
Gids ministerie

 

Gids van de Federale Overheidsdienst

 

1. Voorwoord

2. Historisch overzicht

3. Buitenlandse politiek

3.1. Internationale samenwerking
3.2. Europese integratie
3.3. Ethische waarden
3.4. Openbare dienstverlening
3.5. Besluitvormingsprocedure
3.6. Algemene opdrachten

 

 

Infos
info@diplobel.org

Webmaster
webmaster@diplobel.org

Technical Support
support@diplobel.org

 

http://diplobel.fgov.be/Ministry/Gids%20-%20NL/menu.htm [11/12/2002 10:52:00]

http://diplobel.fgov.be/Ministry/ministry_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/News/rt/index.htm
http://diplobel.fgov.be/Politics/policy_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/Trade/trade_NL.htm
http://www.dgic.be/
http://diplobel.fgov.be/Europe/europe_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/Visitors/visitors_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/Abroad/abroad_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/Infos/infos_NL.htm
http://diplobel.fgov.be/default_nl.htm
mailto:info@diplobel.org
mailto:webmaster@diplobel.org
mailto:support@diplobel.org


Gids ministerie

 

Gids van de Federale Overheidsdienst

 

1. Voorwoord

Het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking heeft in september 1997 een ingrijpende herstructurering van zijn diensten 
ondergaan.

Het doel van deze herstructurering was beter te kunnen inspelen op:

●     de ingrijpende verschuivingen die zich op internationaal vlak hebben voorgedaan (multilateralisering 
van de betrekkingen, implosie van het sovjetimperium, versterking van de opbouw van Europa…),

●     de omvorming van ons land tot een federale Staat, waarvan de deelgebieden gemachtigd zijn hun 
bevoegdheden tegenover het buitenland uit te oefenen,

●     de noodzaak te zorgen voor meer coherentie in de verdeling van de taken door verwante activiteiten 
in dezelfde administratieve eenheid samen te brengen,

●     de zorg om de dienstverlening aan de gebruiker nog te verbeteren.

 

Om een betere kijk te krijgen op de dagelijkse realiteit waarmee de actoren ter plekke worden 
geconfronteerd, werden de krachtlijnen van deze herstructurering vastgelegd in het kader van een zeer 
brede consultatie van het voltallige personeel, zowel in het hoofdbestuur als in de diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen in het buitenland.

Zoals uit de organisatieschema’s blijkt, is de algemene structuur van het departement voortaan opgebouwd 
rond vijf directies-generaal en vijf diensten die rechtstreeks onder de bevoegdheid van de secretaris-
generaal vallen.

Dankzij de medewerking van zijn netwerk van meer dan honderd dertig diplomatieke en beroepsconsulaire 
posten in het buitenland, is het departement een uitzonderlijk instrument dat ter beschikking wordt gesteld 
van onze burgers, onze ondernemingen en de andere federale en gefedereerde departementen.

De ambtenaren in de diplomatie, de kanselarij en de binnenlandse diensten delen dezelfde cultuur van 
dienstverlening aan het publiek. Hun hoedanigheid als ambtenaar van Buitenlandse Zaken betekent dat ze 
een hecht team vormen, dat de belangen van het land en zijn onderdanen in het buitenland wil behartigen in 
een geest van solidariteit en luisterbereidheid, en met de vereiste professionele aanpak.
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Gids ministerie

 

Gids van de Federale Overheidsdienst

 

2. Historisch overzicht

Ter vervanging van een "Comité diplomatique", dat reeds op 18 november 1830 was ingesteld, werd de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van België op 25 februari 1831 opgericht.

Zonder de internationale context te verwaarlozen moet de geschiedenis van deze Federale Overheidsdienst 
worden beoordeeld in het licht van de binnenlandse economische, sociale en politieke gebeurtenissen en 
ook rekening houdend met de persoonlijkheid van de mensen die er de leiding van hadden.

In dit hoofdstuk zullen we ons evenwel beperken tot een overzicht van de meest markante feiten.

______________________________

periode 1830-1875  -   periode 1875-1914  -  periode tussen de twee oorlogen  -  de periode na 1945 

 

De periode 1830-1875

De nieuwe Belgische Staat moet zich niet alleen op binnenlands, maar ook op buitenlands vlak affirmeren 
terwijl sommigen zich afvragen of het voor een klein land, dat een neutraliteitspolitiek opgelegd heeft 
gekregen, wel opportuun is een diplomatie te hebben. 

Hoewel dit niet de enige reden is, verklaart dit waarom ons diplomatiek netwerk in 1875 slechts uit zestig 
diplomaten en zeventien gezantschappen bestaat (namelijk dertien in Europa – het Ottomaanse rijk 
inbegrepen – en een in de Verenigde Staten, Brazilië, China en Japan).

De sociologische samenstelling van het corps diplomatique is ook kenmerkend voor deze tijd. De Belgische 
Staat was ontstaan door een revolutie waar een deel van de adel eerder afkerig tegenover stond en eiste 
vanaf de eerste dagen van de onafhankelijkheid garanties wat het patriottisme van zijn dienaars betreft. 
Onze eerste diplomaten waren dan ook doorgaans niet-adellijke burgers die officiers in de burgerwachten 
waren geweest. Nadien werden verschillenden van hen in de adelstand verheven, terwijl de aristocratie op 
haar beurt ook voor deze carrière koos, waarin het hoofd van het gezantschap persoonlijk de Koning 
vertegenwoordigde.
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Aanvankelijk werd de functie niet als een broodwinning beschouwd: verschillende diplomaten (en dat blijkt 
gedurende verschillende jaren het geval te zullen zijn) stelden zich tevreden met de eer in een gezantschap 
te dienen, ontvingen helemaal geen bezoldiging en namen de werking van de post ten laste met hun 
persoonlijk vermogen.

De functie werd dan ook al gauw het voorrecht van een gegoede klasse.

Met betrekking tot de consuls (die toen specifiek met de aangelegenheden inzake handel en koopvaardij 
belast waren) was de toestand totaal verschillend. Hun nut werd helemaal niet betwist : de handelsactiviteit 
uitbreiden en zoeken naar nieuwe afzetmarkten waren immers de voornaamste zorg van de jonge Staat. Zo 
komt het dat bijvoorbeeld vanaf juli 1831 de eerste bestuursdaden van koning Leopold I met name 
bestonden in het aanstellen van twee consuls, een in Liverpool en een in Messina.

Door de industriële revolutie die ons land doormaakte was overigens een snelle uitbreiding van dit net 
noodzakelijk geworden. De vele demarches die onze zakenlieden met het oog daarop deden, meer bepaald 
bij Baron Lambermont, de toenmalige secretaris-generaal van het departement, waren doorgaans niet 
vergeefs, want vanaf 1865 beschikte België over zowat 361 consulaire posten.

Het is trouwens onder impuls van deze hoge ambtenaar dat de "Recueil consulaire belge" ten bate van onze 
exporteurs werd opgericht alsook het "Musée de l’Exportation", dat in zekere zin de voorloper was van de 
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, die ongeveer een eeuw later zou worden opgericht.

Aan het eind van deze periode werkten 42 ambtenaren (met inbegrip van de klerken) op het departement.

 

De periode 1875-1914

Ons land begint geleidelijk een zekere rol te spelen onder de economische en industriële grootmachten van 
die tijd, terwijl het door zijn relatief bescheiden betekenis op het politieke schaakbord kan doorgaan met het 
veroveren van nieuwe markten zonder van imperialistische bedoelingen te worden verdacht.

Het bevorderen van de handel blijft meer dan ooit de belangrijkste drijfveer voor onze diplomatie en onze 
buitenlandse actie.

