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HOOFDSTUK 1 
OPMERKINGEN VOORAF – ANALYSE VAN DE RISICO’S EN 

SITUERING 
 
 
 
1. Het plan van de Directeur-generaal van DGOS moet het plan van de 

Voorzitter als uitgangspunt nemen en meer in het bijzonder de 
gedeelten over ontwikkelingssamenwerking. 
Dit managementplan omschrijft geen politieke doelstellingen inzake 
samenwerking (zoals bvb. concentratie op het gebied van de Grote 
Meren, vermindering van de schuld, groei van het budget).  Deze 
opties zijn de verantwoordelijkheid van de bevoegde minister.  Het 
plan stelt daarentegen opties voor die op termijn de Belgische 
samenwerking doeltreffender en coherenter zouden moeten maken ten 
aanzien van de doelstellingen die haar werden toegewezen door de wet 
inzake de Belgische samenwerking van 1999 en door het artikel van 
de “programmawet” van december 2002 dat tot doel heeft in 2010 
0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. 
 

2. Het plan houdt een zekere rekening met de huidige institutionele 
situatie.  Elke wijziging, zoals defederalisering, een integratie die 
anders wordt opgevat dan in het plan van de Voorzitter, zou de logica 
van het plan zoals het hieronder wordt voorgesteld, in vraag stellen. 

 
3. Een van de grote zwaktes van de huidige samenwerking is de 

personeelsschaarste en de strakheid van het personeelsbeheer.  Het 
plan kan enkel worden uitgevoerd indien fundamentele wijzigingen 
worden doorgevoerd op dit gebied en indien het werkingsbudget 
rekening houdt met de geplande groei van het programmabudget. 

 
4. Ten gevolge van de hervorming van 1999 werd de integratie van 

ontwikkelingssamenwerking in het departement bijna vier jaar geleden 
doorgevoerd.  Iedereen erkent dat deze integratie niet optimaal is.  De 
uitdaging bestaat erin, een integratie te creëren die de 
doeltreffendheid, de kwaliteit en de coherentie van de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) verhoogt.  Dit is enkel mogelijk indien de 
politieke wil op een hoger niveau aanwezig is. 

 
5. De realisatie van de doelstellingen die in dit plan vastgelegd worden 

zal eveneens afhangen van de concretisering van de Copernicus-
hervorming van de administratie, met name voor het luik van de 
budgettaire cyclus, personeelsbeheer en auditwerking. 
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6. Het realiseren van de doelstellingen zal eveneens afhangen van de 

manier waarop de politieke en controleoverheid het risico van de 
samenwerking zal willen beoordelen. De nieuwe 
samenwerkingsvormen worden enigszins wantrouwend bekeken door 
de controleoverheid en een aantal ambtenaren in Brussel en op het 
terrein.  Het spreekt voor zich dat er risico's zijn.  Maar verder de 
wegen  bewandelen waarvan uit evaluaties is gebleken dat zij geen 
invloed hebben op de ontwikkeling en/of op de armoedebestrijding is 
uiteindelijk ook een groot risico,  ook al heeft de Belgische 
samenwerking de besteding van de laatste euro precies kunnen 
natrekken.  In dat opzicht moet men wel rekening houden met het 
beginsel van de fungibiliteit  van de begrotingen. 

 
 
 
KORTE HERHALING 
 
 
Aangezien dit managementplan voorvloeit uit het plan van de Voorzitter, 
is het nodig om de strategische en operationele doelstellingen van het 
plan van de Voorzitter inzake  ontwikkelingssamenwerking te herhalen. 
 
 
1. HERHALING VAN HET PLAN VAN DE VOORZITTER INZAKE  

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  
 
 

1.1. Wat wij willen zijn (Managementplan van de Voorzitter)  
 

“Strijd tegen de globale armoede door de inrichting van een kwaliteitsvolle 
ontwikkelingssamenwerking”. 

 
 

1.2. Onze strategische doelstellingen (Managementplan van de Voorzitter) 
 

Strategische doelstelling 3: 
“Onze FOD wil de humane dimensie van het buitenlands beleid krachtig versterken door de 
correcte integratie van de ontwikkelingsdimensie in dat beleid en door een kwaliteitsvolle 
ontwikkelingssamenwerking”. 
 
De ontwikkelingsdimensie is essentieel in ons buitenlands beleid en verdient nog sterker 
tot haar recht te komen. Zij zal volwaardig worden geïntegreerd zowel in het algemene 
beleid als in het beheersapparaat om aldus de ondeelbaarheid van de verschillende 
dimensies van de duurzame ontwikkeling te weerspiegelen. Dit zal evenwel niet leiden tot 
de ondergeschiktheid of tot het verdwijnen van de specificiteit van de 
ontwikkelingssamenwerking, met name in het licht van de VN Millennium –  
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doelstellingen en de DAC -richtlijnen inzake armoedebestrijding. Integratie veronderstelt 
een ingrijpende verandering in de mentaliteit van alle personeelsleden. Zij veronderstelt 
eveneens een duidelijke identificering van alle ontwikkelingsrelevante 
begrotingsbestedingen van onze FOD. Onze FOD zal het dialoogforum prioritair benutten 
voor ontwikkelingsthema’s. 

 
1.3. Onze operationele doelstellingen(Management plan van de Voorzitter) 

 
1.3.1. Onze FOD zal ons ontwikkelingsbeleid voortdurend aanpassen aan zijn 

doelstelling, nl. het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het terugdringen 
van de globale armoede, en aan zijn stijgende middelen. 

 
1.3.1.1. het uitwerken van een beleid dat aangepast is aan het groeipad van de 

Belgische hulp, die 0,7 % van het Bruto Nationaal Product zal 
bedragen tegen 2010 

1.3.1.2. het  uitwerken van een beleid dat bijdraagt tot de verwezenlijking van 
de “Millenium Development Goals” en dat rekening houdt met de  
“DAC richtlijnen inzake armoedevermindering” 

1.3.1.3.het valoriseren van de bestaande terreinkennis bij het bepalen van het 
beleid.  

1.3.1.4.een verder doorgedreven decentralisatie van de beleidsuitvoering en een 
verdere responsabilisering van de terreinverantwoordelijken. 

1.3.1.5.de beleidsvoorbereiding  en - opvolging van de Europese 
ontwikkelingssamenwerking 

 
1.3.2. Onze FOD zal zich organisatorisch aanpassen om de “Millenium Developments 

Goals” te helpen verwezenlijken en om zijn stijgende middelen voor 
ontwikkelingssamenwerking efficiënt te benutten. 

 
1.3.2.1. het creëren van een administratieve ondersteuning die aangepast is aan 

het groeipad van de Belgische hulp 
1.3.2.2. het bevorderen  van een reflectie  inzake ‘nieuwe beleidsvormen en 

nieuwe beleidsinstrumenten’ (zoals vredesopbouw, programmahulp,…)  
binnen een nieuwe eenheid in DGOS (nieuwe benaming van de huidige 
DGIS) 

1.3.2.3. het herinrichten van DGOS met het oog op een verbeterde interne 
coördinatie en communicatie in uitvoering van de wet van 25 mei 1999 
inzake internationale samenwerking 

 
1.3.3. Onze FOD zal de hem voor ontwikkelingssamenwerking toegekende 

begrotingsmiddelen efficiënt benutten.  
 

1.3.3.1. de verhoging van het percentage ontwikkelingsrelevante bestedingen in 
begroting 14 (Buitenlandse Zaken) 

1.3.3.2. het nauwlettend bewaken van de finaliteit van de voor 
ontwikkelingssamenwerking toegekende begrotingsmiddelen 

1.3.3.3. het uitwerken van een operationeel ex-post-controlemechanisme inzake 
uitgaven 

1.3.3.4. het verzekeren van een efficiënte werking van de audit- en 
evaluatiefuncties 

 
1.3.4. Onze FOD zal de coördinatie van zijn beleid met dat van andere donoren 

verbeteren. 
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1.3.4.1. het verbeteren van het overleg en de samenwerking met andere donoren 
(internationale organisaties, regeringen…) 

1.3.4.2. de coördinatie met EU-partners zal bijzondere aandacht krijgen, in het 
bijzonder ook te velde 

1.3.4.3.heel in het bijzonder zal worden gestreefd naar regelmatig donorenoverleg 
in de landen van het gebied van de Grote Meren 

 
1.3.5. Onze FOD zal de interne coherentie inzake ontwikkelingsbeleid verbeteren. 

 
 
1.3.5.1. het systematisch betrekken van alle DG’s bij vergaderingen en 

initiatieven binnen de FOD die betrekking hebben op beleidsbepaling 
en -uitvoering inzake thema’s met een ontwikkelingsdimensie 

1.3.5.2. het opstellen van een “gedragscode” inzake interne samenwerking over 
ontwikkelingsthema’s en -projecten ten behoeve van de diplomatieke 
posten en de BTC-vertegenwoordigers in het buitenland 

1.3.5.3. gezamenlijke missies door leden van DGOS en andere DG’s 
1.3.5.4. het overbrengen van DGOS naar het hoofdgebouw van de FOD 
1.3.5.5. het ontwikkelen van initiatieven om de  verschillende ‘huisculturen’ 

inzake ontwikkelingsbeleid naar elkaar te doen groeien 
1.3.5.6. het verder wederzijds  integreren van de ondersteunende diensten in de 

stafdirecties P&O en B&B en in de DGJ 
1.3.5.7. geregeld overleg met de andere FOD’s, de gefedereerde entiteiten, 

NGO’s en de andere indirecte actoren 
1.3.5.8. het integreren van de carrière “attaché” in een  uniform statuut van de 

FOD -  carrières (zie ook 7.3.3.) 
 

1.3.6. Onze FOD zal het maatschappelijk draagvlak voor onze 
ontwikkelingssamenwerking blijven verbreden en zijn communicatiebeleid 
terzake versterken. 

 
1.3.6.1. ontwikkelingsthema’s zullen prioritair behandeld worden binnen het 

dialoogforum van de FOD 
1.3.6.2. het publiek tijdig en op regelmatige basis informeren en sensibiliseren 

over ons beleid en acties inzake mondiale armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling 

1.3.6.3. het actief deelnemen aan seminaries en symposia. 
1.3.6.4. het jaarlijks rapporteren aan het parlement over het verwezenlijken van 

onze doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking 
1.3.6.5. het intensiveren van de gedachtewisselingen met de universiteiten en 

onderzoekscentra, en in het bijzonder ook met de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 
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2. OPDRACHT, VERANTWOORDELIJKHEID, TAKEN EN 

MIDDELEN VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DGOS 
 
 

Het is eveneens nuttig te herinneren aan de verantwoordelijkheden, 
taken en middelen die aan de DG werden toegekend,  om een 
overzicht te krijgen van de elementen die het managementplan sturen.  
Dit wordt overgenomen uit het selectiereglement van de DG 
“Ontwikkelingssamenwerking”. 
 
 
2.1. Opdracht 
 

• Beheer van DGOS 
• Voorbereiden van het beleid  inzake  ontwikkelingssamenwerking waarvan het 

kader is vastgelegd in artikel 3 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de 
internationale samenwerking 

 
 

2.2. Taken 
 

Permanente taken : 
 
• Uittekenen van een ontwerp-managementplan : algemene beheersopdracht, te 

bereiken strategische doelstellingen en beheer van de toegekende budgettaire 
middelen 

 
• Uittekenen van een ontwerp-operationeel plan voortvloeiend uit het uitvoeren van 

het managementplan 
 

• Voorbereiden, opvolgen en evalueren van het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking  

 
• Ontwerpen, toezien op de toepassing en bijsturen van beleidslijnen inzake de 

volgende domeinen : 
 

o directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking : door de Belgische Staat 
gefinancierde programma’s of projecten in een partnerland, op basis van 
overeenkomsten tussen beide landen en overeenkomstig de wet inzake de 
BTC van 21 december 1998 

o indirecte bilaterale ontwikkelingssamenwerking : in een ontwikkelingsland of 
in België ontplooide ontwikkelingsactiviteiten, gefinancierd of 
medegefinancierd door de Belgische Staat, waarbij een derde instaat voor de 
uitvoering van de programma’s, de acties of de projecten op basis van een 
reglementair subsidiesysteem of een overeenkomst 

o multilaterale ontwikkelingssamenwerking : de verplichte en vrijwillige 
bijdragen aan de programma’s van multilaterale organisaties en de 
programma’s van de Europese Unie 
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o noodhulp, rehabilitatie en humanitaire acties : door de Belgische Staat 
gefinancierde projecten in de ontwikkelingslanden op het vlak van noodhulp, 
rehabilitatie en humanitaire acties 

o sectorale en thematische strategieën : voorbereiden van de sectorale en 
thematische strategieën en van de economische studies die verband houden 
met ontwikkelingssamenwerking en het beheer van speciale programma’s 

o informatie, educatie en sensibilisering : informatie, educatie en 
sensibilisering van de Belgische publieke opinie met betrekking tot de 
problematiek van de internationale ontwikkelingssamenwerking 

 
• Erop toezien dat DGOS deelneemt aan de internationale debatten over 

ontwikkelingssamenwerking en aan de maatschappelijke debatten die in België 
worden gevoerd rond thema’s als immigratie en de interculturele dialoog 

 
• Het overleg en de coördinatie tussen de verschillende partners organiseren 

 
• Organiseren, aansturen en constant monitoren van de werking van DGOS om de 

realisatie van de strategische doelstellingen te verzekeren 
 

• Inzetten en aanwenden van de toegekende middelen op het stuk van P&O, B&B, 
ICT, Logistiek, Communicatie & Pers, en Protocol & Veiligheid, teneinde de 
opdrachten effectief en efficiënt in te vullen 

 
• Sturen, motiveren en evalueren van de directe medewerkers met het oog op het 

verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen 
 

• De medewerkers mogelijkheden bieden om zich binnen een motiverende 
werkomgeving te ontplooien 

 
• Ondersteunen en aanmoedigen van verandering waar nodig binnen zijn domein 

 
• Oprichten van nieuwe samenwerkingsinstrumenten en invoeren van passende en 

flexibele procedures. 
 
 

Tijdelijke taken : 
 

a. De integratie bestendigen van DGOS in het departement met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de internationale samenwerking 

 
b. Ervoor zorgen dat DGOS vertegenwoordigd is in de werkgroepen die belast zijn 

met de tenuitvoerlegging van de Copernicus-hervorming. 
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HOOFDSTUK 2 

DE MISSION STATEMENT VAN DGOS 
ONZE BESTAANSREDEN 

 
 
 
Onze missies: 
 
 
 
- Het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het terugdringen van 
globale armoede in een relatie van partnerschap. 
 
- De Belgische bevolking sensibiliseren voor de Noord-Zuidproblematiek 
en de knelpunten rond ontwikkelingssamenwerking. 
 
- Aan de personeelsleden een kwaliteitsvol beroepsmilieu verzekeren 
zodat de opdracht van ontwikkelingssamenwerking goed kan vervuld 
worden. 
 
 
 
Wat we willen realiseren: 
 
 
We bevestigen onze wil om de armoede in al haar vormen te beperken en 
bij te dragen tot de doelstellingen van de Millenniumverklaring van de 
Verenigde Naties van september 2000. De acht 
ontwikkelingsdoelstellingen in deze Verklaring, de “Millennium Goals”, 
werden bekrachtigd door de internationale gemeenschap in Noord en 
Zuid.  Zij genieten van een algemene legitimiteit en dienen als 
gemeenschappelijk kader voor het centraal stellen en evalueren van de 
vooruitgang in de ontwikkeling 1. 

                                                 
1 Ter herinnering, de Millenniumdoelstellingen , die tegen 2015 bereikt zouden moeten zijn, zijn de 
volgende: 

1. het aantal mensen met een inkomen van minder dan één dollar per dag en het aantal mensen 
dat honger lijdt, halveren; 

2. aan alle kinderen, jongens en meisjes de middelen bieden om een volledige cyclus 
basisonderwijs af te werken; 

3. de gelijkheid tussen de geslachten en de autonomie van vrouwen nastreven; 
4. de kindersterfte onder de vijf jaar verminderen; ; 
5. de moedersterfte met driekwart verlagen; 
6. HIV/aids, malaria en  andere grote ziektes bestrijden; 
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We staan ook achter de internationale consensus die erkent dat  
ontwikkeling niet op slechts één wijze kan bereikt worden.  De 
Conferentie van Doha (november 2001) en de Conferentie van Monterrey 
(maart 2002) hebben aangetoond dat  ontwikkelingssamenwerking een 
juist evenwicht moet vinden tussen de politieke, economische, sociale en 
institutionele aspecten van  ontwikkeling. 

 
Ons beleid en onze programma's voor armoedebestrijding die worden 
uitgewerkt in domeinen zoals macro-economische steun of hulp aan de 
privé-sector, moeten meer rekening houden met de bestaande link tussen 
handel en ontwikkeling. Een systematischer integratie van 
handelskwesties in de ontwikkelingssamenwerking is gunstig voor de 
progressieve integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. 
 
De Conferentie van de Verenigde Naties in Monterrey over 
ontwikkelingsfinanciering heeft het mogelijk gemaakt het kader van een 
ontwikkelingspact te schetsen, waarbinnen verplichtingen rond 
doeltreffende hulp wederzijds zijn.  In ruil voor een engagement van de 
ontwikkelingslanden voor meer transparantie en een goed bestuur, zetten 
de donorlanden zich in voor meer coherentie in hun beleid en steun aan 
de landen die zich hebben bewezen.  In 2002 verbond de Belgische 
regering zich ertoe tegen het jaar 2010 de officiële ontwikkelingshulp  op 
te trekken tot 0,7% van het BNP.  We zullen alles in het werk stellen om 
dit doel te bereiken en kwaliteitshulp te bieden. We zullen onze 
opvolgings- en evaluatiesystemen meer richten op de resultaten die 
bijdragen tot armoedebestrijding.  Efficiënte hulp, d.w.z. het behalen van 
goede resultaten, zal binnen het partnerschap en  wederzijds worden 
gemeten: de prestaties van de partners om de armoede te doen afnemen, 
zullen worden beoordeeld, net als onze capaciteit om in te spelen op de 
prioriteiten die op lokaal vlak worden geformuleerd. 
 
We opteren voor een aanpak van  partnerschap waardoor een  lokale toe-
eigening van het beleid en van de samenwerkingsacties wordt 
vergemakkelijkt en versterkt.  Daarom steunen we de initiatieven van 
onze partners die hun eigen menselijke en institutionele capaciteiten 
willen versterken en ook die initiatieven die de mobilisering van de 
civiele maatschappij aanmoedigen voor de omschrijving en uitvoering 
van ontwikkelingsacties.  Omdat de plaatselijke toe-eigening eveneens 
wordt vergemakkelijkt door de coördinatie van de hulp, ondersteunen wij 
                                                                                                                                            

7. de tendens van het verlies aan natuurlijke hulpbronnen omkeren en het aantal mensen dat geen 
toegang heeft tot drinkwater halveren; 

8. een partnerschap voor ontwikkeling op wereldschaal uitwerken. 
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de initiatieven die een harmonisering van de procedures en een betere 
coördinatie tussen alle betrokken partijen nastreven. 
 
We wensen een rol te spelen in de belangrijkste dossiers voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling en ook die rond de 
uitwerking van het beleid.  Om daarin te slagen willen we: 

 
- een visie uitwerken op middellange en lange termijn voor 

duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking; 
- de kwaliteit van onze hulp op alle niveaus verhogen. 

 
We willen de interesse wekken van de Belgische bevolking voor 
samenwerkingskwesties, overigens in partnerschap met de civiele 
maatschappij van ons land, omdat we menen dat haar steun belangrijk is 
om resultaten te behalen die begrijpelijk en aanvaardbaar zijn voor de 
burger. 
 
De civiele maatschappij van ons land (universiteiten, NGO's, privé-
sector…) moet niet alleen worden geïnformeerd, maar moet meer worden 
betrokken bij de definitie en de opvolging van 
ontwikkelingsprogramma's. 
 
De sensibilisering van de publieke opinie biedt ons ook de kans de 
interculturele dialoog en de tolerantie  te bevorderen. Hierdoor kunnen 
we de waarden ontwikkelen die we belangrijk vinden in de 
ontwikkelingssamenwerking, namelijk de waarden van solidariteit en van 
sociale rechtvaardigheid, net als de democratische waarden zoals het 
respecteren van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden of de 
versterking van de democratie en de rechtsstaat. 
 
