
50

Vereniging voor 
Internationale Relaties

25 november 2013

50

Vereniging voor 
Internationale Relaties

25 november 2013





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: Johan Swinnen, Egmontstraat 11, 1000 Brussel 
 
© VIRA, Egmontstraat 11, 1000 Brussel 
 
 
De gegevens in deze uitgave kunnen vrij worden gebruikt mits vermelding van de bron: 
“Jubileumuitgave gepubliceerd n.a.v. de viering van 50 jaar VIRA, 25 november 2013”. 
 
 
Voor meer informatie: www.vira-org.be 
ISBN en EAN: 9789090283739 



 
 
 
 
 VIERING VAN 50 JAAR VIRA 
 

1963-2013 
 
 
 
 

DE EUROPESE DIPLOMATIE NA LISSABON: 
VERWEZENLIJKINGEN, HINDERNISSEN EN PERSPECTIEVEN 

 
Brussel, 25 november 2013 

Congreszaal van het Federaal Parlement 
en Salons van de Senaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5 

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord: Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 7 
 
 
 
50 JAAR VIRA 9 
 
Programma van de viering 9 
 
Opening: Colloquium-voorzitter Laurent VAN DEPOELE 10 
 
Verwelkoming: Sabine de BETHUNE, Voorzitster van de Senaat 11 
 
Verwelkoming: Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 13 
 
Vijftig jaar VIRA: een terugblik, Neri SYBESMA-KNOL 15 
 
 
 
ACADEMISCHE ZITTING 24 

 
De Hoge Vertegenwoordiger (HV) en de Europese Dienst voor Extern Optreden 24 
(EDEO)  
Jan WOUTERS 
 
Keynote Address  26 
Herman VAN ROMPUY, Voorzitter van de Europese Raad 
 
De verhouding tussen de EDEO en de Europese Instellingen 31 
Walter STEVENS 
 
Praktische samenwerking en overleg op het terrein 37 
Angelina EICHHORST 
 
Synthese van de interventies  42 
Robert VANDEMEULEBROUCKE 
 
 
 
PANELDISCUSSIE 
De Rol van EDEO: 
met betrekking tot problemen als Internationale Vrede en Veiligheid, 
Mensenrechten en Duurzame Ontwikkeling 45 
 
 
 
 



   6 

Rik COOLSAET, moderator, met bijdragen van: 45 
 
 
Dirk WOUTERS 46 
 
Hans VAN BAALEN 50 
 
Marc FRANCO 52 
 
Dominique STRUYE DE SWIELANDE 56 
 
Synthese van de paneldiscussie 58 
Rik COOLSAET 
 
 
 
SLOTTOESPRAAK 60 
Etienne DAVIGNON, Minister van Staat 
 
 
 
BIJLAGEN 64 
 
BIJLAGE I   Deelnemerslijst 64 
 
BIJLAGE II  Foto-album 71 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   7 

Voorwoord 
 
 Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 
 
 
Beste VIRA-vrienden, 
 
Het is met veel genoegen dat VIRA u het verslag aanbiedt van een geslaagd colloquium 
waarmee de 50ste verjaardag van onze Vereniging in de Conferentiezaal van het Belgisch 
Parlement gevierd werd. 
 
De uiteenzetting van vice-Voorzitter Neri Sybesma-Knol, die het voorrecht had enkele 
van de oprichters nog persoonlijk gekend te hebben, zal de lezer vertrouwd maken met 
de VIRA-geschiedenis. 
 
Het thema van het Colloquium lag voor de hand. Voor onze Vereniging, die ontstaan en 
gegroeid is tijdens de jaren van opbouw van de Europese Politieke Samenwerking, was 
de verleiding groot om een status quaestionis op te maken van de Europese diplomatie 
new look en een blik vooruit te werpen. 
 
Het Verdrag van Lissabon (2009) en de oprichting van de EEAS/EDEO (European 
External Action Service/Europese Dienst voor Extern Optreden) reikten hiervoor enkele 
invalshoeken aan. Welke werktuigen, methodes en procedures staan de EU ter beschik-
king, waar wenken er kansen en perspectieven, waar liggen de wolfijzers? Zijn we er in 
geslaagd zowel de interinstitutionele samenwerking als de politieke praktijk en dynamiek 
te stroomlijnen en te stimuleren? Enten de Europese diplomatie en die van de Lidstaten 
zich op elkander, versterken ze zich wederzijds of belemmeren ze elkander? Ziedaar de 
prikkelende vragen die alle interventies dienden te inspireren.  
 
Zoals blijkt uit dit verslag werden cerebrale oefeningen en vrijblijvende bespiegelingen op 
afstand gehouden. Ter inleiding van de studiedag schetste Prof. Jan Wouters structuur en 
werking van de EDEO waarna de Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rom-
puy het externe beleid in het bredere kader van de grote Europese werven situeert. De 
voorzitter van het Politieke en Veiligheidscomité Walter Stevens gaat verder in op rol en 
input van de andere Europese players bij de totstandkoming en de uitvoering van het 
buitenlands beleid. De praktische samenwerking en overleg op het terrein komen aan 
bod in het persoonlijk getuigenis van EU-ambassadeur in Beiroet Angelina Eichhorst. 
 
Na de pauze werd nader ingegaan op enkele capita selecta tijdens een paneldebat dat 
gemodereerd werd door Prof. Rik Coolsaet. Ere-ambassadeurs Dominique Struye en 
Marc Franco, de Belgische Permanente Vertegenwoordiger bij de EU Dirk Wouters en 
het Nederlandse EP-lid Hans van Baalen geven commentaar, vanuit hun eigen ervaring, 
bij thema’s als mensenrechten, internationale veiligheid en duurzame ontwikkeling. 
 
Aan het slot blikte Burggraaf Etienne Davignon, een van de pioniers van de Europese 
Politieke Samenwerking, nog even terug op de afgelegde weg om vast te stellen hoe sterk 
de uitdagingen van toen en nu op elkaar gelijken maar ook hoe we sterker zouden moe-
ten staan om ze vandaag te lijf te gaan. 
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De analyses en debatten hebben de verwachtingen ingelost. Zij waren openhartig, con-
structief en kritisch, geïnspireerd door heldere visies en geloofwaardige ambities.  
Mogen zij in deze publicatie een veilige bewaarplaats vinden en zo een duurzame invloed 
uitoefenen op een nobele Europese onderneming. 
 
Ik wens hierbij mijn grote dank te betuigen aan de Voorzitster van de Senaat Sabine de 
Béthune voor de zeer gewaardeerde gastvrijheid, aan Colloquium-voorzitter Laurent Van 
Depoele en aan alle sprekers voor hun rijk gestoffeerde analyses, aan fotografe Geert 
Dusar, alsook aan bestuurslid Robert Vandemeulebroucke en aan het ganse redactie-
comité, die dit verslag concreet gestalte hebben gegeven.  
 

*            * 
* 
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50 JAAR VIRA 
 
 

Programma van de viering 
 
 
Opening: Colloquium-voorzitter Prof. em. Laurent VAN DEPOELE, vice-Voorzitter van VIRA 
Welkomstwoord: Mevrouw Sabine de BETHUNE, Voorzitster van de Senaat 
Verwelkoming: Ere-ambassadeur Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 
Vijftig jaar VIRA: Prof. dr. Neri SYBESMA-KNOL, vice-Voorzitter van VIRA 
 
 
ACADEMISCHE ZITTING 
 
De Hoge Vertegenwoordiger (HV) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO):  
Prof. dr. Jan WOUTERS, Gewoon Hoogleraar Internationaal Recht, KULeuven 
 
Keynote Address 
De heer Herman VAN ROMPUY, Voorzitter van de Europese Raad 
 
De Verhoudingen tussen de EDEO en de Europese Instellingen:  
De heer Walter STEVENS, Voorzitter van het Comité voor Politiek en Veiligheid van de EU (CPV) en 

Hoofd Crisis Management en Planning van de EDEO 
 
Praktische Samenwerking en Overleg op het Terrein:  
Ambassadeur Angelina EICHHORST, EU-Delegatiehoofd (EUDEL) te Beiroet 
 
 
KOFFIEPAUZE 
 
 
PANELDISCUSSIE 
over de rol van de EDEO 
met betrekking tot problemen als: 
Internationale Vrede en Veiligheid, Mensenrechten, Duurzame Ontwikkeling 
 
Moderator: 
Prof. dr. Rik COOLSAET, Gewoon Hoogleraar Politieke Wetenschappen UGent, Egmont Instituut 
 
Panelleden: 
De heer Dirk WOUTERS, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie 
Drs. Hans VAN BAALEN, MEP (ALDE/VVD), Lid Commissie Buitenlandse Zaken Europees Parlement, 

ALDE-coördinator Veiligheid en Defensie  
De heer Marc FRANCO, vml. EU-Delegatiehoofd te Moskou en te Caïro 
De heer Dominique STRUYE de SWIELANDE, diplomatiek adviseur van de Minister van Landsverdedi-

ging, vml. Ambassadeur van België, o.m. in Kinshasa 
 
SLOTTOESPRAAK 
Minister van Staat Etienne DAVIGNON, Voorzitter Egmont Instituut, vml. vice-Voorzitter Europese Com-

missie 
 
RECEPTIE IN DE SALONS VAN DE SENAAT 
aangeboden door Mevr. Sabine de BETHUNE, Voorzitster van de Senaat. 
 

*            * 
* 
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Opening 
 
 Prof. em. Laurent VAN DEPOELE, Colloquium-voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is me een eer u vandaag door deze academische jubileumzitting te mogen begelei-
den. 
 
Jubilea dienen altijd doelstellingen die meer zeggen over het “heden” dan over het ver-
leden. Inderdaad, gisteren hebben we op TV gezien hoe Lady Ashton, de Hoge Verte-
genwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, een 
knuffel kreeg van John Kerry, de Secretary of State van de VS, bij het bereiken van een 
interim overeenkomst in Genève (de ‘vijf + één’) over het nucleaire dossier van Iran. Dit 
is een direct aanknopingspunt om na te gaan welke de rol, de invloed en het gewicht van 
de EU is in de wereld.  
 
Teneinde hieromtrent een gefundeerde inschatting te kunnen maken zullen wij in deze 
zitting nagaan, dank zij de medewerking van topspecialisten, of de EU-diplomatie dankzij 
haar belangrijkste recente instrument: de EDEO (Europese Dienst voor Extern Optreden) 
en de diplomatieke dienst van elk van de 28 Lidstaten elkaar versterken zodat de EU er 
misschien in kan slagen haar strategische belangen en de doelstellingen van haar 
buitenlandbeleid beter te realiseren. 
 
Bij de opening van deze zitting geef ik graag eerst het woord aan de dame die ons zo 
gastvrij heeft willen ontvangen, de Voorzitster van de Senaat, Mevrouw Sabine de 
Béthune.  
 

*            * 
* 
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Verwelkoming 
 
 Sabine de BETHUNE, Voorzitster van de Senaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst en vooral heet ik u allen van harte welkom ter gelegenheid van deze bijzondere 
namiddag, die in het teken staat van de viering van het vijftigjarig bestaan van de Vereni-
ging voor Internationale Relaties, VIRA. 
 
Dit is de uitgelezen gelegenheid om de mensen te danken die zich jarenlang voor uw 
vereniging hebben ingezet en VIRA hebben gemaakt tot wat het nu is: een forum waar 
mensen over internationale aangelegenheden in debat kunnen gaan. En dit elk vanuit 
hun specifieke achtergrond, want de leden van VIRA zijn zowel academici, diplomaten, 
ambtenaren, journalisten als bedrijfsmanagers. 
 
VIRA denkt op een originele manier na over actuele problemen met een internationale 
dimensie. Reeds een halve eeuw spant u zich in om mensen bijeen te brengen rond uit-
eenlopende onderwerpen in het kader van de internationale relaties. 
 
De debatten die daaruit voortvloeien geven telkens blijk van een open en vooruitstre-
vende blik op het internationaal gebeuren en dragen bij tot een betere analyse en begrip 
van de verschillende aspecten van bepaalde problematieken.  
 
Dit betekent voor de deelnemers in het bijzonder een intellectuele verrijking, maar meer 
algemeen draagt dit ook bij tot een kritische reflectie over het wereldgebeuren.  
 
Deze reflectie kan ik vanuit de Senaat enkel ondersteunen. Zoals u weet is de uitwisseling 
met de civiele maatschappij voor de Senaat van groot belang en ik ben er zeker van dat 
deze uitwisseling ook in de toekomstige formatie zal gekoesterd worden. 
 
De goede relaties met VIRA maken dat ik vandaag met plezier de deuren van de Senaat 
heb opengezet voor uw viering. Onze gasten kunnen vandaag rekenen op ervaren spre-
kers die hun licht zullen werpen op de Europese diplomatie.  
 
Net zoals VIRA gelooft de Senaat in het buitenlands beleid van de EU en het belang van 
een geloofwaardige rol voor de EU op het internationale toneel. Om die rol te kunnen 
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vervullen werd de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid gecreëerd en een Europese dienst voor extern optreden opge-
richt.  
 
Daarmee werd de basis gelegd voor de uitwerking van een gecoördineerd en, op termijn, 
gezamenlijk buitenlands optreden. De zitting van vandaag zal op dit thema verder in-
gaan. 
 
Het internationale is een realiteit in ons dagelijks leven geworden. VIRA speelt hierop in 
en heeft als vereniging de bescheidenheid en de ambitie om zichzelf telkens weer heruit 
te vinden, door te verbreden en te verjongen. Ook de variëteit aan thema’s op het pro-
gramma van de voorbije jaren geeft blijk van de vitaliteit van uw vereniging. 
 
Ik wil de huidige voorzitter, Johan Swinnen, en de volledige ploeg van het dagelijks be-
stuur een pluim geven voor hun inzet. 
 
Ik wens u veel inspiratie om op dezelfde weg verder te gaan en voor uw vereniging het 
allerbeste voor de komende 50 jaar! 
 

*            * 
* 
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Verwelkoming 
 
 Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik verheug me zeer u allen, in naam van het VIRA-bestuur, te mogen begroeten en ver-
welkomen bij deze toch wel heel bijzondere gelegenheid. 
 
Bij een welkomwoord past eerst en vooral een woord van dank. In de eerste plaats aan 
de Voorzitster van de Senaat Sabine de Béthune, die vandaag, heel gastvrij, lokalen, 
logistiek en personeel ter beschikking stelt en na afloop van dit colloquium de receptie 
aanbiedt. 
Wij stellen uw gebaar, mevrouw de Voorzitster, bijzonder op prijs, temeer daar het har-
monieus spoort met een gedeelde ambitie, nl. voeling tot stand brengen en onderhouden 
tussen een wetgevende instelling – in haar huidige en toekomstige gedaante – en het 
maatschappelijk middenveld.  
 
Tevens dank ik u allen voor uw aanwezigheid. Zij is, ter gelegenheid van de 50ste verjaar-
dag, een uitdrukking van voldoening en trots over de afgelegde weg alsook van vertrou-
wen in de toekomst van VIRA, dat, zoals de doelstellingen bepalen, een forum biedt waar 
informatie en praktijkgetuigenissen worden uitgewisseld tussen beleids- en bedrijfsver-
antwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en ambtenaren, journalisten en 
cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij. 
 
Samen met u, beste leden en sympathisanten, wil VIRA, te midden een ruim aanbod in 
Brussel, een “eigen-zinnige” rol spelen door, in alle bescheidenheid maar ook met grote 
nieuwsgierigheid, zich steeds weer opnieuw uit te vinden, door voortdurend op verken-
ning uit te gaan naar actuele, frisse en originele thema’s, met sprekers of panelleden die 
authentiek engagement en overtuiging uitstralen.  
 
Met een programma dat huivering voor routine verraadt, blijven we ons bovendien be-
ijveren om ons publiek te verbreden en te verjongen. In tijden van voortschrijdende glo-
balisering, belangen internationale relaties ons allen aan, niet alleen de academicus en de 
diplomaat. Zeg het voort aan uw collegae, uw vrienden en kennissen, uw geburen. VIRA 
moet immers ook een plek zijn waar netwerking en convivialiteit rijkelijk kunnen gedeien. 
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Het thema van ons colloquium zal straks door Professor Jan Wouters worden toegelicht. 
Ik wil alleen maar de relevantie van het onderwerp in het kader van onze verjaardag be-
nadrukken. Het behoort immers tot onze objectieven bij te dragen tot een kritische re-
flectie op de wereld-actualiteit en bijzondere aandacht te richten op de Europese Unie als 
international player. 
 
Ik ben er gerust in dat de voordrachten en het debat elke zweem van zelfgenoegzaam-
heid, complaisance of good news show uit de weg zullen gaan en dat we deelachtig zul-
len zijn aan een openhartig, kritisch én leerrijk debat dat gevoed wordt door pertinente 
analyses en geïnspireerd wordt door geloofwaardige ambities. Het debat zal des te verrij-
kender zijn naarmate het de toetsing aan de praktijk niet zal schuwen.  
 
We zijn er eveneens gerust in dat we een duidelijk inzicht zullen krijgen in de chemistry 
van een Europees buitenlands beleid dat niet alleen de meerwaarde van een collectieve, 
communautaire inspanning voor ogen heeft doch ook, op realistische en pragmatische 
manier de expertise van de lidstaten als troef en niet als hinderpaal of handicap in die 
Europese diplomatie kan integreren. 
 
Ik dank u voor uw komst en uw aandacht en hoop dat dit colloquium ons veel plezier én 
inspiratie oplevert. 
 

*            * 
* 
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Vijftig jaar VIRA: een terugblik 
 
 Neri SYBESMA-KNOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vijftig jaar: dat is een hele tijd. Er valt uren over te vertellen. Maar vandaag houden we 
het kort: we zijn hier tenslotte bij elkaar om een van de belangrijke ontwikkelingen in de 
Europese eenmaking tegen het licht te houden. Een onderwerp overigens dat helemaal 
spoort met de geest van VIRA. 
 
Want hoe is VIRA ontstaan? 
Wie waren en zijn de mensen achter VIRA? 
Wat is het programma van VIRA? 
 
Het idee 

Laten we eens kijken naar het begin, de jaren vijftig. De oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) eerst, en daarna van de Europese Economi-
sche Gemeenschap (EEG) en Euratom had vérstrekkende gevolgen gehad voor de Ne-
derlandstalige gemeenschap in België en vooral in Brussel. Niet alleen werden nu Vla-
mingen rechtstreeks betrokken bij de werking van die Instellingen, ook de instroom van 
Europese ambtenaren uit het buitenland bracht mogelijkheden voor contact. Er was dui-
delijk een behoefte aan een forum voor de verbreding van het wereldperspectief van 
Vlamingen.  
 
Daar ontbrak toen wel wat aan. Op de vraag aan vooraanstaande Vlamingen om steun 
en medewerking schreef Leo Tindemans, toen Nationaal Secretaris van de CVP: “Ik ben 
tot de overtuiging gekomen dat, onder de organen die getuigen van de emancipatie der 
Vlamingen … één terrein nagenoeg verlaten blijft, namelijk dat van de internationale 
politiek”. 
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De tijd leek dus gekomen voor een Nederlandstalige “Kring voor Internationale Betrek-
kingen”. Haar opdracht? Zij zou zich richten tot Vlamingen, eventueel ook tot Nederlan-
ders, en de onderlinge contacten in Brussel, immers de Hoofdzetel van de Europese 
Gemeenschappen, aanmoedigen en versterken.  
 
Maar toch: hoe wenselijk en zelfs noodzakelijk het initiatief indertijd ook werd bevonden, 
hoe positief de eerste reacties ook waren, de realisatie ervan bleek toch een moeilijke 
opgave. Albert van Houtte, de eerste Voorzitter van VIRA, zei daarover later: “Het was 
indertijd pionierswerk om de Nederlandssprekende elite te Brussel bijeen te brengen, te 
informeren over de internationale en Europese problematiek en ze ervan te overtuigen 
dat meer en meer problemen internationale problemen werden”. 
 