Deze doelstelling wettigt voortaan de eisen die aan de diplomaten worden gesteld, en meer bepaald het 
handelsexamen dat hun vanaf 1888 wordt opgelegd om tot de graad van gezantschapsecretaris eerste 
klasse te kunnen worden bevorderd.

Het overwicht van het economische komt ook tot uiting in de versterking van het netwerk van consulaten – 
ons land telt in 1909 meer dan 600 consuls – terwijl het diplomatiek personeelsbestand tot 69 man beperkt 
blijft.

In deze periode tekenen zich ook de grote lijnen af van een structurele organisatie waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen enerzijds ereconsuls (de vroeger handelsconsuls), die uitsluitend op basis van hun 
bekwaamheid worden aangewezen, en anderzijds de beroepsconsuls waarvan de aanstelling afhankelijk 
wordt gemaakt van bepaalde diploma’s (namelijk vanaf 1900 een licentie in de handels- en consulaire 
wetenschappen) maar die een bezoldiging genieten. In 1909 was de verdeling : 63 beroepsconsuls en 591 
ereconsuls.
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Deze voorrang voor het economische moet evenwel worden bekeken tegen de achtergrond van de 
weliswaar persoonlijke, maar toch ook politieke initiatieven van koning Leopold II, meer bepaald met 
betrekking tot de Onafhankelijke Kongostaat die hij nadien aan de natie zal schenken.

Deze onderneming werd gevoerd met de logistieke steun van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken waarbij sommige diplomaten zich soms in een moeilijk parket bleken te bevinden: 
vertegenwoordigden ze een kleine neutrale staat of een vorst wiens opzet door de Belgische bevolking op 
zeer uiteenlopende manier werd geapprecieerd?

Hoe dan ook, de monarchie speelt meer dan ooit een eersterangsrol in de buitenlandse politiek van België 
en onderhoudt bijzonder nauwe betrekkingen met het departement.

Het is ook tijdens deze periode dat het hoofdbestuur (waarvan het personeelsbestand in 1912 uit 92 
ambtenaren bestaat) zich van een structuur voorziet met onder andere drie directies-generaal (die bevoegd 
zijn voor respectievelijk politieke zaken, handel en kanselarij).

 

 De periode tussen de twee oorlogen

 Onze "neutraliteit", die tot in 1914 de belangrijkste grondslag van onze buitenlandse politiek was geweest, 
werd door de Grote Oorlog verbroken. 

Daarbij komt dat na afloop van dit conflict op dit vlak sommige twijfels waren ontstaan ten gevolge van de 
propaganda van de bezetter; die had zich namelijk ons archief toegeëigend en gepoogd aan te tonen dat wij 
reeds voor de inval niet meer neutraal waren.

Naast de politieke verwikkelingen van deze kwestie bepaalden ook andere gebeurtenissen de actie van het 
departement tijdens die erg woelige periode: de toepassing van het Vredesverdrag, de problemen in het 
Rijnland, de akkoorden van Locarno, de politieke en economische crisissen.

In 1925 telde het hoofdbestuur 351 ambtenaren. De nauwe verwevenheid van de monetaire, financiële en 
politieke problemen was de aanzet geweest tot het samenvoegen van de directies-generaal die voor politiek 
en economische zaken bevoegd waren (een fusie die evenwel in 1925 ongedaan werd gemaakt) alsook tot 
het toevoegen van buitenlandse handel aan de naam van het departement.

Tijdens deze periode wordt overigens een "Bureau van de Volkenbond" opgericht, een voorafbeelding van 
een multilaterale optie inzake diplomatie die zich sedertdien voortdurend verder heeft ontwikkeld.

De complexiteit van de problemen had bijgedragen tot een mentaliteitsverandering: het nut van een 
diplomatie voor een klein land werd niet langer betwist, maar men wenste haar ten stelligste ook een andere 
rol toe te bedelen dan die van een loutere waarnemer.

Het aantal diplomaten werd niet verhoogd, maar het kwam geleidelijk tot een integratie van de diplomatieke 
en consulaire carrières (beroepsconsuls). In 1939 was hun volledige samenvoeging trouwens ter studie.
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De periode na 1945

Terwijl ze ook bijdroegen tot veranderingen in het beroep van diplomaat, hebben de ingrijpende 
internationale verschuivingen sedert de laatste wereldoorlog het departement ertoe aangezet zijn structuren 
en zijn netwerk van buitenlandse posten aan te passen.

Zonder in details te treden, dienen sommige daarvan evenwel te worden onderstreept:

●     vrede en veiligheid in de wereld zijn eenieders zaak geworden en de grootmachten kunnen ze steeds 
minder als hun exclusief voorrecht opeisen. De aldoor groter wordende rol die de internationale 
organisaties op dit gebied vervullen, versterkt nog de optie van een multilaterale diplomatie;

●     de ontwikkeling van deze optie leidt evenwel niet tot de verdwijning van de bilaterale diplomatieke 
actie; die blijft aan de orde in het kader van de voorbereiding en de begeleiding van de beslissingen 
die in internationale organisaties worden genomen alsook voor alle problemen die specifiek 
betrekking hebben op onze relaties van Staat tot Staat met een ander land;

●     terwijl de Oost-Westproblematiek een halve eeuw lang de wereld in twee grote blokken had verdeeld, 
op basis waarvan hun respectieve diplomatie werd bepaald, leidt de implosie van het sovjetimperium 
thans tot een nieuwe aanpak van de buitenlandse betrekkingen;

●     door de verdwijning van de koloniale Staten zijn veel nieuwe landen op het toneel verschenen, 
waarvan de ontwikkelingsachterstand door de rijke landen niet kan worden genegeerd;

●     hoewel het een constante blijft, is het bevorderen van de handel niet meer de enige doelstelling van 
de diplomatie. Vanuit haar streven naar een harmonieuze ontwikkeling van de internationale 
betrekkingen – en deze trend lijkt aan het einde van de 20e eeuw sterker te worden – houdt de 
diplomatie zich voortaan ook bezig met ethische waarden (verdediging van de rechten van de mens, 
ecologische en sociale bekommernissen…);

●     wegens de toegenomen complexiteit van de dossiers moeten niet alleen meer specialisten worden 
ingezet maar moet ook voor coördinatie en samenwerking worden gezorgd, zowel op binnenlands 
vlak als op internationaal gebied;

●     sommige technologische innovaties hebben de ontwikkeling van de diplomatie bepaald en doen dat 
nog steeds. Zo kunnen de politieke leiders, de ondernemingen en de particulieren bijvoorbeeld 
dankzij de verbeterde communicatiemiddelen veel meer directe contacten met het buitenland 
onderhouden, de pers brengt met beelden verslag uit over gebeurtenissen die zich op hetzelfde 
moment aan de andere kant van de aardbol afspelen en twee ministers kunnen via de telefoon 
rechtstreeks met elkaar overleggen zonder daarvoor een beroep te moeten doen op hun respectieve 
diplomaten.

Het beroep van diplomaat moet zich dan ook geleidelijk aanpassen aan deze ontwikkeling; het is zijn taak 
niet alleen een omgeving te creëren die de dialoog bevordert, maar ook de gebeurtenissen grondig te 
analyseren in plaats van er alleen maar verslag over te doen en zo de internationale politiek vorm te helpen 
geven.