Om de Belgische bevolking  te sensibiliseren voor kwesties rond 
ontwikkelingssamenwerking willen we voor het publiek in het algemeen 
en bij de opinieleiders in het bijzonder, houdingen en beslissingen 
stimuleren die de internationale solidariteit en de 
ontwikkelingssamenwerking ten goede komen. 
 
 
Onze waarden: 
 
Solidariteit – Rechtvaardigheid – Loyaliteit – Engagement – 
Transparantie – Verdediging van een kwaliteitsvolle overheidsdienst – 
Kwalitatieve werkomgeving. 
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HOOFDSTUK 3 
STRATEGISCHE CONTEXT 

 
 
 

DE ARMOEDE IN DE WERELD 
 
 
De voorbije veertig jaar namen de tegenstellingen in de wereld sterk toe, 
hoewel we in bepaalde landen - vooral in Azië - een zekere vooruitgang 
kunnen vaststellen. Deze vooruitgang, die een invloed heeft gehad op de 
levensomstandigheden van de bevolking, is meetbaar in termen van: 

 
- levensverwachting 
- kindersterfte 
- scholingsgraad 
- geschoolde kaderleden 
 

We moeten niettemin vaststellen dat het absolute aantal personen dat in 
armoede leeft alleen maar gestegen is.  Een persoon op de vier, ofwel 
meer dan 1,2 miljard mensen, leeft in extreem slechte omstandigheden 
(met minder dan een euro/dag). 

 
De ongelijkheden tussen rijke en arme landen zijn op een fenomenale 
manier  toegenomen: het verschil tussen het inkomen van een vijfde van 
de inwoners van de rijkste landen en een vijfde van de inwoners van  de 
armste landen  bedroeg 74 op 1 in 1997, tegen 60 op 1 in 1990 en 30 op 1 
in 1960.  Dit inkomensverschil is binnen deze landen zelf ook gestegen.  
Te veel ontwikkelingslanden gaan nog steeds gebukt onder de 
schuldenlast.  De inspanningen op dit vlak zijn duidelijk ontoereikend. 
Kortom, we leven in een wereld waarin de ongelijkheid steeds groter 
wordt. 

 
De vooruitgang die werd geboekt, is erg ongelijk verdeeld over de 
continenten, tussen het platteland en de stad, en  tussen mannen en 
vrouwen. 

 
Deze vooruitgang is overigens heel kwetsbaar.  Het risico bestaat dat de 
huidige situatie een sterke aantasting van de levensstandaard veroorzaakt, 
met name in Subsaharaans Afrika en Latijns-Amerika, en leidt tot een 
toegenomen instabiliteit en een steeds ernstiger bedreigde sociale  
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cohesie.  Vooral in Subsaharaans Afrika hebben de talloze gewapende 
conflicten en burgeroorlogen extreem negatieve gevolgen gehad voor de 
armoedevermindering.  In tien jaar is het aantal armen met een derde 
gestegen.  Afrika is het continent met het grootste percentage armen (48% 
van de bevolking).  Afrika kent ook geen groei en wordt steeds meer 
buiten de internationale betrekkingen gehouden.  Maar er is hoop: de 
leiders plegen overleg voor de oprichting van NEPAD (New Partnership 
for African Development). 
 
Ondanks deze enorme uitdaging besteedden de rijke landen in 2001 
gemiddeld slechts 0,22% van hun bruto binnenlands product aan officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) (België 0,36). 

 
De internationale gemeenschap, of toch een aantal leden daarvan, “lijkt” 
echter het belang van de uitdagingen en risico's te hebben begrepen.  Zij 
heeft verschillende verklaringen goedgekeurd die de beleidslijnen rond 
het centrale thema van armoedebestrijding herschikken in het kader van 
duurzame ontwikkeling. Dit houdt een voor de armen gunstige 
economische groei in met een gelijke verdeling van de winsten.  Deze 
economische groei stimuleren, is uiteraard niet alleen de 
verantwoordelijkheid van  ontwikkelingssamenwerking: naast de 
verantwoordelijkheid van de regeringen van de ontwikkelingslanden zijn 
de uitwisselingen, de investeringen, het landbouwbeleid, het 
defensiebeleid, het milieu, de toegang tot de informatiemaatschappij, 
kortom, de rechtvaardige integratie in de wereldmarkt, de belangrijkste 
elementen in deze duurzame ontwikkeling.  Daarom bekleedt het thema 
van de coherentie tussen het overheidsbeleid op Europees en op 
wereldvlak, die al of niet kunnen bijdragen tot de armoedevermindering, 
een centrale plaats in een rechtvaardige groei van de 
ontwikkelingslanden.  Er is immers geen armoedebestrijding zonder 
economische groei. Maar dit laatste houdt niet automatisch  
armoedevermindering in.  Om dat te bereiken, is het essentieel dat de 
staten democratische organisatieprincipes goedkeuren, zodat de "armen" 
een stem in het kapittel hebben.  Er is geen vermindering van de armoede 
mogelijk zonder een minimum aan Staat, een Rechtsstaat. 

 
Het DAC-document met de titel “De DAC-richtlijnen voor 
armoedevermindering”, dat in april 2001 in Parijs werd goedgekeurd, is 
een essentieel referentiedocument voor de uitwerking van ons 
samenwerkingsbeleid.  Het benadrukt bovendien het multidimensionale 
karakter van de armoede, die te vaak vanuit economisch standpunt wordt 
benaderd.  De armen hebben geen inkomsten, kunnen hun basisbehoeften 
niet vervullen (toegang tot voeding, water, huisvesting, onderwijs…).  



 15

Naast deze aspecten moet ook het erg reële gevoel van het ontbreken van 
politieke  (recht – invloed – vrijheid) en sociaal-culturele mogelijkheden 
worden toegevoegd, d.w.z. dat de armen  geen volwaardig deel uitmaken 
van de maatschappij.  Het is een kwestie van status, eigenwaarde, die 
door de "arme" zelf als de belangrijkste uitsluitingsfactor wordt ervaren.  
We zouden in de toekomst meer rekening moeten houden met deze niet-
economische factoren om de marginalisering die extreme armoede met 
zich mee brengt, te verminderen. 

 
Citaten, verklaringen die aan de alarmbel trekken, zijn legio.  Hier volgen 
er enkele: 

 
 

“Armoede is een systemisch risico”,  verklaarde Michel 
Camdessus, Managing Director van het IMF in 2000 

 
“De uitroeiing van de armoede biedt niet alleen 

een oplossing voor een morele en humanitaire zorg, 
maar is essentieel voor de veiligheid en 
welvarendheid van de wereld en voor de 

vermindering van factoren die het milieu belasten"   
DAC-richtlijnen  

 
"De grote breuk die de maatschappij verdeelt tussen rijk en 

arm en de steeds groter wordende kloof tussen de 
ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden vormen een 

ernstige bedreiging voor de welvaart, veiligheid en 
stabiliteit op wereldvlak”  Verklaring van Johannesburg 

over duurzame ontwikkeling – september 2002 
 
 

Kortom, het is tijd om de zaken ernstig aan te pakken.  De toekomst hangt 
ervan af. 
 
 

DE INTERNATIONALE ENGAGEMENTEN VAN BELGIË 
 
 
De engagementen die België op internationaal niveau heeft genomen en 
de wet van 25 mei 1999 inzake de Belgische samenwerking vormen het 
wettelijke kader voor de acties van België op het vlak van  
ontwikkelingssamenwerking. 
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De belangrijkste internationale “engagementen” aangegaan tijdens de 
laatste jaren en waar de Belgische regering zich achter heeft geschaard, 
worden hieronder herhaald. 
 
 

Op het niveau van de Verenigde Naties 
 
In 2000: De Millenniumverklaring. 
De internationale gemeenschap heeft precieze doelstellingen 
vooropgesteld die ze vóór 2015 wil bereiken om de armoede in de wereld 
te halveren. 
 
In 2001: Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) in Doha over handel en ontwikkeling. 
 
In 2001: de wereldconferentie van Durban tegen racisme. 
 
In 2002: de consensus van Monterrey over  ontwikkelingsfinanciering. 

 
In 2002: het actieplan van Johannesburg over duurzame ontwikkeling. 
 
 

Binnen de OESO/DAC werden de volgende teksten goedgekeurd: 
 
In 2001: de DAC-richtlijnen voor armoedevermindering. 
 
In 2002: de OESO heeft de opdracht de coherentie van de beleidslijnen 
voor ontwikkeling te bevorderen (Ministerraad van de OESO (Parijs – 
15-16 mei 2002). 
 
In 2003: harmonisatie van de hulp voor een betere efficiëntie 
(HLM/DAC, april 2003) en de verklaring van Rome over de harmonisatie 
(februari 2003). 
 
 

Op Europees vlak:  
 
- Het Verdrag van Maastricht. 
- De Akkoorden van Cotonou: partnerschapsakkoorden tussen de EU en 
de ACS-landen, die op 1/04/03 van kracht werden. 
- De conclusies van de Top van Barcelona (15-16 maart 2002). 
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CONTEXT OP HET VLAK VAN DE BELGISCHE SAMENWERKING 
 
 

Van de ene hervorming 
naar de andere 

 
Om te begrijpen waar we naartoe moeten, is het soms nodig te begrijpen 
waar we vandaan komen.  Een kort historisch overzicht is hier op zijn 
plaats. 
 
De crisis en de Parlementaire Commissie van 1995 tot 1997 
 
In de jaren '90 kende de Belgische samenwerking een diepe crisis, die in 
de pers uitvoerig werd besproken. 
 
Deze situatie leidde tot een beslissing van het Parlement om op 14 
december 1995 een “bijzondere commissie” op te richten voor de 
opvolging van problemen van het ABOS.  Het verslag van deze 
commissie werd op 8 juli 1997 door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers bestudeerd.  De belangrijkste aanbevelingen 
hadden te maken met: 
 

1) de noodzaak om een duidelijk samenwerkingsbeleid uit te 
werken met specifieke doelstellingen; 

 
2) de verschillende actoren van de ontwikkelingssamenwerking 

moeten betrokken worden bij het overleg; het principe van het 
partnerschap staat centraal in de samenwerking; 

 
3) de nodige geografische en sectorale concentratie; 

 
4) de noodzaak om te kiezen voor een aanpak op lange termijn; 

 
5) de noodzaak om een organieke wet goed te keuren om de 

samenwerking  een wettelijke basis te verschaffen; 
 

6) de mogelijkheid om kredieten op een flexibele manier over te 
dragen naar het volgende jaar (om de noodzakelijke uitgaven  te 
compenseren) terwijl de 0,7%-norm wordt gerespecteerd; 
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7) de verbetering en professionalisering van de  verhoudingen met 
de publieke opinie (“het departement moet een glazen huis 
worden”); 

 
8) het departement moet zijn taken rond de hoofdactiviteiten 

herijken: voorbereiding van het te voeren beleid – evaluatie – 
controle; 

 
9) het moet de kennis waar de universiteiten en de civiele 

maatschappij over beschikken, beter gebruiken; 
 

10) het departement moet de uitvoering toevertrouwen aan 
derden; 

 
11) versterking van de interdepartementale groep voor  

ontwikkelingssamenwerking voor de  bewaking van de 
coherentie van de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking en andere politieke domeinen; 

 
12) dringend voldoen aan de specifieke behoefte aan 

gekwalificeerd personeel  (kader voor contractuele experten) in 
combinatie met permanente  bijscholing; 

 
13) de procedures moeten worden aangepast, er moet meer 

gedelegeerd worden;  
 

14) het Parlement moet meer aandacht besteden aan de 
problemen van ontwikkelingssamenwerking en zich baseren op 
een politieke consensus; 

 
15) de noodzaak om het principe van de ontbinding van de hulp 

te erkennen in combinatie met een inschrijving van het principe 
in de organieke wet; 

 
16) het initiatiefrecht van de NGO's moet worden erkend in het 

kader van een dialoog met de overheid; 
 

17) de veralgemening van de programmafinanciering ; 
 

18) het departement moet bovendien de door België 
gefinancierde multilaterale programma's intensiever opvolgen 
(actief multilateralisme). Dat is slechts mogelijk door een 
beperking van het aantal gefinancierde organisaties. 
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In december 1997 keurde de Ministerraad de hervorming van het ex-
ABOS goed. 
 
De belangrijkste principes van deze hervorming zorgden ervoor dat: 

 
1) het ABOS werd geïntegreerd in het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en een directie van dit ministerie werd (DGIS) met oog 
voor het specifieke karakter van de 
ontwikkelingssamenwerking; 

 
2) de uitvoering van de bilaterale samenwerking werd 

toevertrouwd aan een uitvoerend orgaan, dat werd opgericht in 
de vorm van een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk 
(BTC); 

 
3) de aan DGIS toevertrouwde taken een nieuw karakter kregen: 

DGIS was voortaan verantwoordelijk voor het voorbereiden van 
het beleid, de organisatie van de planning, de coördinatie, de 
evaluatie en de controle voor de verschillende actoren; 

 
4) de indirecte actoren verantwoordelijkheid krijgen; 

 
5) een externe evaluatiedienst wordt opgericht voor de hele ODA, 

die afhangt van de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken; 
 

6) de samenwerking  een principe introduceerde van concentratie 
van de hulp door het aantal partnerlanden (25 landen), 
multilaterale organisaties (een twintigtal) en interventiesectoren 
(5) te beperken.  Gender en het milieu worden transversale 
thema's; 

 
7) de gefinancierde interventies moeten beantwoorden aan de 

relevante, door het DAC omschreven criteria; 
 

8) de samenwerking de strategische kaders moet omschrijven, die 
moeten inpassen in een visie op middellange en lange termijn. 
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Het wettelijke kader 
 
 
Volgens de wens van het Parlement wordt een organieke wet inzake 
ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd (wet van 25 mei 1999) 
(bijlage5). 
 
Andere wetteksten werden tijdens de vorige legislatuur goedgekeurd om 
de hervorming door te voeren. Het gaat om: 
 

1) De wet ter oprichting van de BTC en het Koninklijk Besluit 
over het beheerscontract. 

2) De Koninklijke Besluiten die de co- financiering van de NGO's 
regelen. 

 
Tijdens deze legislatuur (1999-2003): 
 
Deze hervorming werd tijdens de vorige legislatuur goedgekeurd, maar 
werd uitgevoerd door de huidige regering.  Onder de huidige legislatuur 
werden verschillende politieke akkoorden gesloten, zoals het 
Lambermont-akkoord over de defederalisering, en werden verschillende 
wetteksten goedgekeurd: 
 
 

- Het engagement om tegen 2010 0,7% van het BBP te halen 
(programmawet van 24/12/02). 

 
- De Koninklijke Besluiten voor de toepassing van de wet van 

25 mei 1999. 
 

- De wet ter oprichting van de n.v. Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) 
(03/11/01). 

 
- Het K.B. betreffende het tweede beheerscontract tussen de 

Staat en de BTC, dat de weg vrijmaakt voor een grotere 
decentralisatie naar de posten (11/02). 

 
- Het K.B. over de oprichting van een dienst “bijzondere 

evaluatie van de internationale samenwerking” (17/02/03). 
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DGOS: de belangrijkste actor  van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
 
 
De officiële ontwikkelingshulp van België wordt vooral gefinancierd via 
een budget van DGOS (+ 65% naargelang de jaren).  De andere FOD's, 
en meer bijzonder de FOD Financiën, de Gemeenschappen, de Gewesten, 
de Provincies en bepaalde steden en gemeenten dragen  echter ook bij aan 
wat in aanmerking wordt genomen voor officiële ontwikkelingshulp door 
de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO(DAC). 
 
Op federaal niveau werd een interministeriële structuur opgericht die 
echter maar heel sporadisch functioneerde en niet zo doeltreffend was.  Er 
bestaat geen overlegmechanisme dat alle publieke gesprekspartners 
actoren verenigt. 
 
 
 



 22

 
HOODSTUK 4 

ONZE TROEVEN, ZWAKTES, TE GRIJPEN KANSEN EN TE 
VERMIJDEN RISICO'S 

 
 
 

DE SWOT-ANALYSE VAN DGOS 2 
 
 
De SWOT-analyse is het resultaat van de oefening die in juni 2002 werd 
gemaakt door elk van de directies en eveneens van de vergaderingen die 
werden gehouden met alle diensten om het managementplan en de eerste 
fase van het BPR voor te bereiden. 
 
 

Sterke punten 
 

- Een wettelijk en reglementair kader (wet van 25 mei 1999) dat 
de prioriteiten die de wetgever aan de samenwerking toekent 
duidelijk vastlegt. 

- Een boeiende “functie” die iets uitstraalt. 
- Afgewerkte strategienota's (landen, sectoren, thema's, 

multilaterale samenwerking, Overlevingsfonds). 
- Algemene aanpak inzake  partnerschap. 
- Ervaren en gemotiveerde medewerkers. 
- Voortdurend toenemend en besteed budget. 
- Kader van ervaren attachés . 
- Meertalig personeel. 

 
 

Zwakke punten 
 

- Structuur van het ondoeltreffende DGIS. 
- Spreiding van de hulp over een nog steeds te groot aantal 

interventies, landen, VN-organisaties, indirecte partners. 
- Afwezigheid van een ondersteuningsdienst voor de bepaling 

van de beleidslijnen en te veel micromanagement. 
- Gebrek aan coördinatie en complementariteit tussen de 

diensten, actoren, de andere activiteiten van de FOD, de andere 
FOD's, de gemeenschappen en de gewesten. 

                                                 
2  SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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- DGOS wordt niet betrokken bij de voorbereiding van de 
dossiers met betrekking tot de coherentie van de beleidslijnen. 

- Een slecht uitgevoerde integratie binnen de FOD Buitenlandse 
Zaken. 

- Personeel: onvoldoende, de leeftijdpiramide, de onzekerheid. 
- Het attachékader is onvolledig sinds 4 jaar. 
- Gebrek aan opvolging, evaluatie en feedback. 
- Een reglementair kader dat als een rem op de decentralisatie 

werkt. 
- Een star concept voor financiële controle. 
- “Hervormingsmoeheid”  bij het DGOS-personeel . 
- Een gebrek aan transparantie door de afwezigheid van 

beheersinstrumenten (databank, situatieoverzicht …), een “goed 
gebruik” van informatica en de bedrijfscultuur. 

- De attachés worden onvoldoende betrokken bij de 
voorbereiding, opvolging en controle van de multilaterale 
samenwerking en de indirecte actoren. 

- De BTC werd kwetsbaarder door opeenvolgende wijzigingen 
aan de top van de leiding. 

 
 
Mogelijkheden 

 
- De politieke wil om solidair te zijn.  
- De grote interesse van de Belgische regering voor de 

internationale vraagstukken, wat heel in het bijzonder werd 
geïllustreerd door het Belgische Afrika-beleid. 

- Het engagement dat in Monterrey werd aangegaan om de 0,7% 
van het BBP te bereiken in 2010 is in een wet gegoten. 

- De armoedebestrijding is een strategische doelstelling voor de 
hele FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. 

- Het specifieke karakter van de samenwerking wordt 
gerespecteerd. 

- Een publieke opinie en gemobiliseerde NGO's. 
- De Copernicus-hervorming voert veranderingen door in het 

personeelsbeheer en de organisatie . 
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Bedreigingen 
 

- De defederalisering. 
- Een integratie binnen onze FOD die het specifieke karakter van 

de ontwikkelingssamenwerking niet respecteert. 
- De financiële situatie van de overheid, die het engagement om 

de 0,7% te bereiken in 2010 en de mogelijkheid om 
gekwalificeerd en stabiel personeel te rekruteren in vraag stelt. 

- Het niet afwerken van de Copernicus-hervorming: budgettaire 
cyclus en rol van de controle-instanties (Inspectie van de 
financiën, Rekenhof), vóór het bereiken van een ex-post-
aanpak. 

- Het werkingsbudget is niet gebonden aan het 
programmabudget. 

 
 
 

”PEER REVIEW” VAN DE HULP VAN BELGIE (OESO – 2000) 
 
 
Om de drie jaar wordt elk land dat lid is van het DAC onderworpen aan 
een onderzoek over de manier waarop de ontwikkelingssteun van de 
overheid wordt beheerd. 
 
