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HOOFDSTUK I: MISSION STATEMENT 
 

 
 
 
Wat wij willen zijn. 
 
 
Als organisatie met een lange en stevige ervaring inzake buitenlandse 
betrekkingen, zal de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking zijn deskundigheid, kennis en vertrouwdheid 
met het internationale milieu inzetten voor de verdediging van de Belgische 
belangen in het buitenland, voor de bevordering van een stabiele, 
rechtvaardige en voorspoedige wereldgemeenschap en voor de strijd tegen de 
globale armoede door de inrichting van een kwaliteitsvolle 
ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid 
inzake de bijstand aan onze landgenoten in het buitenland. 
 
Door coördinatie en overleg met partners die eveneens in het buitenland actief 
zijn, zal de FOD permanent de coherentie van het optreden van ons federaal 
land in het buitenland stimuleren.  
 
 
 
Wat wij willen bereiken. 
 
Onze FOD wil de volgende doelstellingen nastreven: 
 

- welvaart en welzijn: ons optreden zal bijdragen tot de welvaart en 
het welzijn in eigen land en daarbuiten; dienstverlening aan de eigen 
burgers zal centraal staan;  

- rechtvaardigheid en democratie: de waarden die wij in onze eigen 
maatschappij als fundamenteel beschouwen, zoals menselijke 
waardigheid, democratie, eerbied voor eenieder en mensenrechten, 
zullen wij ook in de wereld krachtdadig uitdragen en bevorderen; 

- wereldwijde solidariteit: ons optreden zal bijdragen tot de strijd 
tegen armoede en mensonterende toestanden en tot duurzame 
ontwikkeling; 

- vrede en veiligheid: via ons lidmaatschap van internationale 
organisaties en door ons eigen diplomatiek optreden willen wij onze 
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eigen veiligheid verzekeren en bijdragen tot vrede en stabiliteit in de 
wereld; 

- duurzame ontwikkeling en een ethische mondialisering: ons optreden 
zal bijdragen tot duurzame en betere levenskwaliteit voor de huidige 
generaties en die van morgen; 

- rechtvaardige en solidaire wereldorde: ons optreden zal gericht zijn 
op een versterking van het multilateraal systeem en van de 
internationale rechtsorde. 

 
 
Waar  wij  voor staan. 
 
De kerntaken van onze FOD zijn de volgende: 
 

- de formulering van een coherent buitenlands beleid en het uitdragen 
ervan, zowel bilateraal als in internationale fora; 

- de coherentie van ons optreden in het buitenland stimuleren door 
coördinatie en overleg met partners in eigen land die eveneens in het 
buitenland actief zijn; 

- het onderhandelen en afsluiten van internationale verdragen en 
akkoorden; 

- de bijstand aan onze landgenoten in het buitenland; 
- het beheren van ontwikkelingsprojecten en -programma’s via 

diverse kanalen; 
- het toelichten van ontwikkelingen in eigen land en van ons 

buitenlands optreden en de dialoog met eenieder die deelgenoot wil 
zijn van dat optreden;  

- het efficiënt beheer van een wereldwijd netwerk van diplomatieke en 
consulaire posten; 

- doelmatigheid, doeltreffendheid, tijdigheid en kwaliteit garanderen  
van onze activiteiten en dienstverlening in Brussel en in het 
buitenland; 

- het vertegenwoordigen van ons land in het buitenland en het 
bevorderen van zijn imago. 

 
 
Binnen welk kader wij willen opereren. 
 
Ons optreden zal stevig ingebed zijn in het door het parlement goedgekeurde 
regeringsbeleid, in onze eigen wetgeving en in onze internationale 
verbintenissen. Het zal zich afspelen binnen de richtlijnen van de politieke 
verantwoordelijken van de FOD. 
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Waartoe onze organisatiecultuur zich wil verbinden. 
 

- professionalisme en expertise, met  speciale aandacht voor een 
grondig begrijpen van internationale ontwikkelingen en hun 
betekenis voor ons land; 

- doeltreffendheid, waarbij een maximaal resultaat wordt nagestreefd 
met relatief weinig middelen; 

- dienstvaardigheid door tijdig kwalitatieve diensten aan te bieden aan 
onze burgers in binnen- en buitenland en aan een brede waaier 
belangengroepen en correspondenten; 

- het objectief ontleden van standpunten van anderen en het 
overtuigend verdedigen en uitdragen van onze eigen standpunten; 

- een continu op peil houden van operationele methodes, competenties 
en capaciteiten, rekening gehouden met de ontwikkelingen in 
binnen- en buitenland; 

- zin voor communicatie en transparantie. 
 
Waartoe alle FOD personeelsleden zich willen verbinden. 
 

- loyaliteit en integriteit; 
- deskundigheid; 
- verantwoordelijkheid; 
- flexibiliteit en creativiteit; 
- inzet en dienstvaardigheid; 
- vertrouwdheid met moderne communicatietechnieken; 
-      openheid voor permanente vorming. 

 
Voor wie ons optreden een meerwaarde biedt. 
 

- de voor onze FOD verantwoordelijke minister en de aan hem 
toegevoegde beleidsverantwoordelijken; 

- het staatshoofd, de regering en het parlement; 
- de burger; 
- andere federale overheidsdiensten; 
- de gefedereerde overheden; 
- de lokale en gedecentraliseerde besturen; 
- de internationale organisaties, met een bijzondere nadruk op de 

Europese Unie; 
- buitenlandse regeringen; 
 
 

 6



- partners in het Zuiden en arme doelgroepen; 
- eenieder die zich deelgenoot voelt van ons buitenlands beleid of van 

ons optreden in het buitenland: pers, sociale partners, bedrijven, 
academici, onderzoekscentra, jongeren, NGO’s… 
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HOOFDSTUK II : DE OMGEVING WAAR WIJ IN OPEREREN 
 
 

 
 
 

ONZE BUITENLANDSE OMGEVING:  
EEN SNEL VERANDERENDE WERELD 

 
 
De verdwijning van het communisme heeft ons wereldbeeld radicaal door 
elkaar geschud. De duidelijke machtsdeling van de Koude Oorlog werd 
vervangen door een meer fluïde omgeving. Daardoor werden de internationale 
verhoudingen ook minder voorspelbaar. De Oost-West confrontatie verdween 
en met haar ook de ideologische strijd. De democratie kon gevoelige 
terreinwinst boeken in de wereld, met de meest tastbare resultaten in Centraal- 
en Oost-Europa. Moderne communicatie, transportmiddelen en menselijke 
contacten allerhande brachten de burgers dichter bij elkaar. De mondialisering 
kreeg pas echt armslag. Voor de Europese Unie openden zich voordien 
ongekende mogelijkheden. 
 
Het einde van de ideologische strijd heeft ook nieuwe uitdagingen doen 
ontstaan en oude demonen losgelaten. Op vele plaatsen, ook op het Europese 
continent, ontbrandde etnisch geweld of staken nationalisme en fanatisme de 
kop op. Aldus ontstonden vluchtelingenstromen, die op hun beurt inwerkten 
op het politieke en maatschappelijke gebeuren, ook in ons land. Financiële 
crisissen deden in Azië en Latijns-Amerika de armoede en de werkloosheid 
toenemen. De afwezigheid van echt duurzame ontwikkeling legt nog steeds 
een zware tol op het milieu overal ter wereld. En vooral: deze recente 
dynamiek in het internationale leven heeft voor 3 miljard mensen die nog 
steeds in armoede leven, weinig veranderd.  
 