Daar waren mensen voor nodig, mensen met visie, en vertrouwen, en enthousiasme. En 
natuurlijk met de nodige achtergrond, en de nodige relaties... 
 
De initiatiefnemers 

Namen die bij het doorlezen van oude VIRA documenten steeds weer naar voren komen 
zijn: 
a. Jef Ruysschaert, Secretaris-Generaal van de European Glass Industry Club, belast 

met de contacten met de EEG; 
b. Frans Van Mechelen en Remy Van Der Kelen van de Bond voor Grote en Jonge 

Gezinnen 
c. Emmanuel Coppieters, Voorzitter van de Kring voor Internationale Betrekkingen 
d. Johan Fleerackers, kabinetschef van de Minister van Cultuur; 
e. Jef Van Gronsvelt, kabinetschef van Albert Coppé, lid van de Hoge Autoriteit van de 

EGKS. 
 
Na jaren van voorbereidende gesprekken werd een Beschermcomité samengesteld 
waarin persoonlijkheden uit de politieke wereld, de Europese Instellingen, het bedrijfsle-
ven en de journalistiek zitting hadden: 
f. Henri Fayat, Minister van Buitenlandse Handel, lid van de Kamer van Volksvertegen-

woordigers, Professor aan de VUB; 
g. Jozef Van der Meulen, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese 

Gemeenschappen; 
h. Professor Fernand Collin, Voorzitter van de Kredietbank; 
i. Marcel Stijns, Hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, ere-Voorzitter van de 

Internationale Federatie van Journalisten. 
 
Al vanaf het begin was het voor sommigen onder de initiatiefnemers duidelijk geworden 
dat het misschien interessant zou zijn ook Nederlanders die in verband met de oprichting 
van de Europese Instellingen naar Brussel waren gekomen bij deze plannen te betrekken. 
Vanuit die groep van EEG-Nederlanders waren reeds bereid gevonden om zitting te ne-
men in het Beschermcomité:  
j. Sicco Mansholt, Vice-President van de EEG 
k. Emmanuel Sassen, Europees Commissaris bij Euratom 
l. Dirk Spierenburg, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EEG. 
 
In een voorbereidende vergadering van oktober 1963 werd dan ook een achttal Neder-
landers benoemd in de Raad van Bestuur, waaronder Baron van Lynden, Secretaris-Ge-
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neraal van de Benelux, Max Kohnstamm, oprichter van het Actie Comité voor de Ver-
enigde Staten van Europa en Theo Vogelaar, Directeur-Generaal van de Juridische 
Dienst van de EEG. 
 
De oprichting 

VIRA werd tenslotte formeel opgericht tijdens een bijeenkomst op 22 november 1963, in 
tegenwoordigheid van Eerste Minister Theo Lefèvre.  
 
Voorzitter Albert van Houtte vertelde hoe nog tijdens de vergadering het bericht binnen 
liep van de moord op President Kennedy; een van de eerste daden van het Bestuur was 
het zenden van een condoleance-telegram aan de ambassadeur van de Verenigde Staten 
in Brussel. 
 
De stichtingsakte werd op 21 januari 1964 ondertekend, en gepubliceerd in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1964. 
 
De stichtingsvergadering van 22 november 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achteraan: Theo Lefèvre, Albert van Houtte, Jozef Van der Meulen, M. Devreese, 
Lode Claes, Omer De Raeymaeker; Vooraan links: Emmanuel Coppieters 

 
De voorzitters 

VIRA’s eerste Voorzitter werd Albert van Houtte. 
Hij had in Leuven Rechten en Sociale Wetenschappen gestudeerd, en nam als lid van de 
Belgische  Delegatie (hij was kabinetschef van de Minister van Landbouw) deel aan de 
oprichtingsvergadering, in Quebec, van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties, de FAO (Food and Agriculture Organisation). Daar kwam hij voor het 
eerst in aanraking met de internationale problematiek, die hem eigenlijk nooit meer heeft 
losgelaten. Eerst bleef hij daarbij nog betrokken als Secretaris van het Europees Bureau 
van de FAO in Rome, maar in 1953 werd hij naar Luxemburg geroepen waar hij 
benoemd was tot Griffier van het zojuist opgerichte Europese Hof van Justitie. Hij bleef 
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er tot 1982. 
Bijna tot aan zijn overlijden, in 2002, bleef hij actief en bezorgd betrokken bij de toe-
komst van VIRA. Hij vond het ook belangrijk dat de geschiedenis van VIRA levend zou 
blijven. 
 
Zijn opvolgers waren achtereenvolgens: 
Jef Van Bilsen 1966-1969 
Albert Coppé 1969-1972 
Leo Cappuyns 1972-1975 
Prosper Thuysbaert 1975-1984 
Frans Baekelandt 1984-1987 
Jan-Robert Vanden Bloock 1987-2008 
Willy Stevens 2008-2012 
Johan Swinnen 2012-… 
 
Met Prosper Thuysbaert werd het een traditie dat de Voorzitter uit de kringen van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken afkomstig is. Ook al vanwege de noodzaak om voor 
VIRA een (kleine, 100.000 Bfrs.) jaarlijkse subsidie in de wacht te slepen. Deze subsidie 
werd echter in 2000 stop gezet… 
 
Tijdens het in eerste instantie zeer actieve voorzitterschap van Jan-Robert Vanden Bloock 
maakte VIRA vanaf 2003 een periode door van inactiviteit, als gevolg van een slepende 
ziekte van de Voorzitter en de onmogelijkheid om in die omstandigheden een opvolger 
te vinden. VIRA was vijf jaar een schone slaapster. Maar de leden bleven vragen om een 
voortzetting van de activiteiten… 
 
In 2008 werd ere-ambassadeur Willy Stevens tenslotte bereid gevonden om VIRA een 
nieuwe start te geven. Hij was voor VIRA ook geen onbekende: op 14 april 2000 was hij 
al te gast als spreker. Met de hulp en steun van enkele vroegere VIRA-leden die konden 
zorgen voor de continuïteit werd het een ‘vliegende start’. Op dit ogenblik bloeit VIRA als 
vanouds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Swinnen en Willy Stevens 
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De Raad van Bestuur van VIRA bestaat uit een dertigtal personen, waarvan zeven de 
activiteiten voorbereiden in een Dagelijks Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Dagelijks Bestuur van VIRA in de Universitaire Stichting in 2013 
v.l.n.r.: Dolf Plijter (Penningmeester), Johan Swinnen (Voorzitter), Lieven Vermote 

(Administratief Secretaris), Neri Sybesma-Knol (vice-Voorzitter), 
Paul Baes (Bestuurslid), Robert Vandemeulebroucke (Secretaris bestuursorganen), 

Laurent Van Depoele (vice-Voorzitter). 
 
En de Nederlanders? 

Zoals we zagen waren er van bij het begin verschillende Nederlanders betrokken bij de 
voorbereiding en de oprichting van VIRA. Niet alleen zetelden ze in de Raad van Be-
stuur, maar ook in de Uitvoerende Commissie, de voorloper van het Dagelijks Bestuur. 
De eerste Ondervoorzitter was een Nederlander. 
 
Maar een van hen schreef in 1965, ter gelegenheid van de verkiezing van een nieuwe 
Voorzitter: “Ik ga er daarbij steeds van uit dat de Voorzitter een Vlaming moet zijn en 
geen Nederlander, aangezien de Nederlandse bijdrage voorzichtig en aanvullend moet 
zijn”. 
 
Zo werd het de traditie dat één van de Ondervoorzitters van VIRA een Nederlander is.  
De inbreng van de Nederlanders in het werk van VIRA wisselde met hun persoonlijkheid 
en hun belangstelling, en was niet altijd even ‘voorzichtig en aanvullend’.  
 
Van de vele Nederlanders die in de loop der jaren trouw de vergaderingen bijwoonden 
willen we hier in het bijzonder de onvergetelijke Hans Duyster noemen, gewezen Voor-
zitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Als Ondervoorzitter gedurende tien 
jaar en, meer informeel, als criticus van de Voorzitter en self-appointed adviseur van de 
penningmeester bij het opstellen van de jaarstukken was hij de altijd onvermoeibare, ac-
tieve, soms lastige, drijvende kracht achter veel van VIRA’s activiteiten. 
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Albert van Houtte en Hans Duyster 
 
Het secretariaat 

VIRA heeft zoals ieder Bestuur natuurlijk een Secretaris die formeel in die functie de ver-
slagen opstelt en de vergaderingen bijeenroept. En ook andere leden van het Dagelijks 
Bestuur dragen hun steentje bij. 
 
Maar een Vereniging als de onze kan niet werken zonder toegewijde administratieve 
hulp. Iedere Voorzitter moet opnieuw zoeken naar ‘secondanten’. Prosper Thuysbaert 
vermeldt hoe hij voor de uitvoerende taken werd bijgestaan door zijn secretaresse op 
Buitenlandse Zaken, mej. Godelieve Scheirs, “wier toewijding en efficiëntie al vlug ver-
maardheid verwierven onder de leden”. Ik zelf herinner me de onvermoeibare Marion 
van Tartwijk die dertien jaar lang (1988-2001) de administratie deed, de uitnodigingen 
verzorgde voor de VIRA-activiteiten, de financiën bijhield, kortom de spil van VIRA was. 
En ook Voorzitter Willy Stevens slaagde erin om hulp in te schakelen voor het verwelko-
men van de gasten, het checken van de inschrijvingen en de betalingen, het rondgaan 
met de microfoon tijdens de vraag-en-antwoord-periode. Hélène Nysen en An Hofkens 
hebben elk hun enthousiaste bijdrage geleverd aan het nieuwe VIRA. 
 
De werking 

Het spreekt vanzelf dat VIRA in de beginjaren sterk “EEG-gericht” was. Pas na enkele 
jaren, en in parallel met de veranderende internationale context en de evoluerende be-
langstelling van de leden, kwamen geleidelijk aan ook andere onderwerpen, sprekers, 
bestuurders, naar voren. Hoe dan ook, VIRA’s werkterrein zou liggen op het terrein van 
de internationale betrekkingen, niet alleen binnen Europa, maar ook op het gebied van 
de meer algemene internationale, politieke, sociaal-economische en financieel-monetaire 
problemen. 
 
De formule 

Ondanks het bij de aanvang voorziene meer brede arbeidsterrein van VIRA kwam na 
enkele jaren het zwaartepunt te liggen bij een formule van lunchbijeenkomsten (een 
tiental avondbijeenkomsten werd georganiseerd maar het bleek een minder geschikte 
formule) te Brussel. Een spreker wordt uitgenodigd om een bepaald onderwerp uit de 
politieke of economische actualiteit vanuit zijn persoonlijke ervaring te belichten. 
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De onderwerpen en de sprekers 

De onderwerpen die in de loop der tijden tijdens de nu bijna 350 lunchbijeenkomsten ter 
sprake kwamen zijn uiteraard zeer verscheiden. Toch zijn er enkele die als vanzelfspre-
kend steeds weer ter sprake kwamen. 
 
Over het Belgisch Buitenlands beleid in het algemeen berichtten de premiers Lefèvre 
(1963) en Martens (1980, 1990, en 1993) en de Ministers van Buitenlandse Zaken Van 
Elslande (1968 en 1975) Nothomb (1981), Tindemans (1982 en 1990), Eyskens (1989), 
Derijcke (1996), Vanackere (2011) en Reynders (2013). 
 
De werkzaamheden van belangrijke internationale organisaties stonden geregeld op het 
programma: de WEU, UNESCO, de NAVO, de Wereldbank, de Raad van Europa, de 
Benelux, de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie… 
 
De betrekkingen België-Nederland kwamen regelmatig ter sprake: als ambassadeurs van 
Nederland waren bij VIRA te gast de heren van der Klaauw (1982), Schaapveld (1987), 
baron Eduard Roëll (2000) en Henne Schuwer (2013). Ook Belgische ambassadeurs in 
Den Haag, zoals Johan Swinnen, in 2002 en later, in 2009, over zijn ervaringen in 
Congo. 
 
Het aantal lunchbijeenkomsten waarbij Europa in de een of andere context op de 
agenda stond overtreft (uiteraard?) alle andere. Nederlandse en Belgische Europese 
Commissarissen, Permanente Vertegenwoordigers bij de EG, leden van het Europees 
Parlement, Rechters in het Hof van Justitie, Directeurs-Generaal van de Europese Com-
missie, Rectoren van het Europa College, traden op als spreker. 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsrecepties 

Vanaf 2009 organiseert VIRA in de loop van de maand januari een nieuwjaarsreceptie, 
in de gebouwen en met de steun van GDF-Suez International en de KBC. Bij deze gele-
genheid wordt een persoon met internationale uitstraling als spreker uitgenodigd, gehul-
digd en geproclameerd tot ere-lid van VIRA. Zo werden Mark Eyskens, Herman Van 
Rompuy, Jacques Rogge, Herman de Croo en Gerard Mortier erelid van VIRA. 
 
Hoogtepunten 

Van tijd tot tijd werden bepaalde actuele problemen verder uitgediept, zoals “Een Eu-
ropa, Meerdere Instellingen” over de verschillende sporen van de Europese Samenwer-
king en Integratie.  
 
Zo werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VIRA op 14 november 1989 in het 
Egmont Paleis een Rondetafelconferentie georganiseerd over de verschillende organisa-
ties die na de Tweede Wereldoorlog in Europa tot stand kwamen. Met name de Euro-
pese Gemeenschappen (Dhr. D. Williamson, Secretaris-Generaal van de Europese Com-
missie), de West Europese Unie (Dr. W.S. van Eekelen, Secretaris-Generaal van de 
WEU), de Europese Vrijhandelsassociatie (Dhr. G. Reisch, Secretaris-Generaal), en de 
Raad van Europa (Dhr. H.P. Furres, Directeur Politieke Zaken) werden daar besproken. 
De Conferentie bleek een groot succes. De voordrachten werden trouwens in boekvorm 
gepubliceerd. 
 
Ter gelegenheid van VIRA’s 35-jarig bestaan vond op 24 november 1998 dan weer een 
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studiedag plaats over “De Mondialisering: een uitdaging voor Europa”. Het thema werd 
ingeleid door de heer Albert, van de Banque de France. Daarna werd de weerslag van 
de mondialisering besproken op handels-economisch gebied door Prof. van Tulder van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, op maatschappelijk gebied door Michel Hansenne, 
toen Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, en op het gebied van 
het nationaal economisch beleid door de heer Bogaert, Commissaris van het Federaal 
Planbureau. 
Strategieën werden uiteengezet door de heer Cardon de Lichtbuer voor het bedrijfsleven, 
door Prof. Daems van de KUL voor de geïndustrialiseerde welvaartsstaat en door de 
heer Italianer (kabinet van Commissie-Voorzitter Santer) voor ‘Europa’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering van het 25-jarig bestaan in het Egmontpaleis op 14 november 1989 
Wiillem. S. van Eekelen, Mark Eyskens, Leo Tindemans, D. S. Williamson, G. Reisch en H. P. Furrer. 

Achter het spreekgestoelte: Robert Vanden Bloock 
 
Nog een hoogtepunt 

Naast deze meer brede reflecties over nieuwe internationale vraagstukken was de bijeen-
komst met Mevrouw Gro Harlem Brundtland een hoogtepunt in de VIRA geschiedenis. 
Deze vroegere Voorzitter van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Vere-
nigde Naties, op dat moment Premier van Noorwegen en later Directeur-Generaal van 
de Wereldgezondheidsorganisatie, sprak in 1993 over The Shaping of a New Europe; a 
Norwegian Perspective of the European Union. Voor VIRA was het een eclatant succes. 
Niet zozeer voor Mevrouw Brundtland die haar actieve campagne voor de toetreding van 
Noorwegen tot de Europese Unie zag mislukken... 
 
Maar: 
Mevrouw Brundtland was na dertig jaar VIRA pas de eerste vrouwelijke spreker. 
Dat zet wel aan het denken. De internationale betrekkingen, de diplomatie: it’s a man’s 
world after all… 
Natuurlijk, in de jaren negentig waren er nog enkele vrouwen bij VIRA te gast.  
Miet Smet, Annemie Neyts, Anne Van Lancker, allen leden van het Europees Parlement. 
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En in 2003, als laatste spreker vóór de VIRA ‘winterslaap’: Christine Vanden Weyngaert, 
Rechter in het Joegoslavië Tribunaal, nu Rechter in het Internationaal Strafhof. 
Maar in de laatste vijf jaar, bij de laatste vijftig sprekers, was er opnieuw maar een vrouw: 
Prof. Coby van de Linde, van het Instituut Clingendael in Den Haag… Weer: a man’s 
world after all... 
 
Wensen voor de toekomst 

Vijftig jaar is lang. 
In deze vijftig jaar is er veel veranderd in de wereld en in onze samenleving.  
Wat kunnen we VIRA bij deze verjaardag beter toewensen, met alle felicitaties die erbij 
horen, dan de moed om deze veranderingen een plaats te geven in haar programma? 
 
Tot slot een verjaardagswens uit het verleden:  
“In een wereld van toenemende spanningen is het van de grootste betekenis dat de men-
sen een goed inzicht krijgen in de oorzaken daarvan. De klemmende vraagstukken van 
armoede en honger in grote delen van de wereld, de wapenwedloop die een steeds gro-
tere bedreiging vormt voor de wereldvrede, een ieder moet zich daarin kunnen verdie-
pen. Allen hebben wij de plicht naar vermogen mee te werken oplossingen te zoeken en 
de politieke daadkracht te ontwikkelen om de toekomst van de hele mensheid in goede 
banen te leiden. De VIRA is daarbij een belangrijk hulpmiddel, dat heeft het verleden 
bewezen. Ga zo voort!” 
 
Was getekend: Sicco Mansholt. Ter gelegenheid van VIRA’s 21ste verjaardag. 
 
Dank voor uw aandacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marjanne de Kwaasteniet, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland 

bij de NAVO, in gesprek met Willem van Eekelen 
 

*            * 
* 
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ACADEMISCHE ZITTING 
 
 

De Hoge Vertegenwoordiger (HV) en 
de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) 
 
 Jan WOUTERS1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraagstelling 

In het kader van de Europese integratie werd jarenlang gestreefd naar een samenhan-
gend buitenlands- en veiligheidsbeleid tussen de EU-Lidstaten. Sinds het Davignon-rap-
port (1970) werden tot aan het Verdrag van Lissabon (2009) met wisselend succes ver-
scheidene overlegmechanismen en -procedures uitgeprobeerd. 
 
Bij het Verdrag van Lissabon, vier jaar geleden in werking getreden, werd voor de eerste 
maal een structuur opgericht – de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) – die 
zowel de inter-institutionele samenwerking als de politieke dynamiek op het gebied van 
een Gemeenschappelijk Buitenlands Beleid moet stroomlijnen en bevorderen. 
 
Na drie jaar werking van deze EDEO waagt dit colloquium zich aan een evaluatie van de 
totnogtoe bereikte resultaten. Daarbij gaat de aandacht in de eerste plaats naar de for-
mele, institutionele omkadering van de Europese dynamiek. Welke instrumenten worden 
gebruikt om de samenhang van het buitenlands beleid te verwezenlijken en hoe worden 
zij op elkaar afgestemd? 