Gezien het belang van deze oefening voor de lidstaten van de OESO 
worden de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek van de hulp van 
België, hieronder overgenomen.  Het DAC beveelt aan dat België: 
 

- zijn inspanning voortzet voor het consolideren van de lopende 
hervormingen om zo een grotere stabiliteit, continuïteit en 
institutionele efficiëntie op het niveau van DGIS en van de BTC 
veilig te stellen; 
 

- het principe van een afzonderlijk budget voor de internationale 
samenwerking binnen het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken behoudt; 

 
- in de gevallen waarin bepaalde bevoegdheden op het vlak van de 

Belgische hulp in de toekomst verder zouden worden verdeeld, 
kiest voor een minimale aanpak, zodat de federale administratie 
geen bevoegdheden of middelen verliest, waardoor op het vlak van 
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de samenwerking coherentie, efficiëntie en impact op het terrein 
worden verzekerd; 

 
- profiteert van elke verbetering in de budgettaire situatie om de 

omvang van de hulp te doen toenemen en progressief het 
regeringsdoel van 0,7% van het BNP te behalen; 

 
- de door de wet aan armoedevermindering gegeven prioriteit 

opnieuw bevestigt als fundamentele doelstelling en de strategieën 
met betrekking tot de prioritaire landen voorbereidt met de steun 
van het Strategisch Kader voor Armoedebestrijding (PRSP) en de 
sectorale aanpak; 

 
- het gedeelte van de hulp naar de prioritaire landen en streken 

verhoogt en  zijn multilaterale activiteit verder concentreert op een 
beperkter aantal multilaterale instellingen; 

 
- DGIS beter betrekt bij de posities die België verdedigt binnen de 

beheerraden van de instellingen van Bretton Woods; 
 

- participatieve landenstrategieën uitwerkt in alle prioritaire landen; 
 

- de toepassing  van de sectorale aanpak in de uitvoering van de hulp 
duidelijker uitwerkt; 

 
- de oprichting van een nieuwe investeringsmaatschappij voor 

ontwikkelingslanden (de BIO) versnelt en er daarbij over waakt dat 
in haar statuten  voorrang wordt gegeven aan de minst ontwikkelde 
landen (MOL), aan de versterking van de plaatselijke institutionele 
capaciteiten en  armoedebestrijding; 

 
- de versnippering van de indirecte samenwerking vermijdt en 

ervoor zorgt dat België zich sterker engageert  voor de prioriteiten 
en de programma's voor armoedebestrijding die door de 
partnerlanden zijn uitgewerkt; 

 
- het evaluatiesysteem hervormt zodat DGIS en de BTC een systeem 

van opvolging en interne evaluatie kunnen uitwerken om ervoor te 
zorgen dat de lessen die eruit worden geleerd in aanmerking 
worden genomen.  
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- meer aandacht besteedt aan het effectief nastreven  van een grotere 
coherentie tussen het samenwerkingsbeleid en andere beleidslijnen 
die mogelijk een invloed hebben op de ontwikkelingslanden. 
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Samengevat tonen de SWOT-analyse van DGOS en het onderzoek 
van de Belgische hulp door het DAC duidelijk aan dat belangrijke 
aanbevelingen voor de verbetering van de impact van de officiële 
ontwikkelingshulp nog niet zijn uitgevoerd.  De belangrijkste 
uitdagingen waar DGOS voor staat, zijn op dit moment: 
 
- de noodzaak om het luik "voorbereiding van de beleidslijnen" uit 

te werken; dit geldt voor alle vormen van hulp; 
 
- de noodzaak voor een betere coördinatie van haar  

interventiekanalen om een betere complementariteit op alle 
niveaus te creëren: binnen DGOS, de FOD, met de andere FOD's, 
met de andere donoren, met de partners van de 
ontwikkelingslanden; 

 
- het belang van het ontwikkelen van mechanismen voor opvolging 

en evaluatie; 
 
- het belang invloed te kunnen uitoefenen op de coherentie van de 

doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking en van de 
andere beleidslijnen; 

 
- het belang van het verbeteren van de procedures en instrumenten: 

decentralisatie, harmonisering, nieuwe vormen van hulp; 
 
- het belang van het rekruteren van stabiele en gekwalificeerde 

mensen. 
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HOOFDSTUK 5 

ONZE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

 
 

VOORWOORD 
 
 
1. De werking van een instelling wordt beïnvloed door: 
 

- het proces van de voorbereiding van het beleid (de strategische 
visie) 

- de werkmethodes 
- het personeel 
- de structuur 
- de “bedrijfscultuur” 

 
Het managementplan moet deze vijf elementen en hun interactie 
behandelen. 
 
 
2. Gezien de jarenlange gewoonte van de mensen die instaan voor de 

ontwikkeling om met het logische kader te werken, wordt het 
managementplan ook voorgesteld in de vorm van een tabel (bijlage 1) 
met de volgende elementen: 

 
- de strategische doelstellingen  
- de operationele doelstellingen  
- de verwachte resultaten  
- de projecten 

 
 
3. Aan de Directeurs, de Diensthoofden en alle personeelsleden zal 

gevraagd worden voorstellen in te dienen voor het uitvoeren van de 
projecten waar zij mee te maken hebben. Vóór het realiseren van een 
project is het belangrijk in onderlinge overeenstemming de volgende 
zaken te bepalen: de verwachte resultaten van het project; de interne 
factoren voor succes/mislukking (m.a.w. de vereiste voorwaarden 
opdat het project kan worden uitgevoerd); de vastgelegde datum voor 
het bereiken van de doelstelling en het tijdsschema van de uitvoering; 
de nodige personele middelen voor het realiseren van het project. 

 



 29

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 
 
Uitgaande van de definitie van onze missie, van de internationale context, 
van de organieke wet inzake  ontwikkelingssamenwerking van 1999 en 
van de SWOT-analyse, moet DGOS de volgende 5 strategische 
doelstellingen uitvoeren: 
 
 
1. De efficiëntie van de officiële ontwikkelingshulp verhogen in een 

aanpak die gebaseerd is op partnerschap,  toe-eigening door de 
partners (ownership) en  duurzaamheid. 

 
2. Bijdragen tot de coherentie van de beleidslijnen die een invloed 

hebben op de armoedebestrijding. 
 
3. Bijdragen tot de complementariteit en de coördinatie van de acties 

voor ontwikkelingssamenwerking door de actieve deelname aan de 
correcte integratie van DGOS binnen de FOD. 

 
4. Een partnerschap met de publieke opinie in België bevorderen om 

meer steun te krijgen voor  de samenwerking rond ontwikkeling en om 
bij te dragen tot een verankering van de democratische waarden van 
onze maatschappij.  

 
5. Een bekwame en multidisciplinaire administratie samenstellen. 
 
 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: 
 
DE EFFICIËNTIE VAN DE OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP 
VERHOGEN VIA EEN AANPAK VAN PARTNERSCHAP, TOE-
EIGENING EN DUURZAAMHEID 
 
Ontwikkelingssamenwerking is een materie die constant evolueert.  Het is 
de reflectie over de efficiëntie, of het gebrek daaraan,  van de hulp die het 
debat voedt en hulporganisaties ertoe aanzet de samenwerkingsrelaties 
met ontwikkelingslanden anders te bekijken en de ontwikkelingslanden 
aanspoort een andere houding van hun partners te verwachten.  Het 
principe van de gedeelde verantwoordelijkheid wordt voortgezet. 



 30

 
 
De samenwerking is geëvolueerd van een concept waarin de technische 
ondersteuning en de uitvoering van projecten een centrale rol speelt naar 
een veel algemener concept dat gericht is op het beleid.  Vandaag moet de 
samenwerking geïntegreerd zijn in de strategische kaders die door de 
partner worden uitgewerkt (toe-eigening – ownership).  Ze moet 
bijdragen tot het versterken van de institutionele capaciteiten van de 
partner. 
 
Het domein van de samenwerking omvat ook een goed economisch, 
sociaal en politiek bestuur, mensenrechten en conflictpreventie.  Een 
nieuwe vorm van partnerschap, die elke partij verantwoordelijkheid geeft, 
moet worden gecreëerd en moet ertoe leiden dat de geldschieters zich op 
middellange en lange termijn engageren.  De geldschieters worden 
verzocht  hun procedures op elkaar af te stemmen.  Dit betekent dat, 
indien we de efficiëntie van de hulp willen verbeteren, we onze actie 
meer moeten richten op de impact dan op de uitgaven.  Deze gewijzigde 
optiek brengt met zich mee dat indicatoren met de internationale 
gemeenschap moeten worden uitgewerkt en opgevolgd, en dat de 
resultaten moeten worden geëvalueerd en de getrokken lessen 
geïntegreerd. 
 
 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: 
 
BIJDRAGEN TOT DE COHERENTIE VAN DE BELEIDSLIJNEN DIE 
EEN INVLOED HEBBEN OP DE ARMOEDEBESTRIJDING 
 
We menen dat de coherentie van de politieke beleidslijnen voor de 
armoedebestrijding als doelstelling van primordiaal belang is.  Voor veel 
ontwikkelingslanden is de coherentie van de beleidslijnen immers 
belangrijker dan de ontwikkelingssamenwerking.  Bovendien mag het feit 
dat er belangenconflicten (bv. landbouwsubsidies) kunnen ontstaan tussen 
onze doelstellingen en die van de ontwikkelingslanden niet worden 
verwaarloosd.  Een grotere coherentie van de beleidslijnen is 
onontbeerlijk opdat de ontwikkelingslanden ten volle kunnen profiteren  
van de door de globalisering geboden kansen. 
 
Op Europees vlak menen we dat beleidslijnen die niet tot  
ontwikkelingssamenwerking behoren, met name  het landbouw- en 
handelsbeleid, de doelstelling van armoedebestrijding moeten integreren.  
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We willen deelnemen aan de Europese oefening van systematische 
analyse van eventuele indirecte gevolgen voor ontwikkeling van 
maatregelen die worden genomen in andere domeinen dan de 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Op Belgisch niveau willen we bijdragen tot de coherentie van de 
beleidslijnen die worden gevolgd door onze FOD, door de andere FOD's 
en door gefedereerde entiteiten die een invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling.  Daardoor kan de doeltreffendheid van de inspanningen 
van België voor de armoedebestrijding groeien en de geloofwaardigheid 
van de acties van ons land in de ogen van de partners toenemen. 
 
Bovendien is de coherentie tussen de verschillende instrumenten van 
onze FOD (instrumenten van buitenlands beleid, 
ontwikkelingssamenwerking, politieke dialoog, commerciële 
instrumenten) een garantie voor een harmonieuze integratie van DGOS 
binnen de FOD. 
 
 
 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: 
 
BIJDRAGEN TOT DE COMPLEMENTARITEIT EN DE COÖRDINATIE 
VAN DE ACTIES VOOR  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DOOR 
DE ACTIEVE DEELNAME AAN DE CORRECTE INTEGRATIE VAN 
DGOS BINNEN DE FOD 
 
De verbetering van de complementariteit en van de coördinatie zijn 
essentiële voorwaarden om de efficiëntie van onze hulp te verbeteren.  
 
De complementariteit begint bij de coördinatie, maar gaat nog verder.  
Om de synergieën te maximaliseren, houdt complementariteit in dat de 
verschillende actoren acties uitvoeren die elk een toegevoegde waarde 
bijbrengen. 
 
De complementariteit en de coördinatie situeren zich op vijf niveaus: 
 
- Op intern niveau binnen DGOS: we moeten de complementariteit en de 
coördinatie van onze verschillende vormen van hulp verbeteren: directe 
en indirecte bilaterale samenwerking, multilaterale samenwerking, 
humanitaire hulp. 
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- Op het niveau van de FOD : de problematiek van de multilaterale 
interne coördinatie vormt een belangrijke taak en uitdaging. De oplossing 
omvat onder meer de invoering van een flexibel, maar duidelijk systeem 
dat voorrang geeft aan het werken in netwerk. Goede coördinatie 
impliceert dus een proactieve aanpak, het maximaal putten uit de kennis 
die aanwezig is in de verschillende directies-generaal en het in handen 
nemen ervan door de directie-generaal die verantwoordelijk is voor ons 
internationale beleid tegenover een bepaalde internationale instelling. Het 
directiecomité behoudt terzake zijn rol als algemeen coördinator. 
 
- Naar buiten toe: met de andere FOD's, gefedereerde entiteiten, 
samenwerkingsactoren. 
 
- Op Europees niveau. 
 
- Met de partners en de andere donoren (in de ontwikkelingslanden), ter 
ondersteuning van de nationale strategieën voor armoedebestrijding. 
 
De correcte integratie van DGOS binnen de FOD creëert een 
mogelijkheid om de complementariteit en de coördinatie van de 
ontwikkelingssamenwerkingsacties te verbeteren. 
 
Deze integratie moet, zoals vastgelegd in het plan van de Voorzitter van 
het directiecomité, het specifieke karakter van de samenwerking bewaren.  
Een van de fundamentele kenmerken van de samenwerking, die haar 
bovendien onderscheidt van de andere buitenlandse acties van ons land, is 
dat de actie moet passen in een perspectief op middellange en lange 
termijn: uitzonderingen niet te na gesproken dient alles planmatig te 
worden aangepakt.  Het specifieke karakter van de samenwerking houdt 
ook in dat de problemen worden gesteld vanuit het oogpunt en in het 
belang van het ontwikkelingsland. Op dezelfde manier wordt gezocht 
naar oplossingen en worden de acties uitgevoerd. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: 
 
EEN PARTNERSCHAP MET DE PUBLIEKE OPINIE IN BELGIË 
BEVORDEREN OM MEER STEUN TE KRIJGEN VOOR DE 
SAMENWERKING ROND ONTWIKKELING EN OM BIJ TE DRAGEN 
TOT EEN VERANKERING VAN DE DEMOCRATISCHE WAARDEN 
VAN ONZE MAATSCHAPPIJ 
 
Het plan van de Voorzitter bepaalt dat de communicatieactiviteiten die 
momenteel worden beheerd door DGOS (jaarverslag, brochures, 
DGIS/info…) zullen worden overgedragen aan de dienst A60, waarbij de 
informatie rond  ontwikkelingssamenwerking wordt behouden. Hierdoor 
zal het mogelijk worden de realisaties van de Belgische samenwerking te 
valoriseren en bekend te maken in België en in het buitenland dankzij het  
correspondentennetwerk van onze FOD. De taakverdeling en de 
samenwerking tussen de verschillende diensten zouden moeten worden 
gedefinieerd (D60 – A60). 
 
DGOS zal daarentegen haar sensibiliseringsactiviteiten moeten 
voortzetten (dit punt houdt een eerder proactief element in): ervoor 
zorgen dat de Belgische bevolking de onderlinge 
afhankelijkheidsverhoudingen begrijpt, interesse toont voor internationale 
kwesties, solidair is met de bevolking in de ontwikkelingslanden en een 
rol van waakhond kan spelen. 
 
DGOS financiert reeds een heel gamma interventies op het vlak van 
sensibilisering: interventies die op eigen initiatief of op initiatief van  
derden worden geleid (met name D60, D30, D20).  De 
sensibiliseringsactiviteiten zullen worden gehergroepeerd in één enkele 
dienst/directie die een sensibiliseringsbeleid zal moeten uitwerken, zijn 
doelgroep(en) zal moeten kiezen, de criteria voor de toekenning van 
subsidies zal moeten vastleggen en regelmatig opiniepeilingen zal moeten 
uitvoeren. 
 
Een beleid opstellen dat de publieke opinie ertoe aanzet de noodzakelijke 
internationale solidariteit te betonen door  "partnerschappen voor  
solidariteit" aan te gaan met enerzijds de "opiniemakers" (pers, media), de 
beslissingnemers (parlementsleden, parlementaire commissies), de 
organisaties van de civiele maatschappij en anderzijds de Belgische 
bevolking  en, meer dan vroeger, met de migrantengemeenschappen  uit 
de ontwikkelingslanden. 
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Deze sensibiliseringsactiviteit moet worden uitgedacht en concreet 
worden uitgewerkt  in nauwe samenwerking met het Directoraat-generaal 
van Multilaterale Zaken en Globalisering (DG M). Deze laatste is immers 
belast met de organisatie van de activiteiten van het discussieforum met 
het parlement, de academici, de vakbonden en werkgevers en met het 
grote publiek. 
 
 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: 
 
EEN BEKWAME EN MULTIDISCIPLINAIRE ADMINSITRATIE 
SAMENSTELLEN 
 
We willen een bekwame en multidisciplinaire administratie. Een nieuwe 
manier van werken op basis van  samenwerking tussen de diensten, 
geconcentreerd rond (tijdelijke) projectteams, die het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de ambtenaren en de transparantie van 
het beheer stimuleren.  Er moet een echt  personeelsbeleid worden 
uitgewerkt dat enerzijds het werkingsbudget verbindt met het 
programmabudget en dat er anderzijds voor zorgt dat het personeel wordt 
gestabiliseerd en voortdurend wordt bijgeschoold.  Beheerinstrumenten 
zoals databanken of situatieoverzichten  moeten worden veralgemeend of 
zelfs worden ingevoerd. 
 
Zo'n doelstelling houdt eveneens een aanpassing van het organogram in. 
 
Ten slotte zal deze bekwame en multidisciplinaire administratie slechts 
werkelijk kunnen functioneren indien er mentaliteitswijzigingen worden 
doorgevoerd, op basis van vertrouwen, teamwerk, samenwerking en het 
belang van het werk van elke medewerker, ongeacht zijn graad of functie; 
dit verantwoordelijkheidsgevoel is cruciaal, zowel voor de centrale 
administratie als voor de posten, voor de verhoudingen tussen de centrale 
administratie en  haar institutionele partners. 
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6) Operationele doelstellingen en projecten (acties) om de 
strategische doelstellingen te realiseren 
 
 
 
 
 
Strategische doelstelling 1: 
De efficiëntie van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) verhogen via een aanpak van 
partnerschap, toe-eigening en duurzaamheid.  
 
Verwachte resultaten: 
DGOS wil een kwaliteitsvolle samenwerking bevorderen die gericht is op resultaten. 
De voorbereiding van de beleidslijnen staat centraal, zodat DGOS kan bijdragen tot 
het behalen van de ontwikkelingsdoelstellingen die in de Millenniumverklaring 
vermeld staan en in het uitvoeringsplan van de Verenigde Naties gedetailleerd 
worden. 
 
 
 
Operationele doelstelling 1.1.:  
Het beleidsvoorbereidend proces verbeteren. 
Verwachte resultaten: Een globale samenwerkingsstrategie op lange termijn die is 
opgesteld binnen  DGOS. 
 
 
Projecten:  
 
 
1.1.1. Oprichting van een dienst ter ondersteuning van het beleid (inclusief het 

beheer van de “beleidsvoorbereidende onderzoeken” en contacten met de 
onderzoekscentra, universiteiten, de commissie Vrouwen en Ontwikkeling, de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de NGO-koepels). (Start in 
2003). 

 
1.1.2. Uitwerking van een ontwerp van globale beleidsnota die: (a) past in een 

internationaal kader en de langetermijnvisie bepaalt met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking; (b) het 
partnerschapsconcept definieert; (c) de principes bevat van een participatieve 
samenwerking die rekening houdt met niet-regeringsinstanties, de privé-sector 
en de civiele maatschappij; (d) prioriteiten vastlegt; (e) aangepast is aan de 
verwachte stijging van de begroting tot 2010. (Start in 2003). 

 
1.1.3. Uitwerking van een globale direct bilaterale strategienota. (Start in 2003). 
 
1.1.4. Veralgemening van strategienota's of kaders voor partnerschappen, als die nog 

niet bestaan, met de verschillende partners van DGOS. (Start in 2003). 
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1.1.5. Duidelijke identificatie van het budget van de FOD dat wordt toegekend aan 

officiële ontwikkelingshulp, in overleg met de B&B-dienst  (Budget en 
controle van het beheer). (Start in 2003). 

 
1.1.6. Versterking van de dialoog met de BTC en BIO. 
 
 
Operationele doelstelling 1.2.:  
DGOS opnieuw toespitsen  op haar belangrijkste taken. 
Verwachte resultaten: De missies en de kernactiviteiten van elke samenwerkingsvorm 
worden geïdentificeerd en goedgekeurd. De Belgische federale samenwerking wordt 
steeds meer geconcentreerd. Het aantal partners wordt beheerst. Het aantal 
interventies wordt gereduceerd. Onze acties hebben een toegevoegde waarde 
(bepaalde acties worden extern toevertrouwd en/of geschrapt). 
 