Ook ons land wordt steeds meer geconfronteerd met de effecten van dit 
nieuwe wereldbeeld, dat wordt gekenmerkt zowel door een wil tot meer 
integratie als door nieuwe scheidslijnen. Een ministerie van buitenlandse 
zaken is een spil in de interactie tussen een land en dit internationale 
gebeuren. Welke zijn de gevolgen hiervan voor onze FOD? 
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Europa is vandaag niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, en dat is 
niet anders voor een ministerie van buitenlandse zaken. Samenwerking en 
solidariteit zijn in Europa uitgegroeid tot krachtige instrumenten van groei, 
welvaart en veiligheid. Europa is voor een land zoals het onze van wezenlijk 
belang. De kwaliteit van onze belangenvertegenwoordiging in Europa heeft 
directe gevolgen op onze welvaart en tewerkstelling. Wie een krachtige stem 
wil laten horen in Europa steekt tijd en energie in coördinatie, coherentie en 
geloofwaardigheid. En wie inzake Europa kan anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen heeft een flinke bonus. 
 
Verder is er de toenemende rol en plaats van het multilateralisme. Het 
multilateralisme wordt gekenmerkt door een relatief grote openheid, een brede 
multidisciplinaire agenda - die coördinatie en coherentie vereist - en een 
groeiende belangstelling vanuit de publieke opinie. Het multilateralisme 
ontstond na de Tweede Wereldoorlog, maar kreeg pas een echt krachtige 
impuls na de val van het communisme. Het ledental van alle belangrijke 
internationale organisaties - UNO, OVSE, Raad van Europa, straks de 
Europese Unie - is gevoelig gestegen. De internationale agenda, ook de onze, 
wordt steeds meer in multilaterale fora vastgelegd. Kijken wij maar naar de 
conclusies van Kyoto, Monterrey of Johannesburg. Het multilateralisme heeft 
de voorbije jaren ook gevoelig bijgedragen tot de versterking van de 
rechtsregels die het internationaal systeem ondersteunen. De oprichting van 
het Internationaal Strafhof is daar een voorbeeld van. Maar naarmate de druk 
van dit multilateralisme prangender werd, ontwikkelde zich bij sommige 
naties ook een neiging om zich aan het multilaterale systeem te onttrekken. 
Vandaag steken unilaterale of ‘directorium’-tendensen opnieuw de kop op. 
 
Tenslotte is er de mondialisering die de traditionele diplomatie voor 
onverwachte uitdagingen plaatst. ‘11 september 2001’, internationale 
criminele circuits, de groeiende drugstrafiek en mensenhandel, 
vluchtelingenstromen, kinderarbeid, internationale arbeidsnormen en 
overdraagbare ziekten vergen een transnationale en geïntegreerde aanpak. Dit 
is een relatief nieuw gegeven. Het dwingt ook een ministerie van buitenlandse 
zaken om zijn traditioneel takenpakket te verruimen tot deze domeinen. De 
mondialisering biedt kansen aan, maar vergroot op sommige vlakken ook de  
kwetsbaarheid en de instabiliteit van het internationaal systeem. De politiek en 
het maatschappelijk middenveld tonen een directe belangstelling voor alle 
aspecten van de mondialisering en bevragen de overheid. 
 
De uiteindelijke toetssteen van een buitenlands beleid, uiteraard ook het onze, 
is zijn toegevoegde waarde. Een zuiver declaratoir optreden is in vele gevallen 
onvoldoende. Optreden op de internationale scène is pas écht geloofwaardig 
als het door actie ondersteund wordt. Meer nog dan in het verleden vraagt de 
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internationale gemeenschap ons bij te dragen tot de inspanningen om 
crisistoestanden, zoals bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavië of in het 
gebied van de Grote Meren, te helpen stabiliseren. Ook ontwikkelingshulp, 
het afsluiten van akkoorden, preventief optreden wanneer de kiemen van een 
conflict zich aanmelden, het steunen van vredesgesprekken of 
schuldkwijtschelding zijn relevant als actie ter ondersteuning van een 
geïntegreerd beleid dat anders zuiver verbaal zou zijn. Vaak kost dit geld. Een 
buitenlands beleid dat geen middelen heeft om zijn woorden met daden te 
ondersteunen is ongeloofwaardig en dus zwak. En laten wij zeer duidelijk 
zijn: hier omspannen buitenlands beleid, defensie en 
ontwikkelingssamenwerking hetzelfde terrein, want allen samen kunnen zij - 
elk op hun eigen manier - krachtig bijdragen bij tot vrede, ontwikkeling en 
democratie. 
 

 
 

DE BINNENLANDSE OMGEVING: 
VRAAG NAAR OPENHEID EN OVERLEG 

 
 
Ook in eigen land zijn de voorbije decennia belangrijke ontwikkelingen 
opgetreden die het omgevingsveld van ons internationaal optreden, en dus ook 
dat van onze FOD, grondig beïnvloeden. 
 
In de eerste plaats is er een sterk gewijzigd verwachtingspatroon van de 
burger inzake ons optreden in het buitenland. Door de spectaculaire groei van 
toerisme en handel verwacht zowel de burger als de exporteur in het 
buitenland een vlotte consulaire en commerciële bijstand. Maar er is meer. 
Parlement en burgers worden steeds meer beroerd door aanhoudende 
mensonwaardige toestanden wereldwijd en door de nog steeds bestaande 
kloof tussen arm en rijk. Anderen hebben een betrokkenheidgevoel als 
wereldburger die de wereldactualiteit via CNN of Euronews vanuit zijn 
huiskamer volgt. Burgers, niet-gouvernementele organisaties en 
drukkingsgroepen bevragen steeds nadrukkelijker de overheid. Ook de pers is 
assertief. Het zijn de ‘nieuwe actoren’ in  het buitenlands beleid. Dit heeft 
ertoe geleid dat de meeste ministeries van buitenlandse zaken inspanningen 
hebben gedaan om hun optreden en beleid toe te lichten en met hen te 
overleggen. Omgekeerd hebben drukkingsgroepen allerhande ook een zeg 
opgeëist in de beleidsvoorbereiding en zelfs in de beleidsbepaling. Dit 
fenomeen heeft een naam gekregen: public diplomacy. Zij kan krachtig 
bijdragen tot het scheppen van een stevig draagvlak voor het buitenlands 
beleid. 
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Wij mogen ook de vraag niet ontlopen wat een federale structuur betekent 
voor een buitenlands beleid van een land zoals het onze. Her en der worden 
wel eens vragen gesteld, soms indringende vragen, over de kansen om een 
efficiënt buitenlands beleid te voeren in het institutionele kader dat vandaag in 
ons land bestaat. Een federale structuur vergt vertrouwvol en permanent 
overleg én coherentie, niet alleen inzake buitenlands beleid overigens.  Onze 
FOD kan hiertoe een waardevolle bijdrage leveren. 
 
Tenslotte hebben het multilateralisme en, meer nog, het Europese 
integratieproces geleid tot een evolutie waarbij andere ministeries dan 
Buitenlandse Zaken steeds meer  materies met een internationale inslag zijn 
gaan behandelen. ‘Europa’ is niet echt meer een vorm van ‘buitenlands’ 
beleid; het wordt steeds meer ‘binnenlands’ naarmate het doordringt in de 
meanders van onze economie en maatschappij.  Dit doet evenwel niets af aan 
de overweging dat naarmate het multilateralisme oprukt en Europa 
geografisch en inzake bevoegdheden uitdijt, de behoefte aan een stevige 
centrale coördinatiestructuur onbetwist blijft en zelfs groeit. 
 