                                             
1 Prof. dr. Jan Wouters is gewoon hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Instellingen aan de 

Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KULeuven, Directeur van het Leuvens “Center for Global 
Governance Studies”, leerstoelhouder Jean Monnet ad personam en Voorzitter van de Strategische 
Adviesraad Internationaal-Vlaanderen. Uit zijn uitgebreide powerpoint-presentatie worden in deze 
bijdrage enkel de centrale thema’s van het Colloquium gelicht, met name de paragrafen over de HV en 
de EDEO ingesteld door het Verdrag van Lissabon.  
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In deze is er de rol van de Hoge Vertegenwoordiger (HV, tevens Ondervoorzitter van de 
Europese Commissie) maar ook die van andere Instellingen, zoals de Europese Raad, de 
Ministerraden, de Europese Commissie en het Europees Parlement. 
 
Daarnaast rijst de vraag naar de invloed van het gemeenschappelijk extern optreden op 
de nationale diplomatie en de integratie van deze laatste in het Europees beleid. Zo kan 
worden nagegaan hoe in de praktijk de Europese diplomatie en die van de Lidstaten 
elkaar verrijken en versterken of, integendeel, belemmerend werken.  
 
Op deze laatste vraag wordt gepoogd een antwoord te verstrekken in de paneldiscussie, 
het tweede deel van het programma. 
 
De HV en de EDEO in een notendop 

De HV en de EDEO, met Hoofdzetel te Brussel, ingebed in het Verdrag van Lissabon, 
vormen de nieuwste etappes in de zoektocht naar een slagvaardig buitenlands EU-beleid 
met – als basis – het respect van de soevereiniteit van de Lidstaten. De Europese Raad 
stelt de ‘strategische belangen en doelstellingen’ vast van het extern beleid van de Unie 
en dus van de HV en de EDEO. 
 
De Hoge Vertegenwoordiger zelf heeft, buiten het leiden van de EDEO, een drievoudige 
functie: (a) zij/hij voert het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid) 
en GVDB (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid) uit en vertegenwoordigt 
de EU in internationale organisaties, internationale conferenties en Instellingen, (b) zij/hij 
is Vice-voorzitter van de Commissie en ziet derhalve toe op de samenhang van het bui-
tenlandse optreden van de EU in al zijn geledingen en (c) zij/hij is Voorzitter van de Raad 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Deze job description geeft 
de rol van de HV en de EDEO grote zichtbaarheid en stabiliteit.  
 
Het Verdrag van Lissabon is specifiek ten aanzien van de taken en samenstelling van de 
EDEO: deze Dienst staat onder het gezag van de HV bij de uitoefening van haar/zijn 
mandaat; hij staat de Voorzitter van de Europese Raad, de Voorzitter van de Commissie 
en de Commissie zelf bij de uitoefening van taken van externe betrekkingen bij en ver-
leent steun aan de diplomatieke en consulaire missies van de EU-Lidstaten in het bui-
tenland, en tevens aan andere instellingen en organen van de Unie, in het bijzonder het 
Europees Parlement. De Dienst is samengesteld uit ambtenaren van de Europese Raad 
en de Europese Commissie, en voor een derde uit personeelsleden uit de onderschei-
dene diplomatieke diensten van de Lidstaten. Het ownership van de Dienst berust dus bij 
de Unie maar tegelijk ook bij de Lidstaten. 
 
De EDEO zit de voorbereidende Raadsvergaderingen voor, met inbegrip van het Comité 
voor Politiek en Veiligheid (CPV). De dienst is een functioneel autonoom orgaan van de 
EU, naast het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie, die over de juridische 
bevoegdheid beschikt om zijn taken te kunnen uitvoeren en zijn doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. 
 

*            * 
* 
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Keynote Address 
 
 Herman VAN ROMPUY, Voorzitter van de Europese Raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is mij een waar genoegen om deze conferentie te mogen toespreken, naar aanleiding 
van de 50ste verjaardag van VIRA, de Vereniging voor Internationale Relaties. Het was 
Victor Hugo die ooit zei: « 40 ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c’est la 
jeunesse de la vieillesse ». Ik weet niet wat hij over zestig-jarigen zou zeggen. La vieillesse 
de la vieillesse is in elk geval voor nóg veel later. 
 
Wel, ook na een halve eeuw heeft VIRA haar ‘jeunesse’, haar jeugdig enthousiasme be-
houden, en slaagt ze erin om beleidsmakers, bedrijfsleiders, academici, studenten en di-
plomaten bijeen te brengen rond thema’s die recht naar de kern van de actualiteit gaan. 
 
Het thema van vandaag – de Europese diplomatie na Lissabon – illustreert dat ten volle. 
Het is inmiddels vier jaar geleden sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. 
En het is inmiddels drie jaar geleden sinds een van de belangrijke vernieuwingen van dat 
Verdrag, de Europese Dienst voor Extern Optreden, werd opgericht. 
 
Dit lijkt lang. Maar laten we niet vergeten dat de uitbouw van een nieuwe institutionele 
structuur – en de overgang naar een nieuwe diplomatieke cultuur! – tijd vergt. In menig 
opzicht is het dus, om het beroemde citaat van de Chinese premier Zhou Enlai over de 
Franse revolutie te parafraseren, nog te vroeg om er nu al iets definitiefs over te zeggen. 
En laat ons niet vergeten dat een ééngemaakte diplomatieke dienst niet wil zeggen een 
ééngemaakt beleid. Een dienst vervangt geen beleid.  
 
Toch functioneert de Europese Dienst voor Extern Optreden stilaan op kruissnelheid, en 
de eerste resultaten worden stilaan zichtbaar. Dit is grotendeels te danken aan de inspan-
ningen van de Hoge Vertegenwoordiger. Catherine Ashton en haar team hebben een 
verschil gemaakt, door persoonlijk de Kosovaren en Serviërs rond de overlegtafel te krij-
gen, door namens de Unie en de zes grootmachten succesvolle onderhandelingen te voe-
ren met Iran, en door als vertegenwoordiger van de Unie in het ‘Kwartet’ het voortouw te 
nemen in het vredesproces in het Midden-Oosten. Dat zijn belangrijke verwezenlijkingen, 
die stilaan de nodige aandacht aan het krijgen zijn. 
 
Ook mijn eigen ervaringen met de Europese Dienst voor Extern Optreden zijn positief. 
Tijdens de diplomatieke reizen die ik onderneem, kan ik voor tal van praktische en be-
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leidszaken steeds rekenen op de voortreffelijke steun van de vertegenwoordigingen van 
de Unie overal ter wereld. Ik heb ter plaatse vastgesteld hoezeer onze diplomaten uit-
munten in het faciliteren, coördineren en aansturen van de standpunten van de 28 en 
hoe Lissabon werkt. De EU-ambassadeur zit de vergaderingen voor van alle 28 gezanten 
en haast overal verloopt de samenwerking prima, ook met de ‘grote’ landen. Als Voor-
zitter van de Europese Raad weet ik maar al te goed hoe ‘uitdagend’ dit kan zijn. 
 
De nieuwe diplomatieke dienst is echter niet het enige nieuwe element dat opnieuw een 
elan moest geven aan het Europees buitenlands optreden. Gezien vanuit mijn functie is 
de belangrijkste innovatie van Lissabon dat het een nieuw tijdsperspectief aanbracht. De 
verandering die Lissabon met zich bracht, laat zich met één woord samenvatten: conti-
nuïteit. 
 
Een vast voorzitterschap op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders – waar 
steeds meer diplomatieke activiteit plaatsvindt – betekent dat één gesprekspartner vijf of 
tienmaal langer dan voorheen ter beschikking staat voor de buitenwereld. Gelet op het 
belang van persoonlijke contacten in buitenlandse betrekkingen is dit een belangrijke 
troef. Een termijn van vijf jaar is zelfs lang als men de levensduur van andere leiders in 
het oog houdt. Zo leerde ik al vier Japanse Premiers kennen! Laat ik hierbij opmerken 
dat de Voorzitter van de Europese Raad de Unie extern vertegenwoordigt op zijn niveau 
(inzake veiligheid en buitenlands beleid) samen met de Voorzitter van de Commissie. 
 
‘Buitenlandse betrekkingen’ is overigens een zeer breed begrip. De afgelopen jaren is het 
immers ook nuttig gebleken overleg te voeren met onze partners over de besluiten die we 
namen om de crisis in de eurozone aan te pakken, om deze beslissingen uit te leggen en 
vertrouwen te creëren, en om onze economische groei te bevorderen. 
 
De bilaterale topbijeenkomsten tussen de Europese Unie en haar strategische partners 
zijn hiervan een concreet voorbeeld, zoals vorige week nog bleek in Japan en in China 
en de week ervoor met Zuid-Korea. Door regelmatig bijeen te komen kan een echte dia-
loog worden ontwikkeld, en trappen we niet langer in de val dat elk halfjaar – bij elk rote-
rend voorzitterschap – nieuwe prioriteiten naar voren worden geschoven. 
 
Het betekent ook dat bepaalde kwesties niet meteen hoeven te worden opgelost – een 
vast voorzitterschap hoeft niet per se aan het einde van elk halfjaar te scoren! – in som-
mige gevallen kan worden gewacht totdat de tijd rijp is voor een akkoord. 
 
In het bilaterale topoverleg spelen eigen bevoegdheden van de EU-instellingen – vooral 
van de Commissie – een grote rol. Handels- en investeringsverdragen zijn daarin essen-
tieel. Maar ook op andere domeinen is de Unie als Unie relevant bijv. inzake visa. 
Zulke dialogen kunnen natuurlijk niet verlopen zonder objectieven: als Unie moeten wij 
weten waar wij heen willen. Het bepalen van een strategische koers is de voornaamste 
taak van de Europese Raad. Daarom vind ik het belangrijk dat op onze bijeenkomsten 
vaak – haast altijd – buitenlandse kwesties op de agenda staan. Dit moet onder de Euro-
pese leiders het gevoel van eigen verantwoordelijkheid vergroten, alsook het gevoel om – 
ook wat het buitenlands beleid betreft – tot een gezamenlijke groep te behoren, temeer 
omdat de Ministers van Buitenlandse Zaken sedert drie jaar niet meer uitgenodigd wor-
den op de Europese Raad. En dat is precies de manier waarop de buitenwereld naar 
Europa kijkt: als een ‘statengroep’ in de wereld. De Europeanen delen een bepaalde visie 
en aanpak, waardoor zij zich onderscheiden van de Russen, de Chinezen, de Japanners, 
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en zelfs van de Amerikanen. Dit houdt ten dele verband met onze eigen geschiedenis en 
onze eigen cultuur. 
 
Natuurlijk zitten niet alle Lidstaten steeds op dezelfde golflengte. Maar dat er hier en daar 
meningsverschillen zijn, mag niet als bewijs gelden dat Europa uiteindelijk geen gemeen-
schappelijk buitenlands beleid zou hebben. 
 
Vanzelfsprekend verloopt een deel van onze diplomatieke coördinatie publiekelijk, vooral 
wanneer de inzet hoog is, en dit kan soms communicatief – ook intern – verwarrend 
overkomen. In de media wordt elk meningsverschil buiten proportie uitvergroot tot het 
statement “De EU is verdeeld!” Tussen haakjes, ook in andere grote democratieën kan 
dit soms het geval zijn. Kijk naar de spanning tussen President en Congres in de USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feit is dat, zelfs in netelige kwesties zoals Syrië (ook na de chemische aanval), Mali, Libië, 
Iran en het Israëlisch-Palestijnse conflict, de 28 tot een gedeeld standpunt komen. Wij 
kunnen nog altijd beter doen. Natuurlijk. Maar men moet rekening houden met het feit 
dat twee landen nog steeds vetorecht hebben in de Veiligheidsraad wat hun een extra 
gewicht geeft en dus een eigen ‘stem’, ook al coördineren we, soms zeer snel. 
 
Maar de Europese landen zijn er zich wel degelijk van bewust dat het de moeite loont 
zaken door te praten, net omdat het bundelen van onze krachten zo’n grote meerwaarde 
oplevert. Onze regeringen erkennen dat de veiligheid en de welvaart van hun burgers in 
belangrijke mate het best gediend zijn door samenwerking met hun buurlanden, hun 
natuurlijke partners. 
 
Zij beseffen dat deel uitmaken van de Unie niet betekent dat de eigen rol moet worden 
opgegeven (een onderwerp dat naar ik begrepen heb later op deze conferentie nog aan 
bod zal komen), maar wel dat standpunten nader tot elkaar worden gebracht, dat mid-
delen worden gebundeld en dat op het wereldtoneel als een team wordt opgetreden – of 
zoals dat in EU-jargon heet: dat Europa ‘met één stem spreekt’. 
 
De nationale diplomatieke diensten en de Brusselse instellingen groeien steeds meer naar 
elkaar toe onder druk van globalisering, de budgettaire nood en de veranderende bui-
tenwereld. Simpel gezegd: we moeten het beter doen met minder. En ik zie de vooruit-
gang in de praktijk, wanneer ik naar Washington, Pretoria of Delhi reis. Er wordt steeds 
meer informatie gedeeld. In sommige landen wordt zelfs gesproken over het delen van 
diplomatieke gebouwen met andere EU-Lidstaten. Wij in België kennen dat probleem 
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met onze deelstaten! Een kwestie als ‘gezamenlijke huisvesting’ van ambassades mag 
prozaïsch klinken, maar zulke signalen wijzen op iets essentieels: het wederzijds vertrou-
wen blijft groeien. Dit is het moment om voort te bouwen op dit vertrouwen. 
 
Het Europese buitenlands beleid is intussen een dagelijkse realiteit geworden voor de 28 
Lidstaten, zo mogelijk nog versterkt door de financiële en economische crisis. Wij hebben 
het tijdens de crisis gemerkt: de wereld kijkt naar elke stap die wij zetten, naar elk besluit 
dat wij nemen. Het verduidelijken van onze aanpak en van de politieke beperkingen 
waaronder wij werken, is tot vandaag van cruciaal belang, en het handhaven van de 
sterke banden en het wederzijds vertrouwen ten aanzien van onze internationale partners 
is de sleutel tot het herstel van onze economieën. In zulke tijden is een sterke diplomatie 
geen luxe die wij zouden kunnen negeren, maar een absolute noodzaak. En dat geldt 
voor elke Lidstaat. 
 
Eén ding is de afgelopen jaren veranderd: het besef dat wat aan gene zijde van de grens 
gebeurt, niet alleen een zaak is voor het betrokken buurland van de EU, maar voor ons 
allemaal. Ik voel een duidelijk verschil met het moment waarop ik mijn functie heb opge-
nomen. 
 
Om u een voorbeeld te geven: de gebeurtenissen in de Arabische wereld sinds 2011 
hebben duidelijk gemaakt dat ontwikkelingen in Tunesië of Egypte niet alleen voor Italië, 
Malta of Spanje maar voor alle Europese burgers gevolgen hebben. Dat tragische ge-
beurtenissen zoals recent nog in Lampedusa ons allen aanbelangen via het migratiepro-
bleem. Dit is een geheel nieuw inzicht! 
 
Gelet op de onrust in de wereld om ons heen, moeten wij onze verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen – ook op een gebied als veiligheid en defensie. Zijn wij echter bereid 
daar de nodige middelen tegenover te stellen? Men kijkt naar de Europese landen om te 
weten of zij bereid zijn hun rol te vervullen en hun verantwoordelijkheid op te nemen, 
zeker in ons nabuurschap. 
 
Niet alleen financieel, maar ook in termen van mankracht. Is het, in een tijd waarin wij 
budgettair de vinger op de knip moeten houden, aanvaardbaar dat wij collectief méér 
aan defensie besteden dan de Verenigde Staten, maar toch ontegensprekelijk niet het-
zelfde gewicht in de schaal kunnen leggen? 
 
Wij moeten onze financiële middelen efficiënter besteden, door onze civiele en militaire 
capaciteit meer te bundelen en te delen, door onze planningen beter op elkaar af te 
stemmen, door synergieën te ontwikkelen tussen militair en civiel onderzoek, door via 
concrete gezamenlijke projecten een aantal kritieke tekorten die de voorbije jaren aan de 
oppervlakte zijn gekomen in te vullen (ik denk bijvoorbeeld aan air-to-air-refueling, het 
zogenaamde ‘bijtanken in de lucht’). Dit betekent ook dat we op industrieel vlak meer 
zullen moeten samenwerken, om tot een meer geïntegreerde, innovatieve en competi-
tieve Europese defensiemarkt te komen, wat uiteindelijk moet bijdragen tot meer groei, 
tot meer jobs. 
 
Dit zijn stuk voor stuk belangrijke uitdagingen, en precies daarom heb ik beslist om het 
thema ‘Defensie en veiligheid in Europa’ op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende 
Europese Top, in december: om de onderlinge samenwerking nog meer te versterken, en 
een duidelijk signaal te geven dat Europa zich blijft engageren om verder werk te maken 
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van een geloofwaardig en krachtdadig Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebe-
leid. 
 
Tot slot nog het volgende. Mijn boodschap aan elk van onze landen, aan elk van onze 
diplomatieke diensten, is: zie ‘Europa’ niet als demper, maar als versterker. Wij mogen 
niet onderschatten wat wij als Unie kunnen verwezenlijken en nu al verwezenlijken. 
Zonder Europa was er geen Wereldhandelsorganisatie, geen Internationaal Strafhof, 
geen wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, geen G20. 
 
Samen verstrekken wij meer dan de helft van de ontwikkelingshulp en humanitaire bij-
stand ter wereld, en maken wij van Haïti tot Afghanistan en Syrië een groot verschil. Wij 
zijn (met de Lidstaten) de grootste hulpverleners aan de Palestijnse Autoriteit. Wij hebben 
een comprehensive approach, een holistische aanpak, waarbij het ons niet alleen om 
economie of om geld of om militaire hulp te doen is. Wij zijn met onze civiele en militaire 
missies aanwezig in 14 operaties met 7.000 mensen. Een voorbeeld: wij zijn onmisbaar 
bij de bestrijding van de piraterij langs de kust van Somalië en helpen zo één van de 
belangrijkste vaarroutes van de wereld open te houden. 
 
Wij helpen landen wetteloosheid te bestrijden. Wij dragen bij tot het opbouwen van soe-
vereiniteit, veiligheid en rechtsstatelijkheid. Kortom: soft power is geen vies begrip, ook al 
mogen we niet vergeten dat niet iedereen steeds volgens onze – morele – regels handelt. 
Dit is des te relevanter in een wereld waarin het belang van militaire wapens gevoelig 
afneemt of zijn beperkingen laat zien (Irak-Afghanistan). 
 
Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat Europa ook vandaag een boodschap heeft voor de 
wereld, als continent van vrede, als een levenswijze waar velen sterk naar verlangen.  
 
Wij blijven aantrekkelijk. Vandaar de enlargement, recentelijk naar Kroatië en op termijn 
naar de andere landen van ex-Joegoslavië (indien ze natuurlijk aan de voorwaarden vol-
doen). Vandaar ook de outreach naar het Oostelijk Partnerschap. 
 
In een veranderende wereld kunnen wij niets als vanzelfsprekend beschouwen en moe-
ten wij ons voortdurend aanpassen. 
 

Maar de geschiedenis staat aan de kant van onze 
waarden. Nooit eerder was de wereld zo 
democratisch. Dit moet ons het vertrouwen geven 
dat wij in de toekomst nog meer met één stem 
zullen kunnen spreken op wereldvlak, en ons open 
kunnen stellen voor de rest van de wereld. Ik dank 
u voor de rol die ieder van u in dit verband vervult. 
 
 
 

Herman Van Rompuy en Johan Swinnen 
 

*            * 
* 
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De verhouding tussen de EDEO en de EU-instellingen 
 
 Walter STEVENS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sta mij toe eerst en vooral u en VIRA te feliciteren voor deze 50ste verjaardag en uw jubi-
leum. Het onderlijnt de kwaliteit en de duurzaamheid van het product.  
 
Mag ik U ook danken om mij de gelegenheid te geven u toe te spreken over de dienst 
waarvoor ik werk namelijk de EDEO (Europese Dienst voor Extern Optreden) the new 
kid on the block en zijn verhouding met de andere EU-instellingen, met wie nauw wordt 
samengewerkt.  
 