Ten slotte hadden twee meer specifieke factoren ook een weerslag op onze buitenlandse politiek en op de 
werking van ons departement :

●     de onafhankelijkheid van Kongo in 1960
Nog afgezien van het bijzondere karakter van onze betrekkingen met deze voormalige kolonie, 
resulteerde de onafhankelijkheid op het vlak van de structuren in de integratie binnen het 
departement van bepaalde diensten van het vroegere ministerie van Koloniën alsook in de oprichting 
van een Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking, die specifiek belast was met de relaties met 
Kongo, Rwanda en Burundi. Om zich aan de ontwikkeling van de Noord-Zuidbetrekkingen aan te 
passen werd laatstgenoemde dienst in 1972, onder de hoede van het departement, het Algemeen 
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Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking.
●     de federalisering van het land

Voor het departement vertaalde deze ontwikkeling zich in de overdracht van een toenemend aantal 
bevoegdheden naar de deelgebieden; voortaan verlenen onze posten niet alleen onderdak aan onze 
diplomaten, kanseliers en andere federale (militaire, landbouw)attachés, maar ook aan 
vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten, die thans voor een aantal domeinen 
de volledige bevoegdheid hebben gekregen.

 

We sluiten dit beknopte overzicht van de ontwikkeling van het departement af met enkele cijfers over het 
personeelsbestand.

In mei 1998 werkten 965 mensen op het hoofdbestuur (namelijk 514 statutaire ambtenaren die tot de 
binnencarrière behoren, 75 diplomaten, 40 kanseliers en 336 contractuelen), terwijl in onze 130 posten in het 
buitenland 405 statutaire ambtenaren (270 diplomaten en 135 kanseliers) en 1850 contractuelen (belast met 
administratieve en technische taken) werkzaam waren.

Bij dit personeelsbestand komen nog de zowat 300 ereconsuls, wier mandaat onbezoldigd is en die 
doorgaans vanwege hun kennis van het land uit de lokale bevolking worden gekozen.

In verband met deze vertegenwoordiging van België in het buitenland moet nog worden opgemerkt dat in 
onze diplomatieke en consulaire posten vertegenwoordigers van andere departementen aanwezig zijn, 
namelijk een vijftigtal van de andere federale overheidsdiensten (militaire attachés, landbouwattachés…) en 
ongeveer 205 van de deelgebieden.
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3. De buitenlandse politiek

De buitenlandse politiek is niet de enige taak van het departement. Al de ontwikkelingen van de buitenlandse 
politiek vallen niet volledig onder de exclusieve bevoegdheid van het departement, dat evenwel ook nog heel 
wat andere taken vervult.

Dit neemt niet weg dat zijn bijzondere rol op dit gebied een beknopte analyse verdient, waarin de 
grondslagen van deze buitenlandse politiek en het besluitvormingsproces aan bod zullen komen.

 

Belang van de buitenlandse politiek

 In tegenstelling tot zijn voorgangers in de vorige eeuw beweegt de minister van Buitenlandse Zaken zich 
niet meer op een enigszins voorbehouden werkterrein, waartegenover zijn collega’s en de man in de straat 
betrekkelijk onverschillig stonden.

Hoewel hij een sleutelfiguur blijft in het internationale leven van het land, maakt hij ook deel uit van een team 
– de regering – en zijn politiek moet dan ook in de lijn liggen van die welke door de regering wordt gevoerd.

Zijn standpunten interesseren rechtstreeks het individu in zijn hoedanigheid van burger en die vraagt hem 
zich volledig in te zetten voor een toenemend aantal acties die voor hem rechtstreeks van belang kunnen 
zijn. De sociale gevolgen van de opbouw van Europa of de invoering van de euro zijn slechts een paar van 
de vele voorbeelden die getuigen van de groeiende sensibilisering van de man in de straat voor de inzet en 
de problemen van de buitenlandse politiek.

Deze belangstelling voor de internationale aangelegenheden komt ook tot uiting in het Parlement, waar de 
minister zijn politiek en de coherentie daarvan zowel op internationaal vlak als in het kader van het 
regeringsprogramma geregeld moet verantwoorden.

Van de verschillende factoren die deze bewustwording verklaren, verdienen er twee speciaal te worden 
vermeld.

De eerste (die in het voorgaande hoofdstuk reeds kort werd vermeld) is de ontwikkeling van de 
communicatiemiddelen en meer bepaald het "kleiner" worden van de planeet dat daarvan het gevolg is.
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Het buitenland lijkt dichterbij en toegankelijker en alles wat er gebeurt, wekt meer en meer belangstelling. De 
minister van Buitenlandse Zaken geniet niet meer het voorrecht bij voorrang te worden geïnformeerd; 
voortaan neemt de burger op hetzelfde ogenblik kennis van de gebeurtenissen die zich aan de andere kant 
van de aardbol afspelen en vormt hij zich een mening op basis van de commentaren die de pers hem heet 
van de naald bezorgt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de burger zich meer dan vroeger betrokken 
voelt en reageert door het departement vragen te stellen.

De tweede factor is de buitengewone verscheidenheid en complexiteit van de domeinen die de buitenlandse 
politiek omvat.

De voortdurend toenemende onderlinge afhankelijkheid van de economieën, en bijgevolg van de politiek, 
laat geen autarkie toe; voortaan weet de burger dat zijn veiligheid en welvaart steeds nauwer gekoppeld zijn 
aan die van zijn buren en bijgevolg niets van wat zich bij hen afspeelt hem onverschillig mag laten.

 

Grondslagen van onze buitenlandse politiek

 De grondslagen van onze buitenlandse politiek kunnen volgens verschillende criteria worden beoordeeld.

Sommige beantwoorden aan eisen die worden ingegeven door de internationale situatie op een bepaald 
ogenblik en de ontwikkeling daarvan. Zonder er de belangrijkheid van te onderschatten, vertonen ze dus een 
overwegend conjunctureel karakter waarvan de analyse het bestek van deze studie te buiten gaat.

We zullen onze aandacht dan ook richten op de meest relevante en meest tijdloze trends op basis waarvan 
de krachtlijnen van onze buitenlandse politiek worden bepaald, namelijk ons engagement voor meer 
internationale samenwerking, de voltooiing van de Europese eenmaking, de verdediging van ethische 
waarden, alsook op de dienstverlening aan het publiek.
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.1. Internationale samenwerking

Toen ons land was afgestapt van het neutraliteitsconcept, dat meteen na de onafhankelijkheid en dit 
gedurende vele jaren, de belangrijkste grondslag van zijn buitenlandse betrekkingen was geweest, is het na 
de Tweede Wereldoorlog resoluut de weg van een politiek van internationale samenwerking opgegaan.

Deze politiek werd in een multilateraal kader gerealiseerd en kwam tegelijk tot uiting:

●     op wereldvlak

Dit engagement – dat zich reeds voor WOII had afgetekend in de kortstondige Volkenbond – kwam na de 
oorlog meteen opnieuw tot uiting in de Organisatie van de Verenigde Naties, waarvan de eerste algemene 
vergadering in 1946 overigens onder voorzitterschap van onze minister Paul-Henri Spaak werd gehouden.

Als stichtend lid heeft ons land onafgebroken een actieve rol gespeeld in deze organisatie, die met haar 
gespecialiseerde instellingen het forum bij uitstek vormt om een oplossing te vinden voor de globale en van 
elkaar afhankelijke problemen die de mensheid betreffen.

De primordiale opdracht die ze – in voorkomend geval met andere internationale organisaties – vervult voor 
het handhaven van de internationale vrede en veiligheid hoeft niet meer in herinnering te worden gebracht; 
België heeft er zijn engagement herhaaldelijk concreet vorm gegeven, met name door blauwhelmen te 
sturen en de recente voorbeelden in Namibië, Somalië, Rwanda, Bosnië en Oost-Slavonië tonen duidelijk 
aan dat zulks voor ons land een blijvende bekommernis is.