 
Projecten:  
 
 
1.2.1. Herformulering van de “mission statement” van elke directie, met 

verduidelijking van de rol van de centrale administratie. (Start in 2003). 
 
1.2.2. Onderzoek door alle directies van de taken die kunnen worden uitbesteed en/of 

de taken die kunnen worden geschrapt. (Start in 2003/2004.) 
 
1.2.3.. Voorstellen voor de eventuele wijziging van het KB van 17/09/00 betreffende 

de procedure en modaliteiten voor het opstellen van strategienota’s. (Start in 
2004.) 

 
1.2.4. Voorstellen voor de eventuele wijziging/afschaffing van het KB van 19/11/96 

betreffende noodhulp en rehabilitatie op korte termijn. (Start in 2003.) 
 
1.2.5. Voorstellen voor de eventuele wijziging van het KB van 27/04/00 dat de 

internationale partnerorganisaties voor multilaterale samenwerking bepaalt. 
(Start binnen  drie jaar.) 

 
1.2.6. Voorstellen voor de eventuele wijziging van de regelgevingen betreffende de  

indirecte universitaire samenwerking, wetenschappelijke initiatieven en 
speciale programma's, met het oog op een concentratie van de indirecte 
actoren  en een resultaatgericht beheer . (Start in 2004.) 

 
1.2.7. Voor de samenwerking met de NGO's (cofinanciering) moet rekening worden 

gehouden met de resultaten van de evaluaties van alle procedures voor 
programmafinanciering en moet de dienst op geografische basis 
gereorganiseerd worden. (Start in 2004.) 
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1.2.8. Voor de multilaterale samenwerking, verbetering van de voorbereiding en de 
opvolging van de beheerraden van de internationale organisaties in het kader 
van een dialoog met de andere donoren. (Start in 2003.) 

 
 
Operationele doelstelling 1.3.: 
De hulp beheren op een resultaatgerichte manier. 
Verwachte resultaten: Kwaliteitsvolle ontwikkelingssamenwerking.  
 
 
Projecten:  
 
 
1.3.1. Oprichting van de dienst PMEO (Performance Monitoring & Evaluation 

Office): statistieken; prestatie-indicatoren van de samenwerkingsprogramma's; 
opvolging van de uitvoering van het budget; interne evaluatie. De PMEO zal 
moeten samenwerken met alle directies van DGOS. (Start eind 2003.) 

 
1.3.2. Voor alle vormen van samenwerking, ontwikkeling van een programma-

aanpak en toepassing van gesplitste  kredieten. (Start in 2003.) 
 
1.3.3. Voor alle vormen van samenwerking, versterking van de opvolging 

(monitoring) van de samenwerkingsprogramma's in nauwe samenwerking met 
de attachés en de institutionele partners. (Start in 2003.) 

 
1.3.4. Verhoging van de uitvoeringssnelheid van de directe bilaterale samenwerking 

(met name door het respecteren van de in het BTC-beheerscontract 
overeengekomen termijnen), zonder dat het “ownership” van de lokale  
partners wordt aangetast. (Start in 2003.) 

 
1.3.5. Oprichting van een gezamenlijke werkgroep BTC-DGOS om: (a) de 

toekenningsvoorwaarden te definiëren voor de globale sectorale en macro-
economische hulp; (b) in coördinatie met de andere donoren de 
hulpmaatregelen op te volgen; (c) na te denken over het type technische 
bijstand dat ter beschikking moet worden gesteld van de partners ter 
ondersteuning van deze nieuwe vormen van hulp. (Start in 2003.) 

 
1.3.6. Bijdrage van DGOS aan de herdefiniëring en herverdeling van de 

controletaken die de centrale administratie, de BTC of de partnerinstellingen 
en de controle-instanties, op zich moeten nemen, in het kader van een intern 
controlesysteem. (Start in 2003.) 

 
1.3.7. Ontwikkeling van een methode voor de analyse van risico's en mogelijkheden, 

die rekening houdt met de risico's voor de partners. (Start in 2004.) 
 
1.3.8. Oprichting binnen elke directie van een eerstelijns financiële controlecel 

waardoor de dossierbeheerders de facturen niet meer hoeven te controleren. 
Veralgemening van de controle per staal op basis van een wetenschappelijk 
bepaald staal. (Start in 2004.) 
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Strategische doelstelling 2: 
Bijdragen tot de coherentie van de beleidslijnen die een invloed hebben op de 
armoedebestrijding. 
 
Verwachte resultaten: 
Het beleid van de FOD dat wordt gevoerd in het kader van de internationale 
onderhandelingen over met name de handelsuitwisselingen, de landbouw, de 
financiële diensten, de migratiebewegingen, het milieu, het bestuur en de conflicten, 
hangt samen met het beleid voor armoedevermindering. 
Door van de coherentie van de beleidslijnen ter ondersteuning van de 
armoedevermindering een primordiale doelstelling te maken, versterkt de FOD het 
vertrouwen en de steun met betrekking tot de globalisering als vector voor verbetering 
van het welzijn in alle landen van de wereld. 
DGOS is correct geïntegreerd binnen de FOD, met de garantie dat  het specifieke 
karakter van de samenwerking kan worden behouden. 
De armoedebestrijding in de ontwikkelingslanden is een doelstelling van de FOD. 
 
 
 
Operationele doelstelling 2.1.: 
Bijdragen tot de coherentie van de Europese beleidslijnen voor 
armoedebestrijding. 
Verwachte resultaten: DGOS draagt ertoe bij dat het landbouw- en handelsbeleid  de 
doelstelling van armoedebestrijding opnemen, en dat dit ook op andere gebieden 
gebeurt. 
 
 
Projecten:  
 
 
2.1.1. Versterking van de capaciteiten van DGOS, zodat ze de impact voor de 

ontwikkeling van de handels-  en investeringsvraagstukken kan analyseren en 
kan deelnemen aan het debat dat daardoor op gang wordt gebracht binnen de 
FOD . Project uit te voeren in samenwerking met DG B (Start 2003/2004.) 

 
2.1.2. Uitwerking van expertisenetwerken die DGOS de mogelijkheid bieden om van 

buitenaf (onderzoekscentra, universiteiten…) adviezen te vragen over de 
coherentie van de Europese beleidslijnen voor armoedebestrijding. Project uit 
te voeren in samenwerking met DG E (Start 2003/2004.) 

 
2.1.3. Inventaris van de dossiers die een impact hebben op de ontwikkeling en 

waarvoor DGOS meer coherentie wenst, om zo prioriteiten te kunnen stellen. 
(Start in 2003.) 

 
2.1.4. Bijdrage van DGOS aan de coördinatie met DG E, DG M en de PV bij de EU, 

zodat DG E en DG M in de uitwerking van hun posities rekening houden met 
de gevolgen voor de armoedevermindering. (Start in 2003.) 
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Operationele doelstelling 2.2.: 
Bijdragen tot een grotere coherentie tussen het beleid van alle FOD's en 
gefedereerde entiteiten die een invloed hebben op de armoedebestrijding. 
Verwachte resultaten: De diverse beleidslijnen in België die een invloed hebben op de 
ontwikkelingslanden zijn op elkaar afgestemd, zodat de doeltreffendheid van de 
inspanningen voor  armoedevermindering toenemen en de geloofwaardigheid en 
legitimiteit van de Belgische werking ten opzichte van de partners groeit. 
 
 
Projecten: 
 
 
2.2.1. Bijdrage van DGOS aan de coherentie van de beleidslijnen voor de 

armoedebestrijding in het kader van een coördinatiemechanisme dat zou 
kunnen worden opgericht binnen het Directoraat-generaal van Multilaterale 
Zaken en Globalisering (DG M).   Dit coördinatieorgaan zou als taak hebben 
de nodige relaties op te bouwen voor de coherentie van de beleidslijnen tussen 
de betrokken FOD's, de gefedereerde entiteiten en de civiele maatschappij. Dit 
coördinatieorgaan zou de eventuele incoherenties kunnen opzoeken en 
voorstellen formuleren om ze te corrigeren. (Start in 2004.) 

 
2.2.2. Bijdrage van DGOS aan de herformulering van de missie van de 

interdepartementale groep voor ontwikkelingssamenwerking, door ervoor te 
zorgen dat de  Gemeenschappen en Gewesten worden betrokken. (Start in 
2004.) 
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Strategische doelstelling 3: 
Bijdragen tot de complementariteit en de coördinatie van de acties voor de 
ontwikkelingssamenwerking door de actieve deelname aan de correcte integratie van 
DGOS binnen de FOD.  
 
Verwachte resultaten:  
De verhoging van de complementariteit en van de coördinatie (op het niveau van 
DGOS, op het niveau van de FOD, met de andere FOD’s en gefedereerde entiteiten, 
met de andere donoren en de partners) biedt de mogelijkheid de efficiëntie van de 
hulp ter ondersteuning van de nationale strategieën voor armoedebestrijding te 
verbeteren. 
DGOS is correct geïntegreerd in de FOD, met de garantie dat  het specifieke karakter 
van de samenwerking kan worden behouden. 
 
 
 
Operationele doelstelling 3.1.:  
De complementariteit van de verschillende vormen van samenwerking (directe 
en indirecte bilaterale samenwerking, multilaterale samenwerking, humanitaire 
hulp) verhogen en de complementariteit tussen de acties van DGOS en die van de 
andere directies-generaal van de FOD die een invloed hebben op  ontwikkeling, 
verbeteren. 
Verwachte resultaten: De verschillende vormen van samenwerking zijn 
complementair . De andere directies-generaal houden rekening met het belang van de 
ontwikkelingslanden bij de uitwerking van hun beleid in de uitvoering van hun acties.  
 
 
Projecten:  
 
 
3.1.1. Voorbereiding van de politieke evenementen (gemengde commissies, 

beheerraden van internationale organisaties enz.) met alle betrokken diensten 
van DGOS, met de andere betrokken directies-generaal en met de betrokken 
indirecte actoren. (Start in 2003.) 

 
3.1.2. Organisatie van maandelijkse vergaderingen voor het gebied van de Grote 

Meren en van driemaandelijkse vergaderingen voor de andere gebieden van 
Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waaraan alle directies van DGOS en de 
betrokken andere directies-generaal deelnemen. (Start in 2003.) 

 
3.1.3. Organisatie van een jaarlijkse vergadering met alle ambassadeurs van de 

partnerlanden en alle betrokken diensten. (Start in 2003.) 
 
3.1.4. Organisatie van een periodieke Regionale Conferentie per continent of 

subcontinent. (Start in 2003.) 
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3.1.5. Organisatie van regelmatige thematische vergaderingen met alle betrokken 
diensten en indien mogelijk met externe experts. (Start in 2003.) 

 
3.1.6. Het onderbrengen van de diensten Noodhulp, Conflictpreventie en 

Overlevingsfonds bij eenzelfde directie, aangezien deze diensten een  aanpak 
kennen met verschillende actoren en hoofdzakelijk in Afrika werkzaam zijn.  
Voor de landen in  crisis: de organisatie van een link tussen  noodhulp,  
rehabilitatie en structurele hulp, door een samenwerking tussen de 
geografische diensten en de diensten voor noodhulp.  (Start in 2003.) 

 
 
Operationele doelstelling 3.2.:  
De complementariteit tussen de acties van DGOS en die van de andere FOD’s en 
gefedereerde entiteiten die een invloed hebben op de ontwikkeling, verbeteren. 
Verwachte resultaten: de samenwerkingsacties van DGOS en die van de andere 
Belgische actoren zijn complementair. 
De federale en gefedereerde entiteiten plegen overleg inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
Projecten:  
 
 
3.2.1. Coördinatie met de FOD Financiën voor het beheer van het dossier 

Wereldbank. (Start in 2003.) 
 
3.2.2. Voor de voorbereiding van de beheerraden van de internationale organisaties 

en voor de voorbereiding van de jaarlijkse overlegsessies met deze 
organisaties, de uitwerking van een coördinatiemechanisme, met S04 en DG 
M, tussen DGOS, de andere betrokken FOD’s en de gefedereerde 
entiteiten.(Start in 2003.) 

 
3.2.3. Voor de voorbereiding van de Belgische posities in de Europese dossiers, 

invoering van een coördinatiemechanisme met S04, DG E en DG M, tussen 
DGOS, de andere betrokken FOD’s en de gefedereerde entiteiten.(Start in 
2003.) 

 
 
Operationele doelstelling 3.3.:  
Bijdragen tot een betere complementariteit en coördinatie van de hulp van de 
internationale gemeenschap ter ondersteuning van de armoedebestrijding. 
Verwachte resultaten: de acties van DGOS zijn complementair met die van de andere 
donoren en sluiten aan bij de strategieën voor armoedebestrijding van de partners. 
 
 
Projecten:  
 
 
3.3.1. Coördinatie van de Belgische samenwerkingsactoren op het terrein door de 

attachés. (Start in 2003.) 
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3.3.2. Bijdrage van de attachés aan de coördinatie en de complementariteit van de 

hulp op het terrein (EU, VN, partners). (Start in 2003.) 
 
3.3.3. Actieve deelname van DGOS aan de harmonisering van de procedures inzake 

ontwikkelingssamenwerking in het Europese kader, in het kader van de 
Verenigde Naties en van de OESO. (Start in 2003.) 

 
 
 
 
Strategische doelstelling 4: 
Een partnerschap met de publieke opinie in België bevorderen om meer steun te 
krijgen voor de samenwerking rond ontwikkeling en om bij te dragen tot een 
verankering van de democratische waarden van onze maatschappij.  
 
Verwachte resultaten:  
de steun van de publieke opinie krijgen. Er worden partnerschappen opgericht, op 
basis van de mobilisatie van het publiek. 
 
 
 
Operationele doelstelling 4.1.:  
Een strategie uitwerken en uitvoeren om de publieke opinie in België  te 
sensibiliseren. 
Verwachte resultaten: een sensibiliseringsstrategie wordt gedefinieerd voor DGOS, 
gericht op de partnerschappen. 
De doelgroepen zijn beter geïdentificeerd. 
 
 
Projecten:  
 
 
4.1.1. Oprichting van een directie belast met de sensibilisering (huidige D60 + alle 

sensibiliseringsactiviteiten momenteel uitgevoerd door D20 en D30). (Start in 
2003.) 

 
4.1.2.  Een  “mission statement” voor deze nieuwe directie formuleren op basis van: 

(a) de onderlinge afhankelijkheid tussen ons land en de ontwikkelingslanden; 
(b) een mobiliserende boodschap ten voordele van een beter Noord-
Zuidevenwicht; (c) een actieve deelname van de partners uit het Zuiden aan de 
definitie van de beleidslijnen en de samenwerkingsacties; (d) een actieve 
deelname van de opinieleiders en van het Belgische publiek aan de definitie 
van de beleidslijnen en de samenwerkingsacties; (f) het belang van de 
sensibilisering voor de ontwikkeling van een multiculturele en tolerante 
samenleving in België. (Start in 2003.) 

 
4.1.3. Organisatie van de coördinatie tussen de directie die belast is met de 

sensibilisering en de communicatiedienst van de FOD en de woordvoerder van 
de FOD. (Start in 2003.) 
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4.1.4. Omschrijving van de criteria voor de toekenning van subsidies op basis van de 

“mission statement” van de directie belast met de sensibilisering. (Start in 
2004.) 

 
4.1.5. Uitvoering van een jaarlijkse opiniepeiling die de impact van de 

sensibiliseringsstrategie meet (vergelijking met de bestaande  opiniepeilingen 
in de andere lidstaten van de Europese Unie) en die verbeteringen kan 
doorvoeren. (Start in 2003.) 

 
 
 
Operationele doelstelling 4.2.:  
Partnerschappen (een dialoog) aangaan met de beslissingnemers, met de 
opinieleiders en met het publiek. 
Verwachte resultaten: Parlementsleden, opinieleiders in België en het publiek zijn 
betrokken bij de definitie van de sensibiliseringsstrategieën en bij de opvolging van de 
samenwerkingsacties. 
 
 
Projecten:  
 
4.2.1. Organisatie van een dialoog, die wordt opgevolgd met de betrokken 

parlementaire commissies voor ontwikkelingssamenwerking. (Start in 2003.) 
 
4.2.2. Deelname van DGOS aan de activiteiten van het parlement inzake 

ontwikkelingssamenwerking en uitnodiging van parlementaire 
vertegenwoordigers om deel te nemen aan de activiteiten van DGOS. (Start in 
2003.) 

 
4.2.3. Oprichting van een platform voor advies aan DGOS over haar 

sensibiliseringsstrategie. Dit platform zal samengesteld zijn uit opinieleiders 
en -makers (parlementsleden, NGO's, gemeenten, universiteiten, journalisten, 
leraren, wetenschappers, artiesten, prominente mediafiguren…). (Start in 
2004.) 

 
4.2.4. Organisatie, één of twee keer per jaar, van mobiliserende evenementen. (Start 

in 2003.) 
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Strategische doelstelling 5: 
Een bekwame en multidisciplinaire administratie samenstellen. 
 
Verwachte resultaten:  
Een bekwame en multidisciplinaire administratie is nodig voor: (1) een doeltreffender 
officiële ontwikkelingshulp; (2) een bijdrage tot de coherentie van de beleidslijnen die 
een invloed hebben op de armoedebestrijding; (3) een bijdrage tot de 
complementariteit en de coördinatie van de acties voor  ontwikkelingssamenwerking 
door de actieve deelname aan de correcte integratie van DGOS binnen de FOD; (4) de 
bevordering van een partnerschap met de publieke opinie in België om meer steun te 
krijgen voor de samenwerking rond ontwikkeling en om bij te dragen tot een 
verankering van de democratische waarden van onze maatschappij. 
 
 
 
Operationele doelstelling 5.1.:  
Een nieuwe organisatorische cultuur creëren, in nauwe samenwerking met de 
Kaderdiensten P&0, B&B en ICT. 
Verwachte resultaten:  
Een nieuwe manier van werken op basis van samenwerking tussen de diensten en 
zoveel mogelijk toegespitst op projectteams. 
Delegatie van bevoegdheden. 
 
 
Projecten:  
 
 
5.1.1. Herziening van het organogram en opmaak van een organogram dat kan 

worden aangepast aan de veranderingen. (Start in 2003.) 
 
5.1.2. Organisatie van multidisciplinaire "programmacomités" in elke directie die 

functioneren in overleg met de attachés (bv. het Overlevingsfonds). (Start in 
2003.) 

 
5.1.3. Oprichting van task forces (transversale groepen), met name voor gender, 

milieu, voedselzekerheid en Centraal-Afrika, die samenwerken met de 
attachés. (Start in 2003.) 

 
5.1.4. Onderzoek en opvolging van de rollen en van de wederzijdse relaties tussen de 

centrale administratie, de attachés, de BTC en de plaatselijke BTC-
vertegenwoordigers, voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
taken en een betere complementariteit tussen de meningen over de 
doelstellingen en de middelen van de samenwerking. (Start in 2003.) 

 
5.1.5. Bijdrage aan de organisatie van de administratieve en financiële delegaties 

(met DG J). (Start in 2003.) 
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Operationele doelstelling 5.2.: 
Een transparant beheer voeren. 
Verwachte resultaten:  
Ontschotting van de diensten van DGOS. Betere communicatie met de posten. 
Mentaliteitswijziging. 
 
 
Projecten:  
 
 
5.2.1. Permanente bijwerking van het Vademecum, met inbegrip van de uitwerking 

van instructies voor attachés bij de opvolging van de indirecte en multilaterale 
samenwerking. (Start in 2003.) 

 
5.2.2. Herziening van de structuur van de jaarlijkse rapporten van de Posthoofden 

(zodat meer expliciete meningen over de samenwerking kunnen worden 
opgenomen). (Start in 2004.) 

 
5.2.3. Valorisatie van de contacten tussen bilaterale en multilaterale attachés dankzij 

een netwerk voor de attachés. (Start in 2003/2004.) 
 
5.2.4. Terbeschikkingstelling van een budget waardoor de posten kunnen bijdragen 

tot de zichtbaarheid van de samenwerkingsacties in de landen waar zij ze 
uitvoeren (organisatie van seminaries, financiering van brochures…). (Start in 
2004.) 