Ik zal dat doen vanuit het ruimere perspectief van en voor het Europees buitenlands be-
leid en daarbij de nadruk leggen op de nieuwigheden die de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon in het algemeen en de oprichting van de EDEO in het bijzonder 
teweeggebracht hebben de drie voorbije jaren. Verder zal ik daarbij ook refereren naar 
een aantal voorbeelden die het best het nieuwe patroon van samenwerking tussen instel-
lingen op het vlak van buitenlands beleid kunnen illustreren.  
 
Laat me starten met het recente nieuws van het historisch akkoord dat is bereikt met Iran 
over het nucleaire dossier en de sleutelrol onderstrepen die de EU-Hoge Vertegenwoor-
diger en Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, (HV/VP) Catherine Ashton en haar 
team van de EDEO daarbij hebben gespeeld. Tevens wil ik U ook herinneren aan een 
ander belangrijk akkoord dat in april 2013 tot stand kwam tussen Servië en de Kosova-
ren middels een door de EU gefaciliteerde dialoog. Ook hier heeft de Hoge Vertegen-
woordiger met haar EDEO team een centrale rol gespeeld en speelt die nog steeds bij de 
tenuitvoerlegging van dat akkoord, een werk dat elke dag aanzienlijke inspanningen, 
bemiddeling en interventies vereist. Er is nog een lange weg te gaan. Maar wat is bereikt 
werd een jaar geleden nauwelijks mogelijk geacht.  
 
Andere voorbeelden zijn de Hoorn van Afrika en Somalië, een gefaalde staat waar radi-
cale islamitische groepen zoals Al Shabaab het leven totaal onveilig maakten en waar 
                                             
2 Walter Stevens is Voorzitter van het Comité voor Politiek en Veiligheid (CPV) van de EU en hoofd 

crisismanagement en planning van de EDEO. Hij is de hoogste ambtenaar van Belgische nationaliteit 
bij de EDEO. 
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piraterij de internationale zeevaartroutes teisterde. Vandaag is de piraterij grotendeels 
gestopt en op het Somalische vasteland heeft een Afrikaanse troepenmacht het grootste 
deel van het land onder controle gebracht. Er zijn een regering en een parlement aange-
treden die een begin kunnen maken met stabiliteit en ontwikkeling, ook al blijven de uit-
dagingen immens. Ook hier heeft de EU een belangrijke rol gespeeld: met haar ‘Operatie 
Atalanta’ tegen piraterij, door haar financiering van de AMISOM troepenmacht (en we 
doen dat nog steeds), door het werk van haar speciale gezant Alex Rondos die mee-
bouwt aan het politieke en diplomatieke proces, door de grote sommen aan ontwikke-
lingsgelden en humanitaire steun aan de vluchtelingen en aan de bevolking.  
 
Dat zijn drie belangrijke internationale dossiers waar de EU recentelijk een sleutelrol heeft 
gepeeld en nog speelt en een impact heeft die sterk gewaardeerd wordt door onze part-
ners, de VN, de VS maar ook de EU-Lidstaten. En dit heeft voor een stuk te maken met 
– en is voor een groot stuk te danken aan – de nieuwe structuur die het Verdrag van Lis-
sabon in het leven heeft geroepen en die zijn resultaten begint af te werpen, ook al blijft 
er ontzettend veel werk aan de winkel.  
 
Zoals bekend, is de belangrijkste innovatie van dat Verdrag op het gebied van Europees 
buitenlands beleid de creatie van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschap-
pelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU die tevens Vice-Voorzitter is van de 
Europese Commissie, in een poging om meer coherentie, cohesie en slagkracht te bren-
gen in het extern beleid van de Unie. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de Europese 
Dienst voor Extern Optreden (EDEO) die tevens de Voorzitter van de Raad, Herman 
Van Rompuy, en de Voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, elk voor wat 
betreft hun bevoegdheden op het vlak van het extern beleid, bijstaat, bijvoorbeeld in de 
voorbereiding van het dossier voor de EU-Rusland Top.  
 
De EDEO is in wezen een soort Ministerie van Buitenlandse Zaken, alleen mogen we het 
zo niet noemen. Maar het is meer. Het omvat tevens elementen van een Ministerie van 
Defensie – het huist het EUMS (Europese Unie Militaire Staf) – en van een Ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking dat een stuk van de programmering van de ontwikkelings-
hulp verzorgt. De EDEO is samengesteld uit voormalige Commissie- en Raadsambtena-
ren die zich daar met buitenlandse zaken bezighielden en tevens voor één derde door 
diplomaten die gedetacheerd zijn vanuit de Lidstaten. Dit laatste is belangrijk voor het 
ownership van de Lidstaten en brengt tevens “nieuw bloed” en dynamiek in de dienst.  
 
De Hoge Vertegenwoordiger zit de Raden Buitenlands Beleid voor in de samenstelling 
van de Ministers van Buitenlandse zaken, maar ook in de samenstelling van de Ministers 
van Defensie en van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking. De EDEO zit de 
voorbereidende Raadswerkgroepen voor, met inbegrip van het CPV (Comité voor Poli-
tiek en Veiligheid). 
Tegelijkertijd heeft de HV/VP een sleutelfunctie in de coördinatie van het buitenlands 
beleid van de EU, met inbegrip van de Commissie en dit in haar capaciteit van Vice-Pre-
sident van de Europese Commissie. Zij vertegenwoordigt tevens de EU in het buitenland 
en zit dialogen met andere landen voor.  
 
De dubbele-hoed rol van de HV/VP en de samenstelling van de EDEO (EU-ambtenaren 
en gedetacheerde ambtenaren van de Lidstaten) plaatsen beide in een centrale positie 
van draaischijf tussen de Lidstaten in de Raad en de Commissie, met een steeds duidelij-
ker substantiële initiatiefrol op buitenlands beleidsvlak.  
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Maar laat ons eerlijk zijn. De realiteit is iets complexer. Met kon niet verwachten dat de 
nieuw gecreëerde structuren van vandaag op morgen op volle toeren zouden draaien. 
Dit is werk in opbouw. Werk van lange adem. Er is veel vooruitgang geboekt maar er 
moet nog veel meer vooruitgang geboekt worden. Rome is ook niet in één dag gebouwd.  
 
Het vergde zware inspanningen en tijd om deze nieuwe dienst op poten te zetten. Er was 
geen gebouw, de medewerkers zaten verspreid, de mensen kwamen uit verschillende 
werkculturen, kenden en vertrouwden elkaar niet, er was geen gemeenschappelijk com-
putersysteem, een derde van de staf (komende van de Lidstaten) moest gerekruteerd 
worden en tegelijk dienden de EU-Delegaties (de vroegere Commissiedelegaties) bestaft 
te worden. Een hele klus terwijl verwacht werd dat de Dienst onmiddellijk resultaten zou 
neerzetten. Catherine Ashton heeft meermaals gezegd dat ze het gevoel had dat ze een 
vliegtuig moest besturen waarop men de vleugels nog aan het monteren was.  
 
Dit hele proces kan in zekere zin ook gezien worden als een vertrouwen zoekende of –
opbouwende oefening waarin oude (Commissie en Raad) en nieuwe (EDEO) institutio-
nele actoren hun plaats moesten en moeten vinden of zich dienden of dienen te herposi-
tioneren in een zoektocht naar een nieuw evenwicht dat nodig is om de doelstellingen 
van het EU-buitenlands beleid vast te leggen en te bereiken en om van de EU een echte 
strategische speler op internationaal vlak te maken die het zou moeten zijn en die ook 
anderen het willen zien worden. Dit geldt niet in het minst voor de VS die van oordeel 
zijn dat de EU een grotere rol op zich moeten nemen als security provider.  
Zijn we daar klaar voor? Het antwoord is: “we werken eraan”. 
 
Om van de EU een effectieve internationale strategische speler te maken en haar externe 
actie meer doeltreffendheid te geven moeten de verschillende politiek-diplomatieke, hu-
manitaire en veiligheids- en ontwikkelingsinstrumenten waarover het beschikt en die ver-
spreid zijn over de EDEO, de betreffende Commissiediensten zoals ECHO (European 
Community Office for Humanitarian Aid) en DEVCO (Directoraat Generaal Ontwikke-
lingssamenwerking van de Europese Commissie) en de Lidstaten beter op elkaar worden 
afgestemd en geïntegreerd in een alomvattende aanpak, zowel wat de analyse, de plan-
ning, de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging betreft. Dit is de zgn. comprehensive ap-
proach – de globale, alomvattende aanpak. Daar is het precies in het Verdrag van Lissa-
bon om te doen: de veelheid aan instrumenten van het buitenlands beleid waarover de 
EU beschikt beter op elkaar afstemmen en samenbrengen in een geïntegreerde, alom-
vattende aanpak die de effectiviteit van het Europees buitenlands optreden verder aan-
scherpt om op het terrein beter het verschil te kunnen maken. 
 
Dit kan slechts het resultaat zijn van een inspanning die ten volle gecoördineerd wordt 
door alle institutionele actoren in de EU om in onderling overleg en op basis van een 
gedeelde inschatting, de meest doeltreffende aanpak uit te werken en ten uitvoer te leg-
gen om de uitgezette Europese doelstelling te bereiken. De ervaring leert trouwens dat 
ons antwoord beter context-specifiek is en dat de idee van een one-size-fits-all oplossing 
een illusie is, rekening houdende met de complexiteit van de uitdagingen waarmee we 
vandaag worden geconfronteerd.  
 
Vinden de oude en de nieuwe institutionele spelers dat nodige nieuwe evenwicht? Geven 
ze het Verdrag van Lissabon werkelijk een kans? Speelt de EDEO daarbij zijn rol van 
draaischijf en initiatiefnemer? Ik denk van wel maar het is geen makkelijke zoektocht en 
ze vraagt inspanningen en tijd. Het is, zoals eerder gezegd, werk in opbouw.  
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Na een inloopfase is de Commissie – in wezen DEVCO, ECHO en het nabuurschapsbe-
leid – de EDEO steeds ernstiger gaan nemen, inclusief haar draaischijfrol in het buiten-
lands beleid Maar ze staat sterk op haar eigenheid en eigen bevoegdheden. Dat leidt 
soms tot spanningen. Maar is dat niet normaal met een new kid on the bloc die een cen-
trale rol te spelen heeft krachtens het Verdrag van Lissabon. Dat de Commissie boven-
dien en volgens haar eigen regels de operationele middelen voor buitenlands beleid be-
heert waarvoor de EDEO de planning verzorgt leidt soms tot moeilijkheden.  
 
Aan de kant van de Raad blijft natuurlijk de unanimiteitsregel gelden. De HV en de 
EDEO kunnen slechts dat doen waarover een akkoord kan worden bereikt onder de 28 
Lidstaten. Dat maakt de zaken er natuurlijk niet eenvoudiger op maar dat zijn de regels 
van het spel. Het is tevens belangrijk om het ownership van de Lidstaten te verzekeren. 
Het draagt ook bij tot de credibiliteit van de EU, te weten dat dit een beslissing is die ge-
nomen werd door de 28 leden. Meer overleg komt soms ook de kwaliteit van het besluit 
ten goede en zorgt ook voor een buy-in van de Lidstaten, opdat die ook hun acties op 
deze van de EU als geheel zouden afstemmen.  
 
De coördinatie-inspanningen met het doel een meer geïntegreerd beleid uit te werken 
waarbij de verschillende instrumenten op elkaar worden afgestemd – zoals voorzien en 
uitgetekend in het Lissabon Verdrag – komen echter, onder impuls van de EDEO, steeds 
nadrukkelijker op gang.  
 
Een eerste illustratie daarvan in de ontwikkeling van gezamenlijke strategieën voor 
regio’s waar de EU strategische belangen heeft, zoals deze voor de Hoorn van Afrika of 
de Sahel (reeds goedgekeurd) of voor de Grote Meren, voor Afghanistan, of de Golf van 
Guinea, waarvoor de strategieën nog in een uitwerkingsfase zijn. De voorstellen voor 
dergelijke strategieën worden ontwikkeld door de EDEO in overleg met de Commissie en 
met de Lidstaten en dan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. 
 
De methodologie voor de ontwikkeling van deze strategieën moet nog verder worden 
gefinetuned en er zijn zeker hier en daar nog hiccups maar ze verzekert een veel hoger 
niveau van gemeenschappelijk ownership en coördinatie op alle niveaus van analyse, 
voorbereiding, planning en tenuitvoerlegging dan vroeger. Voor het eerst worden ver-
schillende instrumenten die onder de bevoegdheid vallen van verschillende institutionele 
actoren in de EU (EDEO, Commissie, Raad, individuele Lidstaten, Gemeenschappelijk 
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Veiligheids- en Defensiebeleid en EU-Delegaties…) samengebracht en ingepast in een 
gezamenlijke aanpak voor het bereiken van gezamenlijk gedefinieerde objectieven.  
 
In een context van toenemende schaarse middelen kan dit bijdragen tot een beter en 
meer doeltreffend gebruik van de bestaande middelen en wordt deze methodologie een 
must: “we have to do better with less”.  
 
De ervaring leert dat het gebruik van instrumenten die niet ingepast zijn in een geïnte-
greerd beleid, doeltreffendheid missen en soms verkeerd kunnen uitpakken. Kijk maar 
naar Mali. Hoeveel ontwikkelingsgelden hebben we de voorbije jaren daar niet ingestopt 
(100 miljoen Euro van de Commissie per jaar alleen al en samen met andere donoren 
jaarlijks al gauw een klein miljard) en kijk wat er gebeurde als je vergeet de locale politici 
aan te zetten tot goed bestuur of de dialoog aan te gaan met de bevolking in het Noor-
den, of het veiligheids- en regionale element verwaarloost. Dezelfde les hebben we ge-
leerd in Somalië.  
  
Toegegeven, de gecoördineerde aanpak, waarover sprake, gekenmerkt door een geza-
menlijk institutioneel ownership, moet verder ontwikkeld worden en dient gerepliceerd te 
worden in de verschillende stadia van de Europese externe actie om succesvol te zijn – 
op het vlak van analyse, het formuleren van objectieven, planning, alsook op het vlak 
van uitvoering.  
 
Een ander voorbeeld daarvan is de respons die de EU heeft ontwikkeld in antwoord op 
de veiligheids- en humanitaire crisis in haar zuidelijke buurlanden. Hiervoor werd een 
crisisplatform opgericht (zoals voor Syrië of Libië of Egypte) dat alle verantwoordelij-
ken van de verschillende EU-instellingen samenbrengt, inclusief EUMS, ECHO, DEVCO. 
Daar worden informatie en analyses uitgewisseld en zekere afspraken gemaakt over 
doelstellingen en acties. Ook hier blijft het werk in opbouw en zou de afstemming beter 
kunnen. Iedereen wil wel coördineren maar niemand wil gecoördineerd worden. Maar 
toch is de vooruitgang opmerkelijk. 
 
Vanwege haar specifieke rol en functie zit de HV/VP of haar vertegenwoordiger, in casu 
de Secretaris-generaal van de EDEO, deze bijeenkomsten voor. De EDEO heeft er een 
belangrijke coördinerende en initiatief rol.  
 
Ik kan ook de oprichting vermelden van ad-hoc task forces die, volgens hetzelfde prin-
cipe, alle verantwoordelijken van de verschillende EU-instellingen samenbrengen, vaak 
eveneens met de belangrijkste internationale actoren die de EU-belangen van vrede en 
stabiliteit delen. Een voorbeeld hiervan is de Task-force voor Birma/Myanmar voorgeze-
ten door de EDEO.  
 
Een ander belangrijk lopend initiatief is dat van gezamenlijke programmering (EDEO 
en Commissie) van ontwikkelings- en andere hulpprogramma’s van de EU om deze beter 
in te passen in het uitgestippelde beleid, en de doeltreffendheid en de samenhang van de 
actie te verbeteren, met in acht name uiteraard van hun eigenheid. Ook de coördinatie 
met de acties van de Lidstaten is aan de orde. Eveneens de verhoogde coördinatie tus-
sen de EU-Delegaties op het terrein en de Ambassades van de Lidstaten past in dit 
plaatje. Iets waarover de volgende spreker, ambassadeur Angelina Eichorst, zeker iets 
meer zal zeggen.  
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Een hiermee samenhangend verhaal is dat van de zogenaamde exit strategieën van 
onze GVDB missies, bv. onze SSR (Security Sector Reform) missie voor de Congolese 
politie en het Congolese leger of nog de rule of law missie in Irak. Dit zijn, in essentie, 
crisis management instrumenten die niet passen voor een lange termijn aanpak. Om de 
duurzaamheid van de EU-aanpak te verzekeren dient hun werk te worden overgenomen 
door andere, meer lange termijn instrumenten van de Commissie. Dit lijkt evident maar 
is het niet altijd. Tijdslijnen lopen niet altijd even gepast en er zijn verschillende planning 
en budgettaire procedures aan de orde. Bovendien is de initiatiefrol van de Commissie 
overheersend in haar ontwikkelingsprogramma’s en hun uitvoering. Het verzekeren van 
de juiste sequentie en een coherente planning tussen deze verschillende instrumenten die 
elk onder het beheer vallen van verschillende EU-institutionele actoren, elk met hun 
eigen procedures is verre van eenvoudig. Maar het is nodig. De Lidstaten blijven hierop 
terecht aandringen en de EDEO zal alles in het werk stellen om haar rol van initiatief en 
draaischijf ten volle te benutten.  
 
Zoals U kunt zien, hebben alle praktische voorbeelden die ik heb aangehaald een ge-
meenschappelijk principe ten grondslag, dat ook in de essentie van het Lissabon Verdrag 
zit vervat, nl. de comprehensive approach in de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het Europees buitenlands optreden. Leek deze term de laatste maanden slechts een 
soort buzz-word in het steeds maar evoluerende EU-jargon, dan mag en kan het belang 
ervan niet worden onderschat. De ontwikkeling van een ware alomvattende, geïnte-
greerde benadering voor de externe actie van de EU is ongetwijfeld een proces dat tijd 
en blijvende inspanningen van alle betrokkenen zal vereisen. De joint communication 
van de HV en de Commissie over deze Comprehensive Approach die in voorbe-
reiding is heeft tot doel het nodige strategisch kader te bieden waarbinnen de metho-
dologie zich verder kan ontwikkelen en ingebed worden in de verdere ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het EU-buitenlands beleid.  
 
Dit proces zal natuurlijk allicht verdere structurele aanpassingen vereisen, met inbegrip 
van het institutioneel kader en van de functionering van de EDEO. Een eerste gelegen-
heid om een stand van zaken op te maken van de bereikte resultaten en voorstellen uit te 
werken voor mogelijke aanpassingen heeft zich recentelijk aangediend met de lopende 
EDEO review die werd ingeleid met het rapport van de HV, 3 jaar na de creatie van de 
EDEO. In de aanbevelingen in haar rapport, legt de HV in het bijzonder de nadruk op de 
noodzaak om de coördinerende rol van de volgende HV/VP te versterken door hem of 
haar daadwerkelijk de geregelde bijeenkomsten te laten voorzitten van de Commissaris-
sen belast met de verschillende aspecten van het EU-buitenlands beleid en tevens de 
coördinerende rol van de EU-Delegaties op het terrein te versterken, het onderwerp van 
de volgende spreker.  
 
Als we de dag van vandaag het verschil willen maken, hebben we een geïntegreerde en 
doeltreffend Europees buitenlands beleid nodig. Het Verdrag van Lissabon, de aanstel-
ling van een HV/VP en de oprichting van de EDEO is hiertoe een serieuze aanzet gege-
ven. Er werd belangrijke vooruitgang geboekt, met resultaat. Maar er blijft veel werk aan 
de winkel. Rome is niet op één dag gebouwd. Lissabon ook niet.  
 
