
citeit. De Europese Unie bewees op
deze conferentie dat ze in staat is
tot heus ‘leadership’ (zie ook p. 78). 

• De 9° ministeriële Raad van de
OVSE

Deze bijeenkomst kan als een waar
succes worden beschouwd: er wer-
den 18 verklaringen goedgekeurd
die een concrete inhoud geven aan
de samenwerking. Veel van die ver-
klaringen kwamen er op voorstel
van de EU, met steun van de geas-
socieerde landen. 

• Ontwikkelingssamenwerking  

Het Belgische voorzitterschap hielp
ook op het vlak van de ontwikke-

lingssamenwerking belangrijke
vorderingen verwezenlijken.

- Een politiek akkoord werd
bereikt over het feit dat men de
middelen en het tijdsschema zal
onderzoeken waarmee ieder van
de lidstaten ‘het VN-doel’,
namelijk het reserveren van
0,7% van het BNP voor officiële
ontwikkelingshulp, kan berei-
ken. Dit belangrijke akkoord
werd opgenomen in de conclu-
sies van de top van Laken. 

- Tijdens een buitengewone zitting
van de Raad Ontwikkelings-
samenwerking op 10 oktober
werd vastgesteld dat betere voor-
uitzichten op groei en ontwikke-
ling een meer solide basis kunnen
bieden voor vrede en veiligheid.
België beschouwt de VN-confe-
renties en de Wereldtop van
Johannesburg (september 2002)
als ideale gelegenheden om het
engagement te bevorderen.

- De Raad keurde tijdens het
Belgische voorzitterschap vol-
gende twee belangrijke verorde-
ningen goed: de verordening
over de visserij en de armoedebe-

strijding en de verordening
betreffende de duurzame samen-
werking voor allen. 

- Vorderingen zijn ook op te mer-
ken in het kader van de deelname
van de civiele maatschappij van
het Zuiden aan het ontwikke-
lingsproces. Met het oog daarop
werd een seminarie georgani-
seerd. Onder de 200 deelnemers
waren vooral vertegenwoordigers
van nationale en regionale orga-
nisaties van de ACS-landen
(Afrika, Caraïben en Stille
Zuidzee).

- De Ecofinraad besliste op 30
oktober ‘de Commissie op te dra-
gen de financiële aspecten van de
mondialisering te analyseren, in
het bijzonder schuldverlichting
en alternatieve methoden van
ontwikkel ingsf inancier ing’.
Hiervoor zal een meer intensief
overleg nodig zijn tussen de poli-
tieke gezagsdragers voor
Financiën en Ontwikkelings-
samenwerking. 

- Op initiatief van het Belgische
voorzitterschap verbond de
Europese Commissie er zich toe te
werken aan de verfijning en ver-
betering van de EU-instrumenten
voor ontwikkelingssamenwer-
king in kwetsbare landen en lan-
den in conflict, zoals die in
Centraal-Afrika.

- Tijdens de Europese top in Laken
onderstreepte de Raad de nood-
zaak om de Europese ontwikke-
lingsfondsen sneller uit te
betalen. 

2. België in de 

Europese Unie

Boliviaans bergvolk
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• Mensenrechten

In 1998 beslisten de ministers van
Buitenlandse Zaken van de 15 lid-
staten een aantal maatregelen te
nemen die de EU meer mogelijkhe-
den moesten geven op te treden op
het gebied van de mensenrechten.

- Hierin paste de derde editie van
het ‘Forum van de EU over men-
senrechten’ dat het Belgische
voorzitterschap op 21 en 22
november organiseerde. Verte-
genwoordigers van de lidstaten,
van niet-gouvernementele orga-
nisaties, europarlementsleden en
mensen uit de academische
wereld waren uitgenodigd. Zij
kregen de gelegenheid het jaar-
lijkse EU-rapport over de men-
senrechten te bespreken, dat door
de Raad Algemene Zaken van 8
oktober was goedgekeurd. Dat
leverde een aantal opmerkingen
op die werden aangewend om de
richtlijnen inzake de dialoog over
de mensenrechten bij te sturen.
De richtlijnen in kwestie werden
later door de ministerraad goed-
gekeurd. 

- Het Belgische voorzitterschap
stelde in nauw overleg met de
andere lidstaten een aantal prio-
riteiten vast op het vlak van de
mensenrechten. Beslist werd de
aandacht speciaal toe te spitsen
op een aantal landen: Congo,
Iran, Tsjetsjenië, Cuba en China.
Tegelijk werden ook een aantal
prioritaire thema’s aangewezen
zoals de doodstraf, mishandeling
en racisme. Tevens zorgde het
Belgische voorzitterschap ervoor
dat ook de rechten van de kinde-
ren en vrouwen niet uit het oog
werden verloren. Er werden op
dat vlak diverse stappen onder-
nomen. 

• Gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid

Het Europese integratieproces heeft
niet alleen ingrijpende successen
geboekt in de maatschappelijke
toenadering tussen de lidstaten,
maar droeg ook wezenlijk bij tot
hun veiligheid en stabiliteit. In het
Verdrag van Maastricht (1992)
werd het Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid
(GBVB) vastgelegd, terwijl het met
het Verdrag van Amsterdam (1999)
een veiligheidscomponent mee-
kreeg, met name het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid
(EVDB). Concretisering volgde op
de Europese Raad van Helsinki van
december 1999 door de beslissing
van de 15 tot de oprichting van een
Europese interventiemacht, 60.000
manschappen sterk en mogelijk een
jaar  te velde.
De taak van die strijdmacht ligt in
de crisisbeheersing, humanitaire en

reddingsoperaties, vredeshandha-
vende én vredesherstellende
opdrachten. Dat zijn de zogenaam-
de Petersbergtaken. Op het vlak van
de civiele crisisbeheersing (inzet
van politie, herstel van de rechts-
staat), werden gelijkaardige initia-
tieven gelanceerd. 
Opdracht van het Belgische voor-
zitterschap was deze dimensie waar
te maken dankzij de verdere uit-
bouw van structuren en militaire
capaciteiten. Op de Europese Raad
van Laken verklaarde de EU zich-
zelf ‘EVDB-operationeel’. Dit was
mogelijk omdat de 15 ministers van
Defensie op 19 november tijdens de
Conferentie over de verbetering
van de militaire capaciteiten een
Europees actieplan hadden goedge-
keurd, waardoor vanuit iedere lid-
staat de nodige militaire
capaciteiten worden verzekerd. 

5. Een Europese ruimte van
vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid

Op de Europese Raad van Tampere
(1999) werd een werkplan voor een
Europese ruimte van vrijheid, veilig-
heid en rechtvaardigheid goedge-
keurd. Aan het eind van het
Belgische voorzitterschap zou wor-
den geëvalueerd in hoeverre dit plan
was uitgevoerd.

Hoewel bepaalde vorderingen kon-
den worden vastgesteld, werd tijdens
de Europese Raad van Laken bepaald
dat nieuwe impulsen en richtsnoeren
nodig zijn voor een gemeenschappe-
lijk asiel- en immigratiebeleid. Assen
van dit beleid waren het behoud van
het evenwicht tussen vluchtelingen-

Tweede editie van het Europees Diplomatiek Programma in
Brussel, 17-18 september 
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bescherming volgens de beginselen
van het Verdrag van Genève van
1951, het legitieme streven naar een
beter leven, en de opvangcapaciteit
van de Unie en haar lidstaten.
Om op dit vlak een globale aanpak te
helpen tot stand brengen, organi-
seerde het Belgische voorzitterschap
een Europese Migratieconferentie.
Een high impact operatie aan de
toekomstige grenzen van de EU
maakte aan de kandidaat-lidstaten
duidelijk hoe belangrijk de strijd is
tegen de illegale immigratie, drugs-
smokkel en mensenhandel.

De top van Laken verzocht de lidsta-
ten ook maatregelen te nemen om
een gemeenschappelijk identificatie-
systeem voor visa op te zetten en na
te gaan of het mogelijk is gemeen-
schappelijke consulaire posten te
creëren. 

Er werd tijdens het Belgische voor-
zitterschap een flinke stap vooruit
gezet op het vlak van de bestrijding
van de zware criminaliteit toen het
licht op groen werd gezet voor de
oprichting van Eurojust. Dit is een
orgaan voor gerechtelijke samenwer-
king in strafzaken. Tijdens de top
van Laken werd beslist dat de voor-
lopige zetel van Eurojust in Den
Haag zou komen. 

Het Belgische voorzitterschap gaf
ook de impuls die leidde tot een
akkoord inzake het Europese aan-
houdingsbevel. De klassieke uitleve-
ringsprocedure zal voor bepaalde
misdrijven vervangen worden door
een vereenvoudigde en snellere pro-
cedure die ook van toepassing is op
de eigen burgers.

Andere verwezenlijkingen, meer
bepaald in het raam van terroris-
mebestrijding, komen hieronder
nog aan bod.

6. De verdere uitbouw van
een Europees sociaal-
economisch model

De Europese top van Lissabon
(voorjaar 2000) zette de krijtlijnen
uit voor het sociaal-economische
beleid van de EU. Voor de periode
tot 2010 stelde de EU zich ten doel
‘de meest concurrerende en dyna-
mische kenniseconomie ter wereld
te worden, die in staat is tot duur-
zame economische groei met meer
en betere banen en een hechtere
sociale samenhang’.

- Met het oog daarop werden tij-
dens het Belgische voorzitter-
schap 21 economisch en sociaal
structurele indicatoren aangeno-
men. Deze moeten het mogelijk
maken de vooruitgang te evalue-
ren die in elke lidstaat wordt
geboekt op terreinen als verlo-
ning, opleiding en veiligheid op
het werk. 

- Na dertig jaar discussie werd
onder Belgisch voorzitterschap
een akkoord bereikt over de
Europese vennootschap. Hierdoor
kunnen vennootschappen waar-
van de activiteiten zich op het
grondgebied van verscheidene
lidstaten afspelen, één – Europese
- vennootschapsvorm aannemen.

- Het Belgische voorzitterschap
slaagde erin overeenstemming te
doen bereiken over de liberalise-
ring van de postdiensten in drie
fases (2003, 2006 en totale libe-
ralisatie in 2010). 

- Er kwam ook een akkoord tot
stand over het pakket telecom-
municatierichtlijnen, onder meer
over de bescherming van het
privé-leven in de sector van de
elektronische communicatie. 

2. België in de 

Europese Unie

Minister L. Michel zit de Europese Raad Algemene
Zaken voor, Brussel, 19 november
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7. Werken aan duurzame
ontwikkeling en een
betere levenskwaliteit

Inzake het duurzame ontwikkelings-
beleid met de landen buiten de EU
werd tijdens het Belgische voorzitter-
schap vooruitgang geboekt in een
aantal cruciale mondiale onderhande-
lingen, dit mede dankzij de construc-
tieve input vanuit de Unie.

- Mondiaal speelde de Unie via het
Belgische voorzitterschap in het
klimaatdossier met niet minder dan
twee mondiale conferenties op vier
maanden tijd, een instrumentele rol
in de totstandkoming van het slot-
compromis. Deze mondiale consen-
sus (op de VS na die voorlopig
bewust kiest om het akkoord niet
toe te passen) betekende de door-
braak voor de politieke beslissing
van onder andere de EU om het
Kyoto-protocol uit 1997 te ratifice-
ren. Dit Kyoto-protocol bevat con-
crete cijfers voor de reductie van de
broeikasgassen tegen 2008-2012.

- Het Belgische voorzitterschap
onderhandelde een gedetailleerde

pan-Europese verklaring op
ministerieel niveau waarin de lan-
den van de EU, andere Europese
landen, de VS en Canada een
gemeenschappelijke positie inne-
men voor de Wereldtop Duurzame
Ontwikkeling die in september
2002 in Johannesburg plaatsheeft.
Deze beklemtoont de noodzaak op
een aantal essentiële domeinen tot
verbintenissen te komen: o.m.
duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen, leefmilieu en
gezondheid, het bijsturen van de
globalisering met het oog op duur-
zame ontwikkeling. Overigens
gaven regeringsleiders en staats-
hoofden een krachtig signaal door
op de top van Laken aan te kondi-
gen dat ze persoonlijk aanwezig
zullen zijn in Johannesburg.

- Onder impuls van het Belgische
voorzitterschap werd vooruitgang
geboekt in de mondiale onderhan-
delingen over de hervorming van
de milieu-instellingen binnen de
VN. 

De Europese Unie spande zich ook in
om de verwachtingen van de burger

inzake volksgezondheid, consumen-
tenbescherming, veiligheid en levens-
kwaliteit in te lossen. In de loop van
het jaar werden enkele belangrijke
instellingen opgericht: de Europese
Voedselautoriteit, het Europees
Agentschap voor de veiligheid van de
luchtvaart en het Europees
Agentschap voor de veiligheid van de
zeevaart. 

8. De strijd tegen het
terrorisme

De aanslagen van 11 september in de
Verenigde Staten betekenden een bij-
komende dimensie en een achtste
prioriteit van het Belgische voorzitter-
schap. In deze crisissituatie is het
Belgische voorzitterschap erin ge-
slaagd vastberaden en snel te reage-
ren. Er werd een bijzondere Europese
Raad bijeengeroepen op 21 september
te Brussel waarop een Europees actie-
plan werd goedgekeurd, er volgden
meerdere extra ministeriële bijeen-
komsten, en het thema stond ook op
de voorgrond van de informele
Europese Raad in Gent. 

3 minuten stilte ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van de 

terreuraanslagen in de Verenigde Staten in
september 
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Op grond van het actieplan werd
een brede waaier van maatrege-
len getroffen:

- Goedkeuring van een gemeen-
schappelijke definitie van
strafbare terroristische daden.
Daarin wordt het evenwicht
tussen een doeltreffende
repressie en de bescherming
van fundamentele rechten
bewaard.

- Goedkeuring van het Europese
aanhoudingsbevel: de klassie-
ke uitleveringsprocedure
wordt vervangen door een
snellere. Voor bepaalde mis-
drijven is het beginsel van de
dubbele strafbaarheid niet
meer van toepassing.

- Definitieve instelling van
Eurojust. Deze gecentraliseer-
de eenheid van magistraten
maakt het mogelijk de coördi-
natie tussen de verschillende

staten op het vlak van vervol-
ging en gerechtelijk onder-
zoek te optimaliseren.

- Oprichting van een antiterro-
risme-eenheid binnen Europol. 

- De opstelling van een lijst met
namen van terroristische
organisaties, personen, groe-
peringen en entiteiten.

- Beslissing tot bevriezing van
vermogensbestanddelen van
bepaalde terroristen en terro-
ristische entiteiten.

- Versterking van de veiligheid
in de luchtvaartsector.  

- Goedkeuring van een indica-
torensysteem om de engage-
menten van derde landen in
de strijd tegen het terrorisme
te evalueren.

- Goedkeuring van de richtlijn
over de strijd tegen witwassen
van kapitaal; daarmee wordt

de financiering van o.m. ter-
roristische daden tegenge-
gaan.

- De uitbreiding van het man-
daat van de Financiële
Actiegroep tot optreden tegen
terroristische daden.

- Goedkeuring van een actie-
programma voor het Europese
Agentschap voor civiele
bescherming, waarmee de
samenwerking tegen de drei-
ging van bioterrorisme wordt
versterkt. 

De Unie had onder het Belgische voorzitterschap ook een duidelijk profiel buiten haar grenzen. De EU verklaarde
zich meteen volledig solidair met het Amerikaanse volk en met de internationale gemeenschap, die zijn krachten
bundelde in de coalitie tegen terrorisme. De Unie steunde tevens de acties van de VS in het kader van de VN en
bracht een akkoord tot stand tussen Europol en de VS inzake uitwisseling van strategische informatie.
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De EU trad ook op tegen het ter-
rorisme in de wereld: 

- De Europese Unie bouwde langs
politieke en diplomatieke weg
mee aan een coalitie tegen het
terrorisme. Zo begaf een trojka
zich eind september naar
Pakistan, Iran, Saudi-Arabië,
Syrië, Egypte en eind oktober
naar Centraal-Azië. Eind
november bezochten minister
Michel en Commissievoorzitter
Romano Prodi de landen in het
Midden-Oosten, India en
Pakistan.

- Het onderwerp terrorisme stond
onder meer op de agenda tij-
dens de Europees-Russische top,
de Euromed-conferentie en de
56ste sessie van de Algemene
Vergadering van de VN in
november.

- Op zaterdag 20 oktober vond de
Europese Conferentie in Brussel
plaats in een bijzondere samen-
stelling. Naast de 15 lidstaten
van de EU en de kandidaat-lid-
staten, de landen van de EVA
(Noorwegen, Zwitserland,
Liechtenstein en IJsland) en die
van het Stabilisatie- en
Associatieproces (Bosnië-
Herzegovina, de Federale
Republiek Joegoslavië, Albanië,
de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië en
Kroatië), waren ook Rusland,
Oekraïne en Moldavië als speci-
ale gasten voor een werklunch
uitgenodigd. Zo werd opnieuw,
maar ditmaal met een groot
aantal deelnemers, overleg
gepleegd over de strijd tegen het
terrorisme.

- De 15 lidstaten versnelden het
ratificatieproces van het VN-
verdrag betreffende de bestrij-
ding van de financiering van
terrorisme. 

- De EU stelde ook alles in het
werk om de resoluties van de
Veiligheidsraad over het terro-
risme uit te voeren.

- Op het vlak van de non-prolife-
ratie en de ontwapening keurde
de EU een actieplan goed dat
toeziet op de versterking van de
controle op de export van
wapens, de ontmanteling van
massaverniet igingswapens
bevordert en de politieke dia-
loog in deze materie versterkt.
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Minister L. Michel ontmoet als EU-voorzitter
Iraans president M. Khatami om onder meer
het probleem van het terrorisme te bespreken,
Teheran, 26 september.
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B. De coördinatierol in
Europese aangelegenheden
gedurende het jaar 2001

Europees beleid is voor een
groot deel ook binnenlands
beleid, waarin zowat alle

ministeries van het land betrokken
zijn. De verschillende staatshervor-
mingen kenden aan de
Gemeenschappen en de Gewesten
eigen bevoegdheden toe, zowel op
intern Belgisch vlak als op interna-
tionaal vlak. Deze eigen bevoegdhe-
den zijn complementair met de
bevoegdheden van de federale over-
heid. Dit alles maakt permanent
overleg en coördinatie noodzakelijk
om de coherentie van het buiten-
lands beleid te verzekeren.

Het standpunt dat België inneemt tij-
dens de verschillende Europese

ministerraden is het resultaat van
talrijke vergaderingen die het
ministerie belegt. Bij die vergaderin-
gen zijn alle bevoegde autoriteiten
betrokken, zowel de federale, de
Gewestelijke als de Gemeenschaps-
autoriteiten. Dit overleg heeft plaats
op politiek, diplomatiek en bestuur-
lijk niveau. De agendapunten van de
raden worden er besproken om tot
een consensus te komen over de
positie die België moet innemen.
Indien geen consensus kan worden
bereikt, wordt binnen drie dagen de
Interministeriële Conferentie voor
Buitenlands Beleid bijeengeroepen.
Deze poogt dan op ministerieel
niveau de knoop door te hakken. 

1)Elke ministerraad op Europees
niveau wordt dus vooraf op een
coördinatievergadering besproken.  

De Raad Algemene Zaken coör-
dineert de acties van de EU inza-
ke de relaties met derde landen
en internationale organisaties en
volgt de werkzaamheden in de
andere raden op. De Raad
Algemene Zaken vergadert
gemiddeld één keer per maand. 

Sinds oktober 2001 is er nog een
aantal coördinatievergaderingen
bijgekomen. Dit is het gevolg van
de regionalisering van de
bevoegdheid over de landbouw
en de visserij, die was afgespro-
ken in de Lambertmont-akkoor-
den. De Raad Landbouw  heeft
een vergadering eens per maand,
de Raad Visserij 4 tot 6 keer per
jaar. 

2. België in de 

Europese Unie

De EU werkte een specifieke strate-
gie uit ten aanzien van
Afghanistan en de moslimwereld:

- De heer Klaus Klaiber werd als
speciale vertegenwoordiger
voor Afghanistan aangesteld.

- 320 miljoen euro humanitaire
hulp werd toegezegd.

- Er werden stabilisatieakkoorden
ondertekend met Pakistan, Iran en
andere landen van Centraal-Azië
om de stabiliteit in de regio en de
dialoog met de moslimwereld te
bevorderen.

- De EU benadrukte de primauteit
van de VN in de opstelling van
een vredesplan. De Unie juichte

het akkoord van Bonn toe over
een overgangsregering in
Afghanistan.

- Eind december organiseerde de
EU in Brussel een rondetafelge-
sprek over de wederopbouw in
Afghanistan en de rol van de
vrouw daarin. Op deze bijeen-
komst waren niet alleen
Afghaanse vrouwen aanwezig,
maar ook vrouwen uit buurlanden
van Afghanistan en uit andere
landen die ervaring hebben met
naoorlogse situaties. Ook ver-
tegenwoordigers van donorlan-
den en internationale organisaties
woonden de bijeenkomst bij.

- Op 21 december was de EU mede-
voorzitter van de eerste vergade-
ring van de stuurgroep die de taak
heeft de politieke vernieuwing in
Afghanistan te steunen en de
inspanningen van de donorlan-
den beter te coördineren. Deze
vergadering diende als voorberei-
ding voor de ministeriële confe-
rentie in Tokio in januari 2002.
Tijdens deze conferentie verbond
de EU zich ertoe, net als de
Verenigde Staten, de Arabische
landen en Japan, een deel van de
kosten van de wederopbouw voor
haar rekening te nemen.
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2)Ook de positie die ons land tijdens
Europese raden van regeringslei-
ders en staatshoofden inneemt,
wordt vooraf besproken in een
coördinatievergadering die door
het ministerie wordt georgani-
seerd. Deze Europese Raden (‘Top’)
vinden in regel 4 keer per jaar
plaats. Over de informele bijeen-
komsten van de 15 lidstaten,
wordt vooraf geen coördinatiever-
gadering belegd. Deze ‘informele
raden’ zijn bedoeld om op een vrij-
blijvende manier van gedachten te
wisselen over bepaalde onderwer-
pen. Er worden geen conclusies
aangenomen. 

3)Bij de coördinatievergaderingen in
de aanloop naar de Europese bij-
eenkomsten, komen nog ad hoc
vergaderingen die worden bijeen-
geroepen door een federale over-
heid, door de Gemeenschappen of
de Gewesten of door de
Permanente Vertegenwoordiging
(de ‘ambassade’ van een lidstaat
bij de EU). Deze dienen om verga-

deringen van het Comité van
Permanente Vertegenwoordigers
(Coreper) voor te bereiden. Tijdens
het eerste semester van 2001 werd
bovendien nog een reeks ‘ad hoc’
vergaderingen georganiseerd om
het programma van het Belgische
voorzitterschap voor te bereiden. 

In totaal organiseerde het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in 2001
ongeveer 160 Europese coördina-
tievergaderingen.

C. Enkele cijfers…

Meer mensen
Voor het voorzitterschap werden 84
extra personeelsleden aangewor-
ven.

Extra werk voor de posten
- Aantal representatieactiviteiten in

het kader van het voorzitterschap:

- op uitnodiging van de plaatse-
lijke overheden: 576

- op initiatief van de post zelf:
2.064

- Aantal dossiers van officiële en
niet-officiële bezoeken aan het
gastland (voorbereiding, begelei-
ding): 445

- Aantal dossiers van bezoeken van
plaatselijke gezagsdragers aan
België (voorbereiding, begeleiding):
144

- Aantal georganiseerde manifesta-
ties of medewerking hieraan (ten-
toonstellingen, toespraken,...): 420 

‘Brussel’  zet een tandje bij

- Tijdens het voorzitterschap werden
na een grondige controle 3.300
journalisten geaccrediteerd. Er wer-
den voor de verscheidene vergade-
ringen en ontmoetingen in totaal
7.600 badges afgeleverd. Alleen al
voor de Europese Raad van Laken
werd een perscentrum voor 2.350
journalisten gecreëerd.