 
 
Samengevat komen de wijzigingen in de omgevingsfactoren van onze FOD 
hier op neer: 
 
in onze internationale omgeving 
 
- de groeiende inbedding van onze welvaart en veiligheid in een 

Europees kader; 
- de snel groeiende rol van het multilateralisme; 
- de voortschrijdende mondialisering; 
- de groeiende vraag van de internationale gemeenschap om met daden 

bij te dragen tot internationale solidariteit en stabiliteit. 
 
in eigen land 
 
- de groeiende bevraging van Buitenlandse Zaken door parlement, 

publieke opinie en civiele maatschappij; 
- onze federale structuur; 
- de groeiende directe betrokkenheid van andere entiteiten, naast 

Buitenlandse Zaken, bij multilaterale, mondiale en vooral Europese en 
bilaterale dossiers. 
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HOOFDSTUK III : ONZE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN, 
           TE GRIJPEN KANSEN EN TE  
                                 VERMIJDEN RISICO’S 

 
 
 
ONZE STERKE PUNTEN 
 
 
 sterke punten inzake ervaring en expertise 
 

- onze vertrouwdheid met het internationale gebeuren dank zij een 
uitgebreide aanwezigheid te velde, een internationale know how en 
een modern communicatienetwerk; 

- erkende ervaring en deskundigheid inzake coördinatie en overleg 
over internationale en in het bijzonder Europese aangelegenheden ; 

- de achtergrond van een stevige diplomatieke traditie en dus ook van 
geloofwaardigheid: succesvolle EU-voorzitterschappen, 
gewaardeerd lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad tijdens de 
Golfoorlog, onze aanwezigheid bij de vredesoperatie in Oost-
Slavonië, betrokkenheid bij acties inzake anti-persoonsmijnen en 
lichte wapens, onze Afrika-expertise, onze inzet voor de 
mensenrechten, … ; 

- openheid voor complementaire externe expertise; 
 
 
sterke punten inzake human resources 
 

- loyaliteit; 
- beschikbaarheid en soepelheid; 
- meertaligheid; 
- goede zin voor responsabilisering, vaak in een vroeg stadium van 

een carrière; 
- een hoge graad van motivatie; 
- een polyvalent personeel dat ook buiten onze eigen FOD-structuren 

(andere FOD’s, internationale organisaties,…) inzetbaar is; 
- de vertrouwdheid met een multiculturele werkomgeving; 
- een rekruteringssysteem dat een zeer goede kwaliteit van de instroom 

garandeert. 
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sterke punten inzake het professioneel kader 
 

- een uitdagend werkterrein dat zowel het brede publiek als 
specialisten aanspreekt, zich niet leent tot routine en motiveert; 

- boeiende en geïnteresseerde gesprekspartners in binnen- en 
buitenland; 

- een systeem van soepele werktijden en het bestaan van een 
kinderdagverblijf  in Brussel; 

- het gevoel het land in al zijn geledingen te dienen en meerwaarde te 
leveren; 

- het gevoel een ‘menselijke’ dimensie in te brengen: mensenrechten, 
ontwikkelingssamenwerking, preventieve diplomatie. 

 
 
sterke punten inzake budget, organisatie en logistiek 

 
- onze begrotingsmiddelen in de sector van de preventieve diplomatie 

en de stijgende middelen voor ontwikkelingssamenwerking; 
- de aanwezigheid van een woordvoerderfunctie op het hoofdbestuur; 
- een representatief vastgoedpatrimonium in Brussel en in een 

behoorlijk aantal posten; 
- aanwezigheid van de Europese en Atlantische instellingen en van de 

zetel van tal van andere organisaties te Brussel; 
- een breed netwerk van diplomatieke en consulaire posten. 

 
 
 
ONZE ZWAKKE PUNTEN 
 
 
‘bureaucratische’ zwakheden 
 

- onderschatting van het belang van anticipatie en prognose in het 
beleid op middellange en lange termijn; 

- verzuiling tussen directies-generaal; een gebrekkige interactie tussen 
de diensten; vaak voorkomend ‘dubbel gebruik’;  

- trage en zware administratieve en financiële procedures; 
- onvoldoende archiverings- en documentatiecapaciteit en, bijgevolg, 

tekorten inzake ‘collectief geheugen’ ; 
- tekort aan externe expertise in specifieke domeinen; 
- onvoldoende autonomie van de buitendiensten inzake eigen 

logistieke behoeften ; 
- een onvoldoende dynamische website. 
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structurele zwakheden 
 
- gebrek aan richting en afwezigheid van ‘mission statement’ ; 
- onvolledige integratie van de ontwikkelingsdimensie in het 

buitenlands beleid ; 
- onvoldoende interface met Landsverdediging en Financiën; 
- onvoldoende werkingsmiddelen, o.a. voor verplaatsingen en 

deelneming aan conferenties ; 
- behoefte aan verder doorgedreven informatisering; 
- onderschatting van het groeiend belang van het multilateralisme. 

 
zwakke punten inzake human resources 
 

- gebrek aan homogeniteit in de personeelsstatuten, onvoldoende 
doorgroeimogelijkheden tussen de carrières en te groot verloop van 
contractueel personeel ; een verouderend en onvolledig 
personeelskader met weinig instroom van jongeren op het 
hoofdbestuur ; 

- in te vele gevallen te vervolledigen informatica-vertrouwdheid van 
het personeel ; 

- gebrekkig beheer van de aanwezige kennis en competenties : de 
juiste persoon zit niet altijd op de juiste plaats ; 

- de ondervertegenwoordiging van vrouwen, in het bijzonder in de 
externe loopbanen ; 

- behoefte aan specifieke en permanente algemene vorming ; 
- gebrek aan beknoptheid in de geschreven en mondelinge 

communicatie ; gebrek aan efficiënte vergadercultuur ; 
- onvoldoende ‘political awareness’ ; 
- hier en daar, overdreven formalisme; 
- een onvoldoende uitgewerkt statuut voor partners van agenten op 

post. 
 

TE GRIJPEN KANSEN 
 
- het voortschrijdende Europese integratieproces en de mondialisering 

die de behoefte aan coördinatie inzake beleidsbepaling- en 
uitvoering versterken ; 

- de uitbreiding van de Europese Unie, die een potentieel inhoudt om 
onze invloed in de EU te verbreden ; 

- de behoefte aan verdere integratie van de ontwikkelingsdimensie in 
het buitenlands beleid, zonder aantasting van de specificiteit van die 
dimensie ; 
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- de substantiële verhoging van de begroting 
ontwikkelingssamenwerking (tegen 2010 de 0,7 BNP-norm halen) ; 

- de Copernicus-hervorming en de aldus gecreëerde mogelijkheden 
inzake personeels- en begrotingsbeheer en inzake herziening van 
procedures en structuren ; 

- de mogelijkheden inzake ‘e-government’ ;       
- de aandacht van de publieke opinie voor het buitenlands gebeuren 

die kansen creëert om ons beleid en ons optreden beter kenbaar te 
maken ; 

- de motivatie en deskundigheid van het personeel ; 
- de infrastructuur op het hoofdbestuur die het mogelijk maakt om bij 

internationale crisissen een centrale rol te spelen (uitgebouwde 
crisisstructuur) ; 

- onze vertrouwdheid met veranderingsprocessen ; 
- de toenemende internationalisering van tot voor kort nationale 

bevoegdheden. 
 