Dank voor uw aandacht.  
 

*            * 
* 



   37 

Praktische samenwerking en overleg op het terrein 
 
 Angelina EICHHORST 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn dank gaat uit naar de Voorzitster van de Senaat Mevrouw Sabine de Béthune, de 
Voorzitter van VIRA, ambassadeur Johan Swinnen, VIRA voor de organisatie van deze 
bijeenkomst (en proficiat met uw vijftigjarig jubileum), naar mijn goede vriendin en bron 
van inspiratie Dr. Lieve Fransen, naar u allen hier aanwezig.  
 
Ik ben de laatste spreker voor de koffie en zal mij zeker aan de tijd proberen te houden.  
Mij werd gevraagd om toch vooral een – kritische – blik te geven op de werking van het 
overleg tussen de Lidstaten en de  Delegatie van de EU (EUDEL) in de praktijk. Ik zal 
daarom wat meer zeggen over:  
 
1) de samenwerking tussen de EUDEL en ambassades van Lidstaten op het terrein (in-

nig, of juist niet?).  
2) Antwoord geven op de vragen: hoe voeden en inspireren wij ons op de oriënteringen 

en instructies die van Brussel komen, en hoe sleutelen we zelf mee aan dat beleid 
(wederzijdse bevruchting, wisselwerking, wederzijdse verrijking, er bestaan daar veel 
mooie woorden voor)?  

3) Hoe gaan we ter plekke om met nationale belangen en ambities? Wordt dat soort 
activisme (niets verkeerd mee op zich) harmonieus geïntegreerd in een globaler 
perspectief en wordt de nationale dynamiek positief benut of geëxploiteerd? Voelt 
men dat beter aan op het terrein dan in Brussel of spelen bepaalde handicaps parten? 

                                             
3 Angelina Eichhorst is EU-ambassadeur en delegatiehoofd (EUDEL) in Libanon te Beiroet. 
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4) Het is evident dat de (wisselende) situatie(s) in het Midden Oosten en dus niet alleen 
in Beiroet (een) uitgelezen testcase(s) is (zijn) in de benadering van de EDEO. Helaas 
zal de tijd het mij niet toestaan om veel over de gebeurtenissen in deze regio te 
spreken, en hoe de EU daarop heeft gereageerd of juist niet, ofschoon wij natuurlijk 
cruciale ontwikkelingen zien plaatsvinden en er ook soms actief aan deelnemen – om 
het zes maanden Iran – P 5 + 1 akkoord van gisterenochtend maar te noemen. Dit is 
natuurlijk een geweldige doorbraak voor de diplomatie en dat is uiteindelijk waar het 
om gaat. 

 
Sinds het Verdrag van Lissabon, waarbij het Hoofd van de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) de Permanente Voorzitter werd van de Raad van Buitenlandse Zaken, 
is de samenwerking tussen een  Delegatiehoofd van de Europese Unie in een niet-Euro-
pees land, met de ambassadeurs van de Lidstaten, van cruciaal belang. In Libanon zijn 
24 Lidstaten geaccrediteerd vanwaar 19 ook daadwerkelijk aanwezig zijn ter plekke en 
vijf niet-resident zijn: Ierland, Portugal, Kroatië, Estland en Slovenië. Niet geaccrediteerd 
zijn Malta, Luxemburg, Litouwen en Letland. 
 
Zo’n groot aantal maakt uiteraard onze vergaderingen levendig: we zijn steeds met velen 
rond de tafel. Eigenlijk komt iedereen altijd, en we hebben tevens vanaf het begin (ik ben 
in januari 2011 begonnen – dus net nadat de EDEO officieel was gelanceerd) heel nauw 
samengewerkt.  
 
Er was intern vooreerst de noodzaak om de zaak te structuren met een visie, een beleid, 
een plan en een secretariaat – beslissing over welke werkgroepen samen moeten komen 
(sommigen bestonden al tijdens de vorige formule met een zes-maandelijks roterend 
Voorzitterschap). En ik heb er zelf, na Lissabon, op gestaan dat we een Militaire Atta-
chésgroep hebben. Wij zijn de eerste Delegatie ter wereld die een eigen military expert 
hebben (een heuse kolonel). Ik wilde ook dat de verschillende werkgroepen juist de be-
langrijke punten door moeten geven naar hun respectievelijke ambassadeurs. Een aantal 
Lidstaten vroeg om toch zo min mogelijk ‘cultuur’ te doen in Europees verband.  
 
Belangrijk ook om te kijken hoe deze werkgroepvergaderingen zich verhouden tot de 
maandelijkse – minimaal/meestal twee maal per maand – vergaderingen van de ambas-
sadeurs. Wij hebben een totaal van negen Werkgroepen, met minimaal 70 EU-vergade-
ringen per jaar, dus dat is gemiddeld twee maal per week. Elke vergadering (behalve de 
Consulaire/Schengen en Militaire groep – daar hebben we co-voorzitterschap) wordt 
voorgezeten door een medewerker van de Delegatie. Ikzelf zit de vergadering voor op 
ambassadeursniveau. Ik doe alle vergaderingen, als ik er niet ben is er geen vergadering. 
 
Het eerste jaar was globaal een jaar van trial and error, ofschoon het bij ons allemaal 
redelijk goed is gegaan. Een aantal procedures moest uitgewerkt worden zoals met be-
trekking tot statements, demarches etc. We hebben in Libanon elk jaar een ‘retraite’ op 
ambassadeursniveau ingevoerd waar we openlijk met elkaar van gedachten wisselen 
over de manier van samenwerken en waar we strategische prioriteiten opstellen. Nu we 
alle procedurele stappen vooruit zijn – of liever gezegd achter ons hebben – rest vooral 
de vraag hoe wij het beste op een veilige wijze schriftelijke informatie kunnen delen. 
Vooralsnog maakt de Delegatie rapporten op van elke werkgroepvergadering, en de 
Voorzitter van de Werkgroep geeft actiepunten door waar de ambassadeurs zich, indien 
nodig, over buigen.  
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Ter plekke proberen we waar dat nodig en nuttig is, een aantal acties samen te doen. Zo 
gaan we minstens twee keer per jaar bij de Eerste Minister in overleg. In 2012 hebben we 
gezamenlijk de diverse politieke leiders gezien, met de President van de Republiek heb-
ben we een aantal ‘EU-vergaderingen’ gehad, en in alle gevallen bereidt de Delegatie 
een Statement voor, evenals het officiële persbericht, en neemt als eerste het woord tij-
dens de vergadering. Ik doe heel veel aan public diplomacy, vrijwel uitsluitend op basis 
van informatie of instructies van het Hoofdkwartier of op basis van de uitkomst van onze 
discussies met collegae ter plekke.  
 
Specifieke instructies voor mijn eigen politieke vergaderingen – en dat zijn er heel veel – 
krijg ik zelden, en dat mis ik wel. Ik zie sommige collegae met duidelijke instructies voor-
bij komen, terwijl wij, vind ik, moeten improviseren met veel common sense en intuïtief 
het vertrouwen moeten zien te winnen van onze gesprekspartners. Het is gelukkig zo dat 
we wat betreft Libanon redelijk hoog op de agenda staan van de Club van mijn gewaar-
deerde collega Stevens, en van de Hoge Vertegenwoordiger zelf die drie keer in Libanon 
is geweest en daar duidelijk heeft uiteengezet hoe zij over een aantal zaken denkt. We 
gaan nu voor de zesde Foreign Affairs Council Conclusies (FAC) in de afgelopen drie 
jaar en die Conclusies hebben me ook altijd een goed referentiekader gegeven. Er is dus 
wel degelijk beleid, maar wij moeten daar ter plekke wel leven in blazen. Dat werkt over 
het algemeen goed, maar het is mijn indruk dat het dagelijkse werk toch sterk afhangt 
van de persoon als Hoofd van de EU-Delegatie. 
 
Gezamenlijke werkbezoeken zijn zeer belangrijk voor ons, ook vanuit Brussel. In 2011 
had ik drie Europese Buitenland Ministers op bezoek – samen – om de ‘Europese bood-
schap’ te verkondigen. Ook de CPV ambassadeurs zijn bij ons geweest, zij maken ten-
slotte het beleid. Maar onlangs hadden wij, ter plekke, een boeiende discussie over de 
vraag hoe wij, ambassadeurs in Libanon, onze collegae ambassadeurs in de regio kun-
nen vragen om Libanon in hun speaking points op te nemen…. Ik voel dat, juist omdat 
we een redelijk hoog niveau van ambassadeurs in Libanon hebben, sommigen ietwat 
ongeduldig zijn met hun eigen hoofdkwartier en liever zelf wat vaker het heft in handen 
willen nemen. Als voorzitter moet ik dan uiteraard voorzichtig te werk gaan, maar ook 
weer niet té, want ja, je bent de voorzitter, nietwaar?  
 
Statements in het bijzonder zijn een uitdaging, omdat die van ons, en dan bedoel ik de 
EDEO, bijna altijd ‘laat’ komen, vooral als het om een plotselinge gebeurtenis gaat. Het 
zal nog wel even duren voordat sommige Lidstaten op de HV willen wachten voordat ze 
zelf iets naar buiten brengen. Het zal ook nog even duren voordat een Minister van een 
Lidstaat die een bezoek brengt aan Libanon om de aanwezigheid van het Delegatiehoofd 
vraagt, bij het diner, of tijdens een vergadering… Maar een aantal Lidstaten doet dat 
inmiddels wel en dat wordt dan ook zeer gewaardeerd. Mij wordt tevens meer en meer 
door de Lidstaten gevraagd om zaken naar voren te brengen tijdens mijn eigen werkbe-
zoeken die handel betreffen, of consulaire aangelegenheden. Ook als het gaat om ont-
wikkelingssamenwerking worden we bijna altijd gevraagd om een extra woordje te doen 
bij de lokale autoriteiten. Het is wel belangrijk om te zien dat er vertrouwen is naar de EU 
toe, bij onze Lidstaten en bij onze Libanese partners. 
 
Voor Europa heb ik in Libanon vanaf het begin voor drie principes gekozen. 

 Wij praten met iedereen: groot belang van diplomatie en dialoog in plaats van dwang 
of confrontatie.  
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 We werken op basis van vertrouwen (als mediator/bemiddelaar – die rol moet nog 
uitgewerkt worden) en  

 staan voor duidelijke waarden (niet alleen belangen). Ik ben het zeer eens met 
Voorzitter van Rompuy dat de ‘waarden’ die wij voorstaan, onze toegevoegde 
waarde uitmaken. 

 
We zijn steady, consistent, een betrouwbare partner; geven relatief veel financiële steun 
en hebben ‘waar nodig’ voor elke euro die we uitgeven resultaten. Maar in Libanon zijn 
we tevens de grootste hulpverlener voor veiligheid (de United Nations Interim Force in 
Lebanon troepen – UNIFIL – niet te vergeten) en humanitaire assistentie en we hebben 
jarenlang aan een echt reformprogramma gewerkt. 
Mijn collegae ambassadeurs zijn meegegaan in deze principes ofschoon het even tijd 
kostte om iedereen in Libanon op een gelijke lijn te krijgen, en zo kom ik bij mijn derde 
punt: ik heb Lidstaten altijd aangemoedigd om toch zeker hun eigen bilaterale agenda 
voor te staan wat betreft handel en ontwikkelingssamenwerking – maar sta qua politieke 
samenwerking op mijn strepen, ik bedoel daarmee dat we in ieder geval moeten 
proberen eenzelfde boodschap uit te dragen. Ik zie dit juist als een kracht, geen obstakel.  
 
Waar zijn nu dan de echte uitdagingen? 
 

 Het permanente Voorzitterschap is gewoon zwaar – het vergt veel meer krachten en 
personen dan wij nu tot onze beschikking hebben, en we hebben nog niet echt alle 
middelen gekregen. Daar staat dan wel weer tegenover, zoals Voorzitter van Rompuy 
aangaf, dat de continuïteit in één persoon het vertrouwen vergroot en de geloofwaar-
digheid van de entiteit die we voorstaan. 

 Collegae voelen zich soms veel minder Europees of Europeaans dan me lief is: er zijn 
er nog steeds die zelfs tijdens hun eigen nationale feestdag met geen woord reppen 
over Europa. Sommige collega’s weten zelf niet voldoende hoe Europa werkt, hebben 
nooit in Brussel gewerkt, Brussel zelfs nooit bezocht. Dat is nog een grote handicap 
voor onze samenwerking ter plekke. 

 Net als binnen Europa is er bij ons steeds de kwestie: voor de een is er teveel Europa, 
voor de ander te weinig. 

 Lokaal gaan we vaak sneller dan Headquarters (militaire zaken, Crisis Reponse and 
Operation Coordination – CROC – evacuatie werk, public diplomacy…), en sommige 
ambassadeurs gaan gewoon super-snel, super rapide, terwijl EDEO niet altijd vol-
doende in staat is alert te reageren. 

 
Er is zoals u weet regelmatig overleg over onze manier van werken – op Ministerieel ni-
veau en op het niveau van de Secretarissen-Generaal. Uit het rapport van Lady Ashton 
van juli blijkt dat over het algemeen de samenwerking in de praktijk en on the ground 
goed gaat. Er is veel coördinatie en coöperatie; ik heb u al verschillende voorbeelden ge-
noemd. Wat beter zou kunnen is denk ik nog meer politiek overleg, meer burden-sharing 
op politiek niveau (wij worden soms nog teveel als een secretariaat gezien), en ‘recipro-
citeit’.  
 
Voorzitter, u heeft ons plezier en inspiratie toegewenst. Ik deel deze wens en probeer zo-
veel mogelijk het positieve in ons werk naar voren te brengen. Toen Voorzitter van Rom-
puy het Worldbook of Happiness naar alle wereldleiders rondstuurde was ik zo onbe-
scheiden om ook een kopie te vragen (er werd mij netjes te verstaan gegeven dat ik niet 
op de distributielijst stond) maar ik heb allerlei uitspraken en citaten eruit gebruikt voor 
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mijn eigen toespraken, vooral het oxygen, het ‘zuurstof’ aspect. Dat is wat onze partners 
in Libanon willen horen en vooral: nodig hebben. Genoeg oorlog en verderf. We moeten 
naar de wederopbouw toe. Terug naar onze beginselen zoals Professor Wouters zo mooi 
aangaf. Naar vrede en veiligheid, hechte economische samenwerking en een sterke soli-
dariteitsagenda. Samen als EU en met en voor iedere Lidstaat afzonderlijk.  
 
Ik dank U allen van harte. 
 

*            * 
* 
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Synthese van de interventies 
 
 Robert VANDEMEULEBROUCKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De evolutie naar een ééngemaakte diplomatieke dienst betekent nog geen ééngemaakt 
beleid. Die strepen is de EDEO aan het verdienen (zie verder). Een dienst vervangt im-
mers nog geen beleid. Toch komt de EDEO stilaan op kruissnelheid en de eerste resul-
taten worden zichtbaar: door de actie van de HV en de EDEO hebben de Kosovaren en 
Serviërs op 19 april 2013 een akkoord tot normalisering van hun betrekkingen onderte-
kend, de Unie speelt in het Kwartet (VN, VS, Rusland en EU) een belangrijke rol in het 
vredesproces in het Midden-Oosten, de Dienst heeft op 24 november 2013, dus net één 
dag vóór dit Colloquium, in het kader van de P 5 + 1-gesprekken (de vijf permanente le-
den van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland) met Iran over het nucleaire dossier succes 
geboekt met een eerste voorlopig akkoord.  
 
In perspectief gezien: het is het eerste akkoord dat tussen Iran en de P 5 + 1 tot stand 
komt sinds de bezetting van de VS-ambassade in Teheran in 1979 en het belang ervan 
kan dus moeilijk worden onderschat. 
 
Een vast voorzitterschap op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders, dat in 
wezen het roterende voorzitterschap vervangt is thans een feit en het is veel efficiënter en 
doeltreffender. Het betekent ook dat bepaalde kwesties niet meteen hoeven te worden 
opgelost en dat de Lidstaat in de voorzitterszetel niet onmiddellijk behoeft te scoren. Men 
kan wachten tot de tijd rijp is voor een akkoord. 
 
Buitenlandse betrekkingen kunnen niet zonder welomschreven objectieven verlopen. Het 
bepalen van een strategische koers is de belangrijkste taak van de Europese Raad. 
Daarom staan haast altijd buitenlandse kwesties op de agenda van de Raad. Dit moet 
het gevoel van eigen verantwoordelijkheid vergroten en een groepsgeest tot stand bren-
gen. De Europeanen belichamen inderdaad een bepaalde visie en aanpak (of het gebrek 
er aan). 
 
Natuurlijk zitten niet alle Lidstaten op dezelfde golflengte. Dat is in bepaalde netelige 
kwesties al gebleken (Syrië, Mali, Libië, Iran, het Israëlisch-Palestijns conflict). Maar de 
Europese landen geven er zich wél rekenschap van dat het de moeite loont zaken door te 
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praten, net omdat het bundelen van de krachten zo’n grote meerwaarde oplevert. Het 
betekent niet dat de eigen rol moet worden opgegeven maar wel dat standpunten nader 
tot elkaar worden gebracht, dat middelen worden gebundeld en dat op het wereldtoneel 
als één team wordt opgetreden. Daardoor geniet de Unie van een breder respect in de 
wereld. 
 
De nationale diplomatieke diensten groeien steeds meer naar elkaar toe onder druk van 
de mondialisering, de budgettaire moeilijkheden en de veranderende buitenwereld. Het 
Europese buitenlands beleid is dus intussen een dagelijkse realiteit geworden voor de 28 
Lidstaten, zo mogelijk nog versterkt door de financiële en economische crisis. 
 
Wat in de afgelopen jaren is veranderd: het besef dat wat aan gene zijde van de grens 
gebeurt, niet alleen een zaak is van het betrokken buurland van de EU, maar van de 
ganse Unie. De gebeurtenissen in de Arabische wereld hebben duidelijk gemaakt dat 
ontwikkelingen in Tunesië, Libië of Egypte niet alleen voor Italië, Malta of Spanje gevol-
gen hebben maar voor alle Lidstaten. Gelet op de onrust in de wereld om ons heen, 
moet de Unie haar verantwoordelijkheid kunnen opnemen, ook op gebieden als veilig-
heid en defensie. Financiële middelen moeten efficiënter worden besteed door de civiele 
en militaire capaciteiten meer te bundelen en te delen, door planningen beter op elkaar 
af te stemmen, door synergieën te ontwikkelen tussen militair en civiel onderzoek en 
door de in de voorbije jaren opgestapelde kritieke tekorten weg te werken. Ook op indus-
trieel vlak moet nauwer worden samengewerkt om tot een meer geïntegreerde, innova-
tieve en competitieve Europese defensiemarkt te komen. 
 
In één woord: de Unie moet tot een comprehensive approach komen om een geloof-
waardige, effectieve internationale strategische speler te worden. Daarvoor moeten de 
doelstellingen die de EDEO uitwerkt op politiek, diplomatiek, veiligheids-, humanitair en 
ontwikkelingsvlak beter op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd in een alles omvat-
tende aanpak (analyse, planning, ontwikkeling en tenuitvoerlegging). De one-size-fits-all 
oplossing is een illusie, gezien de complexiteit van de uitdagingen. Uiteraard blijft de 
unanimiteitsregel in de Raad van kracht, wat betekent dat de HV en EDEO in overleg 
met de Commissie en met de Lidstaten alleen dàt kunnen uitvoeren waarover een ak-
koord wordt bereikt . 
 
De voortdurende coördinatie-inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Bestaan al 
of staan in de steigers: gezamenlijke strategieën voor regio’s waar de Unie gemeenschap-
pelijke belangen heeft (de Hoorn van Afrika, de Sahel, het Gebied van de Grote Meren, 
Afghanistan, de Golf van Guinea).  
 