12 keer /jaar

Raad Algemene
Zaken 

Raad Landbouw

Gemiddeld aantal vergaderingen/jaar:

8 keer /jaar

Ecofin-raad 

6 keer /jaar

Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken 

Raad Visserij

4 keer /jaar

Raad
Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid 

Raad Interne Markt,
Consumenten en
Toerisme

Raad Milieu 

Raad Onderwijs en
Jeugd

Transport- en
Telecommunicatie-
raad

2 keer /jaar

Energie- en
Industrie-raad

Raad Onderzoek 

Raad Cultuur en
Audiovisualiteit 

Raad Begroting 

Raad
Ontwikkelingssamen-
werking 

Raad
Volksgezondheid
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- Er werden tijdens het Belgische
voorzitterschap 6.056 COREU-
berichten (Europees corresponden-
tiesysteem) opgesteld en verstuurd,
goed voor samen 10.256 pagina’s
tekst.

Voorzitterschapswebsite
België lanceerde een speciale web-
site (www.eu2001.be) met alle nodi-
ge praktische en inhoudelijke
informatie over het voorzitter-
schap. In de loop van het zes maan-
den durende voorzitterschap
bezochten ongeveer 650.000 men-
sen de website.  Samen vroegen ze
meer dan 7,5 miljoen pagina’s op.

- International visits: 44.74%

- Visits from Belgium: 23.27%

- Visits of unknown origin:
31.99%

- Total hits: 55.548.108

- Total visits: 649.024

- Total page views: 7.578.440

2. België in de 

Europese Unie

Het perscentrum van de Europese Raad
van Laken, 14-15 december
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HOOFDSTUK  III

Ten dienste 

van Belgen 

en buitenlanders 
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3. Ten dienste van Belgen 

en buitenlanders 

A. Belgen in het buitenland:
persoonsmateries

Steeds meer Belgen begeven
zich naar het buitenland. Dit
aantal zal in de toekomst

nog toenemen. Niet enkel Europese
bestemmingen zijn drukbezocht,
ook Azië, Afrika en Amerika zijn
populairder dan ooit voordien. Zo’n
600.000 Belgen leven zelfs perma-
nent of quasi-permanent in het
buitenland.  

Hulp in probleemsituaties

De meerderheid van die bezoeken
of permanente verblijven verloopt
rimpelloos. Toch komen er jaarlijks
tienduizenden Belgen in het bui-
tenland in probleemsituaties
terecht. In dit soort situaties wendt
men zich vaak onmiddellijk tot
onze Belgische posten. Of men nu
ernstig ziek wordt, aangehouden of

ontvoerd, onze consulaire ver-
tegenwoordigers staan klaar om op
verzoek van de betrokkenen of van
hun familie of vrienden de perso-
nen op te vangen en de nodige bij-
stand te verlenen. 

Welke hulp wordt er zoal aangebo-
den?                                          

- Ingeval van ernstige ziekte wordt
in de mate van het mogelijke
geholpen bij coördinatie van
noodhulp. 

- Als landgenoten overlijden in het
buitenland, worden de nabe-
staanden hiervan  geïnformeerd
en geadviseerd bij de eventuele
repatriëring. 

- Als Belgen in het buitenland
beroofd zijn of dringend finan-
ciële steun nodig hebben, tracht
de Belgische post bijstand te ver-
lenen.

- Personen die in het buitenland in
hechtenis zijn, worden volgens de
mogelijkheden van de post
bezocht en bijgestaan. Men treedt
ook regelmatig in contact met de
familieleden van de betrokkene in
België om hen te informeren over
de toestand van de gedetineerde.

- De familie van Belgische onderda-
nen die ontvoerd of vermist zijn,
wordt in hun zoektocht zo goed
mogelijk bijgestaan. 

- Bij ontvoering van kinderen spant
België zich in om de ouders weer
in contact met hun kinderen te
brengen en om hen te laten terug-
keren naar België. Dit vergt soms
moeizame onderhandelingen met
landen die cultureel en juridisch
sterk van het onze verschillen.  

- Belgen die in het buitenland
gedwongen zijn te huwen, worden
eveneens geholpen naar België
terug te keren. Eventueel wordt
steun verleend bij hun terugkeer. 

Het is niet de verantwoordelijkheid
van het ministerie om medische en
gerechtskosten gemaakt in het bui-
tenland ten laste te nemen.
Evenwel, in urgente gevallen en
uitzonderlijke omstandigheden,
worden voorschotten verleend. 

Ambassadeur L. Darras met de twee vrijgelaten
Belgische gijzelaars, Indonesië, 16 augustus 
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Over de hele wereld waren er in
2001 zowat 1.072 Belgische onder-
danen die zich in een buitenlandse
gevangenis bevonden. Hen helpen
is een van onze belangrijke consu-
laire taken. Er kan niet gevraagd
worden dat zij worden vrijgelaten,
noch kunnen onze posten een oor-
deel vellen over schuld of onschuld.
Wat we wel doen is toekijken op de
bescherming van de humanitaire
rechten en het medische welzijn
van landgenoten.

Onderstaande statistiek toont aan
dat het grootste gedeelte van de
Belgische gedetineerden in een
Europese gevangenis verblijven,
vooral in  Frankrijk, Spanje en
Groot-Brittannië. Dit wordt mede
verklaard door de vele Belgen die in
die landen
verblijven
of er met
vakan t i e
g a a n .

Hoofdmotief voor hun hechtenis is
smokkel van verdovende middelen
‘sensu lato’, door sommige landen
meer gespecificeerd  (smokkel hard-
drugs/softdrugs).

Motief hechtenis

Plaats van hechtenis

Belgische gevangenen in het buitenland
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Andere dienstverlening

• Buiten deze probleemsituaties, zijn
er nog heel wat andere situaties
waarin men een beroep doet op de
Belgische posten.

- Zo worden elk jaar duizenden
paspoorten door onze posten
afgegeven. In 2001 waren dat er
43.369.

- Belgische onderdanen doen ook
een beroep op onze posten voor
andere officiële documenten:
akten van burgerlijke stand zoals
geboorteakten, huwelijksakten

en overlijdensakten. In totaal
werden er in 2001 1.272 akten
van burgerlijke stand opgesteld.

- In 2001 werden door onze
posten 812 notariële akten opge-
steld.

- Ook met vragen over nationali-
teitsoptie en naturalisatie kan
men bij de posten terecht: in
2001 werden er 1.413 dergelijke
akten  opgesteld.

- Neergelegde akten: 605

Inzake persoonsmateries werden er
in 2001 meer dan  100.000 mails
van en naar de posten gestuurd.

Neerlegging akten voorkomt
problemen

Overeenkomstig de wet van 14
juli 1966 kunnen Belgen die in
het buitenland wonen, akten
(en vonnissen) betreffende hun
burgerlijke staat op het
ministerie neerleggen. 
De wet heeft tot doel de
belanghebbenden in staat te
stellen zelfs jaren na de neer-
legging op het departement een
wettelijk geldig afschrift van de
akte op te vragen. Ze hoeven
dan niet opnieuw contact op te
nemen met de plaats waar het
document werd opgesteld. Op
deze plaatsen is de bewaring
van het origineel immers niet
steeds gegarandeerd (natuur-
rampen of oorlogen kunnen de
kantoren vernielen). Dit gevaar
bestaat veel minder binnen de
Europese Unie. Daarom kunnen
akten die daar worden opge-
maakt niet worden neergelegd.

Het loket Speciale Paspoorten en Speciale Visa 
in het ministerie.
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B. Buitenlanders die zich
naar België begeven

Het internationaal recht laat
de nationale staten, en dus
ook België, een ruime vrij-

heid om de toegang en het verblijf
van vreemdelingen te regelen.
De meeste, zo niet alle landen,
hanteren volgende regels: 

- Enkel nationale onderdanen
hebben het recht op toegang tot
en verblijf op het grondgebied
van de staat waarvan ze onder-
daan zijn.

- In beginsel heeft een persoon
geen recht op toelating tot het
grondgebied van een staat waar-
van hij niet de nationaliteit
bezit. Iedere staat is vrij te bepa-
len of en, zo ja, onder welke
voorwaarden, vreemdelingen
zijn grondgebied mogen betre-
den.

- Er is een groot onderscheid tus-
sen een verblijf van minder dan
3 maanden en een verblijf van
langere duur. Voor beide bestaat
meestal een aparte regeling. 

De toegang, het verblijf en de
vestiging van vreemdelingen in
België wordt geregeld door de Wet
van 15 december 1980 en het
Koninklijk Besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en de talrijke wijzi-
gingen die sindsdien in deze Wet
en het Koninklijk Besluit werden
aangebracht.

Wel houdt de Belgische reglemen-
tering inzake de toegang en het
verblijf van vreemdelingen reke-
ning met de internationale verbin-
tenissen die België heeft
aangegaan in het kader van de
Benelux, Schengen, de Europese
Unie en de Verenigde Naties.

De dienst Vreemdelingenzaken, die
onder het ministerie van
Binnenlandse Zaken ressorteert, is
de enige bevoegde instantie op het
vlak van de toegang, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen in België.
Vragen over de toetredingsvoor-
waarden en eventuele visumver-
plichtingen voor vreemdelingen
kan men ook richten aan het
ministerie van Buitenlandse
Zaken, dienst Visa, of de Belgische
ambassades of consulaten-gene-
raal in het buitenland.

Toegang, verblijf en vestiging van
vreemdelingen is aan strikte voor-
waarden gebonden en wordt in de
regel pas toegestaan na een indivi-
duele, voorafgaandelijke vergun-
ning (visum of machtiging). De
buitenlander moet ook aantonen
dat hij in zijn eigen bestaansmid-
delen kan voorzien.
Naast het algemeen regime bevat
de Belgische vreemdelingenregle-
mentering aparte stelsels voor een
beperkt aantal categorieën van
vreemdelingen die een andere,
doorgaans betere regeling toebe-
deeld krijgen. Deze regelingen
vloeien soms voort uit internatio-
nale verbintenissen, zoals met
betrekking tot vreemdelingen uit

de Europese Unie of vluchtelingen.
In andere gevallen heeft de wetge-
ver voor bepaalde vreemdelingen
bewust een voordeliger regime uit-
gewerkt, bijvoorbeeld voor studen-
ten en familieleden van een Belg.

Onze posten in het buitenland rei-
ken ter plaatse visa uit: 

In 2000: - aanvragen: 201.558
- afgegeven: 169.650  

In 2001: - aanvragen: 173.977
- afgegeven: 147.506

3. Ten dienste van Belgen 

en buitenlanders 
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Het ministerie van
Buitenlandse Zaken tracht,
in nauwe samenwerking

met andere federale ministeries en
met de Gewesten, via talrijke initi-
atieven de Belgische economische
belangen in het buitenland te hel-
pen bevorderen en het Belgische
imago te versterken. 

A. Bevordering van de
Belgische economische
belangen in het
buitenland

België heeft in 2001 veel aandacht
besteed aan zijn economische betrek-
kingen met het buitenland.
Zo werden er belangrijke investe-
ringsakkoorden ondertekend, werden
er drie handelszendingen onder voor-
zitterschap van Prins Filip georgani-
seerd, werden bedrijfsaanvragen voor
financiële steun aan de Belgische
export onderzocht in het kader van
FINEXPO en werden toelagen toege-
kend aan Belgisch-Luxemburgse
Kamers van Koophandel (zie ook
http://www.finexpo.be). 

1. Investeringsakkoorden

De bedoeling van een investerings-
overeenkomst is het aanmoedigen
van investeringen. Dat is mogelijk
omdat investeerders garanties krij-
gen voor een maximale bescherming
van hun geïnvesteerde geld. Het gaat
onder andere om een waarborg voor
een billijke en rechtvaardige behan-
deling van de investering en de toe-
kenning van het statuut van de
meest begunstigde natie waarmee
discriminatie ten gunste van
investeerders van andere landen
voorkomen wordt. De gastlanden
nemen ook de verplichting op zich
een vergoeding te betalen als eigen-
dom van de investeerder in beslag
wordt genomen bijvoorbeeld bij
nationaliseringen. De investeerders
krijgen ook de garantie dat ze
inkomsten vrij zullen kunnen over-
maken naar hun thuisland en dat
eventuele geschillen kunnen opge-
lost worden door een beroep te doen
op internationale arbitrage. 

In totaal heeft België reeds 67
investeringsakkoorden ondertekend.
In 2001 werd met onderstaande lan-
den een investeringsverdrag onder-
tekend. 

Saudi-Arabië 22 april
Benin 18 mei
Burkina Faso 18 mei
Comoren 18 mei
Zambia 28 mei
Armenië 7 juni
Kroatië 31 oktober

2. Handelszendingen

In 2001 hadden twee economische
zendingen en een federaal seminarie
plaats onder het voorzitterschap van
ZKH Prins Filip en onder leiding van
minister Neyts-Uyttebroeck. 
Deze zendingen werden goedgekeurd
door het Coördinatiecomité en de
Raad van Bestuur van de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel
(BDBH). Dit type zendingen biedt
voor de Belgische deelnemende
ondernemingen een belangrijke
meerwaarde, voornamelijk op de
verre exportmarkten waar de naam-
bekendheid van de Belgische pro-
ducten vaak beperkt is. 
De aanwezigheid van de kroonprins
opent deuren die anders gesloten
zouden blijven. Als ZKH Prins Filip
een missie aanvoert, worden de
bedrijven, ook de kleine en middel-
grote ondernemingen, op het hoog-
ste niveau ontvangen. Verscheidene
‘memoranda of understanding’ wor-
den in aanwezigheid van de kroon-
prins en de minister ondertekend.
Vaak worden tijdens deze handels-
zendingen Belgische bedrijfszetels
officieel in gebruik genomen en is er
een promotiestrategie van ons land
via een imagoluik bepaald.  

1.Economische zending naar het
koninkrijk Thailand: van 11 tot 16
februari. 

Deze zending werd voorgezeten
door ZKH Prins Filip, die vergezeld
was van Prinses Mathilde. Ze
stond onder leiding van mevrouw

Prinses Mathilde met jonge vrijwilligers van Artsen
Zonder Grenzen Belgium en UN-Aids tijdens een drie-
daagse handelsmissie met Prins Filip naar Thailand,
Bangkok, 12 februari 
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Neyts-Uyttebroeck, toen nog
staatssecretaris toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken.
De zending bezocht Bangkok en
Chonburi. Er namen 38 bedrijven
aan deel evenals 57 vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven. Verder
bestond de delegatie uit 25 officië-
le afgevaardigden en ongeveer 40
vertegenwoordigers van de media.

Er vonden vier seminaries plaats
waaronder één van de Hoge Raad
voor Diamant. De zending werd
georganiseerd door de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel,
in samenwerking met de Belgische
ambassade in Bangkok en de
gewestelijke instellingen voor de
bevordering van de buitenlandse
handel, met name Export
Vlaanderen en AWEX (Agence
Wallone à l’exportation).

2.Economische zending naar het
koninkrijk Marokko: van 9 tot 15
september. 

Deze economische zending werd
eveneens voorgezeten door ZKH
Prins Filip en geleid door
mevrouw Neyts-Uyttebroeck,
minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken,
en belast mat Landbouw. De zen-
ding bezocht Rabat en Casablanca.
In totaal 85 ondernemingen en
150 personen namen aan de mis-
sie deel. De zending werd door de
Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel (BDBH) georganiseerd in
samenwerking met de gewestelijke
exportpromotiediensten en de
Belgische diplomatieke vertegen-
woordiging. Een belangrijk semi-
narie voorgezeten door ZKH Prins

Filip werd gehouden over het
thema ‘water’. De Belgisch-
Luxemburgse Kamer van
Koophandel in Marokko organi-
seerde een zakendiner. 

De zending werd overschaduwd
door de tragische gebeurtenissen
van 11 september 2001 in New
York. 

3. Tussen deze twee economische
zendingen vond van 17 tot 21
juni, onder voorzitterschap van
ZKH Prins Filip, een interregio-
nale economische zending plaats
naar de Federatie Rusland. Deze
zending stond onder leiding van
mevrouw Neyts-Uyttebroeck,
toen staatssecretaris toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse
Zaken. Ze werd georganiseerd
door de drie gewestelijke instel-
lingen voor de bevordering van
de buitenlandse handel. De zen-
ding deed Moskou en Sint-

Petersburg aan. De BDBH organi-
seerde een ‘federaal’ seminarie
over de troeven van de Belgische
industrie en dienstensector.  

3. Bedrijfsaanvragen voor
financiële steun  aan de
Belgische export

Het comité voor financiële steun
aan de export, FINEXPO, is een
interministerieel adviescomité. Het
is samengesteld uit vertegenwoor-
digers van verscheidene federale
ministeries, regionale overheden
en andere instanties zoals de
Nationale Delcrederedienst. 
Het doel van het Comité FINEXPO
is de kredietkosten voor de uitvoer
van Belgische uitrustingsgoederen
op een niveau te houden dat ver-
gelijkbaar is met dat van andere
industrielanden. Daartoe beschikt
het Comité over drie types instru-
menten. Naast de stabilisatie van
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Prins Filip en minister Neyts brengen een bezoek aan de Grote Moskee Hassan II in het kader van de han-
delsmissie naar Marokko, Casablanca, 9 september 
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de intrestvoet zijn er twee ‘conces-
sionele’ instrumenten: supersubsi-
dies en leningen van Staat tot
Staat.

- Rentestabilisatie: een systeem
dat een vaste interestvoet verze-
kert, met name de Commercial
Interest Rate (CIRR), die op het
ogenblik van de ondertekening
van het contract van kracht is.
De CIRR wordt elke maand door
de OESO vastgesteld voor alle
uitvoercontracten. 

- Supersubsidies: een systeem dat
een stabiele en minimuminte-
restvoet (minder dan 1%) garan-
deert gedurende de hele periode
van terugbetaling.

- Leningen van Staat tot Staat:
leningen tegen zeer voordelige
voorwaarden  die worden toege-
kend aan de ontwikkelingslan-
den. Op die manier  helpt de
staat bij de financiering van de
export van kapitaalgoederen en
diensten van Belgische oor-
sprong.

Criteria
Bij de beoordeling van de aanvra-
gen voor financiële steun aan de
export houdt het Comité rekening
met diverse factoren zoals het eco-
nomisch belang van het project
voor België, de buitenlandse con-
currentie, de budgettaire weerslag
en de mate waarin het project bij-
draagt tot de ontwikkeling van het
ontvangende land. Op basis van
het door het Comité voorgelegde
advies neemt minister Neyts de
beslissing om voor een bepaald
project al dan niet een rentestabi-

lisatie of een supersubsidie toe te
kennen. Over de toekenning van
een lening van Staat tot Staat
beslist de ministerraad.
De dienst Financiering van de uit-
voer en kredietverzekering van de
directie-generaal Buitenlandse
Economische en Bilaterale
Betrekkingen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken fungeert
als secretariaat voor het Comité
FINEXPO. Voor de leningen van
Staat tot Staat gebeurt dit in
samenspraak met de dienst
Internationale Betrekkingen van
het ministerie van Financiën, aan-
gezien deze bevoegd is voor het
budgettair beheer van de staatsle-
ningen.

105 dossiers
Jaarlijks verschijnt een verslag
over de activiteiten van FINEXPO.
In 2001 had de dienst voor de
invulling van zijn taak een budget
van 35,945 miljoen euro (1.410
miljoen frank). Het ministerie van
Financiën kon voor de toekenning
van staatsleningen beschikken
over een vastleggingskrediet van
2.068.176 euro (834 miljoen BEF).
Er werden bij FINEXPO in 2001
105 nieuwe dossiers ingediend,
afkomstig van 48 bedrijven. 
Wat de toekenning van supersub-
sidies en staatsleningen betreft,
had het gros van de aanvragen
betrekking op projecten in de sec-
toren waterdrainage, waterzuive-
ring, openbaar vervoer en
uitbaggering. Projecten met een
ecologisch karakter zoals de con-
structie van windmolens werden
eveneens in aanmerking genomen.
De aanvragen voor een stabilisatie

van de intrestvoet, waren meer
gespreid over de diverse sectoren.
Wel viel een sterkere vertegen-
woordiging op van transacties die
te maken hadden met de levering
van medische apparatuur en tex-
tielwaren.

4. Toelagen voor Belgische
Kamers van Koophandel
in het buitenland en
aanverwante Kamers in
België

In 2001 werden er op voorstel van
de adviescommissie voor toeken-
ning van subsidies voor de export-
bevordering voor een totaal
bedrag van 1.182.812 euro toela-
gen toegekend aan 22 Belgisch-
Luxemburgse Kamers van
Koophandel in het buitenland, 3
Belgian Business Clubs en 10 aan-
verwante Kamers in België.

Met de toelagen worden activitei-
ten van de Kamers gesteund die
gericht zijn op de promotie van
Belgische en Luxemburgse goede-
ren en diensten. Het programma
van de Kamers moet exportgerich-
te acties omvatten die aanvullend
zijn ten opzichte van de werking
van de Belgische ambassades, de
consulaten-generaal en de bevoeg-
de regionale instellingen.
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B. Image-building-
evenementen en
‘doellandenbeleid’

In de marge van het Belgische EU-
voorzitterschap organiseerden of
sponsorden Belgische posten een

reeks initiatieven die bijdroegen tot de
uitstraling van België. Dit was
bedoeld om ons land als gastland
beter bekend te maken en het te leren
waarderen in al zijn facetten, als eco-
nomisch, cultureel en historisch cen-
trum. Het ministerie werkte ook aan
de versterking van het imago van ons
land door via onze posten toeristische
folders, boeken, videocassettes en
foto-cd-rom’s over België te versprei-
den. 
Ons land ondertekende bovendien
bilaterale akkoorden met vier landen
waarmee het bijzondere banden
wenst te creëren, de zogenaamde
‘doellanden’: Argentinië, Canada,

Korea en Rusland. Met deze landen
worden de banden versterkt op het
vlak van onder meer people to people-

betrekkingen en samenwerking in
derde landen. 
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Koningin Elisabethwedstrijd
voor Viool 2001. Laureate
Baiba Skride en 2de prijs-win-
nares Ning Kam, met Koningin
Fabiola en Prinses Astrid,
Brussel, 26 mei
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Concert in het Luxor Theater in Rotterdam met (v.l.n.r.): secretaris-generaal van BZ J. De
Bock, Belgisch ambassadeur J. Swinnen, Nederlands minister van Landbouw J.L. Brinkhorst

en oud-voorzitter van de Nederlandse Rekenkamer H. Koning. Het concert vond plaats
naar aanleiding van drie evenementen: Koningsdag, het Belgische EU-voorzitterschap en

Rotterdam Culturele Hoofdstad in 2001.
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De Gemeenschappen en de Gewesten hebben door de
opeenvolgende staatshervormingen ook op interna-
tionaal vlak een aantal bevoegdheden, die comple-
mentair zijn met de bevoegdheden van de federale
overheid. 
Deze complementariteit maakt permanent overleg en
coördinatie noodzakelijk om de  coherentie van het
buitenlandse beleid te kunnen waarborgen en ander-
zijds de samenwerking tussen de federale overheid,
de Gemeenschappen en de Gewesten te regelen. 

Dit overleg tussen de federale overheid en de gefe-
dereerde entiteiten heeft plaats in de schoot van de
‘Interministeriële Conferentie  Buitenlands Beleid’ of
overlegorganen die in het leven werden geroepen
door de  samenwerkingsakkoorden die sinds 1994
werden gesloten. In sommige gevallen worden
afspraken gemaakt door middel van constant ad hoc
overleg.

Draaischijf in de betrekkingen tussen het ministerie
van Buitenlandse Zaken en de gefedereerde entitei-
ten is de dienst Betrekkingen met de Gewesten en de
Gemeenschappen.
Naast de dagelijkse contacten (telefonisch/schrifte-
lijk) met de administraties en kabinetten van de
gefedereerde entiteiten en de organisatie van ad hoc
overleg, staat de dienst Betrekkingen met de
Gewesten en de Gemeenschappen in voor de organi-
satie van diverse vormen van gestructureerd overleg: 

Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid
(ICBB)

De dienst verzekert het secretariaat van de ICBB. Dit
houdt onder andere in dat het de organisatie van de
zittingen voor zijn rekening neemt, van het versturen
van de uitnodigingen tot het opstellen van het verslag. 