 KNIPPERLICHTEN VOOR DE TOEKOMST 
 

- veranderingsmoeheid en het mislukken van de Copernicus-
hervorming, bv. als gevolg van onvoldoende toegekende 
begrotingsmiddelen ; 

- institutionele ontwikkelingen in eigen land als die de coherentie van 
ons optreden in het buitenland zouden eroderen ; het uiteengroeien 
van de federale diplomatie en van het optreden van de deelstaten in 
het buitenland ; 

- een mislukking van het hervormingsproces in de Europese Unie of 
van het uitbreidingsproces; mogelijk invloedsverlies in een 
uitgebreide EU; 

- het gevaar als oubollig en irrelevant over te komen als onze FOD 
zich niet permanent aanpast aan de snel veranderende 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland ;  

- een onaangepaste personeelsstructuur en de blijvende heterogeniteit 
van de carrières ; 

- bureaucratisering van de processen ; 
- betwisting van de coördinerende taken van onze FOD ; 
- posten die uitsluitend als logistieke dienst optreden ; 
- de neiging om te vaak op de korte termijn in te spelen ; 
- op wereldvlak, een minder solidair veiligheidsdenken, unilaterale 

tendensen, de ‘directorium’-gedachte. 
- als een ‘klein land’ te worden gepercipiëerd in een zich 

mondialiserende wereld. 

 15



 
 

HOOFDSTUK IV: ONZE STRATEGISCHE  
                        DOELSTELLINGEN 

 
 
 
VOORAF.  Het verwezenlijken van deze strategische doelstellingen en van 
hun operationele vertaling vergt permanent en open overleg en coördinatie 
tussen  de directies-generaal, de stafdiensten en de andere diensten van onze 
FOD.  Het Directiecomité zal hier eveneens een sleutelrol moeten vervullen 
als centrale plaats voor dit overleg en deze coördinatie. 
 
 
 
Strategische doelstelling 1: 
 
Onze FOD wil de spil zijn van onze belangenbehartiging in een Europese 
Unie van 25 en meer lidstaten 
 
 
 
‘Europa’ beslist steeds indringender over welzijn en welvaart in ons eigen 
land. Onze FOD heeft een lange en succesvolle traditie van voorbereiding, 
bepaling, vertegenwoordiging, behartiging en opvolging van het Belgisch 
Europa-beleid en heeft de wil en de capaciteit om deze taak te blijven 
vervullen, als spil van een Belgisch besluitvormingsproces dat in openheid, 
overleg en samenwerking met alle federale en gefedereerde partners tot stand 
komt. De actie van onze FOD zal erop gericht blijven de Europese Unie in 
federale zin te stuwen. Deskundigheid blijft centraal staan. Onze FOD zal zijn 
capaciteit om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in een uitgebreid 
Europa uitbouwen. Hij zal ook een permanente bijdrage leveren tot het 
garanderen van een draagvlak voor het Europees beleid bij de publieke 
opinie. Onze FOD zal zijn coördinatie- en waarschuwingstaak inzake 
omzetting en toepassing van het Europees recht blijven ter harte nemen.   
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Strategische doelstelling 2: 
 
Onze FOD wil bijdragen tot de coherentie van ons beleid inzake multilaterale 
en mondiale thema’s in een context van duurzame ontwikkeling en 
rechtvaardigheid voor iedereen 
 
Hij wil ook bijdragen tot de versterking van de internationale veiligheid en 
rechtsorde 
 
 
 
Onze FOD zal een permanente structuur uitbouwen om onze standpunten in 
de multilaterale en mondiale fora - en binnen de Verenigde Naties in het 
bijzonder - op een systematische manier voor te bereiden, te bepalen en te 
behartigen in overleg met onze federale en gefedereerde partners. Onze actie 
zal gericht zijn op duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid voor iedereen. 
Onze FOD zal ook de versterking van de internationale rechtsorde en van het 
internationale veiligheidssysteem nastreven. Hij zal communicatie-initiatieven 
ontwikkelen en het dialoogforum voor deze thema’s verder uitbouwen. 
 
 
 
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 –  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 
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ontwikkelingsrelevante begrotingsbestedingen van onze FOD. Onze FOD zal 
het dialoogforum prioritair benutten voor ontwikkelingsthema’s. 
 
 
 
Strategische doelstelling 4: 
 
Onze FOD wil onze bilaterale betrekkingen valoriseren door betere   
programmering en als steuninstrument voor ons multilateraal optreden 
 
 
 
Goede bilaterale relaties zijn het draagvlak voor wederzijdse verrijkende 
uitwisselingen tussen burgers, bedrijven en verenigingen van ons land met het 
buitenland en hebben een evidente toegevoegde waarde voor onze eigen 
welvaart en plaats in de wereld.  Onze FOD heeft de wil en de capaciteit om 
dit draagvlak te onderhouden en te ontwikkelen. Goede bilaterale relaties 
dragen bij tot de uitstraling van ons  land in al zijn geledingen.  Zij kunnen 
bovendien onze plaats in de Europese en multilaterale fora verstevigen. 
Daarom is het van belang om nauwe banden te onderhouden met landen waar 
wij kunnen op rekenen. Onze FOD zal initiatieven ontwikkelen om de juiste 
keuzes te maken van dergelijke strategische partners. Hij zal een 
vertrouwvolle samenwerking nastreven met alle belangstellenden, en met de 
Gewesten en Gemeenschappen in het bijzonder.  
 
 
 
Strategische doelstelling 5: 
 
Onze FOD zal een permanente dialoog bevorderen met al diegenen die zich 
nauw betrokken voelen bij het internationale gebeuren. Hij zal zijn 
communicatiebeleid over zijn eigen acties versterken 
 
 
 
Het parlement, de academische, syndicale en patronale wereld en een 
enthousiast segment van de bevolking voelen zich alsmaar sterker betrokken 
bij het buitenlands beleid. Onze FOD zal daar op inspelen door een versterkte 
communicatie over eigen acties en door het animeren van een permanente 
dialoogstructuur met alle geïnteresseerde gesprekspartners over een brede 
waaier onderwerpen. Onze FOD ziet een dergelijke dialoog als een verrijking 
van zijn eigen beleid.  
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Strategisch doelstelling 6: 
 
De  permanente zorg van de FOD zal erin bestaan om de dienstverlening aan 
de burger kwalitatief te verbeteren. De consulaire bijstand aan Belgen in het 
buitenland is een prioritaire taak van onze FOD 
 
 
 
Onze FOD wil de doelmatigheid, de doeltreffendheid, de tijdigheid en de 
kwaliteit van zijn dienstverlening aan de burger verbeteren, zowel in Brussel 
als in de posten. Onze FOD zal dit doel bereiken door vorming van de 
personeelsleden, door een beter onthaal, door een aangepaste informatica, 
door permanent geactualiseerde databanken en door een adequate 
archivering. Betere  consulaire bijstand veronderstelt  een gedeeltelijke 
aanpassing van de bestaande wetgeving. Onze FOD zal initiatieven nemen om 
de communicatie naar de burger te verbeteren. 
 
 
Strategisch doelstelling 7: 
 
Onze FOD zal een Human Resources-beleid voeren dat hem in staat stelt zijn 
strategische en operationele doelstellingen in de beste omstandigheden te 
bereiken 
 
 
 
De homogenisering van de personeelsloopbanen, een innoverend 
kennismanagment en het bevorderen van competenties zullen centraal staan 
in een beleid dat de specificiteit van de diverse functies in binnen- en 
buitenland centraal stelt. Dit alles zal moeten leiden tot een grote graad van 
tevredenheid van het personeel. 
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Strategisch doelstelling 8: 
 
Onze FOD zal processen en methodes uitwerken die zullen gericht zijn op 
efficiëntie, eenvoud en kwaliteit 
 
 
 
Onze begrotings- en beheerscontrolemechanismen, in het bijzonder de nieuwe 
begrotingscyclus, het enveloppesysteem en de financiële autonomie van de 
posten, zullen worden hertekend, met name door aangepaste informatica-
applicaties. Een performante en geïntegreerde personeelsdatabank zal 
operationeel worden met de invoering van de vernieuwde personeelsbeheer-
cyclus. 
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DEEL  II 
 
 
 
 
 

HOE WIJ ONZE DOELSTELLINGEN WILLEN  
 

BEREIKEN 
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HOOFDSTUK V: ONZE OPERATIONELE 
                      DOELSTELLINGEN 

 
 
 
 
Ter herinnering: strategische doelstelling 1 
 
Onze FOD wil de spil zijn van onze belangenbehartiging in een Europese 
Unie van 25 en meer lidstaten 
 
 
 

1.1  Onze FOD zal zich organisatorisch toerusten om het groeiend  
  belang van de Europese dimensie voor ons land en zijn eigen rol  
  van coördinator gestalte te geven. 