Bij deze samenwerking gaat het om meer dan vrede en veiligheid.

De VN zijn immers in zekere zin de hoedster van een universeel geweten; zo diende en dient nog steeds de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als grondslag en inspiratie voor heel haar normatief werk 
op het gebied van het vrijwaren en bevorderen van de rechten van de mens.

Het is trouwens ook in deze VN-forums dat een globale strategie wordt uitgewerkt voor een duurzame 
sociale, economische en ecologische ontwikkeling, waartoe ons land bijdraagt in voortdurend nauw overleg 
met zijn partners van de Europese Unie. In dit kader moet onze deelname aan de grote themaconferenties 
van de VN worden beoordeeld; de meest recente waren die van Caïro (bevolking), Rio (leefmilieu), Wenen 
(rechten van de mens), Kopenhagen (sociale ontwikkeling), Peking (ontplooiing van de vrouw) en Istanboel 
(habitat).
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Ons engagement binnen de VN komt ten slotte ook tot uiting met betrekking tot haar werking en meer 
bepaald in de steun die wij verlenen aan de hervorming van deze organisatie om ze te verbeteren, efficiënter 
en transparanter te maken.

 

●     op regionaal vlak

België kan op het gebied van regionale samenwerking ongetwijfeld op een lange traditie bogen; kort na de 
Eerste Wereldoorlog, in 1921, had ons land immers de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie opgericht.

Sedertdien is dit engagement voor samenwerking op regionaal vlak voortdurend versterkt in zeer 
uiteenlopende organisaties zoals de Raad van Europa (opgericht op 5 mei 1949), de Benelux-Unie 
(opgericht op 3 februari 1958), de West-Europese Unie (opgericht op 23 oktober 1954, na de wijziging van 
het Verdrag van Brussel van 7 maart 1948), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(opgericht in 1995 ter vervanging van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die in 
1973 was ingesteld)…

Hoewel de opbouw van Europa initieel ook als een vorm van regionale samenwerking moest worden 
aangezien, is dit project sedertdien geleidelijk geëvolueerd naar een veel ambitieuzer integratieproces. 
Aangezien het een van de belangrijkste grondslagen van onze buitenlandse politiek vormt, besteden we er 
een aparte paragraaf aan (zie infra).

 

●     en op het gebied van de Atlantische samenwerking

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op 4 april 1949 opgericht als antwoord op de 
dreiging die na de Tweede Wereldoorlog van het communistische blok uitging en vormde tot het begin van 
de jaren negentig het forum bij uitstek waar onze veiligheids- en defensieproblemen aan de orde kwamen. 
Door het wegvallen van het communistische blok in Europa krijgt de opdracht van deze organisatie thans 
een nieuwe dimensie – met name op het gebied van samenwerking met de landen van Midden- en Oost-
Europa (LMOE). We geven er verder gestalte aan ons engagement op verschillende manieren, zoals 
bijvoorbeeld in de vorm van operaties voor vredeshandhaving in ex-Joegoslavië of ook van meer technische 
militaire samenwerkingsverbanden met sommige Centraal-Aziatische republieken die voordien tot de 
voormalige Sovjetunie behoorden.

Ongeacht op welk gebied ze tot uiting komt, deze internationale samenwerking blijft niet beperkt tot onze 
bereidheid om in te gaan op de oproepen die tot ons worden gericht. 

Doordat ze aanstuurt op een meer dynamische aanpak, impliceert ze ook de ontwikkeling van initiatieven en 
het zoeken van een samenhang tussen de doelstellingen van onze eigen buitenlandse politiek en die welke 
de internationale gemeenschap beoogt.

De controle of het toezicht dat deze gemeenschap op onze standpunten uitoefent mag zeker niet worden 
onderschat.

Op het vlak van de buitenlandse politiek neemt ons land volle verantwoordelijkheid op zich in internationaal 
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verband en om dat te illustreren hoeven we maar te verwijzen naar de jaarlijkse algemene vergadering van 
de Verenigde Naties, de grote themaconferenties van deze organisatie, de ministerraden van de NAVO, de 
WEU en de Raad van Europa…

Het is in het kader van dit engagement dat de nu klassiek geworden problematiek van de substitutie van het 
principe van de nationale soevereiniteit door het solidariteitsbeginsel en het subtiele evenwicht dat 
daartussen moet worden gevonden, dient te worden bekeken.
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.2. Europese integratie

Ons land behoorde tot de zes Staten die de grondslag hebben gelegd van de Europese integratie. Dit moet 
gezien worden in het kader van ons streven naar het herstel en de handhaving van de vrede in gebieden die 
in amper dertig jaar tijd het toneel waren geweest van twee oorlogen die grote vernieling teweegbrachten.

Geleidelijk kwamen er andere landen bij en werd het Europese actieterrein meer gediversifieerd, maar België 
bleef een stuwende kracht in dit integratieproces uitoefenen.

Meer dan ooit vormt de opbouw van Europa de hoofdpijler van onze buitenlandse politiek.

Terwijl nationalistische spanningen opnieuw de kop dreigen op te steken, biedt de Unie ongetwijfeld de beste 
garantie voor vrede en stabiliteit in Europa. Op internationaal vlak geeft enkel de integratie van het beleid en 
de economie in de verschillende lidstaten de mogelijkheid op gelijke voet te staan met de andere groten en 
de concurrentiepositie van de Unie te verdedigen. Tenslotte is de Unie het beste antwoord op de 
mondialisering en globalisering van de economische, politieke en maatschappelijke problematiek. Deze 
vaststelling geldt in het bijzonder voor kleine landen als het onze, waar de overdracht van bepaalde 
bevoegdheden aan Europa vaak resulteert in een aanzienlijke toename van hun invloed.

 

De Europese integratie is een proces:

 

●     in voortdurende ontwikkeling

Dit proces begon in 1952 met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). 
Een eerste significante concretisering volgde in 1957 met de ondertekening (in Rome) van de 
Oprichtingsverdragen van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) enerzijds en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA – nu EURATOM genoemd) anderzijds tussen West-Duitsland, 
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Terwijl intussen nieuwe landen waren toegetreden, werd in 1986 een volgende belangrijke stap gezet met de 
ondertekening van de Europese Eenheidsakte, die het Verdrag van Rome wijzigde en de weg effende voor 
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de voltooiing van de Interne Markt.

De val van de Berlijnse Muur en, meer algemeen, de ineenstorting van het Sovjetimperium zouden nog 
andere ontwikkelingen tot gevolg hebben.

Zo werd in 1993 het Verdrag van de Europese Unie (ook Verdrag van Maastricht genoemd) van kracht. Het 
begrip Europese Gemeenschap (EG), dat het domein aanzienlijk verruimde, verving dat van "Europese 
Economische Gemeenschap", terwijl tegelijk de benaming Europese Unie ingang vond.

Overeenkomstig dit Verdrag werd vanaf maart 1986 overigens een intergouvernementele conferentie 
ingesteld. Deze mondde uit in het Verdrag van Amsterdam, dat een betere werking van de Unie moest 
bewerkstelligen, die vroeg of laat ertoe komt nieuwe leden op te nemen en nieuwe dossiers zal moeten 
behandelen.

 

●     dat meer beoogt dan loutere samenwerking

Terwijl samenwerking hoofdzakelijk steunt op een harmonische samenhang van de beleidsvoering in de 
verschillende lidstaten, voegt de integratie er een extra dimensie aan toe. In plaats van te zoeken naar de 
kleinste gemene deler wordt gestreefd naar een model dat meer is dan louter de som van de verschillende 
componenten.