De minister van Buitenlandse Zaken zit de
Conferentie voor.

Andere leden zijn:

- de minister en staatssecretaris toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken;

- de minister van Landsverdediging;

- de ministers-presidenten van de Brusselse
Hoofdstedelijke regering, de Waalse regering, de rege-
ring van de Franse Gemeenschap en van de
Duitstalige Gemeenschap;

- de voorzitter van de Franse Gemeenschapscommissie
van het Brussels  Hoofdstedelijk Gewest;

- de minister van Externe Betrekkingen van de
Brusselse Hoofdstedelijke regering;

- de minister van Buitenlands Beleid van de Vlaamse
regering.

In 2001 vonden zittingen plaats op 8 maart, 4 oktober
en 27 november.

Werkgroep Gemengde Verdragen

De dienst Betrekkingen met de Gewesten en de
Gemeenschappen organiseert ook de vergaderingen
over de ‘gemengde verdragen’. Die vergaderingen vol-
gen uit het samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten ‘over de
nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdra-
gen’ van 8 maart 1994.
Om deze materie te regelen is er de werkgroep ‘gemeng-
de verdragen’, (verdragen over materies waarvoor zowel
de federale overheid als Gemeenschappen en/of
Gewesten bevoegd zijn). De Dienst organiseert deze ver-
gaderingen en zit ze voor. De werkgroep gaat na of een
verdrag al dan niet gemengd is, en stelt indien het
gemengd is, de ondertekeningsformule vast. Voorts
wordt telkens een dienst aangesteld, hetzij federaal, het-
zij gefedereerd, die zal instaan voor de vertaling van de
verdragsteksten en voor de opmaak van de memorie
van toelichting. In 2001 kwam de werkgroep twee keer
samen, namelijk op 2 oktober en op 21 november.

Betrekkingen met de Gewesten en de Gemeenschappen



49HOOFDSTUK IV 49

4. De bevordering 

van de Belgische 

belangen in 

het buitenland

Betrekkingen met de Gewesten en de Gemeenschappen

Overleg over de economische en handelsattachés/ver-
tegenwoordigers van de Gemeenschappen en de
Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten

Er zijn ook afspraken tussen de federale staat en de
Gewesten over de economische en handelsattachés.
Vooreerst is er het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de
federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de
gewestelijke economische en handelsattachés en de
modaliteiten op het vlak van de handelspromotie van
17 juni 1994’. Daarnaast moet er nog rekening gehou-
den worden met  het ‘Samenwerkingsakkoord tussen
de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van
de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatie-
ke en consulaire posten van 18 mei 1995’.

Ook om deze akkoorden naar behoren uit te voeren
moet er overleg gepleegd worden. Het is opnieuw de
dienst Betrekkingen met de Gewesten en de
Gemeenschappen die deze taak op zich neemt en de
vergaderingen organiseert van het samengevoegde
(gezien de vergelijkbare problematiek) Comité Artikel
15/22, dat instaat voor de toepassing van desbetref-
fende samenwerkingsakkoorden.
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5. De Belgische 

ontwikkelings-

samenwerking

In het jaar 2001 werd het ont-
wikkelingssamenwerkingsbeleid
grotendeels bepaald door het

Belgische voorzitterschap van de
EU, de evenementen van 11 sep-
tember en de oorlog in
Afghanistan. Daarnaast werden de
normale werkzaamheden op het
vlak van onder meer humanitaire
bijstand, conflictpreventie en vre-
desopbouw voortgezet. Congo en
de overige landen van het gebied
van de Grote Meren konden reke-
nen op een bijzondere aandacht
van de Belgische ontwikkelingssa-
menwerking in de vorm van con-
crete hulp. Te noteren is dat in
2001, net zoals het jaar voordien,
bijna het gehele budget uitgetrok-
ken voor ontwikkelingssamenwer-
king werd opgebruikt. 

Enkele hoofdpunten:

- In het Belgisch Staatsblad van 17
november 2001 werd de Wet van
3 november aangaande de
oprichting van de Belgische
Investeringsmaatschappij voor

Ontwikkelingslanden (BIO) gepu-
bliceerd. Met de BIO beschikt de
Belgische ontwikkelingssamen-
werking over een geschikt instru-
ment om de armoede in de minst-
ontwikkelde landen te bestrijden.
Projecten zullen immers niet
enkel geëvalueerd worden op
basis van financiële criteria, maar
ook worden getoetst aan sociale
en ecologische normen. De
investeringen van de BIO zullen
rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot een duurzame
tewerkstelling, rekening houdend
met de fundamentele sociale
rechten zoals die zijn vastgelegd
in de basisverdragen van de
Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO). Voor de periode 2001-2005
werd hiervoor op het budget van
Ontwikkelingssamenwerking een
bedrag uitgetrokken van 100 mil-
joen euro (4,034 miljard frank).

- In 2001 organiseerde de Directie-
Generaal Internationale Samen-
werking (DGIS) voor het eerst een
conferentie waarbij alle actoren

van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking in een bepaalde
regio werden bijeengeroepen.
Deze eerste ‘regionale conferentie’
vond plaats in Quito en had
betrekking op drie landen:
Ecuador, Bolivia en Peru. 

- Sinds de hervorming van de
Belgische ontwikkelingssamen-
werking is de Belgische
Technische Coöperatie (BTC)
bevoegd voor de uitvoering van
de Belgische gouvernementele
samenwerking (-zijnde bilate-
raal-, van staat tot staat) met de
25 meestbegunstigde partners
(zie kaart als bijlage). In 2001
leverden de BTC en DGIS ernstige
inspanningen om ervoor te zor-
gen dat de samenwerking met de
partnerlanden optimale resulta-
ten opleverde. Er werden
gemengde commissies opgezet
met de partners Ecuador,
Cambodja, Zuid-Afrika, Senegal
en de Palestijnse gebieden. 

- 2001 was ook een druk jaar voor
de multilaterale samenwerking in
het kader van internationale ont-
wikkelingsorganisaties. Een
reflectienota  hierover werd  aan
het Belgisch Parlement voorge-
legd in november. Multilateraal
was DGIS in 2001 onder meer
actief in de voorbereiding en
organisatie van de Conferentie
voor de minstontwikkelde landen
die van 14 tot 20 mei plaatsvond

Staatssecretaris E. Boutmans bezoekt een rehabilita-
tieproject in Hué, Vietnam, na de overstroming van de
Rivier der Parfums, februari
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in Brussel en werd geopend door
ZM Koning Albert.  De deelne-
mers aan de conferentie keurden
een internationaal actieplan goed
ten voordele van de minstont-
wikkelde landen. Verder nam
DGIS nam ook deel aan de racis-
meconferentie van de VN in
Durban en de conferentie van de
Wereldhandelsorganisatie in
Doha. 

- De gelijkheid van kansen tussen
mannen en vrouwen is een van de
prioriteiten van de Belgische ont-
wikkelingssamenwerking. Zo
organiseerden DGIS en UNIFEM
(Fonds van de Verenigde Naties
voor Vrouwen, lid van de UNDP-
structuur) in oktober in Brussel
een belangrijk internationaal
seminarie over ‘de noodzaak van
het verstrekken van budgetten
voor de bevordering en de eerbie-
diging van gelijke kansen in de
ontwikkelingssamenwerking’. In
december organiseerde DGIS,
eveneens in samenwerking met
UNIFEM, en met de actieve deel-
name van Afghaanse vrouwen,
een ronde-tafel over de rol van
Afghaanse vrouwen in de weder-
opbouw van hun land. 

- DGIS nam ook deel aan de eerste
Internationale Conferentie over de
wederopbouw van Afghanistan
(Islamabad, november) en tijdens
het voorzitterschap ook aan de
activiteiten van de Afghan
Support Group. Dit is een groep
van like-minded countries die tot
doel heeft de humanitaire hulp aan
het land te bevorderen en te coör-
dineren. Hij was reeds actief voor

de aanslagen van 11 september.
DGIS was nauw betrokken bij de
organisatie van de eerste vergade-
ring van de Steering Group
(Brussel, december). Deze heeft tot
taak in overleg tussen de donor-
landen, internationale organisa-
ties, NGO’s en de Afghaanse
overheid, de nodige coördinatie-
structuren op te zetten en de
wederopbouwactiviteiten op te
volgen. Er werden ook coördina-
tievergaderingen georganiseerd
tussen vertegenwoordigers van
internationale organisaties en
NGO’s die actief zijn op het gebied
van de humanitaire hulpverlening
aan Afghanistan. Een van de
resultaten van deze vergaderingen
was dat de EU bij de overheden
van Centraal-Aziatische landen
intervenieerde om hen aan te zet-
ten tot een vlottere samenwerking
met de humanitaire organisaties.

- Een andere realisatie van DGIS
op het gebied van de humanitai-
re actie was de informele verga-
dering op hoog niveau van de
Humanitarian Aid Committee
van de EU, die in november werd
georganiseerd. Mensen in
opdracht van internationale
organisaties en NGO’s actief op
het terrein, wisselden er van
gedachten over de veiligheid van
humanitaire hulpverleningsope-
raties.

- De tournee in België van de
groep Los Masis, jonge straatmu-
zikanten uit partnerland Bolivia,
leidde tot wederzijdse culturele
verrijking. Deze door DGIS
ondersteunde tournee vond even-

eens weerklank in Bolivia. De
Boliviaanse media besteedden er
veel aandacht aan, onder andere
in de vorm van reportages over
Belgische steden. 

- Het gedetailleerde jaarverslag
2001 van DGIS zal later gepubli-
ceerd worden. Dit verslag en ver-
dere informatie over de
uitgebreide waaier van initiatie-
ven van DGIS zijn te lezen op:
www.dgis.be
of www.diplobel.fgov.be.

5. De Belgische 

ontwikkelings-

samenwerking

Installatie van zonnepanelen 
in het kader van FAO-project
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6.

(B-Fast): de snelle 

interventie-eenheid

Dit recent opgerichte interde-
partementale orgaan coör-
dineert de Belgische

reddingshulp op korte termijn bij
natuurrampen (aardbevingen, over-
stromingen e.d.) of menselijke
catastrofes (bijvoorbeeld industriële
rampen). Het maakt deel uit van het
ministerie van Buitenlandse zaken.
De interventies van B-Fast worden
normaal gezien beperkt tot een
periode van 10 dagen. 

B-Fast treedt enkel in actie in vre-
destijd en in gevallen dat de situa-
tie in een gebied zo ernstig is dat de
hulpdiensten van de betrokken lan-
den niet meer in staat zijn de nood-
zakelijke hulp te verlenen. De
situatie moet bovendien van die
aard zijn dat er gevaar is voor het
leven en de gezondheid van de
bevolking. Een andere voorwaarde

is dat het betrokken land zelf om
noodhulp van buitenaf vraagt.

Vanaf het moment dat een land een
oproep doet, formuleert de coördi-
natieraad van B-Fast, voorgezeten
door de minister van Buitenlandse
Zaken, een voorstel voor de
ministerraad. Die beslist al dan niet
het licht op groen te zetten voor
een interventie van B-Fast. Naast
die coördinatieraad beschikt B-Fast
over een planificatiecomité, dat
belast is met de strategische fase
van de operaties. B-Fast wordt ook
bijgestaan door een raadgevend
comité dat bestaat uit vertegen-
woordigers van niet-gouvernemen-
tele organisaties en experts.

Als de ministerraad beslist nood-
hulp te verlenen, moeten hulp en
hulpverleners ten laatste 12 uur na

de beslissing klaar staan om te ver-
trekken.

In het jaar 2001 werd de structuur
van B-Fast uitgewerkt. Het beschik-
baar stellen van middelen van de
andere partners op het vlak nood-
hulp (de departementen Volks-
gezondheid, Landsverdediging,
Binnenlandse Zaken, Ontwik-
kelingssamenwerking, Begroting en
dat van de Eerste Minister) werd
samengevoegd. 

Met de oprichting van B-Fast kon
België in 2001 overgaan tot een
meer efficiënt crisisbeheer. 

B-Fast werd ingeschakeld in twee
soorten crisissen.

- Allereerst waren er de crisissen
waarin B-Fast de rol speelde van
forum en interface met de bedoe-

Belgische hulpgoederen voor het door overstromingen
getroffen Algerije, B-Fast, november 
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ling het beste antwoord op de cri-
sissituatie uit te werken. In deze
crisissen zette B-Fast geen eigen
middelen in. Het was het departe-
ment Ontwikkelingssamenwer-
king dat voor de concrete
noodhulpverlening instond.

- Dit was onder meer het geval bij:

- de aardverschuiving in El
Salvador (januari);

- de aardbeving in Peru (juni);

- de overstromingen in Bosnië-
Herzegovina (juni-juli);

- de overstromingen in Polen en
Iran (augustus).

- Daarnaast waren er ook crisissen
waarbij B-fast echt operationeel
werd en met eigen fondsen werkte:

- de overstromingen in Oekraïne
(maart);

- de overstromingen in Algerije
(november);

- in de maand mei werd in Benin
in samenwerking met het
ministerie van Landverde-
diging de “snowdrop-techniek”
(het droppen van overlevings-
pakketten uit vliegtuigen) uit-
getest. 

Het Crisiscentrum van het ministerie
in actie
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7. Het ministerie 

in de wereld

A. Onderhouden van
bilaterale contacten

Ondanks alle drukte rond het
Belgische voorzitterschap van
de EU, werd het onderhouden

van de normale bilaterale contacten
niet uit het oog  verloren. 
Zowel leden van de koninklijke fami-
lie, als premier Verhofstadt, minister
Michel, minister Neyts-Uyttebroeck,
staatssecretaris Boutmans en de amb-
tenaren van het ministerie bleven zich
inzetten om de goede betrekkingen
die ons land
over de jaren
heen opbouw-
de, te behou-
den en te
versterken.

West-Europa

- De bilaterale contacten met West-
Europa waren zoals gewoonlijk
zeer intens.  België slaagde erin
een vergoeding te verkrijgen voor
degenen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog als dwangarbeiders
in Duitsland en Oostenrijk werden
tewerkgesteld. Via de Belgisch-
Britse Conferentie werd de publie-
ke opinie gesensibiliseerd voor
maatschappelijke thema’s. De eer-
ste stappen naar een formalisering

van de grensoverschrijdende
samenwerking met Frankrijk wer-
den gezet. Er waren ook verschil-
lende staatsbezoeken o.a. dat van
het Zweedse vorstenpaar in
Brussel en van het Belgische vor-
stenpaar in Athene. Verder hadden
ontmoetingen plaats over de
gerechtelijke samenwerking met
Turkije en over de institutionele
samenwerking met Cyprus.

Centraal- en Oost-Europa 

- Ook op het vlak van de betrek-
kingen met Centraal- en Oost-
Europa was ons land zeer actief.
Zo brachten onder meer de eerste
ministers van Litouwen, de
Tsjechische Republiek en
Hongarije, de president en de
premier van Bulgarije, de presi-
dent van Roemenië, en de presi-
dent van de Russische Federatie
een bezoek aan Brussel. Minister
Michel reisde naar Slovenië.
Minister Neyts-Uyttebroeck ging
eveneens naar Slovenië, alsook
naar Bulgarije en Roemenië.
Prins Filip bezocht Kosovo
(Federale Republiek Joegoslavië)
en samen met minister Neyts
voerden zij de interregionale
handelszending naar Rusland
aan. Er werd met Rusland een
samenwerkingsakkoord inzake
douane ondertekend. Met Kroatië
sloot België akkoorden af ter pre-
ventie van dubbele belasting, ter
bescherming en bevordering van
investeringen en inzake sociale
zekerheid. Op 5 december vond
de eerste topontmoeting plaats
van de Beneluxlanden en de
Visegradlanden.

Midden-Oosten en
Noord-Afrika

- De bilaterale betrekkingen met
het Midden-Oosten en Noord-
Afrika kenden een opmerkelijke
verbetering. Minister Michel ont-
moette twee keer de Iraanse pre-
sident Khatami en had herhaalde
contacten met zijn Iraanse
ambtsgenoot. Deze verbetering

Minister Neyts verlaat de ambtswoning van de
Bulgaarse eerste minister I. Kostov, Sofia, 28 maart.
Ze bracht een driedaags bezoek aan Slovenië,
Bulgarije en Roemenië.

Russisch president V. Poetin tijdens een bilateraal
onderhoud met Koning Albert op het koninklijk paleis
van  Brussel. Poetin nam ook deel aan de Europees-
Russische top, 2 oktober 
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van de betrekkingen moet de weg
vrijmaken voor een officieel
bezoek van minister Michel aan
Teheran in 2002, het eerste van
een Belgische minister van
Buitenlandse Zaken in meer dan
tien jaar. Minister Michel drong
herhaaldelijk aan bij de Europese
Commissie om snel werk te
maken van een ontwerpmandaat
voor een handels- en coöperatie-
akkoord met Iran. Ook de relaties
met de Golfstaten werden inten-
ser. Minister Neyts-Uyttebroeck
bracht in april een bezoek aan
Saudi-Arabië en ondertekende er
een bilateraal investeringsak-
koord. Inzake buitenlandse han-
del verstevigden de Verenigde
Arabische Emiraten hun positie
als de belangrijkste exportmarkt
voor Belgische producten in de
Arabische wereld. Gewoontege-
trouw onderhield België zeer
nauwe relaties met de
Maghreblanden. Hoogtepunt was
de economische zending onder
leiding van Prins Filip naar
Marokko (zie p. 45).

Azië 

- De bilaterale betrekkingen met Azië
werden versterkt door enkele
opmerkelijke evenementen. Er was
het bilateraal bezoek van minister
Neyts-Uyttebroeck aan India, de
handelsmissie naar Thailand en het
bezoek van premier Verhofstadt en
minister Neyts-Uyttebroeck aan
Tokio, Osaka en Kyoto. Minister
Michel bracht een officieel bezoek
aan China, en er was het opgemerkt
onderhoud van Prins Filip en
minister Neyts-Uyttebroeck met de
Chief Executive van de Speciale
Administratieve Regio
van Macau. Bij dit alles
mag ook de viering van
30 jaar bilaterale
betrekkingen met China
niet vergeten worden.

Noord- en Latijns-Amerika 

- Ook Noord- en Latijns-Amerika
bleven belangrijke aandachts-
punten. Wat betreft Latijns-
Amerika waren er politieke
consultaties met Argentinië,
Mexico, Chili en Brazilië. Tot de
gespreksonderwerpen behoorden,
naast bilaterale thema’s, de
regionale ontwikkelingen en de
economische en politieke inte-
gratie van beide continenten. Een
wetenschappelijk en technolo-
gisch seminarie België-
Argentinië vond plaats in
november in Buenos Aires. Het
kon rekenen op financiële steun
van het departement in het raam
van het doellandenbeleid. Het
departement organiseerde in
samenwerking met de EU en de
ambassade van Venezuela een
Belgisch-Venezolaans seminarie
over de persoon en het gedachte-
goed van Francesco de Miranda,
dat plaatshad in het Egmont-
paleis.

Bilaterale contacten met Noord-
Amerika waren er met de nieuwe
Amerikaanse president Bush.

7. Het ministerie 

in de wereld

Minister Michel bezoekt de Chinese Muur in Badaling 
bij Peking, 22 mei
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enkele ogenblikken voor de start 
van de raad Europol-VS in het

Europees hoofdkwartier in Brussel, 
6 december
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7. Het ministerie 
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Noord-Amerika blijft een belang-
rijke economische partner zowel
op handels-, investerings- als
financieel vlak. De VS zijn voor
België de belangrijkste overzeese
markt en de zesde klant. De bila-
terale betrekkingen met Canada
blijven hartelijk. Getuige daarvan
zijn het akkoord voor de weder-
zijdse erkenning van rijbewijzen,
de aanpassing van het lucht-
vaartakkoord en de afronding
van de onderhandelingen voor
een bilaterale conventie ter voor-
koming van dubbele belasting.
Canada is daarenboven een van
de vier ‘doellanden’ waarmee
België een versterking van de
banden zoekt op het vlak van
onder meer people to people
betrekkingen, samenwerking in
derde landen, etc. 

Bovenstaande tekst geeft slechts
een fractie van de talrijke bilate-
rale uitwisselingen in 2001 weer.
Voor een meer volledig overzicht,
zie de uitgebreide chronologie
achteraan vanaf p. 91.

B. Bijzondere aandacht voor
een aantal “topics” in
2001

1. Belgische steun voor
vrede en structurele
stabiliteit in Afrika

De dynamieken van conflict,
stabilisering en vrede zijn
wellicht het meest complex

op het Afrikaanse continent. België
schenkt in dit verband bijzondere
aandacht aan Centraal-Afrika.

België en Centraal-Afrika 

De Belgische regering maximaliseerde
in 2001 haar inspanningen om in
deze conflictzone beter in te spelen op
de uitdagingen inzake conflictbeheer-
sing en vredesopbouw. De diverse
aspecten van het geïntegreerde
Belgisch buitenlands beleid (diploma-
tie, samenwerking en financiën) wer-
den optimaal afgestemd op het
ondersteunen van die krachten die
bijdragen tot structurele stabiliteit,
duurzame ontwikkeling en armoede-
bestrijding. Verder mobiliseerde ons
land in de ruimere internationale
gemeenschap steun voor een actieve-
re betrokkenheid bij deze opdracht.
België zag erop toe dat zijn acties in
Afrika steeds aansloten bij relevante
processen en actoren. 

- België zet zich in voor een actie-
ver en coherenter Europees beleid
inzake Centraal-Afrika. Dit blijkt
uit de talrijke initiatieven die in

het kader van de EU onder
Belgisch voorzitterschap werden
genomen. Hoogtepunt was de
rondreis in trojkaverband van 21
tot 25 november waaraan
minister Michel, commissaris
Patten en hoog vertegenwoordi-
ger Solana deelnamen. De dele-
gatie bracht een bezoek aan
degenen die ervoor moeten zor-
gen dat de akkoorden van Lusaka
en Arusha op het terrein uitge-
voerd worden in de
Democratische Republiek Congo,
Angola, Zimbabwe, Burundi,
Rwanda en Oeganda. Ter gele-
genheid van dit bezoek werd het
idee gelanceerd om in januari
2002 in Brussel een rondetafelge-
sprek te organiseren, waar even-
eens vertegenwoordigers van de
ongewapende politieke oppositie
en de civiele maatschappij aan-
wezig zouden zijn.

- België zette zich in 2001 in om de
Lusaka- en Arusha-akkoorden
nieuw leven in te blazen. Het
Lusaka-akkoord werd in 1999
ondertekend door enerzijds presi-
dent Laurent Désiré Kabila en zijn
partners Zimbabwe, Angola en
Namibië en anderzijds de
Congolese rebellen en hun mede-
strijders van Rwanda en Oeganda.
Het akkoord moest de basis vor-
men voor een duurzame vrede. De
Arusha-akkoorden omvatten de
vredesregeling voor Burundi.

In het kader van de Arusha-vredes-
regeling voor Burundi verleende
België herhaaldelijk zijn steun aan
bemiddelaar Mandela. Op 4 decem-

Ministers A.-M. Neyts, L. Michel en staatssecretaris E.
Boutmans wachten op president J. Kabila van de
Democratische Republiek Congo, op de trappen van
het Egmontpaleis, Brussel, 16 maart 
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ber bezocht de Burundese president
Buyoya Brussel om de evolutie in
het Arusha-proces te bespreken. Hij
werd ontvangen bij ZM de Koning,
staatssecretaris Boutmans en de
voorzitter van de Kamer. Om tot
een structurele vrede te komen zijn
financiële ondersteuning, diploma-
tieke steun en projecten in het
kader van ontwikkelingssamenwer-
king onontbeerlijk. De Ministerraad
keurde in 2001 een waaier van uit-
gaven goed. Het geld diende om
onder andere de opvolgingscom-
missie van de Arusha-akkoorden
steun te verlenen. Premier
Verhofstadt en vice-premier Michel
ontvingen bemiddelaar Mandela op
16 oktober. Hij kwam pleiten voor
de financiering van een bescher-
mingseenheid door België. Deze
eenheid ziet toe op de veilige terug-
keer van politici in ballingschap
met het oog op de vorming van de
overgangsregering in Burundi
vanaf 1 november. Ze kon op
Europese geldelijke steun rekenen,
België maakte van zijn kant geld
vrij op 21 november. De
Ministerraad besliste nog eens
30.986,69 EUR (1,25 miljoen frank)
ter beschikking te stellen voor The
Burundian Dialogue Project van
expert Van Eck. Staatssecretaris
Boutmans stuurde op 3 december
een brief naar zijn Europese colle-
ga’s en de Europese Commissie.
Deze brief was een aankondiging
van de volgende donorconferentie
in Brussel en bedoeld om financië-
le steun te vragen voor de vredesre-
gelingen in Centraal-Afrika (na de
donorconferentie in Parijs van
december 2000). 