 
1.1.1 de oprichting van een directie-generaal Europese Zaken en coördinatie 

(DGE)  
 
1.1.2 het permanent aanpassen van onze coördinatie-rol  aan nieuwe 

behoeften in de eerste en derde pijler 
 
1.1.3 het op peil houden van onze expertise inzake Europese institutionele 

vraagstukken 
 

 
1.2  Onze FOD zal zijn analyse- en prognosecapaciteit inzake Europa   

opdrijven. 
 
1.2.1  de oprichting van een cel ‘analyse en prognose’ binnen de DGE, die   
  belast zal zijn  

 - met het analyseren van Commissievoorstellen om ons in staat te 
stellen in een vroeg stadium onze belangen te identificeren ; 

 - met het analyseren van middellange en lange termijn-
ontwikkelingen in de EU ; 

 - met het tijdig informeren van regering en parlement over 
mogelijke kansen en/of over redenen van zorg in het Europese 
integratieproces. 
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1.2.2 het systematisch ter beschikking stellen van inzichten en suggesties ten 
behoeve van de Belgische vertegenwoordigers in de Conventie en, 
nadien, in de Intergouvernementele Conferentie 

 
 
1.3 Onze FOD zal zich blijven openstellen voor interne en externe 

 expertise inzake Europese aangelegenheden. 
 
1.3.1 de bestendiging van de bestaande banden met het Koninklijk  Instituut 

voor Internationale Betrekkingen (KIIB)  
 

1.3.2 de openstelling van de DGE voor externe expertise, o.a. van andere 
FOD’s  

 
1.3.3 het verzekeren van een sterke ontwikkelingsdimensie binnen de DGE en 

de coördinatie inzake Europese ontwikkelingssamenwerking 
 
1.3.4 de openstelling van de DGE voor buitenlandse expertise (bv. 

diplomaten van andere EU-lidstaten) 
 
 
1.4 Onze FOD zal bilaterale kanalen ten volle benutten ter 

ondersteuning van ons EU-beleid en zal de opportuniteiten voor ons 
land van belangrijke EU-akkoorden doorkoppelen naar alle 
geïnteresseerden. 

 
1.4.1 De oprichting, binnen de DGE, van een cel “EU beleid van onze 

huidige en toekomstige partners” 
 
1.4.2 permanente analyse van de voor ons land uit de uitbreiding 

voortvloeiende bilaterale opportuniteiten en doorkoppeling van de 
resultaten naar alle geïnteresseerden 

 
1.4.3 permanente analyse van de voor ons land uit EU-akkoorden 

voortvloeiende bilaterale opportuniteiten en doorkoppeling van de 
resultaten naar alle geïnteresseerden   

 
1.4.4 Europa-consultaties met onze Benelux-partners minimum éénmaal per 

semester 
 
1.4.5 overleg met onze posthoofden in de EU-hoofdsteden  tweemaal per jaar 
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1.4.6 regelmatige informatie en sensibilisering van onze posthoofden 
wereldwijd inzake de ontwikkeling van de EU-betrekkingen met 
regionale samenwerkingsverbanden en geprivilegieerde partners 

 
1.4.7 geregeld overleg met ‘gelijkgezinde’ EU-partners over Europese 

thema’s die voor beide zijden van groot belang zijn 
 
1.4.8 het tijdig opstarten van bilateraal overleg met toekomstige EU-

Voorzitters 
 
 
1.5 Onze FOD zal zijn communicatiebeleid inzake Europa versterken. 
 
1.5.1 het publiek tijdig en op regelmatige basis informeren over de door ons 

land verdedigde standpunten op belangrijke EU-vergaderingen 
(Europese Raad en Raad van Ministers) of op belangrijke 
onderhandelingen (Conventie, Intergouvernementele Conferentie) 

 
1.5.2 het overmaken aan het federale parlement van een jaarlijks verslag 

over de Europese activiteiten 
 
1.5.3 het actief deelnemen aan seminaries en symposia over EU-thema’s  
 
 
1.6 Onze FOD zal zijn coördinatie- en waarschuwingstaak inzake 

omzetting en uitvoering van Europees recht ter harte blijven 
nemen. 

 
1.6.1 het permanent activeren, door de cel ‘transpositie’(DGJ), van de 

coördinatoren die binnen de andere FOD’s en binnen de administraties 
van de gefedereerde overheden aangeduid zijn 

 
1.6.2 de versterking van de afdeling ’Belgische belangenvertegenwoordiging 

bij het Hof van Justitie te Luxemburg’ binnen de DGJ 
 
1.6.3 het overmaken van ratificatiedossiers voor EU-verdragsteksten binnen 

de twee maand na ondertekening 
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Ter herinnering: strategische doelstelling 2 
 
Onze FOD wil bijdragen tot de coherentie van ons beleid inzake multilaterale 
en mondiale thema’s in een context van duurzame ontwikkeling en 
rechtvaardigheid voor iedereen  
 
Hij wil ook bijdragen tot de versterking van de internationale veiligheid en 
rechtsorde 
 
 
 
2.1 Onze FOD zal zich organisatorisch toerusten om zijn taak van 

permanente coördinatie - en overlegstructuur inzake multilaterale 
en mondiale thema’s te kunnen opnemen.  

 
2.1.1 oprichting van een ‘directie-generaal voor multilaterale zaken en voor 

mondialisering’ (DGMulti) ter vervanging van de vroegere DGP 
 
2.1.2  oprichting, binnen de DGMulti, van een permanente 

coördinatiestructuur voor de multilaterale en mondiale thema’s, 
inclusief voor ons algemeen beleid t.a.v. de Verenigde Naties en andere 
internationale organisaties en voor het bepalen van ons standpunt op 
belangrijke internationale conferenties 

  
2.1.3 het concentreren, binnen de DGMulti, van onze expertise inzake 

mondiale thema’s, zoals  terrorisme, mensenhandel, asiel, 
internationale criminaliteit en mensenrechten 

 
2.1.4 het verzekeren van een sterke ontwikkelingsdimensie binnen de 

DGMulti 
 
2.1.5 het permanent aanpassen van onze coördinatierol inzake 

veiligheidsvraagstukken aan nieuwe behoeften 
 
2.1.6 het permanent aanpassen van onze coördinatierol inzake het 

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) aan 
nieuwe behoeften 

 
2.1.7 het uitbouwen van vertrouwvolle banden met het Koninklijk Instituut 

voor Internationale Betrekkingen (KIIB) met het oog op reflectie inzake 
internationale veiligheid 
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2.2 Onze FOD zal rond multilaterale en mondiale thema’s zijn 

communicatiebeleid versterken en het dialoogforum met het 
publiek verder uitbouwen. 