Deze integratie, waar geen plaats is voor nationalisme (dat trouwens een bron is van conflicten) vereist 
solidariteit, edelmoedigheid en een toekomstvisie, allemaal eigenschappen die de stichters in staat hadden 
gesteld de uitdaging aan te gaan volkeren te verzoenen en hen op weg helpen naar een nieuwe 
maatschappij, terwijl de wonden van de jongste oorlog nog niet waren geheeld.

 

●     en een globale bestemming heeft

 

De Europese integratie is een omvattend project, dat zeer uiteenlopende gebieden beslaat:

- de economie, waarin zonder meer spectaculaire vooruitgang werd geboekt. Het begrip 
"gemeenschappelijke markt", dat door de eerste Verdragen in verschillende domeinen werd ingevoerd (door 
de afschaffing van de tolmuren aan de grenzen tussen de lidstaten, de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk extern handelsbeleid, de toepassing van bepaalde beleidslijnen zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid), is nu vervangen door de "interne markt". De bedoeling is een ruimte 
zonder binnengrenzen te creëren waar alle formaliteiten op dit gebied worden afgeschaft. Er werd reeds 
aanzienlijke vooruitgang geboekt om dit project te realiseren, waarvan de streefdatum in het Witboek van de 
Commissie werd vastgesteld op 1 januari 1999.

- het sociaal beleid, dat vanaf de oprichting van Europa een niet te verwaarlozen rol heeft gespeeld. Wij 
verwijzen hier onder andere naar het vrije verkeer van de werknemers, de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, de veiligheid en gezondheid op de werkplek, …..
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- de verdediging van de consument, waarover reeds in het Verdrag van Rome reeds bepaalde 
fundamentele bepalingen waren opgenomen, zoals de rechten betreffende de bescherming van de 
gezondheid, veiligheid, economische belangen, of de voorlichting,…..

- het concurrentiebeleid, dat alles wat het vrije verloop van vraag en aanbod zou kunnen vervalsen, wil 
uitschakelen, zo bijvoorbeeld kartelvorming of bepaalde machtsmisbruiken door ondernemingen.

- het monetaire beleid, waarbij de euro en het Europees Monetair Instituut de bekroning zijn van een proces 
dat, dankzij het Europees Monetair Stelsel, de schommelingen van de deviezenkoersen van de lidstaten 
intussen heeft helpen beperken. 

- de samenwerking op het vlak van binnenlandse zaken en justitie, waarvan de principes, vastgelegd in het 
Verdrag van Maastricht, steunen op de noodzaak om, in een ruimte die het vrije verkeer van personen 
mogelijk maakt, overleg te plegen over vraagstukken van georganiseerde misdaad of clandestiene 
immigratie …

- de humanitaire hulp, met name via het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Gemeenschap 
(ECHO), dat in 1992 werd opgericht.

- de ontwikkelingssamenwerking, in het kader van multilaterale overeenkomsten met landen in Afrika, de 
Caraïben en de Stille Oceaan (de zogenaamde "ACS-landen"), de oprichting van een Europees 
Ontwikkelingsfonds, dat leningen en subsidies toekent voor het realiseren van projecten, of "STABEX- en 
SYSMIN-systemen", die de inkomsten uit hun respectieve uitvoer van grondstoffen en mineralen in geval 
van plotse dalingen van de wereldprijzen moeten stabiliseren.

- het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat past in het plan om de Unie, een 
van ‘s werelds grootste handelsblokken, een duidelijker identiteit op politiek en militair vlak te geven door de 
vrede en veiligheid te handhaven, de mensenrechten en fundamentele vrijheden in acht te nemen en de 
democratie en rechtsstaat sterker te maken. In die lijn heeft het Verdrag van Amsterdam het streven naar 
een echt Europees defensiebeleid overigens bevestigd.

- het fiscale beleid, dat ondanks een zekere vooruitgang, vooral inzake de harmonisering van de BTW-
tarieven, nog in de kinderschoenen staat.

- het Europese burgerschap, waarvan de impact niet alleen tot uiting komt in het wegvallen van de 
identiteitscontroles aan de binnengrenzen, maar ook in een hele reeks andere domeinen zoals de erkenning 
van diploma's, de vestigingsmogelijkheden, het stemrecht en de verkiesbaarheid bij de 
gemeenteverkiezingen, de aanstelling van een Europese ombudsman die zich moet buigen over klachten 
inzake eventuele administratieve misbruiken door de communautaire instellingen, de bijstand aan de 
Europese burgers in noodgevallen buiten de grenzen van het Verenigde Europa …..
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.3. Ethische waarden

Net na de Tweede Wereldoorlog is België afgestapt van het klassieke concept volgens welk "de Staat en zijn 
continuïteit" de belangrijkste, zoniet het enige doel van de buitenlandse politiek was.

Deze opvatting beperkt zich niet meer tot de analyse van de situaties en antwoorden die moeten worden 
gegeven om de vitale en directe belangen te vrijwaren. Er is ook een ethisch aspect aan verbonden, dat 
trouwens verder moet worden ontwikkeld. De diplomatie, die meer is dan slechts een middel om oorlog te 
voorkomen, is vandaag een instrument om een veel grootser plan te realiseren, idealen met een veel 
universeler draagwijdte concrete vorm te geven en ook om bepaalde waarden te verdedigen en te 
bevorderen.

De diplomatie stelt zich in het bijzonder tot doel de betrekkingen tussen de landen te verbeteren, de 
diepliggende oorzaken van spanningen uit te schakelen en te voorkomen en, ten slotte, te ijveren voor een 
rechtvaardiger wereld.

 

Zo bestrijkt de diplomatie zeer uiteenlopende domeinen als:

●     de bevordering van vrede en veiligheid in de wereld

Deze doelstelling veronderstelt een resolute aanpak om de oorzaken van spanningen op internationaal 
niveau niet alleen te beperken (al was het maar door informele bemiddeling), maar ook te voorkomen, vooral 
dankzij de preventieve diplomatie en bepaalde thematische beleidsopties. De actie van ons land inzake 
ontwapening, controle op de wapenuitvoer, non-proliferatie van kernwapens, verwijdering van anti-
persoonsmijnen, moet in dit kader worden gezien. 

●     de bevordering van de democratische waarden in de wereld

Deze waarden die de vrede helpen herstellen of versterken dragen bij tot harmonische betrekkingen tussen 
de Staten onderling. De bevordering van deze waarden ligt mee aan de basis van onze buitenlands politiek. 
In dit kader moet ook onze bijdrage worden gezien tot de verdediging van de mensenrechten, de zending 
van waarnemers en de organisatie van vrije verkiezingen in landen waar de democratie nog in de 
kinderschoenen staat, en de samenwerking inzake de internationale bestrijding van het terrorisme.
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●     de bevordering van een zekere ontwikkelingsethiek

De handel als ontwikkelingsfactor is geen doel op zich. De bevordering van de handel past in een ruimere 
context, waarbij rekening wordt gehouden met een zekere ontwikkelingsethiek in uiteenlopende domeinen 
als kinderarbeid, eerbied voor het leefmilieu, migratiestromen.
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.4. Openbare dienstverlening

Deze taak moet worden belicht aan de hand van verschillende criteria.

Een van deze criteria vloeit voort uit de vaststelling dat onze ambassades en consulaten in het buitenland de 
enige "contactpunten" van de Belgische federale overheid zijn waartoe onze burgers toegang hebben.