- Met het aantreden van Joseph
Kabila, die zijn in januari overle-
den vader Laurent Désiré opvolg-
de, werd het mogelijk een nieuwe
impuls te geven aan de vredes-
onderhandelingen, die in het raam
van het akkoord van Lusaka wer-
den opgestart. België speelde in
2001 een voortrekkersrol in de
rechtstreekse ontmoetingen tussen
de partijen die bij het conflict in de
regio betrokken zijn. 

Telkens benadrukte de Belgische
diplomatie volgende elementen: 

- de territoriale integriteit van de
DR Congo en van alle staten in
de regio;

- de deelname van zowel rege-
ring als rebellen, de ongewa-
pende politieke oppositie en
vertegenwoordigers van de for-
ces vives aan de intercongolese
dialoog;

- het herstel van de autoriteit
van de centrale regering in
Kinshasa;

- de terugtrekking van buiten-
landse troepen uit de DRC;

- de integratie van de rebellen in
een hervormd leger.

Herhaaldelijk waren er Belgische
contacten met de gezagsdragers
van de in het conflict betrokken
landen, met bemiddelaar Masire,
met de rebellenleiders, met de
ongewapende politieke oppositie
en de civiele maatschappij. 

Van 4 tot 15 maart bracht de spe-
ciale gezant van minister Michel
voor humanitaire aangelegenhe-
den, Reginald Moreels, een
bezoek aan Congo. Na het bezoek
van president Joseph Kabila aan
de Europese Commissie, bezocht
hij op 16 maart de eerste minister
en minister Michel. 

In juni keurden de Ministerraad
en het Parlement een Belgisch
Actieplan voor Centraal-Afrika
goed. Dit actieplan schetst de bij-
drage die België wil leveren tot
het vestigen van de vrede, de

7. Het ministerie 

in de wereld

Minister L. Michel en eerste minister G. Verhofstadt brengen een bezoek aan een ziekenhuis in Kisangani, 1 juli.
De dag ervoor woonden ze de viering bij van de 41ste onafhankelijkheidsverjaardag van Congo.
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structurele stabiliteit en de ontwik-
keling in de regio van de Grote
Meren. Om het gestelde doel te
bereiken wil België zijn aanpak
steunen op drie poten: ontwikke-
lingssamenwerking, de diploma-
tieke contacten en de financiële
ondersteuning. Het actieplan spe-
cificeerde ook de prioriteiten van
het Belgische voorzitterschap in de
regio en de instrumenten die daar-
bij moeten worden ingezet. Op 29
en 30 juni gingen premier
Verhofstadt, minister Michel en
staatssecretaris Boutmans naar de
DR Congo naar aanleiding van de
41ste verjaardag van de onafhan-
kelijkheid. Zij stelden er het actie-
plan voor. 

De regering stelde geld ter
beschikking voor de
Intercongolese Dialoog, Awepa
(Association of West European

Parlementarians for Africa), CMM
(Commission Militaire Mixte). Ze
besliste verder een lening van
Staat tot Staat  tot een bedrag van
bijna 991.574,09 EUR (400 miljoen
frank) aan de DRC toe te staan.
Daarmee kwam een eind aan de
blokkering van de staatsleningen
die in 1991 was afgekondigd na de
gebeurtenissen in Lubumbashi (het
bloedig neerslaan van studenten-
protest op de campus van de uni-
versiteit).

België zat, samen met Canada, in
Parijs op 3 juli een informatiebijeen-
komst van fondsenverstrekkers voor
de DR Congo voor. België nam ook
actief deel aan de donorenconferen-
tie van de Wereldbank die op 20
december in Brussel plaatsvond.
Daar werd de technische en financi-
ële basis gelegd voor een regionaal
plan gewijd aan ‘DDRRR’2.

België en Afrika (buiten het
gebied van de Grote Meren)

De bijzondere aandacht die België
schenkt aan Centraal-Afrika, neemt
niet weg dat België en de EU ook
een actief beleid voeren in de rest
van het Afrikaanse continent. Zo
vaardigde de EU twee speciale
gezanten af: een voor de regio van
de Mano River en een voor de
Hoorn van Afrika. 

In West-Afrika werd de reeds
belangrijke Belgische diplomatieke,
economische en commerciële aan-
wezigheid bevestigd en verstevigd.
Nigeria kende in 2001 een zeer aan-
moedigende evolutie. Het levert ook
grote inspanningen in het kader van
de missies voor de handhaving van
de vrede in andere Afrikaanse lan-
den. België juicht dit vanzelfspre-
kend toe. Van 11 tot 13 juli bracht
president Obasanjo van Nigeria een
bezoek aan België. Hij werd ontvan-
gen door ZM de Koning, de premier
en de voorzitters van Kamer en
Senaat. Van 22 tot 26 januari
bezocht een delegatie uit Guinee-
Conakry ons land. Deze delegatie
stond onder leiding van de Guineese
minister van Buitenlandse Zaken. Zij
werd ontvangen door staatssecretaris
Boutmans en minister (toen nog
staatssecretaris) Neyts. In het kader
van de Organisatie voor de
Afrikaanse Eenheid vonden op 7
februari en 11 oktober gesprekken
plaats tussen minister Michel en zijn
collega uit Togo. Van 29 tot 31 mei
bezocht een missie van de EU-trojka
Mali, Guinee, Sierra Leone en
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Minister L. Michel eerste minister G. Verhofstadt en staatssecretaris E. Boutmans wonen het  militair defilé bij ter
gelegenheid van de viering van de 41ste onafhankelijksheidsverjaardag van Congo, Kinshasa, 30 juni 

2 DDRRR: Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration, Réinstallation (des groupes armés)
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Liberia. Minister Michel en zijn col-
lega uit Tsjaad hadden op 11 oktober
een onderhoud in de marge van de
Europees-Afrikaanse ministeriële
bijeenkomst.

In Oost-Afrika en de Hoorn van
Afrika moedigde België, in overleg
met zijn Europese partners, de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid
aan om verder te zoeken naar een
vreedzame oplossing voor het con-
flict tussen Ethiopië en Eritrea. In dat

verband vond er een onderhoud
plaats tussen minister Michel en zijn
collega uit Eritrea, in de marge van
de ministeriële bijeenkomst van 11
oktober. Een EU-trojka onder
Belgisch voorzitterschap bezocht van
6 tot 10 december Soedan.

In Zuidelijk Afrika viel te betreuren
dat Angola, een potentieel zeer rijk
land, in 2001 nog steeds gebukt
ging onder een vreselijke burger-
oorlog en een humanitaire

catastrofe, die het gevolg daarvan
was. Het verband tussen het
Angolese conflict en andere con-
flicten in Centraal-Afrika is duide-
lijk. België spoorde zijn partners en
de internationale gemeenschap aan
om inspanningen te leveren om de
ellende van het Angolese volk te
verlichten en vrede in het land te
brengen. De moeizaam verlopende
politieke dialoog met Zimbabwe
liep vast op de onwil van de plaat-
selijke autoriteiten om minimale

7. Het ministerie 

in de wereld

Het expertenpanel van de
Verenigde Naties dat belast is met
het onderzoek naar de illegale
exploitatie van natuurlijke rijk-
dommen, zoals goud, diamant,
hout, koper, kobalt en coltan (dit
wordt verwerkt in onder andere
gsm’s) in de Democratische
Republiek Congo stuurde in april
2001 een eerste rapport naar de
VN-Veiligheidsraad. Een adden-
dum bij dat rapport verscheen in
november. 

Bij de publicatie van het rapport
in april 2001 werd op het
ministerie van Buitenlandse
Zaken een ad hoc werkgroep
opgericht samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van verscheide-
ne departementen. Deze
werkgroep maakte een eerste
analyse van het VN-rapport.
Daaruit bleek dat België onder de
niet-Afrikaanse landen wellicht
het meest vermeld wordt in het
addendum, voornamelijk als

transitland. Dit is niet alleen toe
te schrijven aan onze feitelijke
commerciële contacten met het
gebied van de Grote Meren, maar
vooral aan de grote bereidheid
van de Belgische autoriteiten en
bedrijven om met het onderzoeks-
panel mee te werken en de grote
openheid die daarbij aan de dag
werd gelegd. Het feit dat de
informatie in het addendum zeer
evenwichtig is weergegeven,
bewijst dat België de goede bena-
dering koos en dat deze politiek
van transparantie moet worden
voortgezet. België verkiest juiste
informatie te geven boven een
struisvogelaanpak, die erop neer-
komt dat er geen informatie aan
het panel verstrekt wordt in de
hoop dat de naam van het land
niet of nauwelijks zal vernoemd
worden. België werkte goed mee
met het panel. Landen die niet
meewerkten, worden niet of nau-
welijks vermeld.

Natuurlijk trok België ook con-
clusies uit het VN-rapport. De
werkgroep stelde een actieplan
op om de illegale exploitatie van
natuurlijke rijkdommen in Congo
tegen te gaan. Dat plan voorziet
onder andere in een dialoog met
de privé-sector om te komen tot
een gedragscode die de bedrijven
die actief zijn in het gebied zich-
zelf opleggen. Er wordt ook over-
legd met de academische wereld
om na te gaan welke smart sanc-
tions het meest aangewezen zijn.
België wil ook praten met inter-
nationale instellingen over hun
rol in deze materie.
Ook de Belgische Senaat had
belangstelling voor deze proble-
matiek en richtte op 23 november
een onderzoekscommissie op. 

België stelt alles in het werk om
op een transparante manier
samen te werken met het exper-
tenpanel van de VN. 

Illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo
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democratische normen inzake vrij-
heid van meningsuiting, deelname
aan het politieke leven, mensen-
rechten e.d. in acht te nemen. 

Conflictdiamanten

In verscheidene Afrikaanse lan-
den is de illegale handel in dia-
mant de voedingsbodem voor
oorlog. België spant zich in om
deze bron van onrust te elimine-
ren. Met dat doel voor ogen par-
ticipeert ons land actief in het
zogenaamde ‘Kimberley-proces’.
Dit startte in Kimberley, een
plaats in Zuid-Afrika, in mei
2000. Diamantproducerende,
-verwerkende en –invoerende
landen, vertegenwoordigers van
de diamantindustrie en van de
civiele maatschappij, beslisten er
een internationaal certificaat
voor ruwe diamant uit te werken.
Dit certificaat zal ervoor zorgen
dat conflictdiamanten geïsoleerd
worden en de kans verminderen
dat deze diamanten in de legitie-
me handel terechtkomen en deze
zo contamineren. 

Gezien de bijzondere positie die
België met de Antwerpse dia-
manthandel in de markt bekleedt,
heeft het altijd een constructieve
rol in het proces gespeeld. Dat zal
ook zo blijven. België verdedigt
een duidelijke positie, die steunt
op het eigen controlesysteem dat
in samenwerking met de Hoge
Raad voor Diamant is uitgewerkt. 

Dit systeem werd in dit dossier
door expertenpanels van de VN
vaak als voorbeeld genoemd.

In april 2001 waren de deelne-
mers aan het ‘Kimberley-proces’
in Brussel om er een conferentie
bij te wonen die was georgani-
seerd door de ministeries van
Buitenlandse en van Econo-
mische Zaken. Er waren ver-
tegenwoordigers van 37 landen,
van de Europese Commissie, van
twee sanctiecomités van de VN
(Liberia en Angola), van de
Wereldorganisatie van Douanes,
van de industrie en niet-gouver-
nementele organisaties. De con-
ferentie was een succes. Er werd
flinke vooruitgang geboekt met
betrekking tot de praktische
aspecten van het oorsprongscer-
tificaat. 

Tijdens de twee laatste conferen-
ties (Luanda in oktober 2001 en
Gaborone november 2001) werd
het Europese standpunt verde-
digd door de Commissie. In die
context vervulde België, toen
voorzitter van de EU, een coördi-
nerende rol tussen de Commissie
en de aanwezige staten.  

2. Belgische steun aan het
vredesproces in het
Midden-Oosten

De geweldspiraal in het
Midden-Oosten laat niemand
onberoerd. De spanning in de

regio liep in 2001 hoog op. België
betreurt dat Israëli’s en Palestijnen er
in 2001 niet in slaagden de vicieuze
cirkel van haat en geweld te doorbre-
ken, ondanks de vele inspanningen
van onder andere ook België.

Als voorzitter van de EU zette België
het vredesproces bovenaan op de
agenda van de externe betrekkingen
van de Unie. De vele bezoeken aan
de regio en de herhaalde contacten
met de Israëlische en Palestijnse lei-
ders geven aan hoeveel belang
België aan de kwestie hecht. 

Van 18 tot 25 april bracht Louis
Michel, vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken een
‘pre-voorzitterschaps-’werkbezoek
aan Kaïro, Jeruzalem en de
Palestijnse gebieden.

Op 17 en 18 november brachten pre-
mier Guy Verhofstadt, minister van
Buitenlandse Zaken Louis Michel,
commissievoorzitter Romano Prodi
en hoge vertegenwoordiger Javier
Solana een bezoek aan de regio. Ze
spraken er met de Egyptische,
Palestijnse, Israëlische, Jordaanse,
Syrische en Libanese autoriteiten.
Tijdens de Europese Raad van Laken
(15-16 december) werd een belang-
rijke EU-verklaring over het  vredes-
proces in het Midden-Oosten
aangenomen.  

België steunt de uitvoering van de
plannen-Tenet en Mitchell. Op 6 mei
werd het rapport-Mitchell over de
oorzaken van de intifada gepubli-
ceerd. Het stelt onder meer dat de
Palestijnen de zelfmoordaanslagen
moeten beteugelen en dat Israël de
bouw van nieuwe nederzettingen
moet staken. België betreurde dat na
de pogingen die CIA-directeur George
Tenet in juni ondernam, het staakt-
het-vuren meteen werd geschonden.
De situatie liep verder uit de hand en
het geweld escaleerde.
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België zet zijn steun aan het
Agentschap van de Verenigde Naties
voor de Wederopbouw en de Hulp
aan het Palestijnse Volk (UNWRA)
voort. Staatssecretaris Boutmans
bracht van 11 tot 15 november een
bezoek aan de  Palestijnse gebieden.  

Enkel een definitieve oplossing van
het Israëlisch-Arabische conflict kan
leiden tot stabiliteit en vrede in de
regio. Dit betekent dat er een recht-
vaardige en globale vrede moet
komen die gegrondvest is op de reso-
luties van de Veiligheidsraad en op de
formule ‘land in ruil voor vrede’.
België zal zich, net als zijn partners
van de EU, blijven inspannen om tot
een duurzame vrede in de regio te
komen. 

3. Bijdragen tot vrede,   vei-
ligheid en stabiliteit

a. Ontwapening en
non-proliferatie

De multilaterale ontwape-
nings- en wapenbeheer-
singsverdragen scheppen

een internationaal raamwerk. Het
onderlinge vertrouwen en de inter-
nationale relaties worden hierdoor
versterkt. Als dit raamwerk goed
functioneert, levert dit een substan-
tiële bijdrage tot de wereldvrede en
de stabiliteit. De internationale
afspraken inzake non-proliferatie
helpen op hun beurt mogelijke pro-
blemen in de toekomst te voorko-
men. Ze verhinderen immers dat
wapens in verkeerde handen zou-
den terechtkomen.

België ijvert er dan ook voor dat
zoveel mogelijk landen toetreden tot
de verdragen, dat de huidige ver-
dragspartijen de aangegane verbin-
tenissen nauwgezet uitvoeren en dat
de bestaande normen nog verscherpt
worden. Dit is een continue
opdracht, die nog belangrijker werd
na de gebeurtenissen van 11 septem-
ber 2001. 

Internationale conferenties van het
afgelopen jaar en hun belang

België benutte voor de uitvoering
van de bovengenoemde opdracht de
verschillende conferenties die in de
loop van het jaar werden georgani-
seerd. 2001 was trouwens op dat
vlak een bijzonder actief jaar: 

- de problematiek van de kleine
wapens  (New York: 9-21 juli);

- het verbod op chemische wapens
(Den Haag: 12-18 mei);

- biologische en toxinewapens
(Genève: 26 november-7 decem-
ber);

- antipersoonsmijnen (Managua:
18-21 september);

- het verbod op kernproeven  (New
York: 11-13 november);

- de proliferatie van ballistische
raketten  (Ottawa: 24-28 septem-
ber); 

- onmenselijke wapens (Genève: 11-
21 december).

Deze conferenties worden bijge-
woond door de staten die de verdra-
gen hebben ondertekend. Het zijn
gelegenheden om tal van problemen
te bespreken. Zo werd er in 2001
gedebatteerd over:

- de niet-inwerkingtreding van
bepaalde verdragen (verdrag op
het verbod  van kernproeven);

- de verbetering van de uitvoering
van bepaalde verdragen (zoals het
verdrag over de antipersoonsmij-
nen en het verdrag over het ver-
bod van chemische wapens);

- de aanvatting van nieuwe onder-
handelingen die idealiter uitmon-
den in nieuwe normen (zoals de
conferentie over de onmenselijke
wapens en het opstarten van
onderhandelingen om proliferatie
van ballistische raketten te voor-
komen) of in een actieplan voor de
toekomst (zoals inzake de kleine
wapens). 

België was ontgoocheld toen geen
consensus kon worden bereikt over
een verificatieprotocol dat zou
opgenomen worden in het verdrag
op het verbod van biologische en
toxinewapens. Normaal gezien zou
immers elk ontwapeningsverdrag
een verificatieluik moeten bevatten.
De opvolgingsconferentie werd
opgeschort tot de herfst van 2002.
België wil intussen verder zoeken
naar manieren om ervoor te zorgen
dat dit verdrag beter wordt uitge-
voerd.

Een schoolvoorbeeld van een ontwa-
peningsverdrag met een goed verifi-
catieluik is het verdrag op het verbod
van chemische wapens. Dit verdrag
heeft voor België een bijzondere
betekenis. De chemische wapens
werden immers voor het eerst op
grote schaal in ons land gebruikt tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. 

7. Het ministerie 

in de wereld
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Antipersoonsmijnen : een con-
stante in het Belgisch buitenlands
beleid

België was het eerste land ter
wereld dat een nationale verbodsre-
glementering op antipersoonsmij-
nen had en blijft op dit vlak een
eersterangsrol spelen. 

Ons land werd aangesteld als voor-
zitter van de conferentie, die in
Genève in september 2002 de
ondertekenaars van het verdrag
van Ottawa op het verbod van anti-
persoonsmijnen zal samenbrengen.
België is ook voorzitter van een
groep van donoren, die maandelijks
overleg pleegt in New York. Hierbij
gaat vooral aandacht uit naar
Afghanistan en Afrika. 

België specialiseerde zich verder in
het verlenen van advies over de
wijze waarop de nationale uitvoe-
ringsverslagen moeten worden
opgesteld. Het richtte ter zake een
internationale contactgroep op en
werd aangesteld om, indien de
betrokken landen hierom vragen,
de technische bijstand aan de lan-
den in Afrika te coördineren. België
is tevens zeer actief op het domein
van wetenschappelijk onderzoek
dat gericht is op het ontwikkelen
van betere ontmijningsuitrustin-
gen. Vanaf september 2002 neemt
België in Genève samen met Kenia
het voorzitterschap waar van het
Comité voor Ontmijning, Mijnbe-
wustmakingscampagnes en We-
tenschappelijke ontwikkeling. 

Onder het Belgische voorzitterschap
werden twee EU-verordeningen
over het verlenen van bijstand voor
het elimineren van antipersoons-
mijnen voltooid.

b. Het NAVO-beleid

België behoorde in 1949 tot de
oprichters van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO). De
Alliantie heeft tot taak ‘de collectie-
ve verdediging van de bondgenoten
te waarborgen’. Dit werd zo bepaald
ten tijde van de Koude Oorlog. In die
taak is de organisatie geslaagd. 

Nu de Koude Oorlog voorbij is, heb-
ben de lidstaten de structuur en de
beleidslijnen van de Alliantie aange-
past aan de gewijzigde omstandig-
heden om de stabiliteit en de
veiligheid te blijven garanderen in de
hele Euro-Atlantische zone. De vre-
desoperaties in Bosnië (SFOR),
Kosovo (KFOR) en Macedonië (FOX)
zijn het resultaat van die nieuwe
visie op de taak van de organisatie.

Naast de 19 NAVO-bondgenoten
maken 26 partnerlanden deel uit van
de Euro-Atlantische Partnerschaps-
raad. De partnerlanden werken via
het programma ‘Partnerschap voor
de Vrede’ ook bilateraal samen met
de NAVO. Met dat programma helpt
België de nieuwe staten in Centraal-
en Oost-Europa stabiliteit en veilig-
heid te vinden. Dat komt ook de
eigen veiligheid ten goede.

Ontmijningsoperatie voor het HOPE-project in Bosnië
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3 Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, de uit- en de doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materi-
aal en de daaraan verbonden technologie.

4 Goedgekeurd door de raad van de EU op 8 juni 1998.

Wapenuitvoer

De dienst Wapenbeheersing
behandelt de dossiers in ver-
band met de uit- en doorvoer
van militair materieel en goe-
deren voor dubbel (militair en
civiel) gebruik. De dienst zit
een commissie voor die de poli-
tieke opportuniteit van de uit-
en doorvoer evalueert op grond
van de criteria van de wet van
5 augustus 19913 en van de
gedragscode van de Europese
Unie betreffende wapenuit-
voer4. 
Het is de bevoegde minister die
beslist of de uit- of doorvoer-
vergunning wordt toegekend of
geweigerd. Elk jaar legt de
regering aan het Parlement een
verslag voor over de toepassing
van de wet van 5 augustus
1991. 
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Ook met Rusland en Oekraïne bouw-
den de NAVO-landen een nieuwe
relatie op. Het is een relatie geba-
seerd op vertrouwen en samenwer-
king, een grondig verschil met de
periode van de Koude Oorlog. In
2001 zocht de Russische president
Poetin verder toenadering tot het
Westen. Tijdens de Europees-
Russische top van 3 oktober 2001 in
Brussel bood premier Verhofstadt de
Russische president Poetin aan vaker
overleg te plegen en de samenwer-
king in politieke en veiligheidszaken
op te voeren. Rusland en de EU zou-
den maandelijks over conflictpre-
ventie en crisisbeheersing
overleggen. Ook de NAVO ging in op
de initiatieven van president Poetin.
De NAVO-ministers van
Buitenlandse Zaken en hun
Russische collega droegen hun
ambassadeurs op 6 december 2001
op, tegen de volgende ministeriële
vergadering (medio-mei 2002) een
akkoord uit te werken dat de princi-
pes, de structuur en de inhoud van
een nieuw samenwerkingsverband
moet preciseren.

Er werden vorderingen gemaakt in
het dossier van de Europese militaire
interventiemacht, die door de EU zal
kunnen worden ingezet wanneer een
NAVO-interventie als zodanig niet
opportuun is of wanneer de transat-
lantische partners zouden wensen
niet deel te nemen (zie ook het
hoofdstuk over het voorzitterschap).
Er is echter nog steeds geen akkoord
tussen de EU en de NAVO dat de EU
in staat moet stellen bij de puur
Europese operaties NAVO-planning
en -middelen te gebruiken.