 
5.2.5. Organisatie in elke dienst van regelmatige dienstvergaderingen (met een 

onderscheid tussen briefing/debriefing-vergaderingen, 
beslissingsvergaderingen en brainstormvergaderingen). (Start in 2003.) 

 
5.2.6. Opstelling van een kwartaalrapport over de activiteiten van elke directie van 

DGOS. (Start in 2004.) 
 
5.2.7. Verbetering van de interne communicatie (Start 2003). 
 
 
 
Operationele doelstelling 5.3.: 
Beheer van de prestaties. 
Verwachte resultaten:  
Sturing van de activiteiten van DGOS. Betere  behandeling van de dossiers. 
 
 
Projecten:  
 
 
5.3.1. Deelname aan de implementering van de verbeteringsprogramma's in het 

kader van de  BPR (Business Proces Re-engineering) (Start hangt af van de 
BPR.) 
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5.3.2. Opstelling door elke directie van een jaarlijks werkprogramma, gericht op een 

beheer per doelstelling en een opvolging van de resultaten. (Start in 
2003/2004.) 

 
5.3.3. Opstelling van Balanced Scorecards in een proefdirectie, met de steun van de 

stafdiensten P&0 en B&B, waardoor de activiteiten en de middelen van de 
directie kunnen worden beheerd. (Start 2004 of binnen 3 jaar.) 

 
5.3.4. In het kader van het FEDCOM-project, deelname aan  informatisering van de 

betalingsprocedures. (Start hangt af van FEDCOM.) 
 
5.3.5. Organisatie van een opvolgingssysteem voor het beantwoorden van de post. 

(Start in 2003.) 
 
 
 
Operationele doelstelling 5.4.: 
Betrokken en gemotiveerde medewerkers rekruteren en behouden. 
 
 
Projecten:  
 
 
5.4.1. Opmaak van een  personeelsplan dat (a) experts (artsen, landbouwkundigen, 

economen…) en administratief en ondersteunend personeel omvat; (b) een 
verband legt tussen het werkingsbudget en het programmabudget. (Start in 
2004.) 

 
 
5.4.2. Het kader van de attachés invullen. Organisatie van de mobiliteit van het 

personeel van de centrale administratie en van de rotatie van de posten in de 
centrale administratie. (Start in 2003.) 

 
5.4.3. Deelname, samen met de kaderdienst P&0, aan de uitwerking van een 

opleidingsbeleid voor de centrale administratie en voor de posten, voor alle 
functies door elkaar. (Start in 2003/2004.) 

 
5.4.4. Organisatie, samen met de kaderdienst P&0, van specifieke opleidingen voor 

het personeel van de niveaus B, C en D op basis van aanvragen van het 
personeel. (Start hangt af van P&0.) 

 
5.4.5. Onderzoek van een efficiënt middel om suggesties van het personeel te 

verzamelen in verband met de professionele tevredenheid. (Start in 2003.) 
 
5.4.6. Regelmatige organisatie van conferenties/debatten met internationale sprekers, 

aangezien Brussel een draaischijf is voor experts van 
ontwikkelingssamenwerking. (Start in 2003.) 
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Operationele doelstelling 5.5.: 
De kennis beheren en een "lerende organisatie" worden. 
 
 
Projecten:  
 
 
5.5.1. Aanmaak van een database voor alle activiteiten van DGOS (per land, per 

sector, per actor). (Start in 2003.) 
 
5.5.2. Aanmaak van een database van “wie doet wat” bij DGOS. (Start in 2003.) 
 
5.5.3. Aanmaak van een database van externe experts. (Start in 2003.) 
 
5.5.4. Veralgemening van de situatieoverzichten, zodat de vooruitgang van de 

dossiers kan worden gevolgd. (Start in 2003.) 
 
5.5.5. Ontwikkeling van het intranet met de integratie van met name de goede 

praktijken voor de relevante domeinen van de ontwikkelingssamenwerking. 
(Start binnen drie jaar.) 

 
 
 

* * * 
 
We kunnen besluiten dat onze Directie tal van projecten zal moeten 
uitvoeren. Ze zal niet alles terzelfder tijd kunnen realiseren. Daarom 
vermeldt de in bijlage 1 bijgevoegde tabel het tijdsschema voor de start 
van de verschillende projecten. Er kunnen zich externe factoren voordoen 
die zowel de voorstellen als de volgorde van de prioriteiten kunnen 
wijzigen. 



Managmentplan DGOS - Bijlage 1

Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

1, De efficiëntie van de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) 

verhogen via een aanpak van 
partnerschap, toe-eigening en 

duurzaamheid. 

DGOS wil een kwaliteitsvolle 
samenwerking bevorderen die gericht 
is op resultaten. De voorbereiding van 
de beleidslijnen staat centraal, zodat 
DGOS kan bijdragen tot het behalen 
van de ontwikkelingsdoelstellingen die 
in de Millenniumverklaring vermeld 
staan en in het uitvoeringsplan van de 
Verenigde Naties gedetailleerd worden

1.1 Het beleidsvoorbereidend proces 
verbeteren.

Een globale samenwerkingsstrategie 
op lange termijn die is opgesteld 
binnen  DGOS

1.1.1 Oprichting van een dienst ter ondersteuning van het beleid (inclusief het 
beheer van de “beleidsvoorbereidende onderzoeken” en contacten met de 
onderzoekscentra, universiteiten, de commissie Vrouwen en Ontwikkeling, de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de NGO-koepels). 

1

1.1.2 Uitwerking van een ontwerp van globale beleidsnota die: (a) past in een 
internationaal kader en de langetermijnvisie bepaalt met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking; (b) het 
partnerschapsconcept definieert; (c) de principes bevat van een participatieve 
samenwerking die rekening houdt met niet-regeringsinstanties, de privé-sector 
en de civiele maatschappij; (d) prioriteiten vastlegt; (e) aangepast is aan de 
verwachte stijging van de begroting tot 2010. 

1

1.1.3 Uitwerking van een globale direct bilaterale strategienota. 1
1.1.4 Veralgemening van strategienota's of kaders voor partnerschappen, als 
die nog niet bestaan, met de verschillende partners van DGOS. 1

1.1.5.      Duidelijke identificatie van het budget van de FOD dat wordt 
toegekend aan officiële ontwikkelingshulp, in overleg met de B&B-dienst  
(Budget en controle van het beheer). 

1

1.1.6 Versterking van de dialoog met de BTC en BIO 1

1
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Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

1.2 DGOS opnieuw toespitsen  op haar 
belangrijkste taken

De missies en de kernactiviteiten van 
elke samenwerkingsvorm worden 
geïdentificeerd en goedgekeurd. De 
Belgische federale samenwerking 
wordt steeds meer geconcentreerd. Het 
aantal partners wordt beheerst. Het 
aantal interventies wordt gereduceerd. 
Onze acties hebben een toegevoegde 
waarde (bepaalde acties worden extern 
toevertrouwd en/of geschrapt).

1.2.1 Herformulering van de “mission statement” van elke directie, met 
verduidelijking van de rol van de centrale administratie. 1

1.2.2 Onderzoek door alle directies van de taken die kunnen worden uitbesteed 
en/of de taken die kunnen worden geschrapt. 1 of 2

1.2.3 Voorstellen voor de eventuele wijziging van het KB van 17/09/00 
betreffende de procedure en modaliteiten voor het opstellen van 
strategienota’s. 

2

1.2.4 Voorstellen voor de eventuele wijziging/afschaffing van het KB van 
19/11/96 betreffende noodhulp en rehabilitatie op korte termijn. 1

1.2.5 Voorstellen voor de eventuele wijziging van het KB van 27/04/00 dat de 
internationale partnerorganisaties voor multilaterale samenwerking bepaalt. 3

1.2.6 Voorstellen voor de eventuele wijziging van de regelgevingen betreffende 
de  indirecte universitaire samenwerking, wetenschappelijke initiatieven en 
speciale programma's, met het oog op een concentratie van de indirecte 
actoren  en een resultaatgericht beheer . 

2

1.2.7. Voor de samenwerking met de NGO's (cofinanciering) moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de evaluaties van alle procedures voor 
programmafinanciering en moet de dienst op geografische basis 
gereorganiseerd worden. 

2

1.2.8 Voor de multilaterale samenwerking, verbetering van de voorbereiding en 
de opvolging van de beheerraden van de internationale organisaties in het 
kader van een dialoog met de andere donoren. 

1

2
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Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

1.3 De hulp beheren op een 
resultaatgerichte manier.

Kwaliteitsvolle 
ontwikkelingssamenwerking

1.3.1 Oprichting van de dienst PMEO (Performance Monitoring & Evaluation 
Office): statistieken; prestatie-indicatoren van de samenwerkingsprogramma's; 
opvolging van de uitvoering van het budget; interne evaluatie. De PMEO zal 
moeten samenwerken met alle directies van DGOS. 

einde 2003

1.3.2 Voor alle vormen van samenwerking, ontwikkeling van een programma-
aanpak en toepassing van gesplitste  kredieten. 1

1.3.3 Voor alle vormen van samenwerking, versterking van de opvolging 
(monitoring) van de samenwerkingsprogramma's in nauwe samenwerking met 
de attachés en de institutionele partners. 

1

1.3.4 Verhoging van de uitvoeringssnelheid van de directe bilaterale 
samenwerking (met name door het respecteren van de in het BTC-
beheerscontract overeengekomen termijnen), zonder dat het “ownership” van 
de lokale  partners wordt aangetast. 

1

1.3.5 Oprichting van een gezamenlijke werkgroep BTC-DGOS om: (a) de 
toekenningsvoorwaarden te definiëren voor de globale sectorale en macro-
economische hulp; (b) in coördinatie met de andere donoren de 
hulpmaatregelen op te volgen; (c) na te denken over het type technische 
bijstand dat ter beschikking moet worden gesteld van de partners ter 
ondersteuning van deze nieuwe vormen van hulp. 

1

1.3.6 Bijdrage van DGOS aan de herdefiniëring en herverdeling van de 
controletaken die de centrale administratie, de BTC of de partnerinstellingen en 
de controle-instanties, op zich moeten nemen, in het kader van een intern 
controlesysteem. 

1

1.3.7 Ontwikkeling van een methode voor de analyse van risico's en 
mogelijkheden, die rekening houdt met de risico's voor de partners. 2

1.3.8Oprichting binnen elke directie van een eerstelijns financiële controlecel 
waardoor de dossierbeheerders de facturen niet meer hoeven te controleren. 
Veralgemening van de controle per staal op basis van een wetenschappelijk 
bepaald staal. 

2

3
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Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

2. Bijdragen tot de coherentie 
van de beleidslijnen die een 

invloed hebben op de 
armoedebestrijding.

Het beleid van de FOD dat wordt 
gevoerd in het kader van de 
internationale onderhandelingen over 
met name de handelsuitwisselingen, de 
landbouw, de financiële diensten, de 
migratiebewegingen, het milieu, het 
bestuur en de conflicten, hangt samen 
met het beleid voor 
armoedevermindering.  Door van de 
coherentie van de beleidslijnen ter 
ondersteuning van de 
armoedevermindering een primordiale 
doelstelling te maken, versterkt de FOD 
het vertrouwen en de steun met 
betrekking tot de globalisering als 
vector voor verbetering van het welzijn 
in alle landen van de wereld.  DGOS is 
correct geïntegreerd binnen de FOD, 
met de garantie dat  het specifieke 
karakter van de samenwerking kan 
worden behouden.De 
armoedebestrijding in de 
ontwikkelingslanden is een doelstelling 
van de FOD.

2.1 Bijdragen tot de coherentie van de 
Europese beleidslijnen voor 
armoedebestrijding

Verwachte resultaten: DGOS draagt 
ertoe bij dat het landbouw- en 
handelsbeleid  de doelstelling van 
armoedebestrijding opnemen, en dat 
dit ook op andere gebieden gebeurt.

2.1.1 Versterking van de capaciteiten van DGOS, zodat ze de impact voor de 
ontwikkeling van de handels-  en investeringsvraagstukken kan analyseren en 
kan deelnemen aan het debat dat daardoor op gang wordt gebracht binnen de 
FOD . Project uit te voeren in samenwerking met DG B.

1 of 2

2.1.2 Uitwerking van expertisenetwerken die DGOS de mogelijkheid bieden om 
van buitenaf (onderzoekscentra, universiteiten…) adviezen te vragen over de 
coherentie van de Europese beleidslijnen voor armoedebestrijding. Project uit 
te voeren in samenwerking met DG E.

1 of 2

2.1.3 Inventaris van de dossiers die een impact hebben op de ontwikkeling en 
waarvoor DGOS meer coherentie wenst, om zo prioriteiten te kunnen stellen. 1

2.1.4 Bijdrage van DGOS aan de coördinatie met DG E, DG M en de PV bij de 
EU, zodat DG E en DG M in de uitwerking van hun posities rekening houden 
met de gevolgen voor de armoedevermindering. 

1

4
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Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

2.2 Bijdragen tot een grotere coherentie 
tussen het beleid van alle FOD's en 
gefedereerde entiteiten die een invloed 
hebben op de armoedebestrijding.

De diverse beleidslijnen in België die 
een invloed hebben op de 
ontwikkelingslanden zijn op elkaar 
afgestemd, zodat de doeltreffendheid 
van de inspanningen voor  
armoedevermindering toenemen en de 
geloofwaardigheid en legitimiteit van de 
Belgische werking ten opzichte van de 
partners groeit.

 

2.2.1 Bijdrage van DGOS aan de coherentie van de beleidslijnen voor de 
armoedebestrijding in het kader van een coördinatiemechanisme dat zou 
kunnen worden opgericht binnen het Directoraat-generaal van Multilaterale 
Zaken en Globalisering (DG M).   Dit coördinatieorgaan zou als taak hebben de 
nodige relaties op te bouwen voor de coherentie van de beleidslijnen tussen de 
betrokken FOD's, de gefedereerde entiteiten en de civiele maatschappij. Dit 
coördinatieorgaan zou de eventuele incoherenties kunnen opzoeken en 
voorstellen formuleren om ze te corrigeren. 

2

2.2.2 Bijdrage van DGOS aan de herformulering van de missie van de 
interdepartementale groep voor ontwikkelingssamenwerking, door ervoor te 
zorgen dat de  Gemeenschappen en Gewesten worden betrokken. 

2
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Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

3. Bijdragen tot de 
complementariteit en de 

coördinatie van de acties voor 
de ontwikkelingssamenwerking 
door de actieve deelname aan 

de correcte integratie van 
DGOS binnen de FOD. 

De verhoging van de complementariteit 
en van de coördinatie (op het niveau 
van DGOS, op het niveau van de FOD, 
met de andere FOD’s en gefedereerde 
entiteiten, met de andere donoren en 
de partners) biedt de mogelijkheid de 
efficiëntie van de hulp ter 
ondersteuning van de nationale 
strategieën voor armoedebestrijding te 
verbeteren.  DGOS is correct 
geïntegreerd in de FOD, met de 
garantie dat  het specifieke karakter 
van de samenwerking kan worden 
behouden.

3.1 De complementariteit van de 
verschillende vormen van samenwerking 
(directe en indirecte bilaterale 
samenwerking, multilaterale samenwerking, 
humanitaire hulp) verhogen en de 
complementariteit tussen de acties van 
DGOS en die van de andere directies-
generaal van de FOD die een invloed 
hebben op  ontwikkeling, verbeteren.

De verschillende vormen van 
samenwerking zijn complementair . De 
andere directies-generaal houden 
rekening met het belang van de 
ontwikkelingslanden bij de uitwerking 
van hun beleid in de uitvoering van hun 
acties. 

3.1.1 Voorbereiding van de politieke evenementen (gemengde commissies, 
beheerraden van internationale organisaties enz.) met alle betrokken diensten 
van DGOS, met de andere betrokken directies-generaal en met de betrokken 
indirecte actoren. 

1

3.1.2 Organisatie van maandelijkse vergaderingen voor het gebied van de 
Grote Meren en van driemaandelijkse vergaderingen voor de andere gebieden 
van Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waaraan alle directies van DGOS en de 
betrokken andere directies-generaal deelnemen. 

1

3.1.3 Organisatie van een jaarlijkse vergadering met alle ambassadeurs van de 
partnerlanden en alle betrokken diensten. 1

3.1.4 Organisatie van een periodieke Regionale Conferentie per continent of 
subcontinent. 1

3.1.5 Organisatie van regelmatige thematische vergaderingen met alle 
betrokken diensten en indien mogelijk met externe experts. 1
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Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
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de drie jaar

3.1.6 Het onderbrengen van de diensten Noodhulp, Conflictpreventie en 
Overlevingsfonds bij eenzelfde directie, aangezien deze diensten een  aanpak 
kennen met verschillende actoren en hoofdzakelijk in Afrika werkzaam zijn.  
Voor de landen in  crisis: de organisatie van een link tussen  noodhulp,  
rehabilitatie en structurele hulp, door een samenwerking tussen de 
geografische diensten en de diensten voor noodhulp.  

1

3.2 De complementariteit tussen de acties 
van DGOS en die van de andere FOD’s en 
gefedereerde entiteiten die een invloed 
hebben op de ontwikkeling, verbeteren.

De samenwerkingsacties van DGOS 
en die van de andere Belgische actoren 
zijn complementair.  De federale en 
gefedereerde entiteiten plegen overleg 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

3.2.1 Coördinatie met de FOD Financiën voor het beheer van het dossier 
Wereldbank. 1

3.2.2 Voor de voorbereiding van de beheerraden van de internationale 
organisaties en voor de voorbereiding van de jaarlijkse overlegsessies met 
deze organisaties, de uitwerking van een coördinatiemechanisme, met S04 en 
DG M, tussen DGOS, de andere betrokken FOD’s en de gefedereerde 
entiteiten.

1

3.2.3 Voor de voorbereiding van de Belgische posities in de Europese dossiers, 
invoering van een coördinatiemechanisme met S04, DG E en DG M, tussen 
DGOS, de andere betrokken FOD’s en de gefedereerde entiteiten. 1
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Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
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3.3 Bijdragen tot een betere 
complementariteit en coördinatie van de hulp 
van de internationale gemeenschap ter 
ondersteuning van de armoedebestrijding.

De acties van DGOS zijn 
complementair met die van de andere 
donoren en sluiten aan bij de 
strategieën voor armoedebestrijding 
van de partners.

3.3.1 Coördinatie van de Belgische samenwerkingsactoren op het terrein door 
de attachés. 1

3.3.2 Bijdrage van de attachés aan de coördinatie en de complementariteit van 
de hulp op het terrein (EU, VN, partners). 1

3.3.3 Actieve deelname van DGOS aan de harmonisering van de procedures 
inzake ontwikkelingssamenwerking in het Europese kader, in het kader van de 
Verenigde Naties en van de OESO. 
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1 = 2003       
2= 2004        
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4. Een partnerschap met de 
publieke opinie in België 

bevorderen om meer steun te 
krijgen voor de samenwerking 
rond ontwikkeling en om bij te 

dragen tot een verankering van 
de democratische waarden van 

onze maatschappij. 

De steun van de publieke opinie 
krijgen. Er worden partnerschappen 
opgericht, op basis van de mobilisatie 
van het publiek.

4.1 Een strategie uitwerken en uitvoeren om 
de publieke opinie in België  te 
sensibiliseren.

Een sensibiliseringsstrategie wordt 
gedefinieerd voor DGOS, gericht op de 
partnerschappen.  De doelgroepen zijn 
beter geïdentificeerd

4.1.1 Oprichting van een directie belast met de sensibilisering (huidige D60 + 
alle sensibiliseringsactiviteiten momenteel uitgevoerd door D20 en D30). 1

4.1.2 Een  “mission statement” voor deze nieuwe directie formuleren op basis 
van: (a) de onderlinge afhankelijkheid tussen ons land en de 
ontwikkelingslanden; (b) een mobiliserende boodschap ten voordele van een 
beter Noord-Zuidevenwicht; (c) een actieve deelname van de partners uit het 
Zuiden aan de definitie van de beleidslijnen en de samenwerkingsacties; (d) 
een actieve deelname van de opinieleiders en van het Belgische publiek aan de 
definitie van de beleidslijnen en de samenwerkingsacties; (f) het belang van de 
sensibilisering voor de ontwikkeling van een multiculturele en tolerante 
samenleving in België. 

1

4.1.3 Organisatie van de coördinatie tussen de directie die belast is met de 
sensibilisering en de communicatiedienst van de FOD en de woordvoerder van 
de FOD. 