De ambtenaren die er werken zijn dan ook de belangrijkste - en zeker de meest algemeen 
vertegenwoordigde - federale gesprekspartners tot wie onze burgers zich in geval van problemen kunnen 
wenden, ook voor problemen waarvoor andere Federale Overheidsdiensten bevoegd zijn. De bijstand van 
onze diplomatieke en consulaire posten gaat dan ook veel verder dan de aangelegenheden die tot de directe 
bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken behoren.

Bovendien is de door deze ambtenaren ingewonnen en verstrekte informatie een aanwinst voor de expertise 
van de verschillende regeringsdiensten, de deelgebieden inbegrepen, die de voorbereidende analyse 
uitwerken voor de beslissingen van de politieke overheid. Die informatie is dus een kostbaar gegeven voor 
onze burgers en ondernemingen.

De afstemming van politieke, economische en ethische aspecten vereist een omvattende benadering van de 
beleidsopties, zonder afbreuk te doen aan het algemeen belang, al was het maar om te beletten dat de 
initiatieven van een Federale overheidsdienst die van een andere Federale Overheidsdienst in gevaar 
zouden brengen.

Deze taak van openbare dienstverlening komt het duidelijkst tot uiting in de rechtstreekse dienstverlening 
aan de burger. De bescherming die een Staat aan zijn burgers moet bieden, krijgt steeds vaker een 
internationale dimensie door het toenemende aantal (privé en professionele) verblijven in het buitenland en 
door de intensivering van de betrekkingen met buitenlandse particulieren of rechtspersonen.

Onze diplomatie dient er dan ook voor te zorgen dat onze landgenoten de ter zake vereiste bijstand en 
bescherming op het juiste moment kunnen genieten.

Dit doel veronderstelt niet alleen een degelijke kennis van de buitenlandse rechts- en gerechtelijke 
systemen, het impliceert ook een hele reeks initiatieven die de toepassing van vaak tegenstrijdige normen 
moeten harmoniseren en op elkaar afstemmen.

Zo onderhandelt België over bilaterale én multilaterale overeenkomsten over uiteenlopende domeinen als 
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het hoederecht voor kinderen, echtscheidingen, sociale zekerheid, het vrije verkeer van personen, …..

Deze rechtstreekse dienstverlening aan de burger blijkt ten slotte ook uit een van de meest klassieke taken 
in het kader van de buitenlandse betrekkingen, namelijk de vrijwaring van de veiligheid van onze burgers in 
het buitenland en bijstand in geval van natuurrampen of hevige politieke onlusten.

Ongeacht de wijze waarop zij worden verleend, hangt de kwaliteit van deze diensten uiteraard af van hun 
bereidheid tot luisteren, onderhandelen en openheid tegenover de concrete problemen waarmee onze 
landgenoten worden geconfronteerd. 
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.5. Besluitvormingsprocedure

Hoewel de buitenlandse politiek slechts één luik van het regeringsbeleid vormt, reikt die veel verder dan 
slechts het kader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en zijn diplomatieke en consulaire 
posten, die echter wel een actieve bijdrage daartoe leveren. Hun diplomatieke deskundigheid speelt een 
grote rol bij het kenbaar maken en in acht nemen van onze buitenlandse politiek.

De grote verscheidenheid van de behandelde thema’s en de toenemende complexiteit van de dossiers 
vereisen voortdurend overleg zowel op intern vlak als op internationaal niveau.

Diplomatie moet in toenemende mate begrepen worden in termen van transparantie, openheid en 
consensus. Dit neemt niet weg dat een zekere discretie soms nodig is om het welslagen van bepaalde 
initiatieven te garanderen of, gewoonweg, om de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen te 
beschermen.

 

●     Op intern vlak

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken beschikt niet altijd over de vereiste functionele en 
technische knowhow om dossiers te behandelen die het op internationaal niveau moet verdedigen.

Wil zijn actie in het buitenland vruchten afwerpen, dan is nauw en voortdurend overleg nodig tussen alle 
betrokken partijen, waarbij de Federale Overheidsdienst zijn diplomatieke expertise aanbiedt, advies geeft en 
zijn netwerk van diplomatieke posten en betrekkingen in de hele wereld ter beschikking stelt.

Bij dit overleg zijn niet alleen de andere federale toporganen, maar ook – en in tal van aangelegenheden – 
de deelgebieden betrokken. Beslissingen inzake buitenlandse politiek zijn dan ook vaak het resultaat van 
een consensus tussen verschillende partijen: Gemeenschappen, Gewesten, ander(e) federaal/federale 
Overheidsdienst(en), ….. Zo vindt dergelijk overleg op permanente basis formeel en informeel plaats voor 
Europese aangelegenheden.

Deze samenwerking tussen Gewesten en Gemeenschappen is eigen aan onze federale structuur, die steunt 
op het beginsel van het ontbreken van een normenhiërarchie. In het streven naar coherentie van onze 
buitenlandse politiek wettigt deze coëxistentie van onderscheiden en gelijke institutionele rechtsorden 
voortdurend het overleg tussen de verschillende machtsniveaus.
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Dit overleg gebeurt binnen een ad hoc overleg- en voorlichtingsorgaan - de Interministeriële Conferentie voor 
Buitenlandse Politiek (ICBP). Zij is samengesteld uit de bevoegde ministers van de federale regering en 
deelregeringen, die gemiddeld drie- tot viermaal per jaar samenkomen.

De ICBP wordt voorgezeten door de federale minister van Buitenlandse Zaken en is het forum bij uitstek 
waar de coherentie van onze buitenlandse politiek in het algemeen en in het kader van verbintenissen en 
contractuele verplichtingen tegenover het buitenland wordt uitgestippeld, rekening houdend met de 
bevoegdheden van de verschillende machtsniveaus.

Parallel met de ICBP werden verscheidene samenwerkingsakkoorden met de deelgebieden gesloten om een 
aantal fundamentele samenwerkingsprincipes vast te leggen in uiteenlopende gebieden als:

- de vertegenwoordiging van de deelgebieden in diplomatieke en consulaire posten (gewestelijke 
economische en handelsattachés);

- het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden of gemeenschappelijke initiatieven (sluiten van 
gemengde verdragen, instellen van rechtsvorderingen voor internationale rechtbanken, buitenlandse 
investeringen, internationaal milieubeleid);

- de vertegenwoordiging van België in internationale organisaties, ongeacht of dit gebeurt binnen 
organisaties met activiteiten die voortvloeien uit gemengde bevoegdheden, of binnen de Ministerraad van de 
Europese Unie zelf. In dit verband dient er overigens op te worden gewezen dat een Staat overeenkomstig 
het Verdrag van Maastricht zich op Europees niveau mag laten vertegenwoordigen door een gewest-, 
gemeenschaps- of federaal minister, zonder dat dit de aard van de verbintenis van het land wijzigt.

 

●     Op internationaal niveau

Overleg ligt ook aan de basis van de besluitvorming binnen internationale organisaties.

De modaliteiten kunnen evenwel verschillen, in die zin dat het principe van de meerderheid van stemmen 
soms wordt vervangen door eenparigheid van stemmen, met alle nuances die hierbij kunnen worden 
ingebouwd.

Het streven naar eensgezindheid kan aangezien worden als het proces dat de onafhankelijkheid en 
zelfbeschikking van de Staten het best in acht neemt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat sommige 
multilaterale organisaties dit principe hanteren wanneer zij stelling moeten nemen in moeilijke 
aangelegenheden, ten aanzien waarvan landen het voorrecht van hun nationale soevereiniteit integraal 
wensen te behouden.