Ook in ons land hebben de gebeurte-
nissen van 11 september 2001 het
besef versterkt dat de veiligheid van
de staat, zijn grondgebied en van de
bevolking een kwetsbaar goed blijft.
Europa is inderdaad niet minder
kwetsbaar dan de Verenigde Staten.
De dag na de aanslagen in New York
en Washington betuigden de NAVO-
landen op een duidelijke manier hun
solidariteit met de VS. Zij roepen
voor het eerst in de geschiedenis van
de Alliante de clausule van de col-
lectieve verdediging uit het NAVO-
verdrag (artikel 5) in. Dat komt erop
neer dat een aanval tegen één van
hen beschouwd wordt als een aanval
tegen allen. 
Op verzoek van de VS nam de
Alliantie daarna (4 oktober) maatre-
gelen in de strijd tegen het terro-
risme. Die maatregelen hadden
betrekking op betere uitwisseling
van gevoelige informatie, overvlieg-
rechten, toegang tot lucht- en zee-
havens, inzetten van schepen in het
oosten van de Middellandse Zee en
van AWACS-vliegtuigen voor con-
trole van het luchtruim boven de VS.

7. Het ministerie 
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Verdere NAVO-uitbreiding

In 1999 waren Polen, Hongarije
en Tsjechië de eerste Centraal-
Europese landen die tot de NAVO
toetraden. In november 2002
zullen de NAVO-staatshoofden
en regeringsleiders op hun top-
conferentie in Praag een beslis-
sing nemen over een verdere
uitbreiding van de NAVO. Dat
kwamen diezelfde NAVO-
bewindslieden overeen op hun
bijeenkomst te Brussel op 13
juni. De uitbreiding moet
samengaan met de uitbouw van
een nieuw samenwerkingsver-
band met Rusland en Oekraïne. 

De uitbreiding van de Alliantie
is, samen met de uitbreiding van
de Europese Unie, één van de
grootste uitdagingen in de meest
recente geschiedenis van het
continent. Ons land neemt aan
deze grootse onderneming actief
deel en is trouwens, vanuit zijn
ambitie om te ijveren voor de
integratie van Europa, een actief
pleitbezorger van deze evolutie.
België draagt op deze manier bij
tot de vrede en de stabi-
liteit in Europa, en ver-
zekert tevens zijn eigen
veiligheid.

De vlaggen hangen halfstok voor de
NAVO-gebouwen in Brussel na de
aanslagen van 11 september in de

Verenigde Staten.
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Door de gebeurtenissen van 11 sep-
tember was de aandacht minder op
de toestand in de Balkan gericht.
Dat wil niet zeggen dat de stabilise-
ring in ex-Joegoslavië een feit is. Er
vielen op dat vlak het voorbije jaar
zowel positieve als negatieve ont-
wikkelingen te noteren: 

In Bosnië-Herzegovina ligt de klem-
toon nu op de heropbouw, op de uit-
bouw van democratische instellingen
en op eerbiediging van de rechtsstaat.
Waakzaamheid blijft geboden.
Daarom werd de SFOR-operatie onder
leiding van de NAVO voortgezet. 

Ook in Kosovo vergde de toestand
blijvende waakzaamheid. In de lente
van 2001 kwam de Presovo-vallei, in
overleg met KFOR, opnieuw onder de
controle van de Servische regering.
Dit gebeurde zonder incidenten. Ook
positief was dat vertegenwoordigers
van de Servische minderheid deelna-
men aan de verkiezingen op 17
november. De toestand in Kosovo
blijft echter onzeker. Het is te vroeg
om de KFOR-operatie, geleid door de

NAVO, op te heffen. Aan deze opera-
tie nemen 770 Belgische militairen
deel. 

In Macedonië kon in het voorjaar
van 2001 op het nippertje een bur-
geroorlog worden vermeden. Onder
impuls van de EU en de NAVO en
dankzij de persoonlijke inzet van de
hoge vertegenwoordiger voor het
GBVB Solana en NAVO-secretaris-
generaal Robertson werd het ergste
afgewend. In augustus onderteken-
den alle betrokken partijen het
Ohrid-akkoord, dat onder meer
leidde tot een ingrijpende grond-
wetsherziening. Hierdoor werden
meer bevoegdheden overgedragen
aan de etnisch-Albanese bevolking.
Met de operatie Essential Harvest
zag de NAVO toe op de inlevering
van wapens door de etnische
Albanezen. Na de succesvolle
afloop van deze operatie startte de
NAVO een nieuwe operatie, FOX
genaamd, om toe te zien op de vei-
ligheid van de waarnemers van de
EU en de OVSE die in Macedonië
werken. In Macedonië zijn 113
Belgische militairen actief. De
internationale organisaties (NAVO,
EU, VN, OVSE) werken er voorbeel-
dig samen, zowel onderling als met
de lokale overheden en de niet-
gouvernementele organisaties. 

c. Het OVSE-beleid

De Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) is
een pan-Europese organisatie met
als doelstellingen crisispreventie,
conflictbeheersing en rehabilitatie na
een conflictperiode. 

België staat helemaal achter deze
terechte ambitie voor het Europa van
de XXIste eeuw. Dat bewijst het ook
door daden. Ons land neemt 3,55%
van het globale budget en van het
budget voor kleinere missies voor zijn
rekening. Wat betreft het budget voor
grote missies tekent België voor
4,05% van het budget. België levert
ook onderdanen voor veldmissies en
om te dienen als waarnemers bij ver-
kiezingen.

In 2001 was de OVSE, vaak in samen-
spraak met partnerorganisaties zoals
de NAVO en de EU, aanwezig in een
heleboel landen. België verleende
daarbij zijn volledige steun.

- In Macedonië zag de OVSE toe op
de naleving van het Ohrid-
akkoord dat meer rechten geeft
aan de etnische Albanezen.

- De val van het Milosevic-regime
in de Federale Republiek
Joegoslavië was een belangrijk
moment in de strijd voor democra-
tie. Een OVSE-missie werd er op
16 maart formeel ingehuldigd. 

- Na twee jaar aanwezigheid van de
OVSE-missie in Kosovo, werd op
15 mei het grondwettelijke kader
voor provisioneel zelfbestuur vast-
gelegd. Op 17 november werden er
verkiezingen gehouden waaraan,
door toedoen van de OVSE, een
groot aantal Servisch-Kosovaren
deelnam. Ook politietraining was
een belangrijke taak in Kosovo.
Eind 2001 waren reeds 5.700 poli-
tieofficieren opgeleid. 

- Verder was de OVSE nog aanwezig
in Albanië, Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Tsjetsjenië… 

Belgische KFOR-soldaat in Kosovo, mei
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Na de terroristische aanslagen in
New York was de OVSE meer dan
ooit vastbesloten ervoor te zorgen
dat dit soort gebeurtenissen zich in
de toekomst niet meer kan voor-
doen. Op de ministeriële bijeen-
komst die op 3 en 4 december in
Boekarest plaatsvond, stond het
thema terrorisme centraal. Er wer-
den 18 verklaringen goedgekeurd
die een nog meer concrete inhoud
aan de samenwerking moeten
geven. 

De OVSE is er al in geslaagd
gevaarlijke brandhaarden te blus-
sen. België meent dan ook dat het
preventieve optreden en de reeds
aangevatte werkzaamheden van de
OVSE moeten worden voortgezet en
aangemoedigd. 

d. Deelname aan vredes-
operaties in het kader
van de VN

De vrijwaring van de vrede en de
internationale veiligheid is een van de
hoofddoelstellingen van de VN.
Binnen de organisatie is het vooral de
Veiligheidsraad die daarop toeziet.

België is geen permanent lid van de
Veiligheidsraad, maar via nauwe
samenwerking met de EU-lidstaten
die permanent of tijdelijk zitting heb-
ben in dit orgaan, ondersteunt het
verscheidene VN-vredesoperaties.
Voor die vredesoperaties van de VN
levert België een bijdrage van 1,136%
van het budget, wat in 2001 neer-
kwam op bijna 34 miljoen euro.
België levert ook militair personeel en
logistieke middelen. Zo is het in VN-
verband aanwezig in de Westelijke
Sahara, in de Democratische
Republiek Congo, in de Palestijnse
gebieden, Afghanistan en Kosovo.

7. Het ministerie 

in de wereld

VN-blauwhelm
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OVSE-ministeriële bijeenkomst, Boekarest, 3-4 december

Vergunning voor
overvliegen en landen 

Het ministerie is bevoegd voor het
toekennen van de diplomatieke
toelatingen voor overvlucht en
landing van burgerlijke en mili-
taire vliegtuigen en voor de toela-
ting van militaire vaartuigen.

Alleen al voor Belgische militaire
vluchten verwerkt het ministerie
jaarlijks meer dan 2.000 aanvra-
gen.  Daarbij komen nog de  aan-
vragen voor toelating van de
buitenlandse militaire vliegtui-
gen. Voor burgerlijke vliegtuigen
waren er in 2001 220 aanvragen
van buitenlandse ambassades in
België.
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4. Aandacht voor het
leefmilieu

De bescherming van het leefmilieu
is een thema waaraan België veel
belang hecht en dat frequent wordt
behandeld op de internationale
agenda. Men kan stellen dat op
internationaal vlak zelfs een speci-
fieke discipline van ‘milieudiplo-
matie’ is gegroeid. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken vervult
daarin voor België een rol die per-
fect complementair is met de tech-
nische rol van de federale en
gewestelijke ministeries die
bevoegd zijn voor het leefmilieu. 

- Er werden tijdens het Belgische
voorzitterschap vorderingen
geboekt in de mondiale afspraken
over bioveiligheid. In 2002 zal het
internationale verdrag terzake
(het ‘Cartagenaprotocol’) in wer-
king kunnen treden. Door het
verdrag wordt de internationale
handel in genetisch gemodifi-
ceerde organismen aan strenge
regels onderworpen.

- Ook inzake de bescherming van
de ozonlaag werd in 2001 voor-
uitgang geboekt. Op de 13de ver-
gadering van de partijen die het
protocol van Montreal i.v.m. de
bescherming van de ozonlaag
goedkeurden, werden de afspra-
ken over de controle op ozonaf-
brekende stoffen en de
financiering van het mondiaal en
nationaal beleid terzake gecon-
cretiseerd.

- De EU verleende aanzienlijke
steun aan het VN-programma
tegen de vervuiling van de zee

door bronnen op het land. België
kende 300.000 USD steun toe.

- België gaf 90.000 USD steun voor
de organisatie van een workshop
over de tenuitvoerlegging van
het PIC-verdrag (Prior Informed
Consent). Deze workshop zal  in
2002 in Senegal plaatsvinden.
Het PIC-verdrag tracht de handel
van gevaarlijke chemische pro-
ducten aan banden te leggen.
Hierbij wordt vooral de handel in
pesticiden geviseerd. Pesticiden
worden in ontwikkelingslanden
vaak onoordeelkundig gebruikt.

- Tijdens de negende zitting van de
VN-Commissie voor Duurzame
Ontwikkeling werden mondiale
beleidsafspraken uitgewerkt
onder meer inzake transport,
energie, atmosfeer etc.

5. Aandacht voor de
mensenrechten

Voor België is het respect en de
bevordering van de mensenrechten
in al hun aspecten van primordiaal
belang. Aan de universele waarde
en de ondeelbaarheid van de men-
senrechten valt niet te tornen. Het
schenden van mensenrechten is
voor België onaanvaardbaar. België
bekommert zich niet alleen om de
slachtoffers, het ijvert ook voor de
bestraffing van de schuldigen en
bindt de strijd aan tegen degenen
die de mensenrechten schenden.
Het toekomstige Internationale
Strafhof wordt een belangrijk
nieuw instrument. Het zal mee een
einde helpen maken aan de straffe-
loosheid die daders van gruwelda-

den te vaak genieten. België juicht
dit nieuwe instrument toe. 

Belgisch mensenrech-
tenbeleid 

Het Belgische mensenrechtenbeleid
is grotendeels, maar niet exclusief,
te situeren binnen een globale EU-
aanpak. Daarover werd reeds eerder
in hoofdstuk II bericht. België
draagt als lid van een aantal inter-
nationale mensenrechtenorganisa-
ties bij tot de vrijwaring,
ontwikkeling en versterking van
een internationaal normatief kader.
Zo ijvert ons land onder meer in het
raam van de Verenigde Naties en de
Raad van Europa voor de eerbiedi-
ging en de bevordering van de
mensenrechten, in het bijzonder de
rechten van vrouwen, kinderen en
kwetsbare personen. 

Verdediging van de
mensenrechten in het kader
van de Verenigde Naties

De Commissie Mensenrechten
(CMR) komt elk jaar gedurende een
zestal weken samen in Genève.
Indien nodig kunnen ook daarbui-
ten zittingen worden georgani-
seerd. Daarnaast zijn ook nog een
reeks werkgroepen actief die zich
specifiek op een bepaald thema toe-
spitsen. De CMR telt 53 leden.
België werd in 2001 lid voor een
termijn van 3 jaar. Ons land nam
als onderdeel van de Europese troj-
ka deel aan de 57ste sessie van de
CMR, die plaatsvond van 19 maart
tot 27 april.  
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De Derde Commissie van de
Algemene Vergadering is het forum
waarin alle 189 lidstaten van de VN
zitting hebben om zich te buigen
over sociale, humanitaire, culturele
en mensenrechtendossiers. De
Derde Commissie vergadert traditi-
oneel gedurende een achttal weken
in het najaar in New York, maar
ook hier zijn bijkomende zittingen
mogelijk. De Derde Commissie van
de 56ste Zitting van de Algemene
Vergadering vond van 8 oktober tot
30 november in New York plaats.
Gedurende deze acht weken bracht
het Belgische voorzitterschap in
diverse interventies de prioriteiten
van de EU op het voorplan. 

Zowel in de Commissie Mensenrech-
ten als in de Derde Commissie worden
elk jaar resoluties goedgekeurd en
beslissingen genomen die betrekking
hebben op diverse thema’s zoals bur-
gerrechten en politieke rechten, eco-
nomische, sociale en culturele
rechten, de rechten van het kind, de
rechten van de vrouw, racisme, folte-
ring enz. Landen die de mensenrech-
ten niet eerbiedigen, worden aan de
kaak gesteld.

Naast deze regelmatig terugkerende
ontmoetingen, vinden er onder de
auspiciën van de VN ook ad hoc
Wereldconferenties en gelijkaardige
topbijeenkomsten plaats. Zo werd in
2001 de racismeconferentie in Durban
gehouden. De geplande top over kin-
derrechten werd na de gebeurtenissen
in de VS uitgesteld tot 8, 9 en 10 mei
2002. 

In elk van deze fora spreekt de
Europese Unie met één stem.

Bovendien speelt de EU inzake men-
senrechten een voortrekkersrol die
onder meer blijkt uit het neerleggen
van resoluties en het uitbrengen van
verklaringen. De EU neemt steevast
ook een standpunt in aangaande
resoluties en voorstellen van derde
landen. 

Samen met zijn EU-partners levert
ons land ook een belangrijke bijdra-
ge tot het tot stand komen van nieu-
we internationale instrumenten op
het gebied van de mensenrechten.

Ten slotte moet België in de VN zijn
verplichtingen krachtens de verschil-
lende mensenrechtenconventies nale-
ven. Dit houdt in dat het op geregelde
tijdstippen rapporten voorlegt aan de
bevoegde controleorganen. Deze
bestaan uit onafhankelijke deskundi-
gen die waken over de tenuitvoerleg-
ging van de conventies.

Verdediging van de
mensenrechten in het kader
van de Raad van Europa

Het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, dat
op de naleving van dat verdrag toe-
ziet, blijven de essentiële referentie-
punten inzake mensenrechten in
Europa. De Raad van Europa, die
gevestigd is in Straatsburg, speelt een
primordiale rol in de bevordering van
de democratie op pan-Europees
niveau. Daarom steunt de EU, en dus
ook België, een nieuwe uitbreiding
van dit orgaan. 
In het raam van de Raad van Europa
vond op 7 en 8 november de 109de
bijeenkomst van het Comité van de
Ministers plaats. De ministers keurden
verklaringen goed over de internatio-
nale strijd tegen het terrorisme en
over de doeltreffendheid van het Hof
voor de Rechten van de Mens op
lange termijn. 

7. Het ministerie 

in de wereld

Minister Michel neemt het woord op de anti-racismeconferentie in Durban. 
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6. Directie-generaal
Juridische Zaken

Geen enkele activiteit van het
ministerie ontsnapt aan een
bepaald juridisch kader. Niet alleen
normen van intern Belgisch recht,
maar eveneens normen van inter-
nationaal recht en het recht van
andere staten, beïnvloeden de acti-
viteiten van het ministerie.

In het departement werken daarom
verscheidene juristen die er, elk in
hun specifiek juridisch domein, op
toezien dat de juiste rechtsnormen
worden toegepast. Ze helpen ook
nieuwe rechtsnormen creëren,
zowel op intern Belgisch als op
internationaal vlak.

Vaak doen zich zeer complexe juri-
dische problemen voor, soms ook
geschillen. Het  internationale recht
op zich wordt zelf soms in vraag
gesteld. 

Doordat het ministerie belast is met
de coördinatie van de Belgische
standpunten over de ontwikkeling
van de Europese Unie, verzekert het
eveneens de coördinatie van de
omzetting van Europees recht in
intern Belgisch recht. Het ministerie
zorgt waar nodig ook voor de
omzetting van internationale
rechtsnormen in zowel bilaterale
als multilaterale verdragen. 

Ook de registratie en de bewaring
van die verdragen is een verant-

woordelijkheid van Buitenlandse
Zaken. Het houdt ook toezicht op
de omzetting van de verdragen in
intern Belgisch recht.

Indien nodig doet het ministerie
een beroep op externe raadgevers
en advocaten die gespecialiseerd
zijn in een bepaalde rechtstak en
werkt het samen met andere depar-
tementen, internationale instanties
en andere staten.

In al deze situaties komt de
directie-generaal Juridische
Zaken tussen.
Ze voert dus zeer uiteenlopende
taken uit:

- Dagelijks brengt de directie-
generaal Juridische Zaken advies
uit over zeer diverse juridische
onderwerpen. Dit kan gaan van
advies over de aankoop van
grond voor de nieuwe kanselarij
in Abidjan of de diplomatieke
immuniteit tot het sluiten van
een overeenkomst met de
Belgische Technische Coöperatie,
enz…

- Zij regelt geschillen.
In 2001 waren er twee zaken
aanhangig voor het
Internationaal Gerechtshof  in
Den Haag waarin België partij
was. België was verweerder in de
zaak Yerodia aangaande de uni-
versele bevoegdheid van het
Belgische gerecht om mensen te
berechten die zich mogelijk
schuldig hebben gemaakt aan

grove schendingen van de men-
senrechten en het humanitair
recht. Samen met andere staten
van de NAVO was België ver-
weerder  tegen ex-Joegoslavië
over het conflict in Kosovo.

Voor het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen
waren er een twintigtal zaken
aanhangig tegen de Belgische
staat. In de meeste gevallen was
de Commissie eiseres en betrof
het de omzetting of toepassing
van Europese richtlijnen5.

- De ontwikkeling en toepassing
van het internationale recht in de
verschillende internationale
instanties wordt op de voet
gevolgd in samenspraak met het
ministerie van Justitie en met
gespecialiseerde diensten van
andere departementen. Zo wor-
den met name de werkzaamhe-
den van het Comité van
Jurisconsulten van de EU
(COJUR), van de Raad van
Europa (CADHI) en van de VN
opgevolgd evenals de werkzaam-
heden van de Zesde Commissie
van de Algemene Vergadering
van de VN. 

- De directie-generaal Juridische
Zaken heeft ook een centrale
coördinerende functie op het vlak
van de omzetting van Europese
richtlijnen. Ze gaat na in hoever-
re de omzetting al of niet gebeurt
en welke inbreuken er eventueel
begaan worden tegen de
Europese regelgeving. Hiervoor

5 De geschillen die binnen het kader van het Verdrag van de Rechten van de Mens voor het Hof in Straatsburg worden gebracht, worden voor
de Belgische staat opgevolgd door het ministerie van Justitie.
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werd in de zomer van 2001 een
nieuwe en grotere databank
opgestart. Die zal de wisselwer-
king tussen de federale en gefe-
dereerde eurocoördinatoren
(‘trajectbeheerders’) makkelijker
en efficiënter maken. De directie-
generaal Juridische Zaken is ook
het coördinatiecentrum voor
klachten over de werking van de
interne markt binnen de EU.

- De directie-generaal Juridische
Zaken waakt ook over de toepas-
sing van de Conventie van Wenen
over verdragsrecht en beheert de
dossiers aangaande de opname
van verdragen in het interne
recht.

- Als er een internationaal verdrag
wordt opgesteld, geeft deze
directie-generaal advies over de
vorm en de eindclausules. Zodra
de onderhandelingen over een
verdrag van de Belgische federa-
le staat6 zijn afgelopen, zorgt
deze dienst er ook voor dat het
document op de geëigende
manier  wordt ondertekend,
bekrachtigd en gepubliceerd. In
2001 bevonden er zich ongeveer
350 verdragen in een van de
hierboven beschreven stadia.

- Vele specialisten (advocaten,
magistraten, ambtenaren, diplo-
maten, studiecentra) wenden zich
tot de juridische dienst om infor-
matie te verkrijgen over de
inwerkingtreding van een
bepaald verdrag en de reserves
die erin zijn opgenomen. Er
wordt gewerkt aan een interne
gegevensbank om deze informa-
tieverstrekking te optimaliseren.

- Ten slotte zijn weinigen op de
hoogte van het feit dat België
depositaris is van niet minder
dan 60 internationale verdragen.
Vroeger moesten alle verdrags-
staten onder elkaar ratificatie-
brieven uitwisselen. Elke staat
moest dus zoveel brieven verzen-
den als er andere verdragsstaten
waren. De toename van de mul-
tilaterale verdragen leidde tot een
vereenvoudiging van die proce-
dure. De uitwisseling van ratifi-

catiebrieven wordt nu vervangen
door het depot van ratificatie-
instrumenten. De verdragsstaten
hebben België in een aantal
gevallen als depositaris aange-
steld, die tot taak heeft de hele
procedure te centraliseren.
Hierdoor moet elke onderteke-
naar slechts één brief sturen,
namelijk naar de depositaris. Die
zorgt ervoor dat alle verdragssta-
ten op de hoogte worden gehou-
den. De directie-generaal
Juridische Zaken neemt die taak
op zich. Niet enkel   wordt   er
gezorgd voor de bewaring van
die verdragen, maar ook en voor-
namelijk worden de onderteke-
ningen, inwerkingtredingen,
toetredingen geregistreerd. Dat
gebeurt ook met de onderdelen
waarbij de verdragsstaten voor-
behoud maakten of bij reserves
die ze later introkken.

7. Het ministerie 

in de wereld

6 Zodra het verdrag zowel de federale staat als de Gemeenschappen en/of de Gewesten, of enkel deze laatste, betreft, zijn er specifieke proce-
dures van toepassing waar de directie-generaal Juridische Zaken niet altijd in tussenkomt.

Het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag
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7. Internationale verdragen

In 2001 startte België een groot
aantal onderhandelingen voor
internationale verdragen. Ons land
ondertekende in 2001 in totaal 122
verdragen en akkoorden.
Achtentwintig eerder getekende
verdragen en akkoorden traden in
de loop van het jaar in werking.
Een aantal van die verdragen werden
reeds in de loop van dit jaarverslag
vermeld.

België was eveneens actief in
onderstaande sectoren:

Luchtvaartsector 

In 2001 ondertekende België lucht-
vaartakkoorden met Hongarije,
Litouwen, Chili en Bahrein. Het
Belgisch-Koreaanse luchtvaartak-
koord van 4 juni 1975 werd op 20
april geamendeerd. 

Maritieme sector

Op 23 april werd in naam van de
BLEU (Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie) een akkoord
ondertekend met Litouwen. Voorts
hadden onderhandelingen plaats die
leidden tot de parafering van mari-
tieme akkoorden tussen de BLEU en
Estland op 16 mei, tussen de BLEU
en Israël op 12 juli en tussen de
BLEU en Georgië op 12 september.

Rijn- en binnenvaart

België was in 2000 en 2001 voor-
zitter van de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart (CCR).  De werk-
zaamheden van de CCR resulteer-

den in de Akte van de
Mannheimwateren. Het gaat hierbij
om de Rijn, zijn zijrivieren en mon-
dingen en scheepvaartwegen van
de Rijn naar België. Ongeveer 80
procent van het Europese binnen-
vaartverkeer loopt via deze water-
wegen. De Akte voorziet in de
vestiging van een geïntegreerde
gemeenschappelijke vervoersmarkt
(80% van de Europese binnenvaart)
met als grote principes: 

- vrijheid van scheepvaart, inclu-
sief bevrachting;

- gelijkheid van behandeling;

- eenheid van regime en gemeen-
schappelijke reglementering.