1

4.1.4 Omschrijving van de criteria voor de toekenning van subsidies op basis 
van de “mission statement” van de directie belast met de sensibilisering. 2

4.1.5 Uitvoering van een jaarlijkse opiniepeiling die de impact van de 
sensibiliseringsstrategie meet (vergelijking met de bestaande  opiniepeilingen in 
de andere lidstaten van de Europese Unie) en die verbeteringen kan 
doorvoeren. 

1
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4.2 Partnerschappen (een dialoog) aangaan 
met de beslissingnemers, met de 
opinieleiders en met het publiek.

Parlementsleden, opinieleiders in 
België en het publiek zijn betrokken bij 
de definitie van de 
sensibiliseringsstrategieën en bij de 
opvolging van de 
samenwerkingsacties.

.

4.2.1 Organisatie van een dialoog, die wordt opgevolgd met de betrokken 
parlementaire commissies voor ontwikkelingssamenwerking. 1

4.2.2 Deelname van DGOS aan de activiteiten van het parlement inzake 
ontwikkelingssamenwerking en uitnodiging van parlementaire 
vertegenwoordigers om deel te nemen aan de activiteiten van DGOS. 

1

4.2.3 Oprichting van een platform voor advies aan DGOS over haar 
sensibiliseringsstrategie. Dit platform zal samengesteld zijn uit opinieleiders en -
makers (parlementsleden, NGO's, gemeenten, universiteiten, journalisten, 
leraren, wetenschappers, artiesten, prominente mediafiguren…). 

2

4.2.4 Organisatie, één of twee keer per jaar, van mobiliserende evenementen. 
1
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5. Een bekwame en 
multidisciplinaire administratie 

samenstellen.

Een bekwame en multidisciplinaire 
administratie is nodig voor: (1) een 
doeltreffender officiële 
ontwikkelingshulp; (2) een bijdrage tot 
de coherentie van de beleidslijnen die 
een invloed hebben op de 
armoedebestrijding; (3) een bijdrage tot 
de complementariteit en de coördinatie 
van de acties voor  
ontwikkelingssamenwerking door de 
actieve deelname aan de correcte 
integratie van DGOS binnen de FOD; 
(4) de bevordering van een 
partnerschap met de publieke opinie in 
België om meer steun te krijgen voor 
de samenwerking rond ontwikkeling en 
om bij te dragen tot een verankering 
van de democratische waarden van 
onze maatschappij.

5.1 Een nieuwe organisatorische cultuur 
creëren, in nauwe samenwerking met de 
Kaderdiensten P&0, B&B en ICT.

Een nieuwe manier van werken op 
basis van samenwerking tussen de 
diensten en zoveel mogelijk toegespitst 
op projectteams.  Delegatie van 
bevoegdheden.

5.1.1 Herziening van het organogram en opmaak van een organogram dat kan 
worden aangepast aan de veranderingen. 1

5.1.2 Organisatie van multidisciplinaire "programmacomités" in elke directie die 
functioneren in overleg met de attachés (bv. het Overlevingsfonds). 1

5.1.3 Oprichting van task forces (transversale groepen), met name voor gender, 
milieu, voedselzekerheid en Centraal-Afrika, die samenwerken met de 
attachés. 

1

5.1.4 Onderzoek en opvolging van de rollen en van de wederzijdse relaties 
tussen de centrale administratie, de attachés, de BTC en de plaatselijke BTC-
vertegenwoordigers, voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de taken 
en een betere complementariteit tussen de meningen over de doelstellingen en 
de middelen van de samenwerking. 

1

5.1.5 Bijdrage aan de organisatie van de administratieve en financiële 
delegaties (met DG J). 1

11



Managmentplan DGOS - Bijlage 1

Strategische doelstelling Operationele doelstelling Te verwachten resultaten Projecten

Start:           
1 = 2003       
2= 2004        
3 = binnen 
de drie jaar

5.2 Een transparant beheer voeren. Ontschotting van de diensten van 
DGOS. Betere communicatie met de 
posten. Mentaliteitswijziging

5.2.1 Permanente bijwerking van het Vademecum, met inbegrip van de 
uitwerking van instructies voor attachés bij de opvolging van de indirecte en 
multilaterale samenwerking.

1

5.2.2 Herziening van de structuur van de jaarlijkse rapporten van de 
Posthoofden (zodat meer expliciete meningen over de samenwerking kunnen 
worden opgenomen). 

2

5.2.3 Valorisatie van de contacten tussen bilaterale en multilaterale attachés 
dankzij een netwerk voor de attachés. 1 of 2

5.2.4 Terbeschikkingstelling van een budget waardoor de posten kunnen 
bijdragen tot de zichtbaarheid van de samenwerkingsacties in de landen waar 
zij ze uitvoeren (organisatie van seminaries, financiering van brochures…). 2

5.2.5 Organisatie in elke dienst van regelmatige dienstvergaderingen (met een 
onderscheid tussen briefing/debriefing-vergaderingen, 
beslissingsvergaderingen en brainstormvergaderingen). 

1

5.2.6 Opstelling van een kwartaalrapport over de activiteiten van elke directie 
van DGOS. (Start in 2004.) 2

5.2.7 Verbetering van de interne communicatie. 1
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5.3 Beheer van de prestaties Sturing van de activiteiten van DGOS. 
Betere  behandeling van de dossiers.

5.3.1 Deelname aan de implementering van de verbeteringsprogramma's in het 
kader van de  BPR (Business Proces Re-engineering). hangt van 

BPR af

5.3.2 Opstelling door elke directie van een jaarlijks werkprogramma, gericht op 
een beheer per doelstelling en een opvolging van de resultaten. 1 of 2

5.3.3 Opstelling van Balanced Scorecards in een proefdirectie, met de steun 
van de stafdiensten P&0 en B&B, waardoor de activiteiten en de middelen van 
de directie kunnen worden beheerd. 

2 of 3

5.3.4 In het kader van het FEDCOM-project, deelname aan  informatisering van 
de betalingsprocedures. 

hangt van 
FEDCOM af

5.3.5 Organisatie van een opvolgingssysteem voor het beantwoorden van de 
post. 1

5.4 Betrokken en gemotiveerde 
medewerkers rekruteren en behouden.

5.4.1 Opmaak van een  personeelsplan dat (a) experts (artsen, 
landbouwkundigen, economen…) en administratief en ondersteunend 
personeel omvat; (b) een verband legt tussen het werkingsbudget en het 
programmabudget. 

2

5.4.2 Het kader van de attachés invullen. Organisatie van de mobiliteit van het 
personeel van de centrale administratie en van de rotatie van de posten in de 
centrale administratie. 

1

5.4.3 Deelname, samen met de kaderdienst P&0, aan de uitwerking van een 
opleidingsbeleid voor de centrale administratie en voor de posten, voor alle 
functies door elkaar. 

1 of 2

5.4.4 Organisatie, samen met de kaderdienst P&0, van specifieke opleidingen 
voor het personeel van de niveaus B, C en D op basis van aanvragen van het 
personeel.

hangt van 
P&O af

5.4.5 Onderzoek van een efficiënt middel om suggesties van het personeel te 
verzamelen in verband met de professionele tevredenheid. 1

5.4.6 Regelmatige organisatie van conferenties/debatten met internationale 
sprekers, aangezien Brussel een draaischijf is voor experts van 
ontwikkelingssamenwerking. 

1
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5.5 De kennis beheren en een "lerende 
organisatie" worden.

5.5.1 Aanmaak van een database voor alle activiteiten van DGOS (per land, per 
sector, per actor). 1

5.5.2 Aanmaak van een database van “wie doet wat” bij DGOS. 1
5.5.3 Aanmaak van een database van externe experts. 1
5.5.4 Veralgemening van de situatieoverzichten, zodat de vooruitgang van de 
dossiers kan worden gevolgd. 1

5.5.5 Ontwikkeling van het intranet met de integratie van met name de goede 
praktijken voor de relevante domeinen van de ontwikkelingssamenwerking. 3
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PERSONEEL VAN DGOS 
 

(Situatie in maart 2003) 
 
 
 
 

Momenteel hangen 273 agenten professioneel af van DGOS, ofwel doordat ze er werken, ofwel doordat 
ze er hebben gewerkt, maar momenteel langdurig met verlof zijn, ofwel doordat ze samenwerken vanuit 
de ambassades in het buitenland. 
 
Op het eerste gezicht worden we verrast door de vele statuten; zo zien we een combinatie van 
ambtenaren uit de binnencarrière, statutaire attachés en contractuele attachés, diplomaten, experts rang 
10 en experts met bijzondere kwalificatie, opdrachthouders, contractuelen met een "startbaan" en 
contractuelen met enig statuut of voor specifieke en neventaken en ten slotte vervangingscontractuelen. 
Deze diversiteit aan administratieve situaties bemoeilijkt een klare globale kijk op het personeel. 
 
Vervolgens moeten we vaststellen dat van deze 273 eenheden slechts 242 agenten actief zijn: 53 op 
post in ambassades en 189 binnen het departement; doordat er ook deeltijdse banen zijn, dalen deze 
prestaties nog om op een totaal voltijds equivalent te komen van 175 agenten. 
 
Ten slotte is er een derde vaststelling: de gemiddelde leeftijd van de agenten is relatief hoog, wat op 
middellange termijn niet alleen de dynamiek, maar ook de continuïteit van de activiteiten van de directie-
generaal alleen maar in het gedrang kan brengen op het moment dat deze agenten massaal met 
pensioen gaan. 
 
 
1. IN BRUSSEL WERKENDE AGENTEN 
 
 
In Brussel daalt het reëel beschikbare arbeidsbestand, aangezien bepaalde agenten deeltijds werken, op 
189 daadwerkelijk actieve agenten tot 175 voltijdse equivalenten (ofwel minder dan 80% van de 220 
aanvankelijk aangeworven agenten voor Brussel - zie bijlage 3.1). 
 
Deze 189 agenten zijn op basis van hun statuut als volgt verdeeld: 
 

56,4% ambtenaren, ofwel 107 agenten, vroeger ingeschreven in het kader van DGOS; ze vormen 
in principe de stabiele kern van de directie-generaal, 
 
2,1% van de ambtenaren, ofwel 4 agenten, die diplomaten zijn of agenten die zijn ingeschreven 
in het kader van andere directies-generaal, 
 
41,5% contractuelen of opdrachthouders, ofwel 78 agenten, die een groep agenten vormen met 
relatief kwetsbaar statuut. 

 
 
HET KADER VAN DGOS 
 
Het voormalige kader van DGOS, dat van kracht was van 2000 tot 2002, omvatte 160 functies, ofwel 
139 functies voor ambtenaren uit de binnencarrière en 21 functies voor agenten van de carrière van de 
attachés voor internationale samenwerking. 
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Vier cijfers geven de beperkingen aan, aangezien er: 

- terwijl er 160 functies beschikbaar waren, 
- amper 129 eenheden werden aangeworven, 
- en slechts 107 agenten daadwerkelijk aanwezig zijn, 

- wat overeenstemt met 98 voltijdse equivalenten die actief zijn, of slechts 61% van het 
oorspronkelijk geplande personeelsbestand! 

 
Slechts 129 ingevulde functies betekent een tekort van 19% op het niveau van de aanwervingen, 
voornamelijk omdat het tot dusver niet mogelijk is geweest om het kader van de attachés voor 
ontwikkelingssamenwerking aan te vullen. 
 
De carrière van de attachés is heel recent : de eerste aanwerving dateert van 2000.  Tot dusver konden 
slechts 32 statutaire attachés worden aangeworven, terwijl er 82 functies vacant waren, en het zullen niet 
de 22 stagiairs in opleiding zijn die dat tekort zullen aanvullen. 
 
In die context en rekening houdend met de aard van de carrière van attaché, die een van de drie 
buitencarrières van de FOD is, werd ervoor gekozen om de agenten op post in het buitenland te 
benoemen, in plaats van bij de centrale administratie, waardoor slechts 14,3% van de functies van 
attaché bij de DG uiteindelijk zijn ingevuld.  Dat heeft er daarentegen wel voor gezorgd dat 48,3% van 
de gestationeerde functies van attaché op post zijn ingevuld, met ten minste één statutaire attaché in 
bijna elk samenwerkingsbureau. 
 
Het tekort kon echter voorlopig worden aangezuiverd: in het buitenland door middel van de assistent-
attachés, contractuele agenten die worden aangeworven voor maximum drie jaar; in Brussel door middel 
van opdrachthouders, voormalige ontwikkelingswerkers onder "het statuut van 67". 
 
Binnen het departement kunnen de ambtenaren worden onderverdeeld in vier niveaus: A (universitair 
diploma of gelijkwaardig), B (graduaat), C (humaniora) en D (andere). 
 
Bij de Directie-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking kunnen de werkende ambtenaren waarvan de 
functie onder het voormalige kader viel, als volgt worden ingedeeld: 

-  58 ambtenaren van niveau A ( 54,2 %), 
-  5 ambtenaren van niveau B ( 4,7 %), 
-  30 ambtenaren van niveau C ( 28,0 %), 
- 14  ambtenaren van niveau D ( 13,1 %). 

De verhouding agenten van niveau B in het geheel van de werkende ambtenaren lijkt hier ruimschoots 
onvoldoende in verhouding tot de behoeften, temeer omdat de waaier aan functies die deze agenten 
vervullen, heel uitgebreid is en zowel het directiesecretariaat, de boekhouding, bepaalde technische 
functies als het dossierbeheer omvat.  Het beroep dat wordt gedaan op contractuele medewerkers kan 
dat gebrek slechts heel gedeeltelijk compenseren, doordat er op deze manier weliswaar drie keer zoveel 
zijn, maar de verhouding agenten van niveau B blijft echter nog steeds slechts 7,9% van de aanwezige 
agenten van alle statuten samen.  Het gebrek aan directiesecretarissen heeft gevolgen voor de hele 
directie-generaal, en de afwezigheid van gekwalificeerde boekhouders brengt bepaalde directies in een 
soms moeilijke situatie tegenover de financiële controleorganen. 
 
Bij de functies van niveau A ingeschreven in het voormalige kader komen nog slechts vijf functies, ofwel 
3,13% van het totaal, overeen met technische functies (ingenieurs, artsen). In deze functies zijn de 
bekleders in principe verantwoordelijk voor het technische advies met betrekking tot 
samenwerkingsinterventies; het saldo van 88 functies, met inbegrip van de 21 attachéfuncties, is 
voorbehouden voor "generalisten".  Bovendien zullen deze vijf functies allemaal verdwijnen; dat betekent 
niet alleen de geprogrammeerde verdwijning van de stabiele kern van agenten die de technische 
component  van onze samenwerkingsinterventies kennen, maar met hen gaat ook een hoop kennis weg. 
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CONTRACTUELEN EN OPDRACHTHOUDERS 
 
Bij gebrek aan voldoende statutaire agenten met de nodige vaardigheden werd er een beroep gedaan op 
ofwel contractuelen, ofwel opdrachthouders. 
 
De experts met bijzondere kwalificatie 
Het feit dat een beroep wordt gedaan op experts met bijzondere kwalificatie, momenteel negen 
(binnenkort veertien), is het resultaat van een beleidsbeslissing: zo hoeft geen technische bekwaamheid 
worden gezocht binnen de administratie, maar wordt die extern gezocht.  Dat verklaart de progressieve 
verdwijning van het kader van technische functies. 
 
Waarschijnlijk een te radicale beslissing, want hoewel de externe experts de administratie wel actuele 
kennis bijbrengen en ze op die manier kunnen revitaliseren, moeten we ervoor zorgen dat het verloop 
van deze agenten niet te groot is. 
 
De opdrachthouders, waarvan het statuut aan het verdwijnen is (het zogenaamde statuut "van 67"), 
zouden reeds verdwenen zijn als ze geen respijt hadden gekregen sinds ze de ontbrekende attachés 
vervangen. Deze agenten, voormalige coöperanten, meestal ingenieurs, artsen of licentiaten, brengen 
tegelijk terreinkennis en hun capaciteiten als technici aan, want de keuze van de dossiers die hun 
worden toevertrouwd, blijft nog al te vaak gedicteerd door hun specifieke capaciteiten en hun 
basisopleiding (dat is het geval voor bijna 40% van de opdrachthoudende artsen, landbouwkundigen of 
ingenieurs). 
 
De stagemeesters vertegenwoordigen 10% van de gerekruteerde agenten.  Hun functies zijn aan het 
verdwijnen, wat betekent dat deze agenten, die een contract van onbepaalde duur hebben, niet kunnen 
worden vervangen als ze de administratie definitief verlaten (ontslag, pensioen).  Op termijn, na hun 
vertrek, mogen we, zoals we reeds beginnen te ondervinden, een langzame erosie verwachten van het 
oorspronkelijk aan de directie-generaal toegekende personeelsbestand. 
 
Momenteel is er van de 22 stagemeesters die nog onder contract staan, meer dan een kwart langdurig 
afwezig. 
 

 22 aangeworven 
agenten 

16 aanwezige agenten 
 

Niveau A 11 agenten of 50,0%  9 agenten of 56,25% 
 

Niveau B 5 agenten of 22,7%  2 agenten of 12,50% 
 

Niveau C 6 agenten of 27,3%  5 agenten of 32,25% 
 

 
 
De vervangingscontractuelen vervangen evenzeer afwezigen als deeltijds werkende agenten (voor het 
niet-gepresteerde deel van hun dienstrooster).  De aanwerving en toewijzing van deze agenten zijn 
meestal noch gebaseerd  op het niveau van de vervangen agent (of agenten) (een agent van niveau D 
kan evengoed een agent van niveau A vervangen en vice versa), noch op de dienst waar deze agent(en) 
werkte(n) (omdat een contractueel 5 agenten kan vervangen die elk 4/5 werken, van verschillende 
niveaus zijn en op verschillende diensten werken). 
 
In 2002 kon door de tijdelijke wervingsstop de onzekere situatie van deze contractuelen in het licht 
worden gesteld; sommigen werden eenvoudigweg de laan uitgestuurd toen de agent die ze vervingen, 
terugkwam, terwijl anderen, die meerdere tijdelijk werkende agenten vervingen, hun werktijd steeds meer 
ingekort zagen worden naargelang deze laatsten terugkwamen. Soms gebeurde zoiets zelfs na meer 
dan tien jaar dienst. 
 
De context verklaart echter niet dat er, terwijl er dertien agenten van niveau A van DGOS momenteel 
100% afwezig zijn, op dat niveau slechts acht vervangingscontracten bestaan. 
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Er bestaan ook andere types contracten (startbanen, enig statuut), maar het aantal agenten die 
daarvan profiteren, is verwaarloosbaar in vergelijking met het totaal van de contractuelen. 
 
 
 
 
LEEFTIJDSPIRAMIDE 
(leeftijden berekend op 01/01/2003 voor 206 agenten waarvan de leeftijd bekend is) 
 
Deze piramide vertoont een aantal kenmerken: 

- slechts 31% van de agenten die werden aangeworven door DGOS is jonger dan 45 jaar, 
- 46% van de agenten zijn tussen 45 en 54 jaar (de modale klasse is die van 45-49 jaar, 

met 24% van het totale personeelsbestand), 
- 23% van de agenten zijn ten minste 55 jaar en gaan met  pensioen in de loop van de 

volgende tien jaar. 
 
We stellen meteen vast dat de agenten van DGOS globaal gezien, werkende personen en personen met 
werkonderbreking samen, gemiddeld relatief oud zijn: een grote meerderheid van agenten (69%) is 
ouder dan 44 en er zijn heel weinig jongeren die de fakkel overnemen.  Op 22 agenten van minder 
dan 35 jaar vinden we slechts 4 statutairen.  Er zijn overigens helemaal geen agenten jonger dan 25 
jaar, een ongewone situatie als we zien dat na de schoolplicht, op 18 jaar, heel wat jongeren op de 
arbeidsmarkt terechtkomen. Zelfs in een context van algemene vergrijzing van de bevolking stemmen 
deze verhoudingen in het personeelsbestand niet overeen met de leeftijdspiramide van de Belgische 
bevolking, waar de sterkst vertegenwoordigde klasse die tussen 35 en 39 jaar is. 
 
Zonder de impact van hun ervaring en de kennis van de ouderen te geringschatten, moeten we toch 
stellen dat meer jongeren DGOS zonder enige twijfel een nieuw elan zouden geven, omdat ze de 
innovatiecapaciteit zouden verhogen en  een betere kennis hebben van de nieuwe technologie . 
 