Dit neemt niet weg dat het streven naar eensgezindheid de besluitvorming kan vertragen of zelfs 
verhinderen, vooral binnen instanties waar een groot aantal landen vertegenwoordigd is. Afgezien van de 
toegevingen die deze formule impliceert, stelt zij de kleinste minderheid immers in staat de verwezenlijking 
van projecten waarvoor de algemene toestemming vereist is, op de helling te zetten.

Deze kwestie is trouwens een sleutelelement in de buitenlandse politiek, waar het erop aankomt het subtiele 
evenwicht te vinden, tussen doeltreffendheid en de inachtneming van de individuele prioriteiten, of zelfs 

http://diplobel.fgov.be/Ministry/Gids%20-%20NL/3_5.htm (2 of 3) [11/12/2002 10:53:32]



Gids ministerie

tussen nationale belangen en de inzet voor een projectgebonden of ethische diplomatie.
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Gids van de Federale Overheidsdienst

 

3.6. Algemene opdrachten

De opdrachten die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vervult, omvatten een vrij ruime en 
gevarieerde waaier van activiteiten, die enkel begrepen kunnen worden als men een inzicht krijgt in de taken 
van de verschillende diensten.

Wel kunnen zij schematisch in vijf grote groepen worden ondergebracht: de fundamentele belangen van de 
Staat verdedigen, vertegenwoordigen, coördineren, dienen en beheren.

 

De fundamentele belangen van de staat en zijn burgers verdedigen 

De fundamentele belangen van de Staat kunnen in se niet tegen elkaar worden afgewogen, toch sluiten zij 
nu eens aan op eenmalige specifieke aangelegenheden (bijvoorbeeld de onderhandeling over een verdrag 
inzake de erkenning van vonnissen, de zending van waarnemers tijdens verkiezingen in het buitenland, het 
opzetten van een humanitaire operatie, consulaire bijstand aan een Belg in een buitenlandse gevangenis, 
…..), dan weer op beleidsoriënteringen op langere termijn, waarvan enkele hieronder opgesomd zijn.

Eenmalige specifieke interventies staan doorgaans meer in de kijker. Door hun meer uitgesproken karakter, 
dragen ze bij tot scherpere politieke of filosofische standpunten en krijgen zij bijgevolg ook meer 
belangstelling. Over het algemeen zijn ze trouwens het voorwerp van perscommuniqués en specifieke 
mededelingen vanwege de Federale Overheidsdienst of de minister.

Aangezien een grondig onderzoek ervan buiten dit bestek zou vallen, beperken wij ons tot het opsommen 
van de fundamentele belangen waarover de grootste consensus bestaat. Het gaat hierbij om alles wat te 
maken heeft met:

●     de verdediging van de grondbeginselen van onze Grondwet en van de nationale veiligheid;

●     de fundamentele verdragen die op internationaal niveau zijn goedgekeurd, namelijk het Handvest van 
de Verenigde Naties (en de daaruit voorvloeiende internationale verbintenissen) en het verdrag van 
de Noord-Atlantische Organisatie (vrede en veiligheid op het Europese continent) en ook de verdere 
verdieping (ook op Benelux-niveau) en de ontwikkeling van de Europese integratie (inclusief haar 
supranationale doelstellingen);
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●     bepaalde grote "ethische" thema's zoals de mensenrechten, ontwapening, wapenbeperkingen, 
nucleaire en wetenschappelijke vraagstukken, het leefmilieu, regionale stabiliteit, het humanitaire 
recht, antipersoonsmijnen, …

●     de economische welvaart, meer bepaald het uitwerken van een multilateraal en bilateraal kader 
waarin alle economische, financiële en commerciële belangen van België kunnen worden 
geoptimaliseerd;

●     ontwikkelingshulp en de deelname aan een samenwerkingsproces met het oog op een duurzame 
ontwikkeling;

●     internationale samenwerking op het vlak van de immigratie en het vrij verkeer van personen;

●     de bescherming van onze landgenoten in het buitenland en een doeltreffende verdediging van hun 
belangen via consulaire diensten die op het publiek zijn afgestemd;

●     de verdediging van de belangen van de Staat en zijn samenstellende entiteiten in al hun aspecten 
voor de internationale Hoven en rechtbanken;

●     de inachtneming van onze internationale verbintenissen inzake verdragen.

 

Vertegenwoordigen

Deze taak moet bekeken worden op basis van verschillende criteria. De belangrijkste zijn:

●     protocollaire vertegenwoordiging

De protocollaire vertegenwoordiging is een van de traditionele en fundamentele taken van de diplomatie. De 
ambassadeur vertegenwoordigt ons land bij de Staat of Staten waarbij hij geaccrediteerd is.

Deze vertegenwoordiging heeft niet alleen een strikt "ceremoniële" maar vooral een functionele dimensie. 
Zoals door het internationale recht en de diplomatieke gebruiken immers wordt bevestigd, zijn de ambassade 
en de Federale Overheidsdienst voor de buitenlandse autoriteiten bevoorrechte en verplichte 
gesprekspartners, via welke de officiële communicatie tussen de Staten plaatsvindt.

●     "fysische" vertegenwoordiging

De "fysische" vertegenwoordiging krijgt concrete vorm via het netwerk van ambassades en consulaten in het 
buitenland, die de aldaar verblijvende landgenoten de mogelijkheid bieden een beroep te doen op een 
Belgische overheidsdienst zonder daarvoor naar ons land te hoeven terug te keren.

Dit netwerk maakt deel uit van de maatregelen die doorgaans en vanouds bestaan in het kader van de 
diplomatieke betrekkingen tussen Staten. Het voldoet echter ook aan de huidige tendens van administratieve 
delokalisatie. Deze "fysische" vertegenwoordiging moet uiteraard rekening houden met een aantal factoren, 
zoals de budgettaire kosten, de omvang van de plaatselijke Belgische bevolking en de omvang van de 
betrekkingen met het land.
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●     vertegenwoordiging van de Belgische belangen

Hoewel dit beginsel eveneens een lange diplomatieke traditie heeft, zijn het aantal behandelde 
aangelegenheden alsook hun complexiteit in de loop van de jaren voortdurend toegenomen.

Naast een nauwe samenwerking met deskundigen is ook een grondiger opleiding van de medewerkers 
vereist die deze individuele en collectieve belangen moeten beheersen, bevorderen en verdedigen.

●     het promoten van het imago van ons land

Deze veel "modernere" taak is bedoeld om ons land beter bekend te maken en het in al zijn facetten te leren 
waarderen : zijn instellingen, maar ook als gastland en als economisch, cultureel en historisch centrum.

Deze opdracht past in een algemene promotiestrategie van het imago van ons land in het buitenland.

 

Coördineren

Coördinatie is van fundamenteel belang in de activiteiten van de Federale Overheidsdienst.

Dit komt eerst en vooral door het feit dat zij intrinsiek verbonden is met het besluitvormingsproces (zie 
hoger).

Door de toenemende complexiteit van de dossiers en hun onderlinge samenhang mag de diplomatie niet 
langer in haar ivoren toren blijven, maar zich meer richten op het geregeld overleggen over de verschillende 
belangen die zij moet vertegenwoordigen.

Dit overleg is voor het departement trouwens een fundamentele doelstelling omdat het in zekere zin als 
interface fungeert voor de verschillende componenten (parlement, federale overheidsdiensten, 
gemeenschaps- of gewestministeries, economische en industriële kringen, de burgermaatschappij, …..), 
waaraan het zijn diplomatieke deskundigheid en kennis van de plaatselijke situatie aanbiedt.

Deze coördinatie is uiteraard meer dan het gewoon naast elkaar plaatsen van de belangen van al deze 
componenten.