Tijdens het Belgische voorzitterschap
werd een samenwerkingsakkoord
met de Europese Commissie voorbe-
reid en vond de eerste gemeenschap-
pelijke vergadering met de
Internationale Donaucommissie
plaats (Boedapest, 22 juli 2001).  De
CCR en de Donaucommissie zullen
gezamenlijk onderzoeken welke hin-
dernissen een wederzijdse opening
van de vervoersmarkten voor de
binnenvaart in de weg staan.
Bijzondere aandacht gaat naar de
harmonisatie van het vervoersrecht.
De ondertekening van de overeen-
komst van Boedapest, ‘de CMNI-
overeenkomst’, op 22 juni was een
stap in die richting.

Wegvervoer

In 2001 waren er bijeenkomsten
van de Gemengde Commissies
Wegvervoer met Bulgarije (eerste
onderhandelingsronde voor een
nieuw akkoord), met Georgië (para-
fering op 23 mei), met Hongarije

(onderhandeling nieuw akkoord) en
met de Baltische Staten (uitvoering
van het bestaande akkoord
Benelux-Baltische Staten). Na
jarenlang onderhandelen werd op
14 december een bilateraal akkoord
ondertekend tussen België en
Canada inzake wederzijdse erken-
ning van rijbewijzen. 

Spoorvervoer

België onderhandelde met
Nederland en Duitsland over de
heringebruikneming en de moder-
nisering van de IJzeren Rijn, de
spoorroute die Antwerpen via
Nederlands Limburg met het Duitse
Ruhrgebied verbindt. 

Dubbelbelastingverdragen

Het primaire doel van een dubbelbe-
lastingverdrag bestaat erin te voor-
komen dat inwoners van de
betrokken landen die inkomsten ver-
werven in het andere land meer dan
een keer belastingen (een keer in het
land waar het inkomen verworven
wordt en een keer in het thuisland)
moeten betalen op dezelfde inkom-
sten of de gevolgen van dubbele
belasting af te zwakken. 

Het vermijden van dubbele belasting
wordt bereikt ofwel door het recht
van belastingheffing uitsluitend aan
de woonplaats van de belasting-
plichtige toe te kennen of aan de
‘bronstaat’. Dat houdt voor het land
waar de betrokkene woont de ver-
plichting in de in de bronstaat gehe-
ven belasting met zijn eigen
belasting te verrekenen of gewoon
inkomsten waarop in het buitenland
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reeds belastingen is betaald, vrij te
stellen. 

De landen die een belastingverdrag
afsluiten, verbinden er zich toe
elkaars belastingadministratie vol-
doende inlichtingen te verschaffen
zodat de belastingen op de afgespro-
ken manier kunnen geheven worden.

In sommige overeenkomsten staat
ook dat de landen elkaars admi-
nistratie de nodige bijstand zullen
verlenen bij het invorderen van de
belastingen.

Ten slotte bevatten de overeenkom-
sten ook bepalingen betreffende de
regeling voor onderling overleg, de
beperking van de werking van de
overeenkomst en het principe van
non-discriminatie gebaseerd op de
nationaliteit. De meeste overeen-
komsten die België de laatste jaren
heeft gesloten, sluiten aan bij het
model dat door de OESO werd opge-
steld.

België ondertekende in de loop van
2001 volgende dubbelbelastingsak-
koorden:

- Nieuw dubbelbelastingsakkoord
tussen België en Nederland,
ondertekend in Brussel op 5 juni.

- Dubbelbelastingsakkoord tussen
België en Kroatië, ondertekend in
Brussel op 31 oktober.

- Dubbelbelastingsakkoord tussen
België en de Republiek Armenië,
ondertekend in Brussel op 7 juni.

- Verdrag tussen België en Polen,
ondertekend in Warschau op 20
augustus.

8. België in multilaterale
fora

In de loop van dit verslag werden
reeds enkele belangrijke multilate-
rale fora vernoemd waarin België in
2001 een belangrijke positie innam:
EU, VN, NAVO, OVSE, …
Benevens deze organisaties is er
nog een aantal andere internatio-
nale instellingen waarvan België lid
is en waarin ons land in 2001 een
belangrijke rol vervulde.

Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie
(WHO) werd opgericht in 1995 en
telt 144 lidstaten. De WHO is de
opvolger van de GATT-akkoorden
(General Agreement on Tariffs and
Trade), opgericht na de Tweede
Wereldoorlog. 

Gedurende de voorbije halve eeuw
kende de wereldhandel een enorme
groei. De uitvoer van goederen nam
met gemiddeld 6% per jaar toe.
Sinds 1950 is de wereldhandel met
14 vermenigvuldigd. De GATT en
WHO droegen in grote mate bij tot
de uitbouw van een efficiënter han-
delsregime. Dit werd geleidelijk
gerealiseerd, door middel van een
aantal onderhandelingsrondes
onder de auspiciën van de GATT.
De laatste ronde, de Uruguay-
ronde, had plaats van 1986 tot
1994. Zij lag aan de basis van  de
oprichting van de WHO. 
Met het afsluiten van de Uruguay-
ronde kwam geen eind aan de
onderhandelingen over de verdere
vrijmaking van de wereldhandel. Er
werden sindsdien al onderhande-
lingen gevoerd over de telecommu-
nicatiediensten, de franchisehandel
in informatietechnologieproducten,

7. Het ministerie 

in de wereld

De Nobelprijs voor de Vrede 2001 ging naar de Verenigde Naties en naar secretaris-generaal Kofi
Annan, Oslo, december 
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de financiële diensten en de
elektronische handel. 
Momenteel zijn er onderhandelin-
gen over de dienstensectoren en de
landbouwsector. België neemt daar-
aan actief deel.         

Start van een nieuwe onderhande-
lingsronde

2001 was een belangrijk jaar voor
de multilaterale economische
betrekkingen. Het akkoord dat tij-
dens de 4de Ministeriële
Conferentie van de Wereldhandels-
organisatie te Doha in november
werd bereikt, betekent de start van
een nieuwe onderhandelingsronde.
De Belgische belangen, die door
alle EU-lidstaten worden gedeeld,
werden op uitstekende manier door
de Commissie verdedigd tijdens de
onderhandelingen. Minister Neyts
slaagde erin als voorzitter van de
Raad de coherentie en dus de slag-
kracht van de EU op de conferentie
te verzekeren.

Voor België zijn deze onderhande-
lingen over een verdere, geordende
ontwikkeling van de wereldhandel
in het kader van de WHO van groot
belang.

Ten eerste heeft ons land een
wezenlijk belang bij de groei van de
internationale handel. Meer dan
70% van het Belgische BNP is
immers afkomstig van de export
van goederen en diensten.
Verbeterde markttoegang door ver-
minderde tarieven en afschaffing
van niet-tarifaire belemmeringen,
verdere vrijmaking van de dien-
stensector en vereenvoudiging van
de handelsprocedures zijn voor het
Belgische bedrijfsleven prioritair. 

Ten tweede schept de WHO een regu-
lerend kader voor die wereldhandel,
wat aansluit bij het globaliseringsbe-
leid van ons land. In het kader van
global governance is het immers van
belang de ontwikkelingen inzake
internationale handel te zien in
samenhang met de sociale dimensie,
de milieudimensie en de ontwikke-
lingsdimensie van globalisering.

Doha betekende in die zin een halte
op de weg die verder loopt naar
Monterrey (Conference on
Financing for Development, maart
2002) en naar Johannesburg
(World Summit on Sustainable
Development, september 2002).

- De ontwikkelingsdimensie loopt
als een rode draad door de Doha
Development Agenda en de
onderhandelingen moeten via
Special and Differential Treat-
ment, technische assistentie en
capaciteitsopbouw leiden tot een

betere deelname van de ontwik-
kelingslanden aan de wereldeco-
nomie.

- Wat de verdere regelgeving
betreft, is er een belangrijke con-
crete stap gezet om de milieudi-
mensie van de wereldhandel
vorm te geven. De EU heeft
ervoor gezorgd dat er onmiddel-
lijk onderhandelingen worden
opgestart over het leefmilieu en
dat verduidelijking van de relatie
tussen de WHO-regels en de han-
delsregels van de Multilaterale
Milieuakkoorden daar deel van
uitmaakt. Dit is een belangrijke
doorbraak. Verder biedt de
onderhandelingsagenda het per-
spectief van een uitbreiding van
de milieuthema’s op de 5de
Ministeriële Conferentie.

- Voor de Singapore-thema’s, die
tot de prioriteiten van ons
bedrijfsleven behoorden, name-
lijk investeringen, concurrentie,
trade facilitation en transparantie
inzake overheidsaanbestedingen,
werd eveneens het principe van
onderhandelingen vastgelegd.
Deze zullen na de 5de
Ministeriële Conferentie worden
opgestart op basis van een expli-
ciete consensus over de onder-
handelingsmodaliteiten. 

- Ook op het vlak van landbouw is
er reden tot tevredenheid. De
onderhandelingen zullen streven
naar een verdere verbetering van
de markttoegang en afbouw van
de verschillende vormen van
handelsverstorende steun. Naast
de handelsaspecten zal ook met
de non-trade concerns terdege
rekening worden gehouden.

Openingsceremonie van de Vierde ministeriële Conferentie
van de Wereldhandelsorganisatie, Doha, 9 november 
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Inzake exportsubsidies werd een
compromis bereikt.  De afschaf-
fing van de exportsteun blijft als
doelstelling  bewaard, maar zon-
der dat dit een engagement
inhoudt  ten aanzien van de uit-
komst van de onderhandelingen. 

- Zoals steeds het geval is bij mul-
tilaterale onderhandelingen,
verliep niet alles precies zoals
ons land en de EU het hadden
gewenst. Ondanks alle inspan-
ningen bleek het niet mogelijk
de tegenstand van de ontwikke-
lingslanden met betrekking tot
het thema van de fundamentele
arbeidsnormen om te buigen.
Een verwijzing in de Ministeriële
Verklaring naar de uitbouw van
een permanent forum tussen de
Internationale Arbeidsorgani-
satie (IAO) en andere internatio-
nale organisaties, waaronder de
WHO, bleek niet haalbaar. Door
toedoen van de EU is de zinsne-
de die de dialoog over funda-
mentele arbeidsnormen beperkte
tot de IAO, geschrapt. Dat maakt
het mogelijk verder te ijveren
voor een permanent forum. Met
het oog daarop werd trouwens
een verklaring toegevoegd aan
de conclusies van de Raad
Algemene Zaken van 14 novem-
ber, waarin de Raad en de
Commissie deze doelstelling
bevestigen.

In 2002 zal dus kunnen worden
voortgebouwd op de resultaten die
in 2001 op het vlak van de multi-
laterale handel werden geboekt.
Het komt er nu op aan de concrete
Belgische standpunten en belan-
gen te identificeren en ze via de

Europese Commissie in de onder-
handeling binnen de WHO te ver-
dedigen. Daarnaast zal dit
ministerie zich ook in dit forum
blijven inzetten voor een even-
wichtige globalisering. De ontwik-
keling van het concept van global
public goods is in die zin een
belangrijke uitdaging. Via techni-
sche assistentie en capaciteitsop-
bouw op het vlak van de handel
wil ons land zich inspannen voor
een betere integratie van de ont-
wikkelingslanden in de wereldeco-
nomie. 

Vorderingen in de lopende onder-
handelingen 

In 2001 werden de onderhandelin-
gen over de diensten in het raam
van de built-in agenda van de
WHO voortgezet. Tijdens het eerste
trimester van 2001 diende de EU
twaalf sectorale onderhandelings-
voorstellen in bij de ‘Dienstenraad’.
In maart 2001 vond de Stocktaking
Exercise plaats te Genève. Daar
werden de onderhandelingsricht-
snoeren voor de handelingen
goedgekeurd. De ‘Dienstenraden’
van mei, juli, oktober en december
onderzochten de inmiddels meer
dan honderd onderhandelings-
voorstellen die door de WHO lid-
staten werden ingediend. 
De Ministeriële Conferentie in
Doha bracht de onderhandelingen
over de diensten onder in het
geheel van de Doha Development
Round.

Gedurende de tweede helft van
2001 zat België het ‘Comité 133
Diensten’ voor. In die periode werd

veel aandacht besteed aan de
voorbereiding van de bilaterale
verzoeken tot marktopening. Met
het oog hierop had een consultatie
plaats van de ambassades van EU-
landen en werden missies georga-
niseerd van de Europese
Commissie in het buitenland. Deze
verzoeken tot marktopening moe-
ten, in overeenkomst met de dead-
lines die in Doha zijn vastgesteld,
tegen 30 juni 2002 in Genève wor-
den ingediend. In dezelfde periode
maakten de EU-lidstaten een stand
van  zaken op van de mate van
openheid in hun eigen diensten-
markten. Deze oefening  moet het
mogelijk maken tegen maart 2003
het onderhandelingsaanbod van
de EU te formuleren. Gezien de
zeer verspreide bevoegdheidsver-
deling in België, werden bijna alle
federale, Gemeenschaps- en
Gewestelijke ministeries geconsul-
teerd.

België nam eveneens deel aan het
World Services Forum dat van 19
tot 21 september in Hongkong
werd georganiseerd en aan het
European Services Forum in
Brussel.

7. Het ministerie 

in de wereld
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Internationale financiële
instellingen: Internationaal
Monetair Fonds (IMF) en de
Wereldbank (WB)

Internationaal Monetair
Fonds: IMF

Het IMF werd in 1945 door 29 landen
opgericht op basis van de akkoorden
van Bretton Woods.  Het hoofddoel
van het IMF is het vermijden van cri-
sissen in het internationale monetair
systeem. Daarvoor moedigt het IMF
haar lidstaten aan om een gezond
economisch beleid te voeren. Het IMF
omvat eveneens een fonds. Op dit
fonds kunnen de 183 lidstaten een
beroep doen als ze in financiële pro-
blemen zitten.

Om de evenwichtige expansie van de
wereldeconomie en de stabiliteit van
de wisselkoersen te bevorderen en de
competitieve devaluaties te voorko-
men, gaat het IMF als volgt te werk:

- Het geeft leningen aan landen die
problemen hebben met hun beta-
lingsbalans als gevolg van structu-
rele hervormingen.

- Het  waakt over de financiële ont-
wikkelingen en het financiële
beleid zowel op nationaal als inter-
nationaal niveau en geeft econo-
misch advies.

- Het verleent technische steun aan
de regeringen en centrale banken. 

België is in het IMF met 2,14% van de
stemmen aanvoerder van een consti-
tuency die 9 kleine Europese landen
groepeert en die in totaal 5,2% van de
stemmen heeft. Deze groep wordt
enkel voorafgegaan door de

Verenigde Staten (16,3%), Japan
(6,2%), Duitsland (6,1%), Frankrijk
(5%) en Groot-Brittannië (5%).

Wereldbank: WB 

De Wereldbank werd samen met het
IMF opgericht. Deze organisaties
zijn samen bekend als de ‘instellin-
gen van Bretton Woods’. De WB
staat leningen toe, geeft raad en
technische bijstand en speelt de rol
van katalysator in de bevordering
van de investeringen in de minst-
ontwikkelde landen. In 2001 waren
er voor bijna 120 miljard dollar
lopende leningen, voor een onder-
schreven kapitaal van 190 miljard
dollar. De 7 rijkste landen in de
wereld (de G7) waren met 43% van
het kapitaal de belangrijkste onder-
schrijvers. België heeft voor 3,5
miljard dollar onderschreven, wat
1,8% van het onderschreven kapi-
taal en van de stemrechten ver-
tegenwoordigt. Er werken bij de
WB 80 Belgen, waarvan 55 voor de
internationale sector. 

Organisatie voor de
Internationale
Burgerluchtvaart: ICAO

Het jaar 2001 was als gevolg van de
recessie en de aanslagen van 11
september een moeilijk jaar voor de
luchtvaart. België trachtte deze
problemen het hoofd te bieden door
onder meer deel te nemen aan de
werkzaamheden van de 33ste zit-
ting van de ICAO (International
Civil Aviation Organization) die
van 25 september tot 5 oktober
plaatsvond in Montreal. Daar werd
vooral gesproken over de veiligheid

in de burgerluchtvaart, de econo-
mische gevolgen van de aanslagen
van 11 september op de luchtvaart-
sector en de bescherming van het
milieu. 

Voedsel- en
Landbouworganisatie: FAO

Van 2 tot 13 november vond de
31ste Conferentie van de FAO (Food
and Agriculture Organisation of the
United Nations) plaats. Deze confe-
rentie neemt de voornaamste
beslissingen betreffende de werking
voor de volgende twee jaren en legt
ook de begroting vast. Als voorzit-
ter van de Europese Unie heeft
België er het Europese standpunt
gecoördineerd. Ons land slaagde
erin op alle punten een consensus
binnen de Europese Unie tot stand
te brengen, ook wat betreft het
Internationaal Verdrag inzake het
bewaren van genetische rijkdom-
men van planten voor de voeding
en de landbouw. Dit verdrag werd
na zeven jaar uiterst moeilijke
onderhandelingen bijna unaniem
goedgekeurd. Naast de Conferentie
had in 2001 normaal een wereldtop
moeten plaatsvinden. Deze topcon-
ferentie zou de uitvoering van het
actieplan van 1996 evalueren uit-
gaand van de vraag ‘welke vooruit-
gang is geboekt in de halvering
tegen 2015 van het aantal mensen
die honger of aan ondervoeding lij-
den’. Door de aanslagen van 11 sep-
tember in de Verenigde Staten,
moest deze top worden uitgesteld.
De conferentie besliste deze belang-
rijke bijeenkomst te doen plaatsvin-
den van 10 tot 14 juni 2002.
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Organisatie van de VN voor
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur: UNESCO

België hecht ook veel belang aan zijn
lidmaatschap en de doelstellingen
van de UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization). Daar werd in 2001
gedebatteerd over de teruggave van
onrechtmatig geëxporteerde culturele
goederen en de opbouw van een
onderwijsnet in Afghanistan.

Organisatie voor
Economische Samenwerking
en Ontwikkeling: OESO

De OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) lijkt haar identiteitscri-
sis te boven zijn gekomen. Binnen de
OESO werd een reflectieoefening
gehouden over haar doelstellingen en
haar werkingsstructuren. De organi-
satie verkent nu nieuwe terreinen die
op de voorgrond zijn gekomen als
gevolg van de mondialisering van de
economie, zoals de duurzame ontwik-
kelingssamenwerking, de kennis-
maatschappij en de migratie. 
België heeft onder meer bijgedragen
aan volgende ontwikkelingen:

- België speelde een actieve rol op
het driedaagse Forum van de OESO
(1.400 deelnemers), georganiseerd
in het kader van de OESO-raad op
ministerieel niveau (14 tot 17 mei).

- Voor het eerst werd op OESO-
niveau, op aansporen van België,
een economisch onderzoek uitge-
voerd over de eurozone (28 februa-
ri) en werd deze als ‘entiteit’ erkend
en vertegenwoordigd door de voor-
zitter (België). 

- In het kader van de ontwikkelings-
samenwerking keurde de OESO-
raad de ontbinding van de hulp
goed, waarvoor België gedurende 3
jaar een voortrekkersrol speelde.

- Hervorming van de OESO-ontwik-
kelingsorganen: op Belgisch aan-
dringen werd een werkgroep
opgericht die moet zorgen voor
grotere integratie en efficiëntie van
de vier ontwikkelingsorganen in de
OESO. 

- Het ministerie van Buitenlandse
Zaken ondersteunt de OESO-acti-
viteiten gericht op de landen van
Centraal- en Oost-Europa. Dit
kadert in het Stabiliteitspact dat via
democratisering, economische inte-
gratie, en goed nabuurschap bij de
betrokken Balkanstaten een
bewustwording probeert los te
weken. Ook wil dit pact ze tot
optreden aanzetten om het zuid-
oosten van Europa dichter bij de
Europese structuren te brengen. 

- Door bemiddeling van ons ministe-
rie kon ook een overeenkomst met
de OESO worden afgesloten
waardoor het Vlaamse Gewest een
belangrijke bijdrage zal leveren aan
projecten in Roemenië. 

- Het Development Committee voerde
op Belgisch verzoek een studie uit
naar de mogelijkheden voor de
economische ontwikkeling van de
Democratische Republiek Congo.
Deze studie zal  als uitgangspunt
dienen voor een project in samen-
werking met de Wereldbank en de
Global Coalition for Africa.

- De 100ste zitting van het
Industriecomité vond plaats in
Bergen van 25 tot 29 september. Ze

werd bijgewoond door minister van
Economie Charles Picqué en pro-
vinciale en lokale autoriteiten.

- Onder impuls van België werkte de
OESO indicatoren uit voor duurza-
me ontwikkeling. 

Ten slotte was België ook nog actief
in de Internationale Arbeidsorgani-
satie, in UNAIDS, het gemeenschap-
pelijk VN-programma tegen HIV en
aids, dat onder leiding staat van de
Belg Peter Piot, in de Wereldge-
zondheidsorganisatie en tal van
andere internationale organisaties. 

7. Het ministerie 

in de wereld

Vice-secretaris-generaal van de OESO
H. Schlogl neemt het woord op de conferentie
over nieuwe biotechnologie in het VN-hoofd-

kwartier in Bangkok, 10 juli.
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10. Het Interministeriële
Comité voor het ont-
haal van internationale
organisaties 

Het zetelbeleid  

Het ‘zetelbeleid’ kan omschreven
worden als ‘de bereidheid van de
Belgische regering om intergou-
vernementele internationale orga-
nisaties of een vertegen-
woordigingsbureau van die orga-
nisaties op haar grondgebied te
laten vestigen’. 
De grote lijnen van dat beleid wor-
den bepaald door het ministerie van
Buitenlandse Zaken in nauwe
samenwerking met andere Belgische
instanties (federale, regionale of
andere departementen). 

Historische schets

In 1966 verlieten de NAVO en de
SHAPE (Supreme Headquarters
Allied Powers Europe) Frankrijk.
De twee organisaties vonden in
België een nieuw onderkomen, de
NAVO in Brussel, de SHAPE in
Bergen. Omdat bij de vestiging
van dergelijke organisaties heel
wat komt kijken, besliste de
Belgische regering een
‘Interministerieel Comité’ (CISHIC)
op te richten. De taak van dat
comité bestond erin de coördina-
tie te verzorgen tussen de ver-
schillende instanties die bij die
vestigingen betrokken waren.
Later werd de bevoegdheid van
CISHIC uitgebreid tot het onthaal
in België van de Europese instel-
lingen en van andere internatio-

nale organisaties. België telt
momenteel 55 internationale
organisaties en/of vertegenwoor-
digingskantoren van internatio-
nale organisaties. 

Het zetelbeleid is veelomvattend: 

Het onderhandelen van zetelak-
koorden
Wanneer een internationale orga-
nisatie zich in België wenst te
vestigen, moeten eerst de juridi-
sche voorwaarden van haar sta-
tuut bepaald worden. Deze
worden neergeschreven in een
‘zetelakkoord’. In zo’n zetelak-
koord staat onder andere welke
privilegies en immuniteiten van
toepassing zijn. Bij de toekenning
van die rechten dient België reke-
ning te houden met het interna-

Vandaag de dag is samenwerking
tussen de Beneluxlanden vooral
toegespitst op de politieke samen-
werking en het overleg omtrent
Europese vraagstukken, de grens-
overschrijdende samenwerking in
verband met ruimtegebonden,
economische en persoonsgebon-
den materies evenals de voltooi-
ing van de interne markt.
Daarnaast wordt op enkele welbe-
paalde gebieden ook de economi-
sche samenwerking voortgezet. Er
wordt eveneens gewerkt aan een
versterking van de samenwerking

op terreinen van Binnenlandse
Zaken en Justitie.