De boodschap? Zie Europa niet als demper, maar als versterker. Samen met haar Lid-
staten verstrekt de Unie méér dan de helft van de ontwikkelingssamenwerking en huma-
nitaire bijstand ter wereld. Zij is de grootste hulpverlener van de Palestijnse Autoriteit 
(PA). Met civiele en militaire missies is de Unie aanwezig in 14 operaties met 7.000 man 
personeel. De Unie is onmisbaar bij het bestrijden van de piraterij langs de Somalische 
kust en helpt zo één van de belangrijkste vaarroutes ter wereld open te houden. 
 
Verder zijn er nog: het gebruik van soft power in de strijd tegen wetteloosheid, in het bij-
dragen tot het opbouwen van soevereiniteit en veiligheid en het opbouwen van de 
rechtsstaat. Het respect voor de ‘ander’ staat centraal, want niet iedereen handelt volgens 
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onze –morele – regels. Het belang van militaire wapens neemt overigens relatief af en 
laat zijn beperkingen zien. 
 
De organisatie en de opdracht op het terrein in het buitenland sinds de inwerkingtreding 
van EDEO drie jaar geleden worden accuraat in het daglicht gesteld door de EUDEL-
ambassadeur in Libanon. In fine van haar bijdrage verwijst zij concreet zowel naar de 
plus- als minpunten van de groeiende samenwerking tussen de EUDEL-ambassadeur en 
de ambassadeurs van de Lidstaten op het terrein en suggereert zij wat beter kan. 
 

*            * 
* 
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Bijdrage Dirk WOUTERS4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag onderwerp ik me aan de vraag naar een terugblik op de ontwikkeling van de in-
ternationale rol van de EU met inbegrip van haar buitenlands en veiligheidsbeleid. Het 
feit dat ik Belg en Europeaan ben heeft natuurlijk wel enig effect op de dingen die ik ga 
zeggen. En als ik de ‘wij’ vorm hanteer, komt die ‘wij’ met een waarschuwing. Het gaat 
wel degelijk om een persoonlijke getuigenis en om persoonlijke beschouwingen. 
 
1. Een eerste belangrijke overweging is dat de wereld zelf de afgelopen vijf decennia 
grondig veranderd is en dat de Europese Unie die verandering moet proberen te ‘be-
vatten’ en te ‘verwerken’ in een eigen visie, een eigen ambitieniveau en een eigen orga-
nisatie. Zo konden bijvoorbeeld tot voor enkele jaren de Verenigde Staten en Europa 
samen voor een groot deel de vraagstukken van internationale politiek en internationale 
veiligheid als het ware besturen, met inbegrip van de vragen die een bedreiging voor de 
wereldvrede vormden. Die situatie bestaat vandaag niet meer en ik vind dit één van de 
belangrijkste ontwikkelingen die we hebben meegemaakt. Die wat ontnuchterende vast-
stelling werd recent nog aangescherpt vanuit Washington. Europa wordt duidelijk uitge-
nodigd om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en om zelf meer autonoom op te 
treden in vraagstukken van defensie en veiligheid. De Amerikaanse macht erodeert 
waarschijnlijk sneller dan we denken en dat verzwakt verder het duo Amerika/Europa. 
De VS geven de indruk minder dan vroeger internationale engagementen te willen aan-
gaan, zeker op militair vlak. Dat is in ieder geval de lezing die we kunnen maken van de 
discussie tijdens afgelopen zomer in Washington rond het vraagstuk van een militair op-
treden in Syrië. Het vooruitzicht van een allesomvattend handels- en investeringsakkoord 
tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan een interessante correctie worden 
op de huidige relatie, zeker in de mate dat het politieke potentieel van dit akkoord verder 
wordt uitgebouwd. 
 
2. Een tweede belangrijke overweging slaat op de houding van de Europese Unie 
tegenover de grote bevrijdingsbewegingen en de grote democratische revolu-
ties die we hebben meegemaakt in de afgelopen decennia: in Europa zelf, in Latijns 
Amerika, in de Arabische wereld. En hier kunnen we zeker spreken van een wonder voor 
wat betreft het antwoord van de Europese Unie op de democratische revoluties in Mid-
                                             
4 Dirk Wouters was Belgisch Permanent Vertegenwoordiger bij het Politiek- en Veiligheidscomité van de 

Europese Unie (2003-2009), alvorens diplomatiek adviseur van Premier Herman Van Rompuy te 
worden. Nadien werd hij kabinetchef van de minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 
(2009-2011). Sinds 2011 is hij Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie . 
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den en Oost Europa. Oorlog is lang de natuurlijke toestand geweest in Europa. Churchill 
zei zelfs dat de geschiedenis van Europa een geschiedenis van oorlog is. Het is dus een 
wonder dat de val van het communisme op het Europese continent zonder geweld 
plaatsvond. Het feit dat Europa een hele reeks revoluties achter de rug heeft zonder zo’n 
uitkomst, is op zijn minst te danken aan het bestaan van een groter kader waarin Euro-
pese landen een plaats kunnen vinden. Met alle respect, maar Centraal- en Oost-Euro-
pese landen zijn in een aantal opzichten niet uitzonderlijk stabiel, af en toe komen we 
nog eigenaardige regeringen tegen en toch maakt dat geen groot verschil, omdat er een 
Europees kader is waarbinnen we erin slagen normen te handhaven die naar ons idee 
Europees zijn. Die rol van stabiliteit en stabilisering heeft de Europese Unie uitmuntend 
vervuld en dat was niet vanzelfsprekend. Dit wonder op het eigen Europees continent 
contrasteert met de reactie op de gebeurtenissen in de Arabische wereld, waar we onder-
schatten dat een mogelijk uit de hand lopen van de gebeurtenissen, in de eerste plaats, 
en misschien zelfs exclusief, gevolgen voor Europa zal veroorzaken. Maar op het eigen 
continent een sterke organisatie neerzetten met geïntegreerde instellingen die mee helpen 
normen en wetten uitvaardigen die geweld overbodig maken, dat is een prestatie. Natie-
staten afschaffen is geen doel. Ervoor zorgen dat ze zich op een verstandige manier ge-
dragen wél. 
 
3. Dit laatste brengt me tot de algemene opstelling en projectie van Europa in 
de wereld. En daar valt op dat we steeds zijn blijven geloven in multilaterale sa-
menwerking, niet als een platform waar de EU eigen belangen nastreeft, maar als een 
aparte superieure orde. Het valt op dat de nieuwe grote spelers in de wereld dat anders 
benaderen. China bijvoorbeeld neemt multilateraal bestuur in het domein van veiligheid 
en wapenbeheersing niet al te ernstig, maar is wel bereid om globaal mee te spreken, 
vooral wanneer het een eigenbelang ziet, over economische onderwerpen. Rusland doet 
voor een deel het omgekeerde: terughoudend op economische onderwerpen maar open 
voor afspraken in veiligheidsvraagstukken. Beide landen spreken misschien wel van mul-
tilateralisme maar zien dat als een instrument en een tactiek om eigen belangen te verde-
digen, terwijl Europa, misschien naïef, dat als een inherente en superieure bestuursorde 
ziet. Daarom blijft het interessant vast te stellen dat er een grote verwachting blijft bestaan 
in bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse landen en Aziatische landen (denk aan Japan), 
opdat Europa het fenomeen van de globalisering zou helpen ‘beschaven’. De 
beschaving van de globalisering blijft een belangrijke internationale opdracht en 
beantwoordt vandaag nog altijd aan een verwachting. Nog in dit verband wil ik 
opmerken dat ik nooit een organisatie ben tegengekomen die zoveel steun geeft aan 
internationale rechtsregels, aan normen en waarden. En ik bedoel steun met inbegrip 
van financiële steun. Denk aan humanitaire steun, ontwikkelingssamenwerking, non-
proliferatie of zelfs steun aan eigen buren (Turkije krijgt 2 miljard Euro pre-accessie 
steun!). 
 
4. Een andere overweging gaat over economie en handel. In de eerste plaats heeft 
de globale en Europese economische crisis belet om de immense belofte van het Lissa-
bon Verdrag waar te maken, d.w.z. de belofte om een nieuwe energiestoot te geven aan 
het GBVB/GVDB. We zijn destijds aan onze grote partners gaan vertellen dat er iets fun-
damenteels ging veranderen dank zij het Lissabon Verdrag en dat is vooralsnog niet ge-
beurd. Ten tweede blijft de kern van de bilaterale relaties tussen de Europese Unie en 
zijn (strategische) partners in de wereld, een harde economische en handelskern. Ten 
derde blijft de interne markt van Europa een ontzettend belangrijke troef in het interna-
tionaal optreden. De 28 aparte markten van de EU-Lidstaten zijn ongetwijfeld goed ont-
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wikkeld en bieden elk afzonderlijk vele mogelijkheden. Maar als we internationaal 28 
kleinere markten voor de prijs van één grote markt kunnen aanbieden, spreken we van 
een echte troef. Daarom is het arsenaal aan instrumenten dat verbonden is aan die ge-
meenschappelijke markt, zoals handels- en associatieakkoorden, tariefpreferenties, quo-
taverhogingen, hulp, leningen en andere, even belangrijk als de instrumenten in andere 
domeinen (politieke en diplomatieke verklaringen, negatieve maatregelen zoals sancties). 
 
5. (in antwoord op de vraag van Professor Coolsaet). Mensen identificeren zich graag 
met succes, ook met succes in het buitenlands beleid. Maar wat is succes? Vond u het 
belangrijker dat Jimmy Carter een lange ingewikkelde Midden Oosten onderhandeling 
succesvol afrondde met de Camp David akkoorden? Of vond u het belangrijker dat Pre-
sident Reagan doeltreffend tussenkwam met militaire middelen in bepaalde Centraal 
Amerikaanse crisissituaties? Volstaat het dat de Europese Unie de rest van de we-
reld beïnvloedt met haar model van een vrijwillige, democratische, vredelie-
vende en welvarende samenwerking tussen buurlanden? In het debat over succes 
en mislukking in het buitenlands beleid, blijft de Europese Unie met een handicap zitten 
zolang aanhoudend, misschien ten onrechte, gedacht wordt dat macht zich vooral militair 
uitdrukt. De positieve resultaten van het optreden van de Europese Unie zijn ook vaak 
onzichtbaar, kleinschalig en ver afgelegen (voorbeelden: het helpen oplossen van een 
dertigjarige burgeroorlog in Aceh, het opleiden van de Palestijnse politie met goede re-
sultaten in ordehandhaving, het op punt stellen van een betaalketen voor het Congolese 
leger zodat de militairen op het einde van de maand hun loon uitbetaald zien, het helpen 
wegwerken van de achterstand van justitie in Kosovo, de strijd tegen de piraterij, Servië-
Kosovo). 
 
6. Dit brengt me bij een overweging over veiligheid en defensie. Gedurende meer 
dan 10 jaren hebben we in de Europese Unie enorme inspanningen geleverd om mili-
taire en civiele capaciteiten op te bouwen voor internationaal crisisbeheer, alsmede in-
spanningen voor het rationaliseren en beter delen van middelen. Tussen 2003 en 2009 – 
mijn periode in het CPV- heeft de EU niet minder dan 27 missies gelanceerd. Na het 
Lissabon Verdrag volgde een periode van droogte en de aanvankelijke drive voor het 
GVDB ebde weg. Lovenswaardige pogingen tot regeneratie kwamen er vanuit het Euro-
pees Defensie Agentschap, het ‘Weimar Proces’, het Franse en Poolse Voorzitterschap, 
het ‘Gent initiatief’, de lancering van enkele opleidingsmissies in Afrika en binnenkort, in 
december 2013, een speciale Europese Raad. Maar de pogingen om nieuwe energie te 
blazen in dit domein volstaan niet om de oorspronkelijke lijn van het GVDB project door 
te trekken, dat wil zeggen een lijn van grotere autonomie voor Europa, zowel tegenover 
NAVO als tegenover de VS. Die pogingen volstaan evenmin om de draad opnieuw op te 
nemen van het werk van Javier Solana, die gedurende een decennium geprobeerd heeft 
geleidelijk de geloofwaardigheid en het gezag van de Europese Unie als een global 
power te vestigen. Er hangt nog steeds een soort mistige gloom over de sector van defen-
sie in Europa, die ook te maken heeft met de onzekerheid rond de verdere richting van 
de EU. 
 
7. Tenslotte hebben we een lange ontwikkeling meegemaakt in onze interne 
organisatie om de EU een internationale rol te laten spelen. Buitenlands beleid is mis-
schien wel een laatkomer in de geschiedenis van onze integratie maar heeft ondertussen 
wel op diplomatiek/institutioneel/organisatorisch en juridisch vlak een significante evolu-
tie ondergaan, zoals geïllustreerd in de presentatie van Professor Jan Wouters. Als ik 
terugblik op de voorloper van het GBVB, de Europese Politieke samenwerking, herinner 
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ik me als jonge diplomaat op Buitenlandse Zaken dat ik naam en toenaam kende van de 
verantwoordelijken voor de Midden Oosten desk in Rome of Londen, evenals de namen 
van de verantwoordelijken van alle andere Departementen die zich in Den Haag, Parijs 
of Bonn bezig hielden met de coördinatie van onze nationale standpunten (en uiteraard 
ook de namen en gezichten van alle politieke directeurs). Vandaag is het moeilijker om 
alle spelers te kennen, wegens 28 Lidstaten, wegens meer dan 3000 ambtenaren in 
EDEO.  
 
8. De nieuwe structuren vertalen een toegenomen interne complexiteit.  
Ongewijzigd daarentegen is de fundamentele constructie: buitenlands beleid blijft een 
verhaal van twee verdiepingen. Een nationale en een Europese verdieping. Wij coördi-
neren de standpunten, wat voor de kleinere Lidstaten een bron van internationale over-
leving vormt, maar voor de grotere Lidstaten, zeker voor de belangrijkste politieke vraag-
stukken, een opoffering. Nieuw en positief is de enorme toename aan beschikbare 
informatie. We zijn allemaal beter geïnformeerd over internationale vraagstukken dank 
zij de nieuwe organisatie. Onveranderd is de gedrevenheid waarmee we over al die jaren 
zijn blijven proberen om met één stem te spreken en gecoördineerde standpunten 
in te nemen. Die betrachting is in het algemeen niet verdwenen, hoewel af en toe, en 
spijtig genoeg op belangrijke vraagstukken (Irak, Syrië), onvoldoende politieke wil be-
stond om die inspanning voldoende krachtig aan te vatten of voldoende krachtig door te 
zetten. Bovendien is een eensgezind standpunt van de Europese Unie geen waarborg 
voor meer macht in de wereld. Het is mogelijk dat je standpunt het niet haalt zoals op de 
klimaatconferentie van Kopenhagen. Het is mogelijk dat je bilaterale gesprekspartner 
geen luisterend oor heeft voor je standpunt. Het is mogelijk dat de Europese Unie er wel 
in slaagt om een eensgezind standpunt te verdedigen, maar niet om de instrumenten 
samen te brengen die stroomafwaarts nodig zijn in de uitvoering.  
 
Voor het hoofdbestuur van EDEO heb ik tenslotte nog één praktische raad: maak een 
persdienst die naam waardig. Als het de bedoeling was om een first class Europese di-
plomatie te maken in een stad met één van de grootste persconcentraties in de wereld, 
maak dan een professionele persdienst die naam waardig en met mensen die weten waar 
ze mee bezig zijn. Het zou een significant verschil opleveren. 
 

*            * 
* 
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Bijdrage Hans VAN BAALEN5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een grote eer ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van VIRA het woord tot U 
te mogen richten. 
 
Het verheugt mij dat onder het gehoor mijn politieke leermeester, oud-Minister van De-
fensie Willem van Eekelen aanwezig is, naast Belgische oud-premiers en Minister van 
Staat Davignon.  
 
Mijn secretaresse legde mij enige tijd geleden de vraag voor of ik op een conferentie over 
FYRA wilde spreken. Ik dacht dat het om het mislukte hoge-snelheidsproject tussen Am-
sterdam en Brussel ging en ik had mijn reserves. Toen bleek dat het een verzoek van 
vriend, oud-ambassadeur van België in Den Haag Johan Swinnen, ging en het VIRA 
betrof heb ik geen moment meer getwijfeld. 
 
Een integraal extern optreden van de Europese Unie vergt politieke keuzes. Dossiers, 
zoals Fyra, de IJzeren Rijn, de Scheldeverdragen en de discussie over de Benelux-As-
semblee, hebben vaak tot miscommunicatie tussen onze landen geleid. Het waren toen 
en zijn nog steeds diplomaten van het niveau van Johan Swinnen, die de politieke 
plooien wisten en weten glad te strijken. Hiermee is aangetoond dat we ook in digitale 
tijden nog steeds grote behoefte hebben aan vaardige diplomaten. Zij kunnen ons politici 
adviseren opdat wanneer wij spreken, onze woorden bijdragen tot het oplossen in plaats 
van het scheppen van problemen. Dat geldt in de Benelux, in de EU en daarbuiten. 
 
Voor mij is de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) dus van groot belang. 
Lady Ashton zal eens de erkenning krijgen dat zij de basis voor een goed functionerende 
dienst heeft gelegd. Als politici moeten wij, gedegen geadviseerd, politieke keuzes maken. 
EDEO kan alleen onder een stevig politiek primaat goed functioneren. Hierbij wil ik de 
volgende politieke keuzes voorleggen. EDEO moet het gehele externe optreden van de 
EU omvatten, dus de buitenlandse politiek, inbegrepen veiligheidsbeleid en defensie, 
internationale handel, ontwikkelingssamenwerking, humanitaire noodhulp, de betrekkin-
gen met kandidaat-Lidstaten en de partnerschapslanden, etc.  
 
Voorts kan ik als volksvertegenwoordiger alleen met politieke ambtsdragers debatteren. 
Dit betekent dat in de nieuwe Europese Commissie de opvolger van HV/VP Ashton ge-
                                             
5 Johannes Cornelis van Baalen zetelde van 1999 tot 2009 in de Nederlandse Tweede Kamer namens de 

VVD. Sinds 2009 is hij lid van het Europees Parlement waar hij fractieleider van de VVD-delegatie is 
binnen de Europese ALDE-fractie (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). 



   51 

assisteerd moet worden door staatssecretarissen (ondercommissarissen), die politieke 
verantwoordelijkheid dragen naar het model van de VS. Hoorzittingen met ambtenaren 
van EDEO kunnen de huidige politieke leemte niet opvullen. 
 
Voorts moet het Europees Parlement zich van micro-management op organisatieniveau 
onthouden. Laten we ons niet bemoeien met EDEO als organisatie, maar alleen met po-
litieke besluiten, die het EP moet beoordelen. Dit verandert alleen indien het functione-
ren van EDEO het politieke proces negatief beïnvloedt want dan dient de HV/VP daarop 
politiek te worden aangesproken.  
 
In de praktijk functioneert EDEO reeds adequaat. Ik heb dat bij mijn bezoeken aan Ja-
pan, de VS, Colombia, Oekraïne, Georgië, Egypte en vele andere landen mogen erva-
ren. Bilaterale ambassadeurs en de Europese  Delegaties vullen elkaar aan en vormen 
geen negatieve concurrentie voor elkaar.  
 
Natuurlijk moet de HV/VP constant werken aan verbeteringen, maar het glas is eerder 
half vol, dan half leeg. In algemene zin zullen wij als politici onze prioriteiten moeten 
stellen. Realisme is geboden. De Europese Unie moet zich internationaal niet van de 
wijsvinger bedienen, maar juist de belangen van de Unie en daarmee ook van de Lid-
staten dienen. Walk silently and carry a big stick. Onze positie op het gebied van de bui-
tenlandse handel is daarbij onze grootste asset.  
 