 
2.2.1 het parlement en het  publiek tijdig en op regelmatige basis informeren 

over de door ons land op belangrijke internationale conferenties 
ingenomen standpunten 

 
2.2.2 het actief deelnemen aan seminaries en symposia over multilaterale en 

mondiale thema’s 
 
2.2.3 het verzekeren (door de DGMulti) van  secretariaatsondersteuning en 

(door de FOD) van inspiratie voor het dialoogforum met organisaties 
die belangstelling tonen voor multilaterale en mondiale thema’s 

 
 
2.3 Onze FOD zal actief bijdragen tot het verwezenlijken van 

regeringsbeslissingen die ons gezag en onze invloed op de 
internationale scène kunnen versterken.  

 
2.3.1 het opzetten van een diplomatieke actie ter ondersteuning van de 

Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de UNO-
Veiligheidsraad tijdens  de periode 2007-2008 

 
2.3.2 het opzetten van een diplomatieke actie ter ondersteuning van de 

Belgische kandidatuur voor het voorzitterschap van de OVSE in 2006 
 
2.3.2 het verzekeren van de efficiënte aanwending van de begrotingsmiddelen 

‘preventieve diplomatie’  
 
2.3.4  het permanent stimuleren van een betrokkenheid van de multilaterale en 

Europese organisaties bij het proces van stabilisering in het gebied van 
de Grote Meren 
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Ter herinnering: 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 
  
 
 
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. 

 
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 

 
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’ 

 
3.1.3 het valoriseren van de bestaande terreinkennis bij het bepalen van het 

beleid   
 
3.1.4 een verder doorgedreven decentralisatie van de beleidsuitvoering en 

een verdere responsabilisering van de terreinverantwoordelijken 
 
3.1.5 de beleidsvoorbereiding  en - opvolging van de Europese 

ontwikkelingssamenwerking 
 
 
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. 

 
3.2.1 het creëren van een administratieve ondersteuning die aangepast is aan 

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

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

 
3.2.3 het herinrichten van de DGOS met het oog op een verbeterde interne 

coördinatie en communicatie in uitvoering van de wet van 25 mei 1999 
inzake internationale samenwerking 

 
 
3.3 Onze FOD zal de hem voor ontwikkelingssamenwerking 

toegekende begrotingsmiddelen efficiënt benutten.  
 
3.3.1 de verhoging van het percentage ontwikkelingsrelevante bestedingen in 

begroting 14 (Buitenlandse Zaken) 
 
3.3.2 het nauwlettend bewaken van de finaliteit van de voor 

ontwikkelingssamenwerking toegekende begrotingsmiddelen 
 
3.3.3 het uitwerken van een operationeel ex post-controlemechanisme inzake 

uitgaven 
 
3.3.4 het verzekeren van een efficiënte werking van de audit- en 

evaluatiefuncties 
 
 
3.4 Onze FOD zal de coördinatie van zijn beleid met dat van andere 

donoren verbeteren. 
 
3.4.1 het verbeteren van het overleg en de samenwerking met andere donoren 

(internationale organisaties, regeringen…) 
 
3.4.2 de coördinatie met EU-partners zal bijzondere aandacht krijgen, in het 

bijzonder ook te velde 
 
3.4.3 heel in het bijzonder zal worden gestreefd naar regelmatig donoren-

overleg in de landen van het gebied van de Grote Meren 
 
 
3.5 Onze FOD zal de interne coherentie inzake ontwikkelingsbeleid 

verbeteren. 
 
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 
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3.5.2 het opstellen van een ‘gedragscode’ inzake interne samenwerking over 

ontwikkelingsthema’s en -projecten ten behoeve van de diplomatieke 
posten en de vertegenwoordigers van de  BTC in het buitenland 

 
3.5.3 gezamelijke missies door leden van de DGOS en andere DG’s 
 
3.5.4 het overbrengen van de DGOS naar het hoofdgebouw van de FOD 
 
3.5.5 het ontwikkelen van initiatieven om de  verschillende ‘huisculturen’ 

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

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

NGO’s en de andere indirecte actoren 
 
3.5.8 het integreren van de carrière ‘attaché’ in een  uniform statuut van de 

FOD -  carrières (zie ook 7.3.3.) 
 
 
3.6 Onze FOD zal het maatschappelijk draagvlak voor onze 

ontwikkelingssamenwerking blijven verbreden en zijn 
communicatie-beleid terzake versterken. 

 
3.6.1 ontwikkelingsthema’s zullen prioritair behandeld worden binnen het 

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

over ons beleid en acties inzake mondiale armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling 

 
3.6.3 het actief deelnemen aan seminaries en symposia. 
 
3.6.4 het jaarlijks rapporteren aan het parlement over het verwezenlijken van 

onze doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking 
 
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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Ter herinnering: strategische doelstelling 4 
 
Onze FOD wil onze bilaterale betrekkingen valoriseren door betere 
programmering en als steuninstrument voor ons optreden in multilaterale fora 
 
 
 
4.1 Onze FOD zal op regelmatige tijdstippen de krachtlijnen en 

prioriteiten van ons beleid ten aanzien van bevoorrechte partners 
per continent bepalen. 

 
4.1.1 het organiseren van geregeld en breed overleg in Brussel met alle 

belangstellenden om onze belangen bij het uitbouwen van bilaterale 
relaties met bevoorrechte bilaterale partners en per continent  precies 
te identificeren 

 
4.1.2 het afsluiten van twee bilaterale actieprogramma’s per jaar met 

bevoorrechte partnerlanden  
 
4.1.3 het bijeenbrengen, om de twee jaar, van de posthoofden in de 

belangrijkste regio’s om onze toekomstige prioriteiten in die regio te 
bepalen  

 
4.1.4 het aanduiden van één post in een welbepaalde regio om over 

specifieke ontwikkelingen in die regio te rapporteren 
 
4.1.5 het verder ontwikkelen van ons buurlandenbeleid 
 
4.1.6 het blijven stimuleren van de Benelux-samenwerking 
 
4.1.7 het permanent stimuleren van een Belgische betrokkenheid bij het 

proces van stabilisering in het gebied van de Grote Meren 
 
 
4.2 Onze FOD zal zijn bilaterale actiemiddelen valoriseren als 

instrument voor ons Europees en multilateraal optreden. 
 
4.2.1 het uitbouwen van permanente contacten tussen de DGB en de andere 

DG’s opdat onze bilaterale diplomatie ten volle haar ondersteunende 
rol voor ons  beleid in Europa  en in  multilaterale fora zou kunnen 
opnemen  
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4.2.2 het uitbouwen van permanente contacten tussen de DGB en de DGOS 

ter ondersteuning van ons ontwikkelingsbeleid 
 
4.2.3 het opvolgen, door de geografische diensten van de DGB, van de 

bilaterale aspecten die aan bod zullen komen tijdens de coördinaties 
inzake multilaterale en mondiale thema’s (immigratie, asiel, 
mensenhandel, terrorisme, internationale criminaliteit, duurzame 
ontwikkeling, mensenrechten…) 

 
4.2.4 het regelmatig ter beschikking stellen van de posten van “position 

papers” over belangrijke internationale thema’s 
 
4.2.5 het tot stand brengen van een synergie tussen onze bilaterale 

economische belangenvertegenwoordiging en ons handelspolitiek 
optreden in de EU, de WTO, de OESO 

 
 
4.3 Onze FOD zal zijn ervaring en netwerk ter beschikking blijven 

stellen van alle belangstellenden, en in het bijzonder van de 
gefedereerde overheden. 