Wat de politieke samenwerking
betreft, vond Beneluxoverleg
plaats op het niveau van de rege-
ringsleiders en de ministers van
Buitenlandse Zaken op 19 maart,
15 juni en 5 december. Dit gebeur-
de ter voorbereiding van de
Europese Raden van Göteborg en
Laken. De Beneluxlanden praten
met elkaar voor de Europese
Raden om zoveel mogelijk een
gemeenschappelijk standpunt te

kunnen verdedigen. Die conclu-
sies van het Beneluxoverleg wor-
den gepubliceerd in de vorm van
een ‘Benelux memorandum’. Ter
gelegenheid van de top van
Göteborg en  de top van Laken
werden twee Benelux-memoranda
aangenomen: over Justitie en
Binnenlandse Zaken en over de
toekomst van Europa. Op 5
december vond de eerste topont-
moeting plaats van de Benelux-
landen en de Visegradlanden
(Tsjechië, Slovakije, Hongarije en
Polen).

9. Coördinatie van de Beneluxactiviteiten



tionale recht, in het bijzonder
met de Europese wetgeving. 

De toepassing van privilegies en
immuniteiten
Als het akkoord eenmaal onderte-
kend is, ziet het Comité erop toe
dat de diverse Belgische autoritei-
ten de in het akkoord vastgelegde
privilegies en immuniteiten cor-
rect toepassen.  

Het onthaal van internationale
organisaties en hun personeel 
Het Comité verleent  bijstand aan
de internationale organisaties in
hun contacten met de Belgische
overheidsdiensten. Die bijstand
draait voor een groot deel rond
vastgoed. Het Comité helpt de
nieuwkomers bij het zoeken van
een geschikt gebouw, het verkrij-
gen van een stedebouw- of
milieuvergunning, enz...
België staat ook in voor de veilig-
heid van de internationale organi-
saties op haar grondgebied. Het
Comité ziet erop toe dat in dit ver-
band de afspraken worden geres-
pecteerd. 

Enkele activiteiten van het Comité
in 2001 
In 2001 waren er onderhandelin-
gen over drie zetelakkoorden:
zetelakkoord voor het Internatio-
nal Plant Genetic Resources
Institute, voor de Economische en

Monetaire West-Afrikaanse Unie
en voor de Toezichtautoriteit van
de Europese Vrijhandelsassociatie.

Het Comité kwam tussen in de
onderhandelingen over de nieuwe
NAVO-site. Voor de SHAPE zocht
het Comité naar bijkomende huis-
vestingsmogelijkheden voor mili-
tairen (SHAPE VILLAGE). Op
vraag van het ministerie van
Financiën werd een nieuwe defi-
nitie van de fiscale privilegies uit-
gewerkt. 

De nakende uitbreiding van de EU
zorgt voor problemen op het vlak
van de beschikbare ruimte. Het
Europees Parlement meent 40.000
vierkante meter meer ruimte
nodig te hebben, de Raad onge-
veer 125.000. Naast noden die
verbonden zijn aan de uitbreiding,
is er de beslissing van de top van
Nice om de Europese Raden in de
toekomst in Brussel te laten

plaatsvinden. In die context moet
België het nodige doen om die
topbijeenkomsten in de best
mogelijke omstandigheden te
laten verlopen, wat misschien ook
inhoudt dat het een speciaal
gebouw moet laten optrekken. 

Van verscheidene internationale
ambtenaren kwam de vraag tot
het organiseren van  informatie-
sessies over veiligheid en preven-
tie. Het Comité en het ministerie
van Binnenlandse Zaken gingen
daarop in. Het Comité kreeg daar-
enboven de opdracht een infor-
matie- en  preventiebureau inzake
veiligheid op te zetten. 

Het Comité werkte samen met de
directie bevoegd voor de registra-
tie van voertuigen om de nieuwe
nummerplaten (wit met blauw
opschrift) voor internationale
ambtenaren in te voeren. 

7. Het ministerie 

in de wereld

Het Europees Parlement in Brussel 
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8. Communicatie

Het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft
een lange en stevig onder-

bouwde traditie inzake relaties met
de pers en met het publiek.

A. Relaties met de pers

De woordvoerder van het ministerie
houdt wekelijks een persbriefing om
het Belgische standpunt omtrent
kwesties uit de actualiteit toe te lich-
ten en vragen van journalisten te
beantwoorden. Daarnaast zijn er
veelvuldige telefonische contacten.
Rond specifieke onderwerpen wor-
den vaak extra ontmoetingen met de
pers georganiseerd. Alle basisinfor-
matie zoals officiële persberichten en
toespraken van de minister  kunnen
geraadpleegd worden op de ver-
nieuwde website van de
persdienst van het ministerie
(www.diplobel.org/press).

Daarnaast verzorgde de Persdienst
zoals elk jaar de accreditaties van bui-
tenlandse correspondenten die zich in
België komen vestigen en onder-
steunde hij zendingen van Belgische
journalisten naar het buitenland. 
Tot slot zag het ministerie van
Buitenlandse Zaken in 2001 een lang
gekoesterde droom in vervulling
gaan. Op initiatief van de federale
regering werd in juli het nieuwe en
prestigieuze internationale perscen-
trum ‘Residence Palace’ geopend in
het centrum van de Europese wijk
(www.residencepalace.be). Hiermee
beschikken de 900 buitenlandse cor-
respondenten in Brussel eindelijk
over een permanente structuur, ver-
gelijkbaar met perscentra in andere
internationale hoofdsteden.

B. Relaties met het publiek

De dienst Relaties met het Publiek
fungeert als schakel tussen het
publiek - de gebruiker van de dien-
sten - en de administratie
Buitenlandse Zaken van het
ministerie. Daaronder vallen ook de
diplomatieke en consulaire posten
in het buitenland. De Directie-
generaal Internationale Samen-
werking beschikt over een eigen
informatiedienst.

De activiteiten van de dienst Relaties
met het Publiek omvatten:

- Het verstrekken van informatie op
aanvraag van het publiek.

- Het ontwikkelen van initiatieven
en informatiemateriaal ten behoe-
ve van het publiek.

- De behandeling van klachten
over de ontvangst zowel in de
buitenlandse posten als door de
administratie in Brussel.

1. Verstrekken van
informatie op aanvraag
van het publiek

Ook gedurende het jaar 2001 speelde
de dienst Relaties met het Publiek
zijn rol als informatieverstrekker. Dit
gaat voornamelijk over die activitei-
ten van het ministerie waarmee bur-
gers, instellingen en ondernemingen
te maken krijgen of waarvoor ze
belangstelling hebben. 

Per werkdag werden gemiddeld
ongeveer 120 telefonische vragen
om inlichtingen beantwoord.
Daarnaast kwamen in de loop van
het jaar 394 vragen om informatie
binnen per brief of fax. Ook werden
meer dan 500 vragen die via e-mail
werden gesteld, behandeld.

De vragen gingen onder andere over
de diensten die de Belgische diplo-
matieke en consulaire posten in het
buitenland verstrekken aan Belgen
en buitenlanders, bijvoorbeeld bij het
aanvragen van een visum. De vragen
die betrekking hadden op de dien-
sten van het departement zelf, waren
van zeer uiteenlopende aard. Zo
waren er vragen over de zakenrela-
ties van ondernemers in het buiten-
land, de bibliotheek en de archieven
van het ministerie, verdragen die
België ondertekend heeft tot en met
de nieuwe paspoorten. Mensen bel-
den bijvoorbeeld ook om te vragen
hoe het zat met de veiligheid op hun
vakantiebestemming. 

Het perscentrum van de Europese top van Laken, 14-15
december 
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2. Initiatieven en
informatiemateriaal ten
behoeve van het publiek

Om de burger nog beter van dienst te
kunnen zijn, streeft het ministerie
ernaar te anticiperen op allerhande
vragen, door informatiemateriaal ter
beschikking te stellen. 
Zo konden de reislustige Belgen ook
in 2001 op de stand van het ministe-
rie op het Vakantiesalon in Brussel
de geactualiseerde brochure “Reis
Wijs!” ophalen. Deze brochure bevat
informatie over noodzakelijke reis-
documenten, adressen van Belgische
posten in het buitenland, nuttige tips
om problemen in het buitenland te
voorkomen, etc. Deze brochure is
ook  verkrijgbaar bij de gemeente-
lijke diensten of kan geraadpleegd
worden op de website van het
ministerie (http://www.diplobel.org).

Omdat de vraag naar reisadvies
steeds toeneemt en ook meer men-
sen toegang hebben tot het inter-
net, besliste het ministerie
reisadvies via elektronische weg ter
beschikking te stellen. Tussen mei
en december 2001 werden op de
website van het ministerie reisad-
viezen voor 80 landen gepubli-
ceerd. De informatie in deze
reisadviezen spitst zich toe op de
aspecten die te maken hebben met
de veiligheid van de reiziger, voor-
al die welke beïnvloed worden door
politieke of sociale onrust in
bepaalde gebieden. Elk reisadvies
komt tot stand in nauwe samen-

werking met de betrokken
Belgische diplomatieke post. Als de
toestand in een land verandert,
wordt indien nodig het reisadvies
aangepast. De weken na 11 septem-
ber 2001 moesten mensen die zich
bezighouden met het verstrekken
van reisadviezen een tandje bijste-
ken. Het ministerie opende zes bij-
komende telefoonlijnen om op de
talrijke vragen over veiligheid op
reisbestemmingen te antwoorden.

3. Behandeling van klachten 

Dagelijks doen honderden buiten-
landers en Belgen een beroep op de

diensten van het departement, met
name op de consulaire diensten die
over de hele wereld verspreid zijn.
Hoewel wordt gestreefd naar een
klantvriendelijke dienstverlening,
gebeurt het dat een gebruiker
klachten heeft over de ontvangst
die hem te beurt is gevallen. Als
iemand een gemotiveerde, schrifte-
lijke klacht instuurt, stelt de dienst
Relaties met het Publiek een onder-
zoek in. De dienst speelt dan enigs-
zins de rol van ombudsman tussen
burger en administratie. In 2001
behandelde de dienst Relaties met
het Publiek 139 dergelijke klachten. 

8. Communicatie

Startpagina van de website van het ministerie
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A. Gebruikte afkortingen

ACS Afrika Caraïben Stille Zuidzee
AWEPA Association of West European Parlementarians

for Africa

AWEX Agence Wallone à l’exportation

BDBH Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

B-Fast Belgium First Aid and Support Team 

BIO Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden

BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BNP Bruto Nationaal Product

BTC Belgische Technische Coöperatie

CADHI European Committee on Public International
Law

CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CIA Central Intellegence Agency

CISHIC Interministerieel Comité 

CMM Commission Militaire Mixte

CMR Commissie Mensenrechten

COJUR Comité van Jurisconsulten van de EU

Coreper Comité van Permanente Vertegenwoordigers 

COREU Europees correspondentiesysteem

DDRRR Désarmement, Démobilisation, Rapatriement,
Réintégration, Réinstallation (des groupes
armés)

DGIS Directie-generaal Internationale Samenwerking

DRC Democratische Republiek Congo

EU Europese Unie

EVDB Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

FAO Food and Agriculture Organisation 

FINEXPO Comité voor financiële steun aan de export

FOX Vredesoperaties in Macedonië

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GBVB Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid

IMF Internationaal Monetair Fonds

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NGO Niet-Gouvernementele Organisatie

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

ICAO International Civil Aviation Organisation

ICBB Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid

KFOR Forces in Kosovo (Vredesoperaties in Kosovo)

OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa

SAA Stabilisatie- en Associatieakkoord

SFOR Stabilisation Force (Vredesoperatie in Bosnia)

SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling

UNDP United Nations Development Programme

UNESCO United Nations Education, Science and Cultural
Organisation 

UNIFEM Fonds van de Verenigde Naties voor vrouwen

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East 

VJRM Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

VN Verenigde Naties

WB Wereldbank

WHO Wereldhandelsorganisatie
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2-3 januari LISSABON
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: voorstelling van het programma van het Belgisch voor-
zitterschap in de diplomatieke academie

6-11 januari INDIA
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
economic Joint Commission - New Delhi
CII Partnership Summit – Hyderabad

14-15 januari STOCKHOLM
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: politieke dialoog met Japan in Trojka-formaat

16-19 januari BULGARIJE – MACEDONIE - CYPRUS - 
GRIEKENLAND

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
EU-uitbreiding, situatie Balkan, EU-voorzitterschap

18 januari BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT- Poolse premier BUZEK 

22-26 januari KINSHASA, BRAZZAVILLE, LUANDA, 
KIGALI, KAMPALA en LIBREVILLE

L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: rondreis in Centraal-Afrika

23 januari BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Trojka EU-Ouzbekistan 

23 januari BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - eerste minister van Mali

25 januari BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw: uit-
reiking Royal Export Awards (BDBH)

25 januari BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL:
Chileense minister van Buitenlandse Zaken ALVEAR

25 januari BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT-Roemeense premier
NASTASE

29 januari STOCKHOLM
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: pre-voorzitterschapsconsultaties

29 januari BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van

Buitenlandse Zaken - minister van Buitenlandse Zaken van
Guinee

29-30 januari GENEVE 
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
WHO + VN-Agentschappen

29 januari-6 februari NEW YORK en WASHINGTON 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
bezoek aan de instellingen van de VN en de Wereldbank

30 januari ZURICH
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilateraal bezoek

31 januari BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT- Litouwse premier PAKSAS 

31 januari BRUSSEL
ontmoeting L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van
Buitenlandse Zaken – Tunesische minister van Buitenlandse
Zaken B. YAHYA

1 februari PARIJS
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: pre-voorzitterschapconsultaties

4 februari BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT en minister van
Buitenlandse Zaken L. MICHEL- R. LUBBERS (HCR)

7-8 februari EU-TROJKA – Belgrado - Tirana
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

9 februari BRUSSEL
ontmoeting Koning Albert, premier Verhofstadt en minister van
Buitenlandse Zaken L. MICHEL- president Kagame van Rwanda

12 februari BRUSSEL 
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT-
Tsjechische premier  ZEMAN

11–16 februari BANGKOK
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
economische en imago-missie met Prins Filip et Prinses
Mathilde

13-14 februari KIEV en CHISINAU
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: politieke dialoog in Trojka-formaat

21–26 februari TOKIO
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw,
Economisch luik bezoek eerste minister (Tokio, Osaka en Kyoto)

B. Chronologie 2001
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23 februari BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL -
premier SIDEBE van Mali

25 februari-1 maartBURUNDI 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: offi-
cieel bezoek in kader bilaterale ontwikkelingssamenwerking

26-27 februari NICE
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: officiële ondertekening van het Verdrag van Nice

27 februari BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Joint Council EU-Mexico 

1 maart-4 maart NORRKÖPING 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: EU-
seminarie ‘Children affected by armed conflict and forces
displacement - a child rights perspective in development co-
operation and migration policies’.

5 maart BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT en minister van
Buitenlandse Zaken L. MICHEL - president R. MUGABE van
Zimbabwe

5-7 maart BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT -
Bulgaarse president STOYANOV

6 maart  LUXEMBURG
Werkbezoek E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwik-
kelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken aan Ch. Goerens, minister van
Ontwikkelingssamenwerking van Luxemburg

7 maart BERLIJN
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorbereiding EU-voorzitterschap – Bilaterale Consultaties

8 maart BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT- Macedonische
minister van Buitenlandse Zaken KERIM

8 maart PARIJS
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw
Kamer van Koophandel – Bilaterale Consultaties

9 maart STOCKHOLM
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: politieke dialoog met Rusland in Trojka-formaat

12 maart BRUSSEL 
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Europese Raad Interne Markt

13–14 maart HONGARIJE en SLOVAKIJE
officieel bezoek eerste minister + A.M. NEYTS-UYTTEBROECK,
minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,
en belast met Landbouw: voorbereiding Visegrad-
Beneluxsamenwerking

14 maart BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken- minister van Landbouw van Somalië

15 maart BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT - pre-
sident KAMARATUNGA van Sri Lanka

19 maart Raad Algemene Zaken – BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

19-20 maart LONDEN
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan ‘ministerial Round Table on Trade and Poverty in Low
Developed Countries’

21 maart GENEVE
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: jaarlijkse zitting Mensenrechtencommissie

22 maart SKOPJE en PRISTINA
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: politieke dialoog in Trojka-formaat

22-24 maart STOCKHOLM
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken en A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw: buitengewone Europese Raad

25-29 maart GUATEMALA-STAD EN SANTIAGO DE CHILI 
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: voorzitterschap, in naam van Zweden, van de dialogen
met de Groep van San José, de Groep van Rio, Mercosur en de
Andijnse Gemeenschap

27–29 maart SLOVENIË, BULGARIJE en ROEMENIË
officieel bezoek premier + A.M. NEYTS-UYTTEBROECK,
minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,
en belast met Landbouw

28 maart BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister PME – PMI van Algerije
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1-4 april NEW YORK 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan voorbereidende Prepcom van VN-conferentie voor de
Minst ontwikkelde Landen

2-5 april WASHINGTON
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: pre-voorzitterschapconsultaties

7-8 april PARIJS
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale ontmoetingen

7-13 april ETHIOPIË
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: offi-
cieel bezoek in kader bilaterale ontwikkelingssamenwerking

9 april LUXEMBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Raad Algemene Zaken
EU-trojka ARYM

18-25 april KAÏRO, JERUZALEM en de 
PALESTIJNSE GEBIEDEN

L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: pre-voorzitterschapwerkbezoek aan het Nabije Oosten

20 april   BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: onderhoud bezoek Oshima, OCHA

21–23 april SAUDIE-ARABIË
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Ondertekening investeringsakkoord + bilaterale consultaties

BAHREIN
EU-Gulf Cooperation Council

25 april PARIJS
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
OESO : High Level Meeting

25 april BRUSSEL
Openings conferentie van Brussel in het kader van het
Kimberleyproces: A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toege-
voegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw

26–28 april ZWEDEN 
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Informele Raad Interne Markt

3 mei PARIJS
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Bilateraal contact met DG OESO

5-6 mei NYKÖPING
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: informele reünie van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de EU (Gymnich)

7 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken -
Multi: onderhoud met dhr Boni Yayi, BOAD

7 mei TSJECHIË
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorbereiding Visegrad-Beneluxsamenwerking
Officieel bezoek met premier

8-11 mei BRUSSEL
Staatsbezoek van het Zweedse vorstenpaar

8-11 mei WARSCHAU – KALININGRAD – MOSKOU
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorbereiding Visegrad-Beneluxsamenwerking en voorzitter-
schap
Onderhandeling Visakwestie

9 mei PARIJS  OESO
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: in
kader onderzoek van de Belgische ontwikkelingshulp

13 mei WARSCHAU
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Conferentie Poolse Schumanstichting

13 mei BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT- VN- sec-gen. KOFI ANNAN

15 mei BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT-
Luxemburgse premier JUNCKER

15 mei PARIJS
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties 

15 mei BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Raad Algemene Zaken 

B. Chronologie 2001
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16-17 mei SKOPJE – TIRANA – SARAJEVO
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
EU-Trojka met commissaris Patten

17 mei BERLIJN
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties 

17 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Leefmilieu en Water van
Burkina Faso

17 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - dhr. Kaberuka, minister van Financiën en
Plan van Rwanda

17 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Deputy minister van Zuid-Afrika

17 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Volksgezondheid van Bolivia

18-26 mei SJANGAI, XIAN en PEKING
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken ASEM +
bilateraal bezoek

18 mei Ondertekening Bilaterale Investerings-
akkoorden met Benin, Burkina Faso en 
de Comoreneilanden:

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

21 mei Voorzitten WHO-forum met civiele maat-
schappij ter voorbereiding van Doha:

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

22 mei BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT-Hongaarse president MADL

23 mei Voorzitten Landbouwforum ter voorberei-
ding van het voorzitterschap, Doha en 
Lambermont:

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

28-30 mei BUDAPEST
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: NAVO-Raad

28 mei BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - dhr EL MASRI, Palestijns minister van
Economie 

2-4 juni SPANJE – BARCELONA
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Bilaterale Consultaties – Seminarie liberalisering nutssectoren

5 juni BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: dhr ISHWARAN, Unesco

6 juni BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT-Zweedse premier PERS-
SON

6 juni MALTA
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorbereiding voorzitterschap

6 juni BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Rector van de Universiteit van Kinshasa
RDC

7 juni BRUSSEL
ontmoeting Prins Filip en vice-eerste minister en minister van
Buitenlandse Zaken L. MICHEL - president KOCHARIAN van
Armenië

8-9 juni PARIJS
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties

11 juni LUXEMBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken en A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw: Raad Algemene Zaken + Trojka Albanië

13-14 juni BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT- presi-
dent BUSH van de VS

13 juni STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Europees Parlement: voorbereiding Belgisch voorzitterschap

14-16 juni GÖTEBORG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse Zaken
en A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
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Europese Raad
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: ontmoeting met president Bush

17 juni BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT-
Angolese president DOS SANTOS

17-21 juni RUSLAND
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Economische zending met ZKH Prins Filip

19-20 juni ATHENE
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: koninklijk bezoek

23-27 juni NEW YORK 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen - wer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan internationale VN-conferentie over HIV/Aids samen
met Prinses Astrid

25 juni LUXEMBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw:
Raad Algemene Zaken

26 juni LONDEN
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties

27 juni DUBLIN
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Iers Instituut voor Europese Aangelegenheden, toespraak en
debat Belgisch voorzitterschap

28 juni DEN HAAG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Instituut Clingendael – toespraak voorzitterschap

29 juni-2 juli DR CONGO, KINSHASA EN KISANGANI 
eerste minister VERHOFSTADT + L. MICHEL, vice-eerste minister,
minister van Buitenlandse Zaken + E. BOUTMANS, staatssecre-
taris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken: officieel bezoek in het kader
van het feest van de onafhankelijkheid, bilaterale consultaties en
bezoek aan projecten in kader ontwikkelingssamenwerking

2-5 juli ANKARA, STRAATSBURG, MADRID, 
BERLIJN en LUXEMBURG

L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde bij het begin van het voorzitterschap

3 juli BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT – Noorse premier STOL-
TENBERG

4 juli STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Europees Parlement – voorstelling programma Belgisch voorzit-
terschap

Reflectie over toekomst van Europa met ‘Vrienden van Laken’

5 juli BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL –
Macedonische minister van Buitenlandse Zaken MITREVA

5 juli  BRUSSEL
Ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Zimbabwaans oppositieleider Morgan Tsvangirai 

6 juli PARIJS
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde bij het begin van het voorzitterschap

6 juli BRUSSEL 
Ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Macedonische minister van Buitenlandse Zaken,
Llinka Mitreva 

8-9 juli NEW YORK
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: VN-Conferentie over kleine wapens

7-10 juli WASHINGTON
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Bilaterale consultaties WHO

8 juli BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT -
Roemeense president ILIESCU

10 juli BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL en
staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking E. BOUT-
MANS - Cubaans minister van Buitenlandse Zaken PEREZ
ROQUE

10 juli BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT - premier ORBAN van
Hongarije

11 juli BRUSSEL 
toespraak Europees Parlement over bevoegdheidsafbakening –
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

11 juli BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT - pre-
sident OBASANJO van Nigeria

B. Chronologie 2001
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11 juli BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - EU : Mevr. ANDERSON, minister van
Ontwikkelingssamenwerking van Zweden

12 juli NYKÖPING EN HELSINKI
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde bij het begin van het voorzitterschap

12 juli BRUSSEL
voorstelling door A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toege-
voegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw, van de brochure ‘Diplomatie en Ondernemers’ met
Prins Filip en het VBO 

ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Nigeriaanse president Olegun Obasanjo, opvol-
ging economische missie 

12 juli BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - EU : M. PENN, UK

13 juli LISSABON
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde bij het begin van het voorzitterschap

15-18 juli GENEVE
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan de High Level Segment van Ecosoc

16 juli BRUSSEL
Raad Algemene Zaken ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTE-
BROECK, minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse
Zaken, en belast met Landbouw met directeur-generaal van de
FAO, Jacques Diouf

17 juli BRUSSEL
Raad Algemene Zaken  
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken 
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten van de Associatieraad met Hongarije en
Samenwerkingsraden met Kazachstan en Kirgisië

17 juli BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: dhr MOORE, WHO

17 juli BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: de heer SOMAVIA, DG van IAO

18-19 juli ROME
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde bij het begin van het voorzitterschap