*            * 
* 
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Bijdrage Marc FRANCO6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Europees buitenlands beleid is noodzakelijk om de rol van Europa in de wereld te 
bevestigen en Europa toe te laten haar plaats te vinden in de snel evoluerende geopoli-
tieke context van de 21ste eeuw. Hetgeen vandaag door de verschillende sprekers gepre-
senteerd is geeft een goed beeld van de manier waarop dit buitenland beleid zich heeft 
ontwikkeld in het bijzonder sinds het in voege treden van het Verdrag van Lissabon en 
de start van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)7. Veel is gerealiseerd op 
korte termijn maar, zoals door alle sprekers bevestigd, Europees buitenlands beleid is een 
work in progress, het buitenlands beleid van de EU staat nog in de steigers.  
 
Laat me toe om voor één keer te veronderstellen dat het glas half leeg is, dit om duidelij-
ker de tekortkomingen te kunnen identificeren en mogelijke verbeteringen te suggereren. 
 
Buitenlands beleid van de Europese Unie 

In de eerste plaats moet onderstreept worden dat het buitenlands beleid8 van de EU een 
aantal specifieke en unieke kenmerken vertoont. Het wordt gevoerd door de Unie en 
door de Lidstaten en de twee niveaus zijn vaak meer concurrentieel dan complementair. 
Het buitenlands beleid van de Unie bevindt zich midden in het ‘communautair-intergou-
vernementeel’ spanningsveld en bovendien weerspiegelt het de belangenconflicten tus-
sen Lidstaten. 
 
Enkele aspecten van het buitenlands beleid van de Unie: 
 

 In externe relaties kan de EU slechts zo krachtig optreden als de juridische basis en 
het betrokken intern beleid toelaten. Drie voorbeelden: 

 Het handelsbeleid: sinds het Verdrag van Rome is dit een communautaire competen-
tie en het buitenlands optreden is volledig gestoeld op een stevige juridische basis en 
op het functioneren van de interne markt.  

 Wat betreft de energiesector is de juridische basis van meer recente datum en betreft 
het intern beleid slechts een deelgebied van de energiesector. Dit verklaart de zwakke 
positie van de EU in de onderhandeling over Nabucco vs. Southstream.  

                                             
6 Marc Franco was adjunct-DG in de Europese Commissie alvorens achtereenvolgens delegatiehoofd van 
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8 Buitenlands beleid refereert naar het brede domein van betrekkingen, niet alleen op politiek en 
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 De buitenlandse politiek (in enge zin) van de Unie is gehandicapt door een juridische 
basis die in de intergouvernementele sfeer zit en kan slechts realiteit worden in de 
mate dat een volwaardige politieke unie is gerealiseerd. Tot dan hangt de ontwikke-
ling van het buitenlands beleid af van de goodwill van de Lidstaten. 

 Buitenlands beleid wordt bepaald door een combinatie van waarden en belangen. In 
de EU is de balans tussen deze twee elementen verstoord. In de praktijk staat belan-
genbehartiging bij Lidstaten centraal. Waarden (democratie; mensenrechten) en nor-
matieve doelstellingen (aanpassing van wetgeving) daarentegen vormen de basis van 
het EU buitenlands beleid. Het is bovendien problematisch om op het vlak van de EU 
het juiste evenwicht te vinden tussen waarden en belangen, in de eerste plaats omdat 
het moeilijk is om te bepalen wat ‘EU-belangen’ zijn. De historische banden van Lid-
staten met derde landen zijn divers en daardoor zijn hun economische- en handels-
belangen verschillend en vaak concurrentieel. Ook liggen de prioriteiten van het vei-
ligheidsbeleid voor een land als Polen anders dan voor bijvoorbeeld Italië. 

 Het buitenlands beleid van de Unie wordt hoofdzakelijk geïnspireerd door de afwe-
ging van de posities van de Lidstaten in Brussel, minder door een analyse van de 
geopolitieke en economische belangen van Europa in de betrokken regio’s en de rol 
die Europa daar zou kunnen spelen. Dat houdt ook in dat, in het bijzonder op politiek 
vlak, de rol van Delegaties kleiner is dan die van nationale ambassades. 

 GBVB9 en non-GBVB elementen van buitenlands beleid zijn van elkaar gescheiden 
zoals in een nationale context, maar daar gaat het over ministeries en diensten van 
eenzelfde regering. In de EU gaat het over aparte instellingen10 met een eigen 
institutionele logica en verschillende institutionele belangen. Bovendien is de be-
voegdheidsverdeling in bepaalde domeinen, zoals het Nabuurschapsbeleid, erg on-
duidelijk. 

 
Samenvattend kan gesteld worden dat het Europese buitenlands beleid lijdt aan een 
aantal fundamentele problemen: de tweespalt tussen het communautaire en de inter-
gouvernementele juridische basis en institutionele structuur, de onvoldoende ontwikke-
ling van een reële politieke unie, onderbouwd door een Europese ‘identiteit’ en een Eu-
ropese ‘solidariteit’, de gebrekkige ontwikkeling – ook op economisch vlak – van wat er-
varen wordt als Europese (in tegenstelling tot nationale) belangen die, in samenhang met 
de duidelijk bepaalde Europese waarden, het buitenlands beleid moeten sturen. 
 
Delegaties van de Europese Unie 

Paradoxaal genoeg komen deze zwakheden van het Europese buitenlandse beleid min-
der tot uiting op het vlak van de Delegaties van de Europese Unie in derde landen11. In 
de periode van einde 2009 tot de eerste helft 2010 namen de Delegaties de taak van het 
roterende Voorzitterschap over voor wat betreft de vertegenwoordiging van de EU in 
derde landen. Deze overgang verliep in de meeste gevallen rimpelloos en leidde tot een 
duidelijkere aanwezigheid van de EU en een grotere coherentie van de actie van de Unie 
in de betrokken landen. 
 

                                             
9 GBVB: Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (PESC-CFSP) 
10 Of beter: een instelling (Commissie) en een quasi-instelling (EDEO: Europese Dienst voor Extern 

Optreden – EEAS/SEAE) 
11 De vertegenwoordiging van de EU in internationale instellingen is wel problematisch door het 

verschillend statuut van de EU (observator) en de Lidstaten (lid) in de organisaties maar dit wordt hier 
buiten beschouwing gelaten. 
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Hierbij kunnen enkele bemerkingen gemaakt worden: 
 
De dualiteit die in Brussel12 bestaat tussen de verschillende Instellingen wordt overbrugd 
door de double hatting van het Delegatiehoofd. Hij hangt af van de Hoge Vertegen-
woordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vertegenwoordigt zowel de 
Voorzitter van de Europese Raad als de Voorzitter van de Commissie. Hoewel de Dele-
gatie is samengesteld uit stafleden van verschillende institutionele origine en de oprich-
ting van de EDEO heel wat administratieve complicaties met zich meebracht, werkt in de 
meeste gevallen het feit dat iedereen samen onder één dak zit de samenhorigheid en de 
samenwerking in de hand.  
 
In de meeste gevallen (en enkele persoonlijke conflicten niet te na gesproken) reageerden 
Lidstaten positief op de nieuwe situatie. Een aantal factoren hebben hiertoe bijgedragen. 
 

 Voor veel Lidstaten, zeker de kleinere, betekende het op zich nemen van het rote-
rende voorzitterschap in derde landen een zware bijkomende werklast met alle onge-
makken vandien. 

 De facto had de Commissie Delegatie een soort van ‘Co-Chair-functie’: de Delegatie 
had de relevante expertise bv. op handelsvlak en de ervaring van politieke demarches 
en kon ten opzichte van de overheid van het partnerland een continuïteit verzekeren. 

 De Europese vertegenwoordigers (EU en Lidstaten) bevonden zich samen in een-
zelfde situatie in complexe derde landen en moesten vaak samen afrekenen met 
moeilijk toegankelijke locale overheden. Dit verhoogde het samenhorigheidsgevoel en 
liet toe om op een pragmatische manier tegenstellingen tussen Lidstaten-Commissie-
EDEO pragmatisch te overbruggen. 

 In de meeste gevallen oefenen de Delegaties op een pragmatische manier de nieuwe 
functies uit. In tegenstelling tot sommige initiële instructies van Brussel betrokken De-
legatiehoofden hun collega’s bij contacten met de overheid, demarches etc. 

 
De overheden van de partnerlanden, vooral die met min of meer problematische relaties 
met de EU, reageerden eerder lauw op de versterkte rol van de EU-Delegatie. Die veran-
dering betekende inderdaad dat in de relaties met de EU ‘waarden’ meer centraal kwa-
men te staan en minder gemoduleerd werden door ‘belangen’. Derde landen voelen zich 
vaak beter op hun gemak in bilaterale relaties dan in relaties met de EU. 
Om dezelfde reden reageerde de publieke opinie (civil society, pers, etc.) in derde landen 
eerder positief op de rol van de EU-Delegatie. De EU wordt duidelijker als entiteit 
ervaren en de normatieve rol die ze beoogt te spelen komt sterker naar voren. 

Samengevat: de inherente juridische en institutionele zwakte van het buitenlands beleid, 
in Brussel sterk ervaren, wordt in Delegaties in belangrijke mate overbrugd door organi-
satorische en omgevingsfactoren. 
 
Perspectieven 

Het is onwaarschijnlijk dat de tweespalt in juridische en institutionele basis tussen GBVB 
en non-GBVB snel zal verdwijnen. Tijdens de volgende legislatuur is het daarom nood-
zakelijk, pragmatische oplossingen te vinden om het buitenlands beleid van de Unie de 
mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen. 

                                             
12 “Brussel” staat hier voor het hoofdkwartier van de Europese Unie. 
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Wat de Delegaties betreft, die kunnen zelfs een voortrekkersrol spelen en een nauwere 
samenwerking met de ambassades van Lidstaten ontwikkelen. Dit kan gebeuren door 
een systematisch pooling and sharing van activiteiten zoals het opstellen van gemeen-
schappelijke13 persoverzichten en economische rapporten; gemeenschappelijke (EU) 
visakantoren (in landen onderworpen aan Schengenvisa); gemeenschappelijke consu-
laire ondersteuning; gemeenschappelijke infrastructuur (Europa-Huis). Die initiatieven 
hebben niet alleen zin vanuit EU-perspectief maar ze realiseren ook belangrijke budget-
taire besparingen zonder dat ze direct de souvereniteit van de Lidstaten aantasten. De 
dynamiek die een dergelijke samenwerking met zich meebrengt kan het vertrouwen tus-
sen EU en Lidstaten doen groeien en de ontwikkeling van het buitenlands beleid gunstig 
beïnvloeden.  
 

*            * 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
13 In samenwerking tussen alle betrokken missies, niet opgesteld door EU Delegatie en gedeeld met 

lidstaten 
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Bijdrage Dominique STRUYE de SWIELANDE14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn tussenkomst is voornamelijk gebaseerd op mijn ervaring als Belgisch ambassadeur 
in Kinshasa en als huidig diplomatiek adviseur van de Minister van Defensie. De punten 
die centraal staan tijdens mijn betoog zijn de volgende. 
 

 Er is in de wereld een duidelijke vraag naar meer ‘Europa’ en vooral meer ‘Europese 
Unie’. Dit hebben talrijke EU-politici en beleidsmakers dikwijls kunnen vaststellen in 
hun talrijke ontmoetingen met buitenlanders. De algemene verwachting is dat Europa 
een sterkere plaats inneemt op het wereldschaakbord. 

 
 Er bestaat binnen de EU/GBVB een duidelijk spanningsveld tussen het uitvoeren van 

de GBVB-politiek op het terrein door de EDEO en de moeilijkheden om tot een ge-
meenschappelijke GBVB-politiek te komen. De EU-ambassadeurs in de verschillende 
landen komen in het algemeen veel sneller tot een gemeenschappelijk standpunt dan 
tijdens multilaterale fora op het Schuman Plein, waar het getreuzel en de besluite-
loosheid onder de landen dikwijls hoogtij viert. In het Comité voor Politiek en Veilig-
heid (CPV) ontbreekt het inderdaad vaak aan politieke wil en aan een gemeenschap-
pelijke inschatting van een politieke toestand. De dreigingspercepties tussen de Lid-
staten lopen vaak ver uiteen, wat nog maar eens de noodzaak beklemtoont om een 
daadwerkelijk gevoel van solidariteit onder de Lidstaten te bevorderen.  

 
 De perceptie van de EU-GBVB-EDEO in het buitenland werd sterk verbeterd door de 

afschaffing van het roterend Voorzitterschap, door de invoering van de EUDEL-verte-
genwoordiger als enige woordvoerder en door het uitvoeren van meer gemeenschap-
pelijke demarches (met bovendien voor DRC-Kinshasa de uitbouw van een gemeen-
schappelijk loket voor de aanvraag van Schengen-visa). Desalniettemin stuit men nog 
steeds op een te brede waaier aan EU-beleidsinitiatieven die niet altijd gecoördineerd 
zijn. Wel dient men vast te stellen dat dit dikwijls als een pluspunt van een allesom-
vattende comprehensive EU-benadering wordt gezien en beschreven (cfr: Council 
Conclusions on CSDP: “The EU has a uniquely wide array of policies and tools at its 
disposal – spanning the diplomatic, security, defence, financial, trade, and develop-
ment fields”). 

 
 Tenslotte wens ik in te spelen op de verklaring van Voorzitter Van Rompuy. Hij had 

het over de algemene afzwakking van Das Militär in het wereldgebeuren en wees op 
het belang, vooral in talrijke Afrikaanse landen, van de uitbouw van een krachtdadig 

                                             
14 Dominique Struye de Swielande was Belgisch ambassadeur in Duitsland (1997-2002), in de Verenigde 

Staten (2007-2008) en in de Democratische Republiek Congo (2009-2012). 
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leger gebaseerd op democratische waarden. Sterke en verantwoordelijke strijdkrach-
ten versterken immers de nationale eenheid en verhogen de binnenlandse veiligheid 
en de bescherming van de bevolking. Toch is Europese steun op het vlak van 
‘Security Sector Reform (SSR)’, hulp bij het ontwikkelen van een degelijke krijgs-
macht, nog niet toereikend. Recente ontwikkelingen in de DRC, in Somalië, Ivoor-
kust, Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Kenya, om niet te spreken van 
Libië, wijzen er immers op dat actieve steun bij de uitbouw van een goed functione-
rend leger onontbeerlijk is. Betreurenswaardig is dan ook dat de financiering van dit 
soort acties, en ik denk hierbij aan training, advies en andere ondersteuningsmaat-
regelen, niet mogelijk is wegens bepaalde internationale regels omdat ze niet kunnen 
worden gecatalogeerd onder het label ‘ontwikkelingshulp’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraan: Marc Franco, Dominique Struye, Dirk Wouters, Rik Coolsaet 
 

*            * 
* 
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Synthese van het Panelgesprek 
 
 Rik COOLSAET15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Verdrag van Lissabon had de Europese Unie een sterkere stem in de wereldpolitiek 
moeten geven. Drie jaar later kan men zeggen dat het glas half leeg is in Brussel – en half 
vol op het terrein zelf. 
Dat na Lissabon de verwachte energiestoot aan het GBVB/GVDB is uitgebleven, zal 
niemand ontkennen. Een reden is alvast van externe aard. Ten tijde van Lissabon had 
niemand kunnen voorspellen dat een mondiale en Europese financiële en economische 
crisis zou uitbarsten en alle energie zou opeisen. Dat heeft er onmiskenbaar toe bijgedra-
gen de Lissabon-ambities te ondergraven.  
 
In het decennium dat Lissabon voorafging, was de EU er nochtans in geslaagd haar in-
ternationaal optreden en profiel aanzienlijk te versterken: 27 missies tussen 2003 en 
2009; een veiligheidsstrategie o.l.v. Javier Solana waarin de ambitie van de Europese 
Unie vervat lag om als een global power op te treden. Maar ondanks een aantal initiatie-
ven sinds Lissabon, zoals het Europees Defensie Agentschap, het ‘Weimar proces,’ het 
Franse en Poolse Voorzitterschap, het ‘Gent Initiatief,’ de lancering van enkele oplei-
dingsmissies in Afrika en de Europese Raad van december 2013, kan men niet zeggen 
dat opnieuw werd aangeknoopt met de oorspronkelijke dynamiek noch met de oor-
spronkelijke lijn van het GVDB project, namelijk die van grotere autonomie voor Europa, 
zowel tegenover de NAVO als tegenover de VS. 
 
Toch is de internationale context positief voor de affirmatie van een eigen Europese rol 
in de wereld. Aan de ene kant hebben de Verenigde Staten de Europese Unie duidelijk 
uitgenodigd om zelf meer verantwoordelijkheid op te nemen en om zelf meer autonoom 
op te treden in vraagstukken van defensie en veiligheid, zeker in de eigen omgeving. Aan 
de andere is er wereldwijd, en zeker in Latijns-Amerika en Azië, vraag naar méér Europa, 
en met name op het vlak van global governance, het ‘beschaven van de mondialisering’ 
(wat overigens sinds 2002 formeel tot het kerntakenpakket van de FOD Buitenlandse 
Zaken behoort). 
 
De mondiale financiële en economische crisis is nochtans slechts één (zij het een belang-
                                             
15 Prof.dr. Rik Coolsaet is gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen en Internationale Politiek aan de 

Universiteit Gent. Hij is Voorzitter van de vakgroep “Politieke Wetenschappen”. Hij is verbonden aan 
het Egmont Instituut te Brussel. 
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rijke) oorzaak dat de verwachtingen van Lissabon niet ingelost werden. Ook interne re-
denen zijn hiervoor verantwoordelijk. De besluitvorming op het vlak van GBVB/GVDB 
blijft structureel een complexe aangelegenheid. In Brussel, waar het buitenlands beleid 
van de Unie wordt uitgestippeld, is de besluitvorming hoofdzakelijk geïnspireerd door de 
afweging van de (soms tegenstrijdige) posities van de Lidstaten, en minder door een 
analyse van de geopolitieke en economische belangen van Europa in de betrokken re-
gio’s en de rol die Europa daar zou kunnen spelen. Daarbij komt dat het moeilijk is om 
te bepalen wat die ‘EU-belangen’ precies zijn. En ten slotte, de EU kan extern slechts zo 
krachtig optreden als de juridische basis en het betrokken intern beleid toelaten, wat het 
externe optreden van de EU midden in het ‘communautair-intergouvernementeel’ span-
ningsveld plaatst, met soms vage grenzen tussen de betrokken EU-organen in Brussel. 
 
Maar bekeken vanuit de posten zelf, lijkt het glas na Lissabon toch eerder half vol. Op het 
vlak van de Delegaties van de Europese Unie in derde landen komen de ‘Brusselse’ 
zwakheden van het Europese buitenlands beleid minder tot uiting. Omdat het EU-Dele-
gatiehoofd zowel optreedt als vertegenwoordiger van de Commissie als van de Europese 
Raad wordt de Brusselse institutionele tweespalt niet geëxporteerd naar het buitenland. 
In de meeste gevallen oefenen de Delegaties op een pragmatische manier de nieuwe 
functies uit, mede ook omdat zij – in weerwil van initiële instructies uit Brussel – hun bi-
laterale collega’s betrekken bij contacten met de plaatselijke overheden. 
 