 
4.3.1 de omvorming van de bestaande dienst ‘betrekkingen met Gewesten en 

Gemeenschappen’ tot een ‘kruispunt-dienst’, waar door federale en 
gefedereerde instanties informatie wordt uitgewisseld over hun 
buitenlands optreden  (vergaderingen met roterend voorzitterschap)  

 
4.3.2 het ter beschikking stellen van onze ervaring en ons netwerk aan het 

‘Agentschap voor Buitenlandse Handel’ en het benutten van ons 
netwerk van adviseurs voor de Buitenlandse Handel, de Kamers van 
Koophandel en de ere-consuls 

 
4.3.3 het ter beschikking stellen en regelmatig updaten van ‘snelberichten’ 

per land  ten behoeve van onze economische operatoren, in 
samenwerking met alle belangstellenden 

 
4.3.4 het analyseren, samen met de DGE, van de opportuniteiten voor ons 

land die voortvloeien uit nieuwe EU-akkoorden, en het doorkoppelen 
van de resultaten naar alle belangstellenden 

 
4.3.5 het verzekeren van het secretariaat voor onze imago-initiatieven  in het 

buitenland, en het meewerken aan activiteiten in deze context 
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4.4 Onze FOD zal zijn diensten ter beschikking stellen van de 
diplomatieke en consulaire gemeenschap in ons land. 

 
4.4.1 de vlotte, efficiënte en correcte dienstverlening door de dienst Protocol 
 
4.4.2 de efficiënte en 24/24 dienstverlening door onze FOD (samen met de 

FOD Binnenlandse Zaken en de Federale Politie) bij misdrijven waar 
leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap het slachtoffer 
van zijn 

 
 
 
 
Strategische doelstelling 5: 
 
Onze FOD zal een permanente dialoog bevorderen met al diegenen die zich 
nauw betrokken voelen bij het internationaal gebeuren. Hij zal het 
communicatiebeleid over zijn eigen acties versterken 
  
 
 
5.1 Binnen onze FOD zal een dienst Pers&Communicatie worden 

opgericht. 
 
5.1.1 het uitrusten van deze dienst met de modernste informatica- en 

communicatietechnieken als model van e-government 
 
5.1.2 het samenbrengen van alle communicatieactiviteiten van de FOD 

binnen deze dienst en het publiceren van een activiteitenverslag van 
onze FOD 

 
5.1.3 het snel informeren van de diensten in Brussel en de posten in het 

buitenland over de communicatie van de woordvoerder van de FOD 
 
5.1.4 het richten van ons communicatiebeleid op een ‘nieuw’ publiek dat niet 

noodzakelijk vertrouwd is met of gewonnen voor het beleid van de FOD 
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5.2 De ‘public diplomacy’ zal in eigen land en in de posten verder 

worden uitgebouwd. 
 
5.2.1 het op regelmatige basis bijeenroepen van het dialoogforum dat een 

brede waaier onderwerpen op zijn agenda zal plaatsen 
 
5.2.2 het systematiseren van acties van onze posten inzake public diplomacy 
 
5.2.3 het onderhouden van reguliere contacten met de in Brussel gevestigde 

correspondenten van buitenlandse media 
 
 
5.3 Onze FOD zal de bestaande samenwerking met het Koninklijk 

Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) verder 
uitbouwen. 

 
5.3.1 het organiseren door onze FOD, samen met het KIIB, van  thematische 

seminaries 
 
 
5.4 Onze FOD zal veel aandacht blijven schenken aan de interne 

communicatie ter ondersteuning  van het Human Resources - beleid 
en in functie van een meer efficiënte werking. 

 
5.4.1 de publicatie van Coper.world.info zal het personeel blijven op de 

hoogte houden over de invoering van de Copernicus-hervorming in 
onze FOD  

 
5.4.2 ons bedrijfsblad Egmont zal het personeel blijven op de hoogte houden 

over het reilen en zeilen op  het hoofdbestuur en in de posten 
 
 
 
Ter herinnering: strategische doelstelling 6 
 
De permanente zorg van de FOD zal erin bestaan om de dienstverlening aan 
de burger kwalitatief te verbeteren. De consulaire bijstand aan de Belgen in 
het buitenland is een prioritaire taak van onze FOD 
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6.1 De dienstverlening aan de burger in binnen- en buitenland zal 
worden verbeterd. 

 
6.1.1 de uitbouw van de centrale informatiedesk en het aanspreekpunt in 

Brussel 
 
6.1.2 het verzekeren van een efficiënte en 24/24 wachtdienst 
 
6.1.3 het samenbrengen in één dienst van alle personeelsleden die geroepen 

zijn bijstand te verlenen aan individuele burgers in het buitenland of bij 
internationale crisistoestanden waar Belgen bij  betrokken (zouden 
kunnen) zijn  

 
6.1.4 het garanderen, binnen redelijke termijnen, van schriftelijke 

antwoorden op vragen van  de burger  door het opzetten van een 
centrale registratiebank voor alle binnenkomende correspondentie, en 
de daaraan verbonden waarschuwingscapaciteit bij dreigende 
laattijdigheid 

 
6.1.5 het op peil houden en het electronisch ter beschikking stellen van  

organogrammen en telefoongidsen van onze FOD  
 
6.1.6 het ter beschikking stellen van vormingspakketten ‘klantvriendelijkheid’ 

ten behoeve van  de personeelsleden 
 
6.1.7 de inrichting van een winkel/verkooppunt met eigen eindproducten 
 
 
6.2 De consulaire bijstand aan Belgen in het buitenland is een 

prioritaire taak van onze FOD. 
 
6.2.1 het efficiënt begeleiden van de verplichting voor Belgen in het 

buitenland om aan wetgevende verkiezingen deel te nemen 
 
6.2.2 het efficiënt begeleiden van de inschrijving van Belgen in het 

buitenland in het Rijksregister 
 
6.2.3 de efficiënte uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het 

buitenland 
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6.2.4 de efficiënte centrale uitreiking van paspoorten aan Belgen in het 
buitenland 

 
6.2.5 een fundamenteel heronderzoek van het huidige takenpakket van de 

DGC met het oog op de omvorming van de bestaande directie-generaal 
Consulaire Zaken in een directie-generaal ‘Belgen in het Buitenland’ 

 
6.2.6 het voorbereiden van een wetgevend initiatief om de bestaande (op 

bepaalde  punten verouderde) wet op de consulaire bijstand aan te 
passen aan de behoeften van vandaag 

 
6.2.7 het ter beschikking stellen van systematisch aangevulde en ‘on line’ 

instructies inzake het afleveren van visa ten behoeve van de posten 
 
 
6.3 Het verzekeren van een adequaat netwerk van diplomatieke en 

consulaire posten in het buitenland. 
 
6.3.1 het uitvoeren van een kosten-baten-analyse van het netwerk 
 
6.3.2 het uitwerken van innoverende vormen van diplomatieke en consulaire 

aanwezigheid in kleinere posten die voor ons land toch van belang zijn  
(beperkte diplomatieke posten, eventueel werkend onder de vlag van 
een EU-partner) 

 
 
 
Ter herinnering: strategische doelstelling 7 
 
Onze FOD zal een human resources-beleid voeren dat hem in staat stelt zijn 
strategische en operationele doelstellingen in de beste omstandigheden te 
bereiken  
 
 
 
7.1 Het implementeren van de nieuwe Copernicusloopbanen. 
 
7.1.1  bijdragen aan het zo snel mogelijk invullen van alle management-en 

staffuncties 
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7.1.2 het operationeel maken van de niveaus A, B, C en D door o.a.het 
personeel in te delen in functiefamilies, door hen aan te zetten deel te 
nemen aan de competentiemetingen, door het evaluatiesysteem in te 
voeren 

 
7.1.3 duidelijke groeikansen en loopbaanperspectieven bieden door de 

interne mobiliteit te bevorderen en het personeel aan te moedigen de 
nodige competenties voor hogere functies te ontwikkelen 