De bijdrage van het departement - als het ware zijn "toegevoegde waarde" - omvat in de eerste plaats een 
zekere diplomatieke expertise, dit wil zeggen kennis van de diplomatie, van de internationale gebruiken en 
van de bekommernissen van de buitenlandse partners.

Bovendien moet het departement ook zorgen voor een zekere coherentie in onze buitenlandse politiek, wat 
een garantie inhoudt voor haar doeltreffendheid en de kwaliteit van ons imago in het buitenland.

Het is zeker niet de bedoeling via dit streven naar coherentie in de plaats te treden van de andere federale 
overheidsdiensten, of de ministeries op gemeenschaps- of gewestelijk niveau. Integendeel, het komt erop 
aan ieders bekommernissen aan bod te laten komen en de eventueel tegengestelde belangen in een geest 
van consensus (en niet van geschillenarbitrage) te verzoenen.
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Dienen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt nog al te vaak ten onrechte beschouwd als een 
instrument dat uitsluitend ter beschikking staat van ministers, diplomaten en internationale ambtenaren, die 
echter allemaal slechts "dienaars" zijn. Dergelijk cliché verbergt dan ook een van de essentiële doelstellingen 
van de Federale Overheidsdienst en de diplomatieke posten, namelijk het dienen.

Deze taak wordt uitgeoefend ten aanzien van:

●     het Parlement

In het kader van de thematische debatten die er worden gevoerd (zoals het debat over het jaarverslag over 
de rechten van de mens of, meer algemeen, naar aanleiding van de goedkeuring van de begroting van de 
Federale Overheidsdienst), geeft het Parlement impulsen, formuleert aanbevelingen en suggereert 
initiatieven die de Federale Overheidsdienst en de diplomatieke posten concreet moeten uitwerken.

 

●     de andere federale overheidsdiensten en ministeries op gemeenschaps- of gewestelijk niveau

Zonder zich te mengen in de bevoegdheden en de beleidsvoering van deze Federale Overheidsdinesten en 
ministeries, stelt het departement zijn diplomatieke expertise ter beschikking en ziet het toe op de algemene 
coherentie van de externe actie van het land.

Via dit kanaal wordt overigens de buitenlandse politiek in al haar facetten uitgestippeld, wordt over 
internationale akkoorden en verdragen onderhandeld, worden wederzijdse bezoeken van politieke figuren 
georganiseerd, fundamentele belangen van de Staat bepaald en wordt onze externe politiek naar buiten 
kenbaar gemaakt.

 

●     de economische en industriële kringen

Rekening houdend met de bevoegdheden van de deelgebieden en van bepaalde federale instanties 
(Federale Overheidsdienst Economische Zaken, Federale Overheidsdienst Landbouw, Nationale 
Delcrederedienst, Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, …..) dragen de Federale Overheidsdienst 
en de diplomatieke en consulaire posten bij tot de verdediging van de Belgische economische belangen. 
Daartoe stellen zij hun kennis van de plaatselijke situatie, gebruiken en decision makers ter beschikking en 
zorgen zij voor het juiste juridische kader.

 

●     de burger

De burger kan rekenen op de bijstand van de Federale Overheidsdienst en zijn netwerk van posten in het 
buitenland wanneer hij er juridische of administratieve problemen ondervindt. Deze taak is van fundamenteel 
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belang in een wereld waar de ontwikkeling van de communicatiemiddelen frequentere verplaatsingen en 
intensere individuele contacten tot gevolg heeft. De Federale Overheidsdienst en zijn diplomatiek en 
consulair netwerk treden op in aangelegenheden die de burger rechtstreeks betreffen (huwelijk, overlijden, 
erfenissen, notariële akten, repatriëring, juridische bijstand, …..).

 

●     de burgermaatschappij

Hoewel zij pas vrij recent op het internationale toneel zijn verschenen, winnen de verenigingen voortdurend 
aan belang. Wij mogen immers de rol niet onderschatten van Amnesty International, Human Rights Watch, 
Artsen Zonder Grenzen en niet-gouvernementele organisaties gespecialiseerd in vraagstukken inzake 
ontwikkelingshulp en leefmilieu (Greenpeace, …..) op dit vlak.

Dankzij de hoeveelheid en verscheidenheid van informatie die de diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen verstrekken, kan het departement ten slotte ook beschouwd worden als een heuse 
databank in dienst van de Staat, die in zeer ruime mate ook toegankelijk is voor het publiek en de 
ondernemingen.

 

Beheren

Om al deze verschillende taken te vervullen, is een zekere infrastructuur aan personeel en materieel nodig, 
die de Federale Overheidsdienst dagelijks moet beheren.

De kwaliteit van dit beheer is van essentieel belang voor het welslagen van onze externe initiatieven.

Het is de bedoeling de overheids- en privé-gebruikers een diplomatieke en consulaire structuur te bieden, die 
voldoende vertegenwoordigd is in de wereld, waar bekwaam personeel aanwezig is dat de belangen van de 
Staat en diens onderdanen verdedigt, gebruik maakt van een netwerk van plaatselijke relaties en beschikt 
over de adequate middelen om snel en veilig informatie te verstrekken.

De daarvoor vereiste expertise beslaat zeer uiteenlopende gebieden als:

●     het beheer van het personeel

- met een zeer verscheiden statuut (diplomaten, kanseliers, ambtenaren van de binnencarrière, 
contractuelen bij het hoofdbestuur en in de posten, ereconsuls, …..),

- waarvan een groot deel (alle diplomaten en kanseliers met hun gezin) vaak van de ene post naar een 
andere wordt overgeplaatst,

- waarvan een ander, niet minder aanzienlijk deel een vreemde nationaliteit heeft;

●     het beheer van een roerend en onroerend patrimonium, waarvan een groot deel over de hele wereld 
is verspreid;
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●     het beheer van een systeem dat snel en veilig optimale communicatie mogelijk maakt tussen de 
Federale Overheidsdienst en de posten én tussen de posten onderling, rekening houdend met 
afstanden en tijdverschillen;

●     het beheer van een jaarlijks budget van ongeveer 10 miljard BEF, en meer bepaald het creëren van 
mogelijkheden voor bijzondere initiatieven binnen dit bedrag, dat niet alleen amper 0,5% van de 
algemene Staatsbegroting vertegenwoordigt, maar waarvan 41% is bestemd voor personeelskosten, 
22% voor onze bijdragen aan internationale organisaties en 17% voor de klassieke werkingskosten.

Hoewel de controle over deze algemene beheersstrategie valt onder de bevoegdheid van een van de 
directies-generaal van het departement, toch vormt de optimalisering van deze middelen in termen van 
begroting, mensen en materieel een constante in de bekommernissen van al wie beslissingsbevoegdheid 
heeft of voorstellen moet formuleren binnen de Federale Overheidsdienst en in de diplomatieke en 
consulaire posten.

Uit dit beknopte overzicht van de algemene opdrachten blijkt hoe complex, essentieel en tegelijk centraal de 
rol van dit departement wel is.

Door de verregaande ontwikkelingen van de communicatiemiddelen en de toename van de internationale 
contacten heeft de rol van de Federale Overheidsdienst een ingrijpende wijziging ondergaan, met name in 
de onderhandelingen over gespecialiseerde dossiers. Vandaag vereist de complexiteit van de betrekkingen 
tussen Staten, op bilateraal én multilateraal vlak, meer dan ooit de tussenkomst van een Federale 
Overheidsdienst dat een omvattende visie heeft op alle internationale activiteiten van het land en in staat is 
aan de behandeling van ieder dossier de onmisbare diplomatieke touch te verlenen.
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