 
DE EXPERTS 
 
Sinds de hervorming van 1999 omvatte het voormalige kader nog slechts acht technici (ingenieurs, 
artsen), die allemaal zullen verdwijnen.  Nu enkele van die technici vertrokken zijn, bestaan er nog 
slechts vijf van deze functies (vier ingenieursfuncties, één arts), ofwel slechts 3% van de 160 statutaire 
functies en 5,4% van de 93 statutaire functies van niveau A. 
 
Momenteel heeft DGOS, alle statuten bij elkaar, echter de volgende aantallen in dienst: 
 4 artsen 
 1 licentiaat ziekenhuiswetenschappen, 

21  landbouwingenieurs,  
 10 burgerlijk of industrieel ingenieurs, 
 8 economisten, 
 4 EBK met een andere opleiding dan de bovenvermelde en die werden  aangeworven 

omwille van hun vaardigheden in een bepaald domein. 

Van deze 48 agenten bekleden er 23 functies waarbij een beroep wordt gedaan op hun technische 
capaciteiten, wat overeenkomt met meer dan 21% van het geheel van de functies die worden 
uitgeoefend door de 108 werkende personen  van niveau A van alle statuten. 
 
Zelfs als we geen rekening houden met de negen EBK, zijn er nog veertien agenten met functies van dit 
type, drie keer meer dan het kader laat verwachten, en evenveel als het aantal aangeworven en bijna 
aangeworven EBK.  Deze veertien agenten zijn: 

- drie artsen, 
- acht landbouwkundigen, 
- één ingenieur, 
- twee economisten. 

 
Deze vaststellingen maken de beperkingen duidelijk van een personeelsbeleid dat is gebaseerd op de 
loutere aanwerving van  generalisten en het overlaten van technische functies aan contractuele experts, 
aangezien agenten die aanvankelijk als generalisten werden beschouwd maar de gepaste opleidingen 
hebben genoten, in feite technische functies uitoefenen. 
 
Daardoor ontstaat een behoefte aan functies met een technische oriëntatie (23 eenheden, binnenkort 
28) die 1,5 keer groter is dan vandaag (vijf statutairen, negen en binnenkort veertien EBK). 
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CONCLUSIE 
 
Deze analyse van de situatie van de statutaire agenten en contractuelen door DGOS toont aan dat er 
heel verschillende statuten bestaan, die het gevolg zijn van een personeelsbeleid waar ad hoc werd 
gerekruteerd in plaats van in het kader van een globale en vooruitziende, kwantitatieve en kwalitatieve 
visie op de personeelsbehoeften van de directie-generaal. 
 
Het kwalitatieve onderzoek toont globaal aan dat het personeel gemotiveerd is en dat er uiteenlopende 
capaciteiten aanwezig zijn die zijn aangepast aan de aard van de behandelde dossiers. 
 
Dat de leeftijdspiramide blijft verschuiven naar steeds hogere leeftijden zal in de komende jaren zeker 
geen factor van dynamiek en innovatie zijn en riskeert op termijn de continuïteit van de activiteiten van 
de directie-generaal in het gedrang te brengen.  Bij dat element komen nog twee factoren die het 
menselijke potentieel waarover ze beschikt, geregeld uithollen: enerzijds de onzekere situatie van 
bepaalde statuten, wat ontmoedigend werkt en ertoe leidt dat waardevolle agenten vertrekken, en 
anderzijds de progressieve verdwijning van bepaalde functies. 
 
 
 
2. IN HET BUITENLAND WERKENDE AGENTEN 
 
 
KADER VAN DE ATTACHÉS 
 
58 functies van attaché voor internationale samenwerking die zijn gepland in het kader van de attachés 
zijn bedoeld om te worden bekleed in het buitenland, in de 24 partnerlanden, bij de SADC en bij een 
aantal internationale organisaties. 
 
28 van deze functies zijn momenteel effectief ingevuld, waardoor haast elk samenwerkingsbureau een 
attaché toegewezen heeft kunnen krijgen.  Het tekort werd aangevuld door de aanwerving van 24 
contractuelen, ook assistent-attachés genoemd, die onder de supervisie vallen van de statutaire 
attachés.  Overigens blijft er in Parijs tijdelijk een agent werken die nog onder het statuut van coöperant 
van 67 valt. 
 
Zoals reeds eerder werd aangegeven, bestaat er een groot tekort aan aanwervingen van attachés voor 
IS.  Het kleine aantal laureaten dat na de toelatingsproeven overblijft, is grotendeels te wijten aan de 
normen van de taalexamens tijdens de toelatingstest voor stages. Het niveau van deze taalexamens ligt 
beduidend hoger dan wat in hetzelfde selectiestadium van diplomaten wordt geëist. 
 
Na drie opeenvolgende selectieproeven (2000, 2001, 2002) kunnen we ten slotte, nadat de lopende 
stages zijn afgelopen, hopen op een bijna volledig kader van Nederlandstalige attachés, maar voor de 
Franstalige attachés zal dat nog verre van het geval zijn. 
 
LEEFTIJDSPIRAMIDE 
 
Ook hier blijkt het, rekening houdend met alle attachés, zowel op post als in Brussel, statutairen en 
stagiairs samen, om een relatief oude groep te gaan. Bijna 72% van de agenten is immers 45 jaar of 
ouder (38 agenten op 53), met een belangrijke verhouding agenten van 50 jaar en ouder (meer dan 
50%). 
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3. VOOR DE TOEKOMST 
 
 
- Minimum het huidige theoretische aantal voltijdse banen garanderen, voor alle statuten samen, en in 

het bijzonder ervoor zorgen dat wie vertrekt, wordt vervangen. 
 
- Een stijging van het personeelsaantal garanderen die in verhouding staat tot de verhoging van de 

begroting voor samenwerking. 
 
- Door nieuwe aanwervingen de statutaire experts versterken, met behoud van de aanwervingen van 

experts met bijzondere kwalificatie (EBK). 
 
- Meer boekhouders aanwerven voor de controle van het eerste niveau. 
 
- Door nieuwe aanwervingen het secretariaatspersoneel van niveau B en C versterken. 
 
- Binnen  3 jaar het kader van de attachés voor samenwerking vervolledigen. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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HET PERSONEEL VAN DGOS IN EEN PAAR CIJFERS 
 

Agenten in Brussel en op post in het buitenland 
Op basis van de situatie in maart 2003 

 
 
 
 
  Totaal aantal agenten: 273 
  werkend in Brussel: 189 
  werkend in het buitenland: 53 
  volledig inactief: 31 
 
Aantal voltijdse equivalenten: 
  werkend in Brussel: 175,56 
 
 
 
 
 

Voormalig kader van DGOS: 160 functies gepland in Brussel 
 
 Binnencarrière:     Carrière van de attachés: 
 Niveau A: 72 of 51,8% Niveau A: 21 
 Niveau B: 10 of 7,2% niveau B: 0 
 Niveau C: 34 of 24,5% niveau C: 0 
 Niveau D: 23 of 16,5% niveau D: 0 
 Totaal: 139    Totaal: 21 
 
 Met inbegrip van de attachés, vertegenwoordigt niveau A 58% van de agenten 
die waren gepland voor het kader. 
 
 
 
 
 

Statutairen werkend in Brussel: 107 of 56,6% van de werkende agenten 
(alle statuten samen) 

 
 Binnencarrière:   Carrière van de attachés: 
 Niveau A: 56  Niveau A: 2 
 Niveau B: 6 Niveau B: 0 
 Niveau C: 29 Niveau C: 0 
 Niveau D: 14 Niveau D: 0 
 Totaal: 105  Totaal: 2 
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Werkende contractuelen en opdrachthouders 
 
 in Brussel: 78 of 56,6% van de werkende agenten bij DGOS 
 in het buitenland: 25 of 56,6% van de  werkende agenten op post 
 
 In Brussel:  In het buitenland: 
 Niveau A: 47 Niveau A: 25 
 Niveau B: 10 Niveau B: 0 
 Niveau C: 11 Niveau C: 0 
 Niveau D: 10 Niveau D: 0 
 Totaal: 78 Totaal: 25 
 
 
 
 
 

Totaal van de werkende agenten per niveau  
 
 
 In Brussel:    In het buitenland: 
 Niveau A: 108 of 57,1% Niveau A: 53 
 Niveau B: 15 of 8,5% Niveau B: 0 
 Niveau C: 42 of 21,7% Niveau C: 0 
 Niveau D: 24 of 12,7% Niveau D: 0 
 Totaal: 189 Totaal: 53 
 
 
 
 
 

Agenten van niveau A werkend in Brussel, per diploma 
 
 Statutairen Opdrachthouders en contractuelen EBK 
   (andere dan de EBK) 
 
 Artsen: 1 Artsen: 3 Artsen: 1 
 Landbouwkundigen:13 Landbouwkundigen: 7 Landbouwkundigen:1 
 Ingenieurs: 6 Ingenieurs: 4 Ingenieurs: 0 
 Economisten: 4 Economisten: 1 Economisten: 3 
 Andere opleidingen:37 Andere opleidingen:23 Andere opleidingen:4 
 Totaal: 61  Totaal: 38 Totaal: 9 
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Spreiding van de agenten per dienst 
In voltijdse equivalenten 

 

 D00 D10 D20 D30 D40 D50 D60 Totaal 

Niveau A  10,0  22,6  18,2  20,3  19,6  8,6  5,1  104,4 

Niveau B  1,0  3,0  2,0  5,8  0,0  1,0  1,5  14,3 

Niveau C  3,5  6,9  6,0  10,5  5,7  1,0  3,3  36,9 

Niveau D  3,5  4,3  2,5  5,6  2,3  0,5  1,3  20,0 

  18,0  36,8  28,7  42,2  27,6  11,1  11,2  175,6 

 
 
 
 
 

Leeftijdspiramide voor het voltallige personeel 
(leeftijden berekend op 01/01/2003 voor 206 agenten waarvan de leeftijd bekend is) 

 
 Gemiddelde leeftijd: 47,6 jaar 
 
 Topleeftijd: 49 jaar 
 De meest voorkomende leeftijd is 49 jaar 
 
 Mediaanleeftijd: 49 jaar 
 De helft van het personeel is minstens 49 jaar. 
 
 Agenten van 45 jaar en ouder: 69% van alle agenten 
 
 Agenten jonger dan 25 jaar: 0% 
 
 
 
 
 

_________________________________ 



BIJLAGE 3. 1 - DGOS - TEWERKSTELLING - ALLE STATUTEN

FUNCTIES BINNEN VOORMALIG KADER DGOS FUNCTIES BUITEN VOORMALIG KADER DGOS ATTACHÉS OP POST

STATUTAIREN STATUTAIREN KWETSBARE BANEN 

TOTAAL 5 

Algemeen 

totaal

BINNENCARRI

ERE

ATTACHÉS TOTAAL 1 % van het totaal 5 DIPLOMATEN EN ANDERE

EXPERTS   

rangen 10

EXPERTS   

rangen 13 en 

15

OPDRACHT

HOUDERS

STAGEMEE

STERS

VERVANGINGSCONT

RACTUELEN EN 

ANDERE

TOTAAL 3 
Agenten met 
kwetsbaar 

statuut

% TOTAAL 4 
Agenten 
buiten 

kaderperson
l

TOTAAL 5 

Algemeen 

totaal

STATUTAIREN ANDERE TOTAAL 6

Geplande eenheden 139 21 160 58

Aangeworven eenheden 220 126 3 129 58,64% 5 2,27% 4 10 20 22 30 86 39,09% 91 220 28 25 273

% van de geplande eenheden 90,6% 14,3% 80,6%

Werkende agenten
189 105 2 107 56,61% 4 2,12% 3 9 19 16 31 78 41,27% 82 43,39% 189 28 25 242

van de aangeworven eenhed 85,9% 83,3% 66,7% 82,9% 80,0% 75,0% 90,0% 95,0% 72,7% 103,3% 90,7% 90,1% 85,9% 100,0% 100,0% 88,6%

% van de geplande eenheden 75,5% 9,5% 66,9%

Voltijdse equivalenten 174 95,36 2,00 97,36 55,93% 3,50 2,01% 3,00 8,20 19,00 14,50 28,50 73,20 76,70 44,07% 174,06 28,00 25,00 227

van de aangeworven eenhed
79,1% 75,7% 66,7% 75,5% 70,0% 75,0% 82,0% 95,0% 65,9% 95,0% 85,1% 79,1% 83,2%

% van de geplande eenheden 68,6% 9,5% 60,9%

werkende agenten

Niveau A
Actief 108 56 2 58 53,70% 3 2,78% 3 9 17 9 9 47 43,52% 50 46,30% 108 28 25 161

% van de 
aanwezige 57,1% 54,2% 60,3%

Voltijdse 
equivalenten

104,40 54,40 2,00 56,40 54,02% 3,00 3,00 8,20 17,00 8,00 8,80 45,00 48,00 104,40 104

Niveau B Actief 15 5 5 33,33% 2 2 6 10 66,67% 10 66,67% 15 15

% van de 
aanwezige 

7,9% 4,7% 12,8%

Voltijdse 
equivalenten

14,30 4,30 4,30 2,00 2,00 6,00 10,00 10,00 14,30 14

Niveau C
Actief 42 30 30 71,43% 1 2,38% 5 6 11 26,19% 12 28,57% 42 42

% van de 
aanwezige 

22,2% 28,0% 14,1%

Voltijdse 
equivalenten

36,36 25,86 25,86 0,50 4,50 5,50 10,00 10,50 36,36 36

Niveau D Actief 24 14 14 58,33% 10 10 41,67% 10 41,67% 24 24

% van de 
aanwezige 

12,7% 13,1% 12,8% 12,2% 12,7%

Voltijdse 
equivalenten 20,00 10,8 10,8 9,2 9 9 20 20

TOTAAL
Actief 189 105 2 107 56,61% 4 2,12% 3 9 19 16 31 78 41,27% 82 43,39% 189 28 25 242

Voltijdse 
equivalenten 175 95,36 2,00 97,36 3,50 3,00 8,20 19,00 14,50 29,50 74,20 77,70 175 0,00 0,00
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BIJLAGE 3.2  - LEEFTIJDSPIRAMIDE
Leeftijden op 
01/01/2003 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Totaal

Personeelsbestand 11 11 19 23 50 45 31 16 206

% 5,34% 5,34% 9,22% 11,17% 24,27% 21,84% 15,05% 7,77%
Gecumuleerd 

personeelsbestand in 
opgaande lijn

11 22 41 64 114 159 190 206

% 5,34% 10,68% 19,90% 31,07% 55,34% 77,18% 92,23% 100,00%
Gecumuleerd 

personeelsbestand in 
dalende lijn

206 195 184 165 142 92 47 16

% 100,00% 94,66% 89,32% 80,10% 68,93% 44,66% 22,82% 7,77%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PERSONEELS-
BESTAND

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55--59 60-64
LEEFTIJDSKLASSEN

LEEFTIJDSPIRAMIDE

Personeelsbestand
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BIJLAGE 3.2  - LEEFTIJDSPIRAMIDE

Leeftijden van de bevolking
Gecumuleerd personeelsbestand in dalende lijn
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BIJLAGE 3.3 - DGOS  - WERKENDE AGENTEN VAN NIVEAU A

Functies 
binnen het 

Statutairen 
per diploma

EBK Opdrachthou
ders

Andere 
contractuelen

Totaal

NB: zijn niet 
allemaal 
ingevuld

Artsen 1 Artsen 1 Artsen 1

Artsen en lic. 
medische  

wetenschapp 3 Artsen 0 5

Ingenieurs 4 Landbouwkundigen 13 Landbouwkundig 1 Landbouwkundig 6 Landbouwkundig 1 21 44,44%

Ingenieurs 6 Ingenieurs 0 Ingenieurs 4 Ingenieurs 0 10

Economisten 4 Economisten 3 Economisten 0 Economisten 1 8

Andere 4 4

Generalisten 88 Andere diploma's 37 Andere 4 Andere 19 60
55,56%

93 61 9 17 21 108
% van het totaal 
van de niveaus A 56,48% 8,33% 15,74% 19,44% 1
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Bijlage 3.4BIJLAGE 3.4 - Agenten binnen het kader - Binnen- en buitencarrières

Gepland

Reeds of 

bijna 

benoemd

% 
benoemden 

in 
verhouding 
tot gepland 

Aanwezige 

agenten

Voltijdse 

equivalenten

% voltijdse 
equivalenten 
in verhouding 

tot kader
Kader van DGOS 160 129 80,63% 107 98,36 61,48% <=

statutaire 
agenten

statutaire 
agenten

statutaire 
agenten

M/M

Ingenieur-directeur 1 1 1 1

Ingenieurs 3 3 3 3

Arts 1 1 1 1
Specialisten

Totaal 1 5 5 100,00% 5 5
3,13% 4,67% 5,08% <=
van de 

geplande 
statutaire 
agenten

van de 
aanwezige 
statutaire 
agenten

van de 

aanwezige 

M/M
Directeur-generaal 1 1 1 1

Adviseurs-generaal 5 3 3 3 60,00%

Adviseurs 18 17 14 14 77,78%

Adjunct-adviseurs 43 41 33 31,4 73,02%

Generalisten 67 62 51 49,4 73,73%

Niveau B 10 10 5 4,3 43,00%

Niveau C 34 32 30 26,36 77,53%

Niveau D 23 17 14 11,3 49,13%

Totaal 2 134 121 90,30% 100 91,36 68,18%
83,75% 93,80% 93,46% 92,88%
van de 

geplande 
statutaire 
agenten

van de 
benoemde 
statutaire 
agenten

van de 
aanwezige 
statutaire 
agenten

van de 

aanwezige 

M/M
Totaal 3 139 126 105 96,36

Attachés voor IS 

(DGOS) 21 3 2 2
9,52% <= bij 

DGOS

Attachés Totaal 4 21 3 14,29% 2 2
13,13% 2,33% 1,87% 2,03%
van de 

geplande 
statutaire 
agenten

van de 
benoemde 
statutaire 
agenten

van de 
aanwezige 
statutaire 
agenten

van de 

aanwezige 

M/M+G24

Attachés voor IS 

andere DG's 3 1 1 1
33,33%

<= andere 

DG's

Attachés Totaal 3 3 1 33,33% 1 1

Attachés voor IS (op 

post)
58 27 46,55% 27 27 46,55%

<= op 
post

Attachés
Attachés voor IS 

(andere DG's) 3 1 1 1 33,33%



BIJLAGE 3.5  - DGOS -FUNCTIES PER DIRECTIE

D00 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 
eenheden 
binnen het 

kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 
eenheden 
binnen het 

kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 
eenheden 
binnen het 

kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 
eenheden 
binnen het 

kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 
eenheden 
binnen het 

kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n
BINNENCARRIERE 5 6 6 1 2 1 1,00 6 3 2,50 14 10 9,5

ATTACHÉS 1 1 1 1 1 1

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 10 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 13 en 15 0 0 0

OPDRACHTHOUD
ERS 1 1 0 1 1

STAGEMEESTERS 1,00 1 0 1 1

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE

3 2,50 1 1,00 0 4 3,5

6 10 10 1 1,00 1 2 4 3,50 6 4 3,50 15 19 18

D10 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n
BINNENCARRIERE 15 9 9 2 9 8 6,90 4 2 1,50 30 19 17,4

ATTACHÉS 5 1 1 5 1 1

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 10 0 0 0

EXPERTS      
rangen 13 en 15 1 1 0 1 1

OPDRACHTHOUD
ERS 6 6 0 6 6

STAGEMEESTERS 2 1,6 0 2 1,6

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
3 3 3,00 3 3 2,80 0 9 8,8

20 23 22,6 2 3,00 3 9 8 6,9 4 5 4,3 35 39 36,8

1 BIJLAGE 3.5
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D20 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n
BINNENCARRIERE 13 9 9 1 1 1 6 6 5,00 4 3 2,50 24 19 17,5

ATTACHÉS 5 5 0 0

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 0 0 0

EXPERTS      
rangen 10 0 0 0

EXPERTS      
rangen 13 en 15 6 5,4 0 6 5,4

OPDRACHTHOUD
ERS 3 3 0 3 3

STAGEMEESTERS 1 1,00 0 1 1

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
1 0,8 1 1 0 2 1,8

18 19 18,2 1 2 2 6 7 6 4 3 2,5 29 31 28,7

D30 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n
BINNENCARRIERE 14 12 11,3 3 2 1,8 7 6 6,00 4 1 1,00 28 21 20,1