 
7.1.4  het organiseren van een permanente vorming van alle personeelsleden 

van het Hoofdbestuur door voldoende mogelijkheden te bieden om de 
nodige competenties te verwerven en te verhogen (competenties die 
relevant zijn voor zowel het personeelslid als de organisatie) door o.a. 
het opstellen van individuele ontwikkelingsplannen te bevorderen, door 
e-learning te stimuleren 

 
 
7.2 Het opzetten van de nieuwe Copernicusorganen en structuren. 
 
7.2.1 het opstarten en operationeel maken van de Beleidsraad, 

Beleidsvoorbereidende cel, Auditcomité en Directiecomité bevorderen  
 
7.2.2 verder uittekenen van een structuur van het hoofdbestuur,door het 

aantal hiërarchische lagen te definiëren in functie van de 
noodwendigheden van onze FOD (de meerwaarde van de Directies-
generaal en diensten, de inhoud, omvang en complexiteit van de 
behandelde materie, het beheerde budget) in afwachting van concrete 
richtlijnen voor het opstellen van het personeelsplan en de realisatie 
van de BPR 

 
7.2.3 het aanpassen van het organiek reglement aan de nieuwe 

bedrijfscultuur 
 
 
7.3 Het uitvoeren van FOD specifieke hervormingen. 
 
7.3.1 het uitwerken van een uniform statuut van de FOD  voor de statutaire 

ambtenaren van niveau A 
 
7.3.2 het uitbouwen van een loopbaan voor de niveaus B en C voor specifieke 

functies in het buitenland 
 
7.3.3 de uitbouw van specifieke functiefamilies voor functies in het buitenland 
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7.3.4 het uitwerken van een wervings- en selelectiebeleid gericht naar het 

opnemen van functies in het buitenland 
 
7.3.5 het uitwerken van een promotiebeleid voor het aantrekken van 

vrouwelijke kandidaten, in het bijzonder voor functies in het buitenland 
 
7.3.6 het uitwerken van een gezins- en partnerbeleid  
 
7.3.7 het aanpassen van het algemeen evaluatiesysteem aan de specificiteit 

van de posten 
 
7.3.8 het afstemmen van het financieel statuut ( o.a. postvergoedingsysteem ) 

op de nieuwe loopbanen 
 
7.3.9 het organiseren van een permanente vorming van de personeelsleden in 

het buitenland door voldoende mogelijkheden te bieden om de nodige 
competenties te verwerven en te verhogen( competenties die relevant 
zijn voor zowel het personeelslid als de organisatie) door o.a. het 
opstellen van individuele ontwikkelingsplannen te bevorderen, door e-
learning te stimuleren, door werkconferenties te organiseren  
(diplomatieke, consulaire en attachédagen) 

 
7.3.10  het creëren van een zo veilig mogelijke werkomgeving voor het 

personeel in het buitenland en voor hun familieleden  
 
7.3.11 het bevorderen van mobiliteit door het tijdelijk aantrekken van 

expertise uit andere FOD’s en organisaties en het tijdelijk detacheren 
van personeelsleden uit onze Fod’s naar andere FOD’s en 
internationale organisaties met een duidelijke toegevoegde waarde 
voor onze FOD 

 
 
 
Ter herinnering: strategische doelstelling 8 
 
Onze FOD zal interne processen en methodes moderniseren en richten  op 
efficiëntie, eenvoud en kwaliteit. E-government vormt hier een prioriteit 
 
 
 
8.1 Onze FOD zal de interne processen en methodes inzake 

personeelsbeheer moderniseren. 
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8.1.1 het verder uitwerken en afwerken van een databank voor alle 

personeelsleden, zowel bij het hoofdbestuur als in de posten (inclusief 
het lokaal aangeworven en het door het hoofdbestuur uitgezonden 
personeel) 

 
8.1.2 het uitwerken van een nieuw concept voor het beheer van het 

contractueel personeel  in het buitenland 
 
 
8.2 Onze FOD zal de processen en methodes inzake financieel beheer 

moderniseren. 
 
8.2.1 het invoeren en de omkadering van de eerste fase van de  financiële 

autonomie van de posten  
 
8.2.2 het uitwerken van één enkele databank en applicatie voor het  

financieel beheer op het hoofdbestuur 
 
8.2.3 het uitwerken van een gecentraliseerde databank en applicatie voor het 

verzamelen van de in de posten beschikbare gegevens inzake financieel 
beheer 

 
8.2.4 het opstellen van een vade-mecum voor de opvolging van de nieuwe 

wetgeving inzake rijksboekhouding, rekenplichtigheid en 
administratieve en budgetaire controle 

 
8.2.5  uitwerken van een applicatie inzake de definitieve fase van de 

financiële autonomie van de posten 
 
8.2.6 de herziening van het financieel delegatiebesluit in functie van de 

financiële autonomie van de posten  
 
 
8.3 Onze FOD zal de methodes en processen inzake consulaire bijstand 

moderniseren. 
 
8.3.1 het operationeel maken van een uniforme informatica-ondersteuning 

voor de visa-aflevering 
 
8.3.2 het ter beschikking stellen van een informatica-applicatie aan alle 

posten voor een vlotte behandeling van de afgifte van paspoorten 
 

 38



8.3.3 het ter beschikking stellen van een informatica-applicatie aan alle 
posten voor een vlotte behandeling van de afgifte van identiteitskaarten  

 
8.3.4 het ter beschikking stellen van een informatica-applicatie aan alle 

posten voor een vlotte behandeling van de inschrijving van Belgen in 
het buitenland in het Rijksregister 

 
8.3.5 het ter beschikking stellen van een informatica-applicatie aan alle 

posten voor een vlotte behandeling van de deelname van Belgen in het 
buitenland aan verkiezingen 

 
 
8.4 Onze FOD zal de methodes en processen inzake administratief 

beheer moderniseren. 
 
8.4.1 het afwerken van de databank ‘activabeheer’, met de inventaris van alle 

residenties en kanselarijen, het stockbeheer bij de meubelopslag, de 
ICT-inventaris en bibliotheekinventaris 

 
8.4.2 de herziening van het administratief delegatiebesluit met het oog op de 

responsabilisering van het personeel 
 
8.4.3 de modernisering van de drukkerij na de integratie van de Federale 

Voorlichtingsdienst 
 
 
8.5 Onze FOD zal progressief zijn ICT-toepassingen uitbreiden met het 

oog op een verhoogde efficiëntie en een verbeterd 
kennismanagement. 

 
8.5.1 de uitbouw van een ‘document workflow management system’: 
 

- functionele analyse van een dergelijk systeem (na de BPR) 
- de technische analyse van een dergelijk systeem 
- de geleidelijke invoering van het systeem 

 
8.5.2 hierbij aansluitend, de ontwikkeling en het installeren van een methode 

en informatica-ondersteuning voor de archivering van FOD-
documenten 

 
8.5.3 de herinrichting van het intranet, met gebruiksvriendelijke 

werkinstrumenten en performante en gemeenschappelijke (geografische 
en thematische) databanken ten behoeve van alle DG’s van de FOD 
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8.6 Onze FOD zal aandacht besteden aan de invoering van 

resultaatsgerichte managementsystemen en technieken. 
 
8.6.1 de invoering van een systeem van interne controle en audit – en 

evaluatiefunctie 
 
8.6.2 de invoering van doelgericht werken en resultaatgerichte opvolging 
 
8.6.3 de invoering van een systeem van zelfevaluatie voor de organisatie 
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BIJLAGEN 

 
 

1. Organogram  
 
2. Mijlpalen 
 
3. Personeelsplan 
 
4. Financieel plan 
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