18 juli BRUSSEL 
bilaterale ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister,
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast
met Landbouw met Indiase minister van
Landbouwontwikkeling, Venkaiah Naidu 

bilaterale ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met
Landbouw met Brits minister Buitenlandse Handel – WHO en
Diamant

18 juli BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: dhr ROGERSON, vertegenwoordiger
WB bij EU

19 juli BRUSSEL
Bilaterale ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toe-

gevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met
Landbouw met minister van Buitenlandse Zaken van Andorra

23-28 juli HANOI
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: ASEAN regionaal forum en post-ministeriële consulta-
ties met de ASEAN-landen

23 juli BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorzitten van de Europese Landbouwraad

29 juli-6 augustus ECUADOR
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
bezoek in kader bilaterale ontwikkelingssamenwerking

31 juli STRAATSBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: ondertekening van het Verdrag over de minderheden,
Raad van Europa

14 augustus KOPENHAGEN
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: hoofdstedenronde begin voorzitterschap

17 augustus REYKJAVIK
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties

22-25 augustus HAVANA
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: politieke dialoog met Cuba in Trojka-formaat
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24 augustus Bezoek aan landbouwbedrijven in Limburg -
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

26 augustus ALPBACH
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: conferentie over de relaties met Rusland en de Verenigde
Staten

27 augustus LJUBLJANA
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: bilaterale consultaties

28 augustus BRUSSEL
ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en met Landbouw met
UNICE ter voorbereiding van Doha

ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Roemeens minister van Europese Integratie

29 augustus-8 september DURBAN
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: VN-Conferentie strijd tegen het racisme en de xenofobie 

3 september BRUSSEL
ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Ketule Masire, facilitator voor de DRC

4-5 september STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw
Debriefing voorzitterschap Europees Parlement

Reflectie over de toekomst van Europa met de ‘Vrienden van
Laken’

6 september BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT -
Chinees premier ZHU Rongji

6 september BRUSSEL
ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
met Japans minister van Landbouw

6-7 september BRUGGE
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorzitten van de Europese Informele Raad Buitenlandse Handel 

7-8 september GENEVE 
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen - wer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan de ‘Tidewater II meeting’ (OESO)

8-9 september GENVAL 
Deelname aan Informele Raad Algemene Zaken (Gymnich) 

9-12 september MAROKKO
Economische en imagozending met Prins Filip - A.M. NEYTS-
UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

10-11 september YALTA
premier VERHOFSTADT en L. MICHEL, vice-eerste minister,
minister van Buitenlandse Zaken: EU-OEKRAÏNE Top

12 september BRUSSEL
ontmoeting Prins Filip en premier VERHOFSTADT- Chileens
president LAGOS

12 september BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: Dhr MADAVO – Wereldbank

13 september BRUSSEL
ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken

13 september BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - onderhoud Chileense delegatie

14 september BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
publiek debat met NGO’s over landbouwaangelegenheden

16-18 september ALDEN BIESEN
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Informele Landbouwraad

18 september BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - PEREZ DE CUELLAR uit Peru

20 september WASHINGTON
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: ministeriële EU-VS

20 september BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - dhr. TOURE, president UEMOA

24-29 september ISLAMABAD, TEHERAN, KAÏRO
en DAMASCUS

o.a. L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: in het kader van de internationale antiterrorisme-coalitie
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24 september BELFAST
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw:
congres Europese Landbouw

24 september BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister Financiën van Niger

25 september LONDEN 
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bilaterale Consultaties Europese Conventie - Diamant

1 oktober BRUSSEL
ontmoeting met het personeel van de BDBH- A.M. NEYTS-UYT-
TEBROECK, minister, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

2-3 oktober STRAATSBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: maandelijkse bijeenkomst Europees Parlement

2 oktober BRUSSEL
ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met
Landbouw met Russische minister van Handel, GREF

Opening Conferentie ‘Investing in Russia’ - A.M. NEYTS-UYT-
TEBROECK, minister, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw

PARIJS
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
seminarie ‘Voedselveiligheid’

3 oktober BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT - pre-
sident POETIN van Rusland

3 oktober STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
debriefing voorzitterschap Europees Parlement

3 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - staatssecretaris voor Ontwikkelings-
samenwerking van Mexico

7-8 oktober LUXEMBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: gewone Raad Algemene Zaken

7-9 oktober GENEVE
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan High Level Segment ‘5th Conference of the Parties tot
the UN Convention to Combat Desertification’

8-9 oktober LUXEMBURG
Raad Algemene Zaken
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw: voor-
zitten Associatieraden met Marokko en Tunesië

10 oktober BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten ontmoeting EU-Afrika over de WHO

10 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Buitenlandse Zaken van
Burundi

11oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Buitenlandse Zaken van
Kaapverdië

14 oktober BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT-
president CHAVEZ van VENEZUELA

14-15 oktober ESTLAND – LETLAND
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

15 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi : dhr LUBBERS hoog commissaris
Vluchtelingen

15 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Financiën van  Burundi

16 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Multi: DIALLO, sec. exécutif
Désertification

17 oktober LUXEMBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: buitengewone Raad Algemene Zaken
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17 oktober BRUSSEL
Ontmoeting met NGO’s en VBO ter voorbereiding van Doha-
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw

17-20 oktober SENEGAL
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
Gemengde Commissie inzake ontwikkelingssamenwerking

18 oktober SLOVAKIJE
A. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd voor
Buitenlandse Zaken minister, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

22 oktober BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT - Bulgaarse premier
S. SAXE-COBOURG-GOTHA

22-24 oktober NEW YORK
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: gesprekken met SG Kofi ANNAN en speciaal vertegen-
woordiger voor Afghanistan BRAHIMI

22 oktober SLOVENIË
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

22 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwik-
kelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buiten-
landse Zaken - minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador

23 oktober LUXEMBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten van de Europese Landbouwraad

24 oktober STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
debriefing voorzitterschap Europees Parlement

25-26 oktober AGADIR
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: Mediterraans Forum over terrorisme en bilateraal onder-
houd met Marokko

25-26 oktober ROEMENIË – BULGARIJE
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

28 oktober LUXEMBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Informele ontmoeting Europese minister van Handel
ter voorbereiding DOHA

29-30 oktober LUXEMBURG 
Raad Algemene Zaken

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Associatieraden met Armenië, Azerbeidzjan en
Georgië

30 oktober BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT - premier RACAN van
Kroatië

30 oktober 
CENTRAAL-AZIË: Achkabad/TURKMENISTAN, Douchanbe/
TADZJIKISTAN, Tachkent/OEZBEKISTAN, MOSKOU

31 oktober POLEN – LITOUWEN
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

31 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Bolivia: verslag onderhoud met minister
van Buitenlandse Zaken

31 oktober BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - SADC : de heer RAMSAMY, secretaris-
generaal SADC

31 oktober-6 november SOEDAN
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: zen-
ding, samen met UNICEF, in het kader van onze steun aan de
bevrijding en opvang van kindsoldaten

2 november
o.a. L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: in het kader van de internationale anti-terrorismecoali-
tie

5 november BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT – minister van Buiten-
landse Zaken KAMILOV van Oezbekistan

5 november ROME   -  FAO-ministeriële
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
toespraak namens het voorzitterschap

6 november BRUSSEL
ontmoeting premier VERHOFSTADT en L. MICHEL, vice-eerste
minister, minister van Buitenlandse Zaken - president KABILA
van DR Congo

B. Chronologie 2001
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7-8 november STRAATSBURG
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: maandelijkse zitting Europees Parlement  

7-14 november QATAR – DOHA
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw: leiden
Belgische delegatie WHO-ministeriële

9-15 november NEW YORK
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: dialoog over de beschavingen/Algemene Vergadering
VN

11-15 november PALESTIJNSE GEBIEDEN
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
Gemengde Commissie inzake ontwikkelingssamenwerking

16-18 november KAÏRO, JERUZALEM en de 
PALESTIJNSE GEBIEDEN

zending van de Europese Raad naar het Nabije Oosten

19 november
Raad Algemene Zaken
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw: ont-
moeting  met directeur-generaal van de IAO, Somavia

19 november BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - Noorse minister O.S. dhr KJORVEN

BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Volksgezondheid en Welzijn
van Zuid- Afrika 

20 november A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toege-
voegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met
Landbouw: voorzitten Landbouwraad

20-25 november KINSHASA, LUANDA, HARARE, 
BUJUMBURA, KIGALI en ENTEBBE

L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: Trojka naar Centraal-Afrika 

21-24 november INDIA en PAKISTAN
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw: eco-
nomisch luik van de EU-Indiatop

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:ont-
moeting met Pakistaanse vrouwenorganisaties

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Associatieraden met Polen, Tsjechië en Hongarije

26 november LONDEN 
Hoofdstedentocht met premier + A.M. NEYTS-UYTTEBROECK,
minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,
en belast met Landbouw

27 november BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT- president TRAJKOVSKI van
Macedonië

27 november BRUSSEL
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
Voorzitten Visserijraad 

29 november BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister PAHAT van Zuid-Afrika  

29-30 november TSJECHIË – HONGARIJE
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen

30 november ZURICH
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw: ont-
moeting over verkeersveiligheid in de Alpijnse zone

2-3 december BOEKAREST
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: ministeriële bijeenkomst OVSE

3 december BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking E. BOUTMANS-president BUYOYA
van Burundi

3 december BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - minister van Leefmilieu FIDELE HIEN van
Burkina Faso

3-4 december BONN
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: deel-
name aan ‘International Conference on Freshwater’

3-5 december TURKIJE – CYPRUS
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
bezoek kandidaat-landen
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6 december LISSABON – DUBLIN
hoofdstedenronde met premier + A.M. NEYTS-UYTTEBROECK,
minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,
belast met Landbouw

8 december BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT en premier VERHOFSTADT-
premier KOIZUMI van Japan

9 december           BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL -
Palestijns minister van Buitenlandse Zaken N. SHAAT 

10 december Raad Algemene Zaken

10-11 december STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
debriefing voorzitterschap - Reflectie over de toekomst van
Europa met de ‘Vrienden van Laken’

11-12 december
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw: ope-
ning van en deelname aan Europese Conferentie over MKZ

12 december STRAATSBURG
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
debriefing voorzitterschap in het Europees Parlement

A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw: ont-
moeting met de directeur-generaal FAO, Jacques Diouf

13 december BRUSSEL 
Ontmoeting A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
met de Ierse minister van Visserij 

14-15 december LAKEN
Europese Raad  

17 december BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - president van Sao Tomé

17-18 december
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Europese Visserijraad (quotaverdeling)

18 december BRUSSEL
ontmoeting Koning ALBERT – premier VERHOFSTADT -
president BOUTEFLIKA van Algerije

18 december BRUSSEL
ontmoeting E. BOUTMANS, staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken - dhr BUIRA, speciaal gezant president van
Mexico

18-19 december MADRID
E. BOUTMANS, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwer-
king, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken:
bezoek aan dhr. D. Miguel Cortes Martin, staatssecretaris voor
Internationale Samenwerking van Spanje in het kader EU-voor-
zitterschap

19 december
A.M. NEYTS-UYTTEBROECK, minister, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw:
voorzitten Europese Landbouwraad

20-21 december BRUSSEL
ontmoeting minister van Buitenlandse Zaken L. MICHEL -
V. premier ARSALA van Afghanistan

21-22 december KABOUL
L. MICHEL, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse
Zaken: inhuldiging overgangsregering van HAMID KARZAI

B. Chronologie 2001
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en consulaire vertegen-
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D. Partnerlanden 

van DGIS
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E. Organigram 

voor/na Copernicus

S
Secretariaat-

generaal

A
Directie-generaal

Administratie

B
Directie-generaal

Bilaterale Betrekkingen en 
Internationale Economische 

Aangelegenheden

C
Directie-generaal
Consulaire Zaken

D
Directie-generaal

Internationale Samenwerking

J
Directie-generaal
Juridische Zaken

P
Directie-generaal

Multilaterale Politieke 
Betrekkingen en Thematische

Aangelegenheden
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E. Organigram 

voor/na Copernicus

Organisatieschema van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

N1 manager
Bilat. en Econ. Betrekk.

(110p)
[ex B)

N1 manager
Consulaire Zaken

(120p)
[ex C)

N1 manager
Juridische Zaken

(30p)
[ex J + S04]

N1 manager
Multi Betrekk.

en Thema Aang.
(390p)
[ex P)

N1 manager
Europ. Zaken en Coörd.

(40p)
[nieuw)

N1 manager
Int. Ontwikk. Samenw.

(200p)
[ex D)

N Voorzitter

N1 staf
Logistiek
(100p)

(ex A40 uitgez. A43)

N1 staf
Communicatie en Pers

(110p)
[ex A60 + S03 + S01]

N1 staf
Protocol en Veiligheid

(80p)
[ex A70 + A01]

N1 staf
P en O
(100p)

[A10-20 + A02+ A04]

N1 staf
B en B
(80p)

[ex A30]

N1 staf
ICT

(60p)
[ex A50 + A43]

N1 staf
Interne Audit

(10p)
[ex S02]

N2 manager N2 manager N2 manager N2 manager N2 manager
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F. Links

1.BELGIE 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE
HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING 
Karmelietenstraat 15, 1000 BRUSSEL
Phone: 02/501.81.11 - Fax: 02/501.81.70
E-mail: info@diplobel.org
http://www.diplobel.org

ALGEMENE INFORMATIE EN TOERISME

Federale Voorlichtingsdienst (FVD) 
Informatiecentrum 
Regentlaan 54, 1000 Brussel
Phone: 02/514.08.00 - Fax: 02/512.51.25
E-mail: shop@belgium.fgov.be 
http://belgium.fgov.be

Office de Promotion du Tourisme (OPT) Wallonie - Bruxelles 
Rue du Marché-aux-Herbes 63, 1000 Bruxelles
Phone: 02/504.03.90 - Fax: 02/504.02.70
E-mail:info@opt.be
http://www.opt.be

Toerisme Vlaanderen 
Grasmarkt 63, 1000 Brussel
Phone: 02/504.03.90 - Fax: 02/504.02.70
E-mail: info@toerismevlaanderen.be
http://www.toervl.be

Dienst voor Toerisme en Congressen van Brussel (TIBC) 
Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel
Phone: 02/513.89.40 - Fax: 02/513.83.20
E-mail: tourism.brussels@tib.be
http://www.tib.be

Commissariat général au Tourisme du Ministère de la Région
wallonne
Place de Wallonie 1 (Bât.3), 5100 Jambes
Phone: 081/33.40.70 - Fax: 081/33.40.77
E-mail: f.ladriere@mrw.wallonie.be
http://www.belgique-tourisme.net

Dienst voor Toerisme van de Oostkantons 
Mühlenbachstraße 2
4780 St.-Vith
Phone: 080/22.76.64 - Fax: 080/22.65.39
E-mail: info@eastbelgium.com
http://www.eastbelgium.com

GEMEENSCHAPPEN/GEWESTEN

Communauté française, CGRI 
Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles
Phone: 02/421.82.11 - Fax: 02/421.87.87
E-mail: cgri@ cgri.cfwb.be
http://www.cfwb.be/cgri

Vlaamse Gemeenschap 
Boudewijnlaan 30, 1210 Brussel
Phone: 02/553.31.11 - Fax: 02/553.59.59
E-mail: info@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be

Deutschsprachige Gemeinschaft 
Klötzerbahn 32, 4700 Eupen
Phone: (087)59.64.00 - Fax: (087)74.02.58
E-mail: kab.lambertz@dgov.be or kab.gentges@dgov.be
http://www.dglive.be

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 
Rue Royale 2
B-1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2/518.17.11
Fax: +32 (0)2/518.17.39
http://www.bruxelles.irisnet.be
www.cocof.be

Région wallonne 
Place de la Wallonie 1
B-5100 Jambes
Tél.: +32 (0)81/33.31.11
Fax: +32 (0)81/33.37.77
http://www.wallonie.be

ECONOMIE 

Verbond van Belgische Ondernemingen 
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
Phone: 02/515.08.11 - Fax: 02/515.09.99
E-mail: red@vbo-feb.be
http://www.vbo.be

EURO

Tel: 0800/1.2002 / 0800/90.806 (freelines) - Fax: 02/512.18.85
E-mail: euro-mae@mineco.fgov.be
Internetsites: http://europa.eu.int/euro
http://euro.fgov.be

EXPORT/IMPORT

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH)  
WTC, Toren 1, Koning Albert II laan 30, 1000 Brussel
Phone: 078/15.19.92 / 02/206.35.11 - Fax: 02/203.18.12
E-mail: info@obcebdbh.be
http://www.obcebdbh.be

Export Vlaanderen 
Regentlaan 40, 1000 Brussel
Phone: 02/504.87.11 - Fax: 02/504.88.99
E-mail: info@export.vlaanderen.be
http://www.export.vlaanderen.be
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Agence wallonne à l’Exportation (AWEX)
Place Sainctelette 2, 1080 Bruxelles
Phone: 02/421.82.11 - Fax: 02/421.87.87
E-mail: mail@awex.wallonie.be
http://awex.wallonie.be

Direction du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-
Capitale
Directie voor de Buitenlandse Handel van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Av. Louise, 500 (bte 4), 1050 Bruxelles/Louisalaan 500 (bus 4),
1050 Brussel
Phone: 02/645.25.50 - Fax: 02/645.25.70
E-mail: brusselsexport@mrbc.irisnet.be
http://www.combru.irisnet.be

2. EUROPESE UNIE

Voorzitterschap in 2001
Zweden: http://www.eu2001.se
België: http://www.eu2001.be

Europees Parlement 
Allée du Printemps (B.P.1024) - 67070 Strasbourg Cedex,
France -
Phone: (388)17.40.01 - Fax: (388)17.48.60
http://www.europarl.eu.int

Office in België
Wiertztraat 60, B.P./Postbus, 1047 Brussel
Phone: 02/284.20.06 -Fax: 02/284.49.71
E-mail: epbrussels@europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/brussels

Europese Raad
Wetstraat 175, 1048 Brussel
Phone: 02/285.61.11 - Fax: 02/285.73.97/81
E-mail: public.info@consilium.eu.int
http://ue.eu.int

Europese Commissie
Wetstraat 200, 1049 Brussel
Phone: 02/299.11.11 - Fax: 02/295.01.38/295.01.39
E-mail: address.information@cec.eu.int
http://europa.eu.int

Hof van Justitie van de EG 
Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg
Phone: (352)4303.1 - Fax: (352)4303.2600
E-mail: info@curia.eu.int
http://www.curia.eu.int

Economisch en Sociaal Comité 
Rue Ravenstein/Ravensteinstraat 2, 1000 Brussel
Phone: 02/546.90.11 - Fax: 02/513.48.93
http://www.esc.eu.int
info@esc.eu.int

Europese Investeringsbank 
Boulevard Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxembourg
Phone: (352)43 791 - Fax: (352)43 77 04
http://www.eib.org

Comite van de Regio’s 
Montoyerstraat, 92-102
B - 1000 Brussel 
Phone: 02/282.22.11 - Fax: 02/282.23.25
Contact: Elisa Garosi (Phone: 02/282.22.46 - fax: 02/282.23.
E-mail: elisa.garosi@cor.eu.int
http://www.cor.eu.int

3.NAVO

Secretariaat-general
NATO Headquarters :Leopold III-laan, 1110 Brussel
E-mail: natodoc@hq.nato.int
http://www.nato.int

NATO Information
Phone: 02/707.41.11 - Fax: 02/707.41.17

SHAPE
7010 Shape
Phone: (065)44.44.19/(065)44.41.19 - Fax: (065)44.35.44
E-mail: shapepio@shape.nato.int
http://www.shape.nato.int

WEST-EUROPESE UNIE 
Secretariaat-generaal
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel
Phone: 02/500.44.11 - Fax: 02/511.32.70
E-mail: ueo.presse@skynet.be
http://www.weu.int

General Assembly
Avenue du Président Wilson 43, 75775 Paris Cedex 16, France
Phone: (153)67.22.00 - Fax: (153)67.22.01
E-mail : assembly@weu.int

4. ANDERE INTERNATIONALE ORGANISATIES

Belgo-Luxembourg Economic Union/BLEU
Administratieve Commissie van de  BLEU
Wetstraat 81A, boîte/bus 4, 1040 Brussels
Phone: 02/230.31.31 - Fax: 02/280.13.59

Belgo-Luxembourg Exchange Institute 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Phone: 02/221.21.11 - Fax: 02/221.31.00
E-mail: iblc-blwi@nbb.be
http://www.blwi.be

F. Links
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F. Links

Benelux
Secretariaat-generaal
Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel
Phone: 02/519.38.11 - Fax: 02/513.42.06

Benelux Trademark Office - Benelux Design Office
Bordeweiijklaan 15, NL 2591 XR Den Haag
Phone: (70)349.11.11 - Fax: (70)347.57.08

Raad van Europa 
http://www.coe.int

Secretariaat-generaal
F-67075 Strasbourg Cedex, France
Phone: (3)88.41.20.00 - Fax: (3)88.41.27.81

Contact in België
Wetstraat 155/3, 1040 Brussel
Phone: 02/230.41.70 - Fax: 02/230.94.62
E-mail: bureau.bruxelles@coe.int

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
Cour européenne des Droits de l’Homme, 67075 Strasbourg
Cedex, France
Phone (3)88.41.20.18 - Fax: (3)88.41.27.30
http://www.echr.coe.int

E.F.T.A. 
Secretariaat
Rue de Varembé 9-11, 1211 Genève 20, Switzerland
Phone: (227)49.11.11 - Fax: (227)40.14.37
http://www.efta.int
Trierstraat 74, 1040 Brussels
Phone: 02/286.17.11 - Fax: 02/286.17.50

Europese Centrale Bank 
Address: Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main,
Germany
Postal address: Postfach 16 03 19, D-60066 Frankfurt am
Main, Germany
Phone (Switchboard) (49) 69 1344 0
Telefax (Central) (49) 69 1344 6000
Telex 411 144 ecb d
http://www.eif.eu.int

Europees Investeringsfonds
Avenue J.F. Kennedy, 43, L-2968 Luxembourg
Phone: (352) 42 66 88-1 - Fax: (352) 42 66 88-200
http://www.eif.eu.int

OESO
Secretariaat-general
Belgian delegation
Rue Octave Feuillet 14, 75116 Paris Cedex 16, France
Phone: (1)45.24.99.18 - Fax: (1)45.24.99.25
E-mail: belocde@wanadoo.fr

Verenigde Naties 
Informatiecentrum voor België, Luxemburg en Nederland
Liaison Office with the European Union
Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Phone: 02/289.28.90 - Fax: 02/502.40.61/502.57.72
E-mail: unicbel@be.psinet.com
Internet: http://www.uno.be

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
OVSE Secretariaat 
Kärtnerring 5-7 
A-1010 Wenen 
Oostenrijk 
Phone: 00-43.1.514360 
Fax: 00-43.1.5143696 
E-mail: info@osce.org 
Internet: http://www.osce.org 

Wereldhandelsorganisatie
Centre William Rappard, 
Rue de Lausanne 154, 
CH-1211 Genève 21, 
Zwitserland
Phone: (41-22) 739 51 11
Fax: (41-22) 731 42 06
E-mail: enquiries@wto.org
Internet: http://www.wto.org

Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO)
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italië
Phone: +39 06 5705 1
Fax: +39 06 5705 3152
Telex: 625852/610181 FAO I /
E-mail: FAO-HQ@fao.org
Internet: http://www.fao.org

IMF
Headquarters
International Monetary Fund, 
700 19th Street, N.W., 
Washington, D.C. 20431 USA
Phone: (202) 623-7000
Fax: (202) 623-4661
Internet: http://www.imf.org

Wereldbank
Headquarters 
The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433 U.S.A.
Phone: (202) 477-1234
Fax: (202) 477-6391
Internet: http://www.worlbank.org
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ICAO
External Relations and Public Information Office
999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada
Phone: + 1 514 954 8219
Fax: + 1 514 954 6077
SITATEX: YULCAYA
E-mail: icaohq@icao.int 
Internet : http://www.icao.int 

UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
France
Phone: 33 1 45 68 10 00
Fax : 33 1 45 67 16 90 
Internet : www.unesco.org

F. Links
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