ATTACHÉS 3 3 0 0

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 0 0 0

EXPERTS      
rangen 10 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 13 en 15 0 0 0

OPDRACHTHOUD
ERS 3 3 2 2 0 5 5

STAGEMEESTERS 3 3 1 1 4 3,50 0 8 7,5

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
2 2 1 1 1 1,00 5 4,60 0 9 8,6

17 21 20,3 3 6 5,8 7 11 10,5 4 6 5,6 31 44 42,2

2 BIJLAGE 3.5
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D40 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 

eenheden 

in het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden 

in het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n
BINNENCARRIERE 15 11 10,8 2 5 5 4,66 2 3 2,30 24 19 17,76

ATTACHÉS 4 4 0 0

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 10 1 1 0 1 1

EXPERTS      
rangen 13 en 15 2 1,8 0 2 1,8

OPDRACHTHOUD
ERS 3 3 0 3 3

STAGEMEESTERS 0 0 0 0 0

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
2 2 1 1,00 0 3 3

19 20 19,6 2 0 0 5 6 5,66 2 3 2,3 28 29 27,56

D50 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n
BINNENCARRIERE 5 4 4 1 1 2 1 1,00 1 1 0,50 8 7 6,5

ATTACHÉS 1 1 0 0

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 0 0 0

EXPERTS      
rangen 10 0 0 0

EXPERTS      
rangen 13 en 15 0 0 0

OPDRACHTHOUD
ERS 1 1 0 1 1

STAGEMEESTERS 3 2,6 0 3 2,6

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
1 1 0 1 1

6 9 8,6 0 1 1 2 1 1 1 1 0,5 9 12 11,1

3 BIJLAGE 3.5
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D60 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 

eenheden 

in het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden 

in het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n

Geplande 

eenheden in 

het kader

Actief

Voltijdse 

equivalente

n
BINNENCARRIERE 5 5 4,3 1 1 0,5 3 3 1,80 2 1 0,50 11 10 7,1

ATTACHÉS 2 2 0 0

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 1 0,50 0 1 0,5

EXPERTS      
rangen 10 0 0 0

EXPERTS      
rangen 13 en 15 0 0 0

OPDRACHTHOUD
ERS 0 0 0

STAGEMEESTERS 1 0,8 0 1 0,8

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
1 1 1 1,00 1 0,80 0 3 2,8

7 6 5,1 1 2 1,5 3 5 3,3 2 2 1,3 13 15 11,2

Totaal Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden 

in het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n

Geplande 
eenheden in 

het kader
Actief

Voltijdse 
equivalente

n
BINNENCARRIERE 72 56 54,4 10 5 4,3 34 30 26,36 23 14 10,8 139 105 95,86

ATTACHÉS 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 2

DIPLOMATEN EN 
ANDERE 0 3 3 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 4 3,5

EXPERTS      
rangen 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

EXPERTS      
rangen 13 en 15 0 9 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8,2

OPDRACHTHOUD
ERS 0 17 17 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 19 19

STAGEMEESTERS 0 9 8 0 2 2 0 5 4,5 0 0 0 0 16 14,5

VERVANGINGSCONTR

ACTUELEN EN ANDERE
0 9 8,8 0 6 6 0 6 5,5 0 10 9,2 0 31 29,5

Algemeen totaal 93 108 104,4 10 15 14,3 34 42 36,86 23 24 20 160 189 175,56

4 BIJLAGE 3.5



Bijlage 4 

HET BUDGET 
 
 
 
- Het budget van DGOS  is onderverdeeld in programma's (programma 

nul + vier programma's), die overeenkomen met de 
samenwerkingskanalen. 

 
- Het budget van DGOS is voornamelijk een opdrachtenbudget (voor 

activiteiten die verband houden met die opdrachten). 
 
- Het samenwerkingsbudget is de voorbije vier jaar sterk gestegen (+ 

30%).  Als de Belgische Staat zijn engagementen van Monterrey 
(0,7% van het BNP tegen 2010), die werden bevestigd in de 
programmawet van 24 december 2002 (artikel 438), respecteert, 
zouden de uitgaven van België voor ODA tegen 2010 moeten stijgen 
van 30 naar 40% (2003 - 0,42%).  Het tweede deel van deze bijlage 
vermeldt diverse scenario's - onder meer naargelang de inflatie en de 
groei van het BNP - voor de evolutie van het budget dat DGOS 
momenteel beheert. 

 
- Er wordt gevraagd de koppeling te maken tussen het plan en het 

budget. Apart voor het werkingsbudget, dat in dezelfde verhouding 
zou moeten stijgen als het opdrachtenbudget, valt de verdeling tussen 
de verschillende vormen van samenwerking onder het 
samenwerkingsbeleid en dus onder het gezag van de bevoegde 
overheid. 
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Overzicht 1999 – 2003 
 
Evolutie begroting 1999 – 2003 (in duizend euro) 
 

 VK OK  
1999 552 307 562 446  
2000 645 961 604 959  
2001 805 009 638 375  
2002 716 304 716 132 (1999 – 2002) + 27,5 % 

2003 777 138 782 118 (1999 – 2003)+ 39 % 

 
 
 
Uitvoering  begroting 1999 – 2002 (in duizend euro) (Ordonnanceringen 
enkel ten laste van de kredieten van het lopend jaar). 
  
 Vastleggingen Ordonnanceringen 
 Realisatie % begrot Realisatie % begrot 
1999 529 600 96 % 496 630 88 % 
2000 628 187 97 % 564 875 93 % 
2001 780 914 97 % 552 232 87 % 
2002 668 370 93 % 639 142 89 % 
 
 
 
Totale ordonnanceringen 1999 – 2002 (in duizend euro) 
(Ordonnanceringen ten laste van de kredieten van het lopend jaar, van 
de overgedragen kredieten van het vorige jaar en van eventuele 
bijkredieten vorige jaren).  Dit cijfer vormt de basis voor de berekening van 
de DAC-uitgaven  
 

 Ordonnanceringen  % begrot 
1999 535 004  95 % 
2000 602 555  100 % 
2001 570 577  89 % 
2002 688 119 (1999-2002) + 28,5 % 96 % 
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1999 - 2002 : totaal gerealiseerde ordonnanceringen per programma

in duizend euro

Bestaans Gouver Gouver Gouver Niet-gouver Multilate Bijzondere Totaal
middelen nementele nementele nementele nementele rale interventies

Werkingsk BTC Rest program 1 Totaal
1999 32.338 4.338 116.669 121.007 149.210 187.983 44.494 535.0
2000 27.950 8.651 116.272 124.923 153.325 227.113 69.252 602.5
2001 23.498 13.944 118.203 132.147 153.617 176.676 84.626 570.5
2002 23.214 16.452 143.685 160.137 170.693 234.887 99.188 688.1
2003 (init begrot) 34.532 17.945 184.799 202.744 186.127 258.442 100.273 782.1

In percentage

Bestaans Gouver Gouver Gouver Niet-gouver Multilate Bijzondere Totaal
middelen nementele nementele nementele nementele rale interventies

Werkingsk BTC Rest program 1 Totaal
1999 6% 1% 22% 23% 28% 35% 8% 10
2000 5% 1% 19% 21% 25% 38% 11% 10
2001 4% 2% 21% 23% 27% 31% 15% 10
2002 3% 2% 21% 23% 25% 34% 14% 10
2003 (init begrot) 4% 2% 24% 26% 24% 33% 13% 10
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Groei naar de 0,7 % - Raming van de begroting in 2010 
Zie tabellen in bijlage. 
 
Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen : een lineair groeipad 
naar de 0,7 % en een gemiddelde realisatie van de begroting ten belope van 
96 %. 
 
Uitgaande van de volgende onzekerheden werden een aantal simulaties 
gemaakt : 

1. Stijging (=groei + inflatie) BNI 
- 2,5 % 
- 3,5 % 
- 4,5 % 
2. Aandeel DGOS in de totale uitgaven van ontwikkelingssamenwerking 
- 60 % 
- 65 % 
- 70 % 
- het aandeel van de anderen blijft behouden op het niveau van 2002 
zodat de begroting van DGOS de volledige stijging draagt. 

 
Conclusies 
1.  Zoals blijkt uit de tabellen zou de begroting van DGOS in 2010 tussen de 1 
414 miljoen euro en de 2 225 miljoen euro dienen te bedragen, dus een 
verdubbeling tot een verdriedubbeling van de huidige begroting. 
 
2.  In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is de evolutie van het BNI 
niet de grootste onzekerheidsfactor voor de begroting 2010. 
Immers, indien we ervan uitgaan dat het aandeel van DGOS in de uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking op gemiddeld 60 % blijft (zoals de raming 
voor 2002) kan men de toekomstige begroting vrij nauwkeurig bepalen. 

 
Gemiddelde stijging 
BNI 

Geraamde begroting DGOS in 2010  
(in miljoen euro) 
Aandeel DGOS in OS-uitgaven: 60 % 

+ 2,5 % 1 414  
+ 3,5 % 1 514  
+ 4,5 % 1 619  

 
3.  De laatste jaren (1995 tot 2002) schommelde het aandeel van DGOS in de 
totale uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking tussen de 55 en de 73 %.  
Daarom werden 4 simulaties gemaakt : 60 %, 65 %, 70 % en DGOS neemt 
de groei naar de 0,7 volledig binnen haar begroting (in dat laatste geval wordt 
het aandeel van de anderen behouden op het niveau van 2002).  En zoals 
blijkt uit de hiernavolgende tabel, waarin verondersteld wordt dat de 
gemiddelde groei van het BNI 3,5 % bedraagt, is de invloed van de parameter 
“aandeel van DGOS” veel groter dan de invloed van de parameter “stijging 
BNI” 
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Aandeel DGOS in 
uitgaven OS 

Geraamde begroting DGOS in 2010  
(in miljoen euro) 
Stijging BNI : + 3,5 % 

60 % 1 514  
65 % 1 640  
70 % 1 766 
DGOS draagt volledige 
stijging 

2 049  
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Lopende prijzen

Versie A : gemiddelde stijging BNI (groei + inflatie) : 2,5 %

Raming Raming BNI Groeipad Totale Aandeel DGOS in uitgaven OS DGOS-begrot bij realisatie 96 %***
groei BNI (in miljoen euro) uitgaven OS 60% 65% 70% 100 % van 60% 65% 70% 100 % van

(in miljoen euro) verhoging verhoging
(milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro)

** **
2002 * 265.340 0,43 1.151 696 725 0 0 0
2003 1,025 271.974 0,46 1.251 751 813 876 796 782 847 912 829
2004 1,025 278.773 0,50 1.394 836 906 976 939 871 944 1.016 978
2005 1,025 285.742 0,53 1.514 909 984 1.060 1.059 947 1.025 1.104 1.104
2006 1,025 292.886 0,57 1.669 1.002 1.085 1.169 1.214 1.043 1.130 1.217 1.265
2007 1,025 300.208 0,60 1.801 1.081 1.171 1.261 1.346 1.126 1.220 1.313 1.402
2008 1,025 307.713 0,63 1.939 1.163 1.260 1.357 1.484 1.212 1.313 1.414 1.545
2009 1,025 315.406 0,67 2.113 1.268 1.374 1.479 1.658 1.321 1.431 1.541 1.727
2010 1,025 323.291 0,70 2.263 1.358 1.471 1.584 1.808 1.414 1.532 1.650 1.883

* begincijfer = cijfer persconferentie kabinet
** = als de groei volledig voor rekening van de DGIS begroting zou komen.  Het aandeel van de derden wordt hier behouden op het niveau van 2002.
*** er wordt uitgegaan van een gemiddelde realisatie van de begroting van 96 %

Versie B : gemiddelde stijging BNI (groei + inflatie) : 3,5 %

Raming Raming BNI Groeipad Totale Aandeel DGOS in uitgaven OS DGOS-begrot bij realisatie 96 %***
groei BNI (in miljoen euro) uitgaven OS 60% 65% 70% 100 % van 60% 65% 70% 100 % van

(in miljoen euro) verhoging verhoging
(milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro)

** **
2002 * 265.340 0,43 1.151 696 725 0 0 0
2003 1,025 271.974 0,46 1.251 751 813 876 796 782 847 912 829
2004 1,035 281.493 0,50 1.407 844 915 985 952 880 953 1.026 992
2005 1,035 291.345 0,53 1.544 926 1.004 1.081 1.089 965 1.046 1.126 1.135
2006 1,035 301.542 0,57 1.719 1.031 1.117 1.203 1.264 1.074 1.164 1.253 1.316
2007 1,035 312.096 0,60 1.873 1.124 1.217 1.311 1.418 1.170 1.268 1.365 1.477
2008 1,035 323.019 0,63 2.035 1.221 1.323 1.425 1.580 1.272 1.378 1.484 1.646
2009 1,035 334.325 0,67 2.240 1.344 1.456 1.568 1.785 1.400 1.517 1.633 1.859
2010 1,035 346.026 0,70 2.422 1.453 1.574 1.696 1.967 1.514 1.640 1.766 2.049
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Versie C : gemiddelde stijging BNI (groei + inflatie) : 4,5 %

Raming Raming BNI Groeipad Totale Aandeel DGOS in uitgaven OS DGOS-begrot bij realisatie 96 %***
groei BNI (in miljoen euro) uitgaven OS 60% 65% 70% 100 % van 60% 65% 70% 100 % van

(in miljoen euro) verhoging verhoging
(milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro) (milj euro)

** **
2002 * 265.340 0,43 1.151 696 725 0 0 0
2003 1,025 271.974 0,46 1.251 751 813 876 796 782 847 912 829
2004 1,045 284.212 0,50 1.421 853 924 995 966 888 962 1.036 1.006
2005 1,045 297.002 0,53 1.574 944 1.023 1.102 1.119 984 1.066 1.148 1.166
2006 1,045 310.367 0,57 1.769 1.061 1.150 1.238 1.314 1.106 1.198 1.290 1.369
2007 1,045 324.333 0,60 1.946 1.168 1.265 1.362 1.491 1.216 1.318 1.419 1.553
2008 1,045 338.928 0,63 2.135 1.281 1.388 1.495 1.680 1.335 1.446 1.557 1.750
2009 1,045 354.180 0,67 2.373 1.424 1.542 1.661 1.918 1.483 1.607 1.730 1.998
2010 1,045 370.118 0,70 2.591 1.554 1.684 1.814 2.136 1.619 1.754 1.889 2.225
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Kernpunten uit de basisteksten betreffende  
ontwikkelingssamenwerking1 

 
 

1. Algemene referentieteksten voor de modaliteiten inzake samenwerking. 
 

1.1.  Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 
(Staatsblad 01.07.99) 

1.2.  Programmawet van 24 december 2002, (S.31.12.02), art. 458 houdende een 
solidariteitsnota waarin de regering voorziet in maatregelen om volgens een jaarlijks 
volgehouden stijging, uiterlijk vanaf 2010, 0,7% van het BBP te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp 

1.3.  Wet van 05 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake 
duurzame ontwikkeling (S.18.06.97) 

1.4. Koninklijk Besluit van 14 december 1993 houdende de oprichting van de Commisie 
Vrouwen en Ontwikkeling 

1.5. Koninklijk Besluit van 12 oktober 1993 houdende de oprichting van de Nationale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling (S.31.12.1993) 

1.6. Koninklijk Besluit van 17 februari 2003 (S. 19.02.2003) houdende de oprichting van 
een dienst "Bijzondere evaluatie van de Internationale Samenwerking » 

1.7. Wet van 07 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan 
de eerbied voor de rechten van de mens.  

 
Belgisch Overlevingsfonds. 

 
1.8.  Wet van 09 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds (S. 

27.02.1999) 
1.9.  Koninklijk Besluit van 25 april 2000 (S. 31.05.2003) tot uitvoering van de wet van 

09.02.1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds (criteria voor de selectie 
van de organisaties aan wie de uitvoering van door het Fonds gefinancierde projecten 
en programma's kan worden toevertrouwd, organisatie van de werkgroep; als bijlage 
presentatieschema van een programma voor het verbeteren van de voedselzekerheid 
van de gezinnen, voorgesteld door een partnerorganisatie en presentatieschema van een 
project in uitvoering van het programma)  

 
 

2. Directe bilaterale samenwerking 
 
2.1.  Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie» in 

de vorm van een vennootschap van publiek recht (S.30.12.98) 
2.2.  Wet van 21 december 1998 betreffende de oprichting van de Belgische Technische 

Coöperatie» in de vorm van een vennootschap van publiek recht (S.30.12.98) 
2.3.  Programmawet van 30 december 2001, (S. 31.12.01) art. 132 tot 140 houdende 

wijzigingen van de wet van 21.12.98 met betrekking tot de rol van de BTC in 
aangelegenheden die verband houden met eerlijke handel, formulering, de mogelijkheid 
leningen aan te gaan, termijnen, het personeelsstatuut en de mogelijkheid bepalingen 
inzake de financiering van de BTC te wijzigen overeenkomstig het beheerscontract  

 
 
                                                                 
1  Deze bijlage bevat geen gegevens over teksten die ook betrekking hebben op andere FOD's dan 
wel op bepalingen inzake de bevoegdheden van de toekomstige omkaderingsdiensten P&O en 
B&B. 
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2.4.  Koninklijke Besluiten inzake de tenuitvoerlegging van de wet tot oprichting van de 
BTC, houdende het statuut van de BTC, houdende  instemming met de 
beheerscontracten tussen de Staat en de BTC (respectievelijk ondertekend op 23 april 
1999- goedgekeurd bij koninklijk besluit van 05.05.1999 en 15 oktober 2002- 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 (S. 21.11.2002); aan het eerste 
beheerscontract gehechte « PRIMA »-methode.  

 
2.5.  Wet van 03 november 2001 tot oprichting van de Belgische investeringsmaatschappij 

voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot 
oprichting van de BTC in de vorm van een vennootschap van publiek recht (S. 
17.11.01). De "BIO"-wet, gewijzigd bij de programmawet van 24.12.02, als bedoeld in 
punt 1.5, art. 459 inzake de voorschriften met betrekking tot de controle van de 
rekeningen 

2.6.  Koninklijk Besluit van 26 juni 2000 (S. 31.08.2000) tot uitvoering van art. 6 §1 van de 
wet van 25.05.1999 (beperking tot 25 concentratielanden)  

2.7.  Koninklijk Besluit van 17 september 2000 (S.09.02.2001) tot uitvoering van artikel 6 
§2 en de artikelen 7 en 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische 
internationale samenwerking (werkwijze en voorschriften inzake het opstellen van 
strategienota's) 

 
 

3. Indirecte bilaterale samenwerking 
 

3.1. Programmawet van 02.01.2001, art.77 tot 80, vormwijziging van de artikelen 2, 6°, 7, 
10 en 11 van de wet van 25 mei 1999 inzake de Belgische internationale 
samenwerking, met het doel meer flexibiliteit te bereiken en rekening te houden met de 
federaties van NGO's, almede om te voorzien in het onderstaande koninklijk besluit 

3.2.  Koninklijk Besluit van 23 december 2002 (S.20.01.2003) tot uitvoering van artikel 11 
(gewijzigd) van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale 
Samenwerking (selectie partners van de indirecte bilaterale samenwerking, 
("programmagerichte" samenwerking) 

 
4. Noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn 

voor ontwikkelingslanden 
 
 

4.  Koninklijk Besluit van 19 november 1996 inzake noodhulp en rehabilitatiehulp op 
korte termijn voor ontwikkelingslanden (S. 22.11.1996) 

N.B  Over voedselhulp zijn geen Belgische wetteksten voorhanden. 
Er is wel een rechtstreeks in het Belgische recht toepasselijke EU-verordening. 

 
 

5. Multilaterale samenwerking 
 
5.1. Koninklijk Besluit van 07 april 2000 (S. 18.05.2000) tot vastlegging van de procedure 

en de werkwijze voor het selecteren van «de internationale partnerorganisaties van de 
multilaterale samenwerking» in de zin van artikel 9 van de wet van 25 mei 1999 
betreffende de Belgische internationale samenwerking 

5.2.   Koninklijk Besluit van 27 april 2000 (S. 14.06.2000) tot vastlegging van de 
internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking 
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