Er is bovendien sprake van een feitelijke werkverdeling tussen de EUDEL en zijn of haar 
bilaterale collega’s op post. Ethische en normatieve demarches worden vaak doorge-
schoven naar de EU-vertegenwoordiging, zodat de Lidstaten zich in het betrokken land 
kunnen concentreren op de nationale (economische en politieke) belangen in strikte zin. 
Hoewel deze werkverdeling ontstaan was als een gemakkelijkheidsoplossing in de ogen 
van de Lidstaten, toch blijkt ze een eerder positief resultaat te hebben opgeleverd. Ze 
leidde er immers toe dat in de relaties met de EU ‘waarden’ meer centraal kwamen te 
staan en minder gemoduleerd werden door ‘belangen’. Daardoor reageerde de publieke 
opinie (civil society, pers, etc.) in derde landen – in tegenstelling soms tot de autoriteiten 
– eerder positief op de rol van de EU-Delegatie. De EU wordt duidelijker als entiteit erva-
ren en de normatieve rol die ze beoogt te spelen, komt sterker naar voren.  
 
In complexe derde landen bevinden de Europese vertegenwoordigers (EU en Lidstaten) 
zich samen in eenzelfde situatie en worden ze allen geconfronteerd met moeilijk toegan-
kelijke lokale overheden. Dit blijkt op post het samenhorigheidsgevoel te verhogen en liet 
toe om op een pragmatische manier de Brusselse tegenstellingen tussen Lidstaten-Com-
missie-EDEO te overbruggen. Als gevolg hiervan komen de EU-ambassadeurs in de ver-
schillende landen in het algemeen veel sneller tot een gemeenschappelijk standpunt dan 
in Brussel. 
 
Samengevat kan men besluiten dat de perceptie van de EU-GBVB-EDEO in het buiten-
land sterk is verbeterd door de afschaffing van het roterend Voorzitterschap, de invoering 
van de EUDEL-vertegenwoordiger als enige woordvoerder en het uitvoeren van meer 
gemeenschappelijke demarches. Bilaterale ambassadeurs en de EUDEL, zo blijkt, vullen 
er elkaar vaak aan, zonder negatieve onderlinge concurrentie. 
 

*            * 
* 
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Slottoespraak 
 
 Etienne DAVIGNON, Minister van Staat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De implicaties van het Verdrag van Lissabon met name ten aanzien van de aanstelling 
van een Hoge Vertegenwoordiger met specifieke opdrachten en de oprichting van een 
EDEO kunnen niet worden begrepen/geapprecieerd zonder een stap terug te zetten in de 
tijd en een kort overzicht te geven van wat in de laatste veertig jaar, sinds het Davignon-
rapport, werd verwezenlijkt op de gebieden van GBVB en GVDB. Want het Lissabon-
verdrag is daarvan de logische en voorlopig laatste uitloper. 
 
Het Davignon-rapport legde de basis voor de politieke coöperatie onder de toentertijd 
oorspronkelijke zes Lidstaten van de EEG tijdens de zeventiger en tachtiger jaren. Het 
stond, onder de leiding van het zesmaandelijks roterende voorzitterschap, de oprichting 
voor van een systeem “to harmonise points of view, concert attitudes and, where pos-
sible, lead to common decisions”. 
 
De Europese politieke constellatie uit deze tijd (West-Europa versus het door de USSR 
gedomineerde Oost-Europa en de USSR zelf), de uitbreiding van de EEG van zes naar 
twaalf Lidstaten en de de-kolonisatieproblemen van bepaalde leden-landen bemoeilijk-
ten, of maakten het zelfs onmogelijk, om tot eensgezindheid te komen met betrekking tot 
gemeenschappelijke politieke vraagstukken.  
 
Begin jaren zeventig echter bleek het politieke klimaat in Europa veranderd in die mate 
dat toch een conferentie mogelijk werd over gemeenschappelijke politieke vraagstukken. 
Als uitloper van deze conferentie die in 1975 werd afgesloten met de ‘Slotakte van Hel-
sinki’ zag de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) het le-
venslicht.  
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Dit ‘Helsinki Proces’ werd bevoegd voor politieke en militaire aangelegenheden. In 1994 
werd de CVSE omgezet in een meer formele organisatie: de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE). 
 
Doordat in het kader van de Europese Politieke Samenwerking de status van het defen-
siedossier niet expliciet aan de orde was, werd pas in 1984 besloten tot de re-activering 
van een bestaande organisatie, de West-Europese Unie (WEU).  
 
De ‘Europese Eenheidsacte’ uit 1986 formaliseerde de politieke samenwerking en richtte 
daartoe een Secretariaat op maar voegde verder niets substantieels toe aan de infra-
structuur en daadkracht van een gemeenschappelijk buitenlands beleid. 
 
In 1989 en in de daaropvolgende jaren gaven de hereniging van Duitsland, de implosie 
van de USSR en het uitbreken van de Golfoorlog van 1991 een nieuwe impuls aan de 
noodzaak van een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Het Verdrag van Maastricht 
(1991) was daarin baanbrekend: het leidde tot hooggespannen verwachtingen door de 
creatie van een ‘Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid’ (GBVB) en een 
goevernementele samenwerking tussen de Lidstaten onderling in de Europese Raad voor 
joint action, ook op het gebied van defensie. Daarmee werd nog eens een link gelegd 
naar de WEU, die echter door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon for-
meel werd opgeheven. Unanimiteit bleef in de meeste gevallen de belangrijkste hinder-
paal voor een “gemeenschappelijk” beleid.  
 
Het Verdrag van Amsterdam (1997) mondt in 1999 uit op de benoeming van de eerste 
HV van de GBVB, de heer Javier Solana. De oprichting van een Rapid Reaction Force 
(RRF) met 60.000 manschappen wordt in het vooruitzicht gesteld. Deze strijdmacht zal 
nooit het levenslicht zien wegens gebrek aan voldoende logistiek en politieke wil. 
 
Het Verdrag van Lissabon (2009) verduidelijkt dat unanimiteit vereist is voor alle belang-
rijke dossiers aangaande een gemeenschappelijke buitenlandse- en veiligheidspolitiek in 
de Europese Raad. Er wordt geen verandering van deze fundamentele regel in het voor-
uitzicht gesteld: de gekwalificeerde meerderheidsregel, in de meeste gevallen van toepas-
sing op het economisch beleid van de EU, wordt door vrijwel alle lidstaten geschuwd in 
politieke- of veiligheidsaangelegenheden. Daar blijft het soevereiniteitsbeginsel centraal 
staan. 
 
Dit principe heeft de EU in het verleden al parten gespeeld en zal het in de toekomst nog 
doen. Crisissen in de Europese achtertuin (de Arabische revoluties) of in Afrika (Mali en 
de CAR) vragen om studie, analyse, besluitvorming en actie die idealiter veel sneller 
zouden moeten verlopen dan thans het geval is. Het getreuzel bij het formuleren van 
gemeenschappelijke standpunten, beslissingen en actie brengt, in vergelijking met andere 
mondiale spelers die sneller beslissen (Rusland, China, de VSA), op termijn schade toe 
aan de EU en aan zijn Lidstaten.  
 
Intussen is het aantal Lidstaten van de EU in de laatste decennia van 12 tot 28 aange-
groeid. Maar deze uitbreiding maakt de besluitvorming er nog moeilijker en complexer 
op. 
 
Toch is, globaal genomen, de vooruitgang gemaakt in de afgelopen veertig jaren, nu be-
lichaamd in het Verdrag van Lissabon, niet min: er is meer samenhang en daadkracht in 



   62 

het buitenlandbeleid van de EU opgetreden. Tussen 2003 en 2007 werden er 14 mili-
taire en burgerlijke opdrachten met 7000 man personeel in Europa of in de onmiddellijke 
omgeving uitgevoerd.  
 
In een aantal gevallen is EU-eensgezindheid in actie daarbij afwezig gebleven: dat was 
het geval in de oorlog in Irak (2003), de omverwerping van het Khadafi-regime in Libië 
(2011) en de militaire interventies in Mali. In het geval van Libië en Mali kon een coali-
tion of the willing rekenen op een VN-raamwerk én op stevige VS-logistieke ondersteu-
ning. Dit laatste element stelt de sterke afhankelijkheid van de EU ten overstaan van de 
verdediging van zijn belangen in zijn eigen regio of daarbuiten door de VS, nog eens in 
het licht. Het is een bekend refrein. 
 
Een andere belangrijke vaststelling is ook dat het buitenlandbeleid van de EU te langen 
leste in een juridische omkadering werd ingebed: de EU heeft inderdaad een erkende 
internationale rechtspersoonlijkheid gekregen. En dat dwingt respect af. 
 
Dat de wateren tussen de Europese Raad, initiator van de strategische belangen en de 
doelstellingen van het EU – Extern beleid, de Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger 
en de EDEO aan de ene kant en het Europees Parlement aan de andere kant soms nog 
(te) diep zijn, moge blijken uit een kritisch rapport van het Europees Parlement dat o.a. 
de institutionele identiteit van de twee laatstgenoemde instrumenten in vraag stelt, een 
gebrek aan overeenstemming over de rol, het mandaat en de positie van de EDEO vast-
stelt, de turf battles betreurt en het probleem van de ‘politieke  delegatie’ stelt. Verder 
richt het EP zijn pijlen ook op de Europese Commissie: de loodzware structuur, de over-
lappende bestuurslagen, de onduidelijkheid in de hiërarchie- en de commandostructuur, 
de ontransparante verhoudingen tussen de verscheidene Directoraten-Generaal doen de 
eenheid van het EU-buitenlands beleid geen goed. 
 
Ten slotte staan de militaire structuren nog te vaak ‘op zich’: het vraagstuk van hun inte-
gratie in het bredere buitenlandbeleid blijft gesteld. 
 
De EUDEL is in de meeste gevallen het succesverhaal van de EDEO. Maar hierbij moet 
de volgende fundamentele bedenking worden gemaakt: de taak van de EUDEL nu, in de 
hoedanigheid van Permanent Voorzitter, is een uitloper van de al steeds nauwer wor-
dende samenwerking op het terrein tussen de EU-Lidstaten onder leiding van het voor-
malig roterende voorzitterschap. Dit instrument is sinds lange tijd de inrijperiode voorbij 
en is, vrij vroeg in zijn bestaan, op een redelijke kruissnelheid gekomen. Perfect is het 
instrument nog niet en er is ruimte voor verbetering: personeelstekort, lacunes in de in-
formatie-uitwisseling, betere rapportering en coördinatie, feedback naar het hoofdkwar-
tier toe zijn wederkerende problemen van nu en...van toen! 
 
De Achillespees in het extern EU-beleid blijft, tot nader order, de traagheid van de be-
sluitvorming tussen de 28 Lidstaten in de Europese Raad. Het soevereiniteitsbeginsel is 
een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant dwingt het erkenning en respect af, aan de 
andere kant werkt het remmend op de besluitvorming, zeker wanneer in bepaalde poli-
tieke knelpunten unanimiteit wordt vereist. Daardoor dreigen beslissingen op de lange 
baan te worden geschoven en komt men, in de somberste scenario’s, tot complete in-
actie. Misschien zal de Europese Raad het ooit kunnen opbrengen om een regel van bij-
voorbeeld ‘constructieve onthouding’ in te stellen waarbij Lidstaten die zich niet geheel 
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kunnen vinden in een voorliggende raadsbeslissing, zich toch wensen te onthouden eer-
der dan te blokkeren en daarmee de besluitvorming vooruit helpen. 
 
Ten slotte moet nog ernstig aan de weg worden getimmerd om de sfeer van geïnstitutio-
naliseerd wantrouwen, van ingewortelde machtsposities en van een bepaalde bunker-
mentaliteit, die in de EU tussen de Europese Raad, de Commissie en het Parlement nog 
bestaan, te helpen neutraliseren zodat ooit de Common Foreign Policy een Single 
Foreign Policy kan worden. 
 

*            * 
* 
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Bijlage I – Deelnemerslijst 
 
 
Dhr. ASHERS Cliff  

Mevr. ASHERS Diana  

Dhr. ASHERS Peter  

Ere-ambassadeur BAEKELANDT Frans Ere-voorzitter VIRA 

Mevr. BAEKELANDT-HERBERT Lena  

Dhr. BAES Paul Vml. ambtenaar Raad van Ministers van de 
Europese Unie, lid dagelijks bestuur VIRA 

Ere-ambassadeur BALLEGEER Johan Adviseur Haven Gent, Ondervoorzitter 
Belgisch-Luxemburgs-Brazilaanse Kamer van 
Koophandel 

Dhr. BEEUWSAERT Dirk Executive Vice-President GDF-Suez Energy 
International, Chairman of International 
Power plc  

Dr. BERBEN Niels Director corporate relations, NV Frisomat 
staalconstructies 

Dhr. BEULLENS François Vml. ambtenaar Europese Commissie 

Mevr. BEULLENS-DE ROY Mariette  

Mr. BEVERNAGE Carl  Partner Advokaat Amboslaw, vml. voorzitter 
BENEV Brussel 

Dhr. BEVERNAGE Freddy Vml. ambtenaar Nationale Bank van België 

Prof. dr. BOSSUYT Marc Voorzitter Grondwettelijk Hof 

Dhr. BOSTEELS Guido Eredirecteur bij de Senaat, Voorzitter 
Afrikagetuigenissen, Ondervoorzitter 
Koninklijke Belgische Unie voor de 
Overzeese landen 

Mevr. BOULANGER-
VANDENKERCKHOVE Françoise 

 

Dhr. BRUYNINCKX Daniel Vml. ambternaar Europese Commissie, 
ECFIN  

Dhr. BURGER Cornelis Vml. ambtenaar Europese Commissie 

Mevr. BUTAEYE DHOLLANDER Monique International Relations Advisor for Economic 
and Cultural Development 

Dhr. CALLENS Daniel Consultant, vml.  Managing- director 
Sentipharm-m.s.d.  Merck|co. U.S.A 

Mevr. CALLENS-DE ROO Dora  

Ere-ambassadeur CARBONEZ Luc  

Mevr. CARBONEZ-DEJAEGERClaire  

Dhr. CARDON DE LICHTBUER Miguel Voorzitter Unie der Immobilienberoepen van 
België (UPI) 

Dhr. CHRISTIAENS Marc Apotheker 

Minister van Staat CLAES Willy Vml. Minister van Onderwijs, Economische 
Zaken en Buitenlandse Zaken en Secretaris 
Generaal van de NAVO. 
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Dhr. CLEMENT Miel Eredirecteur Kamer van 
volksvertegenwoordigers van België,  ere 
adjunct secretaris-generaal Raadgevende 
Interparlementaire Beneluxraad  
(Beneluxparlement) 

Dhr. COOLS Frank Administrative Officer, NATO Office of 
Security 

Prof. dr. COOLSAET Rik Voorzitter Vakgroep Politieke 
Wetenschappen, Universiteit Gent, lid Raad 
van Bestuur VIRA 

Ambassadeur COOREMAN Jeroen Diplomatiek adviseur van de Vice-Eerste 
Minister en Minister van Pensioenen 
Alexander De Croo 

Dhr. CORNELIS Filip Europese Commissie, DG Mobiliteit en 
Transport, sectiehoofd luchtvaartveiligheid 

Mevr. CORNELIS Laura Student Rechten, KUL 

Mevr. COSTENOBLE-KERCKHOF 
Christianne 

 

Dhr. COSTENOBLE Karel  

Ere-ambassadeur COUVREUR Joris  

Minister van Staat  DAVIGNON Etienne Voorzitter Egmont Instituut, vml. vice-
voorzitter Europese Commissie 

Dhr. DE BAERDEMAEKER Jean-Marie Ere-consul van de Republiek Polen 

Dhr. DE BAERE Hector  

Dhr. DE BELDER Hans Vlaanderenconsult EU BVBA, lid Raad van 
Bestuur VIRA 

Senator DE BETHUNE Sabine Voorzitster Senaat 

Lt. kol. b.d.. DE BRAUW Freddy Hoger officier b.d. 

Dhr. DECLERCK Joris Vml.ambtenaar Europese Commissie 

Dhr. DECRAENE André  Ere-Secretaris-Generaal FEBIAC  

Dhr. DE FRAYE Herman Ere-bestuursdirecteur bij de Senaat  

Dhr. DE HERT Emiel Lid Brussels EU-Chapter van de Club van 
Rome, Vml.. wetenschappelijk ambtenaar 
Europese Commissie DG INFO 

Mevr. DE HERT-SMIS Katelijne  

Dhr. DE HONDT Eric Apotheker 

Mevr. DE JONGE Christine Hoofd van het Protocol van de Belgische 
Senaat  

Ambassadeur  DE KWAASTENIET Marjanne  Permanent Vertegenwoordiger van 
Nederland bij de NAVO 

Prof. em. DELMARTINO Frank Instituut voor Internationaal en Europees 
Beleid, KU Leuven 

Dhr. DE MAERE d’AETRYCKE Voorzitter KBUOL (Koninklijke Belgische 
Unie voor Overzeese Landen) 

Dhr. DEMEYERE Pieter Ere-secretaris generaal van het Verbond van 
Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW), 
lid Raad van Bestuur VIRA 
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Dhr. DE MUYER Lucien Ere-eerste substituut procureur des konings, 
Afgevaardigd bestuurder Euro-Atlantische 
Vereniging van België 

Mevr. DE MUYER-ONGHENA Lydia   

Mr. DE NERÉE TOT BABBERICH Frans 
J.F.M. 

Vml. lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van Nederland, Erevoorzitter van 
het Beneluxparlement 

Dhr. DE RAEYMAEKER Jacques Directeur bij Byblos Bank Europe  

Dhr. DE VIDTS Baldwin Vml. NATO International Staff Legal Adviser 

Dhr. DEVISCH Noel Vml. voorzitter Belgische Boerenbond, Noel 
Devisch&Co  

Dhr.  DE VRIES Anthonius Vml. Speciaal Gezant Europese Commissie/ 
buitenlandse dienst 

Ere-ambassadeur DEVRIESE Robert  

Dhr. DHEUR Yvan Mr. in de Agogiek, student International 
Conflict and Security, ere-Voorzitter 
Studiekring Vrij Onderzoek 

Dhr. DONNE Hugo-Nicolas Beeldend kunstenaar  

Mevr. DUSAR Geert Vml. PR Manager van de Koninklijke 
Muntschouwburg en Communications 
Manager van Tessenderlo Chemie, lid Raad 
van Bestuur VIRA 

Dhr. EHBETS Klaas-Jan Europese Commissie, Vml. Afdelingshoofd 
DG Ontwikkelingssamenwerking  

Ambassadeur EICHHORST Angelina Hoofd van de Delegatie van de Europese 
Unie in Libanon 

Dhr. EVENS Freddy Algemeen Secretaris Strategische Adviesraad 
voor Vlaanderen Internationaal, lid Raad van 
Bestuur VIRA 

Minister van Staat 
Prof 

EYSKENS Mark Vml. eerste minister, hoogleraar KUL 

Ere ambassadeur FRANCO Marc Vml. delegatiehoofd Europese Unie te 
Moskou en te Caïro 

Mevr. FRANCO-JANSSENS Rita  

Dhr. FRANÇOIS Guy Oud-directeur Belgisch-Luxemburgse Kamer 
van Koophandel voor Nederland 

Dr. med. FRANSEN Lieve Europese Commissie, directeur Sociale 
Politiek en Europa 2000, DG 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, 
Lid Raad van Bestuur VIRA 

Dhr. GIANNONE Nicola Protocoldienst van de Senaat 

Mevr. GILLARDIN-MANRIQUE Esperanza  

Dr. med. GILLARDIN Jean-Pierre Vml. chirurg, diensthoofd Algemene 
Heelkunde, OLV-Ziekenhuis Aalst 

Ir.   HELLINGS Hilaire  

Mevr. HELLINGS-VERCAMMEN Hilaire  

Prof. HEREMANS Dirk Hoogleraar KUL 
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Dhr. HERPELS Antoon Vml. Ambtenaar Europese Commissie 

Dhr. HUYSENTRUYT Filip  Garagehouder 

Dhr. JANSEN Gijsbrecht  Ere-directeur Mees Pierson Private Banking 

Dhr. JANSSENS Herman Ondervoorzitter Unie der 
Immobiliënberoepen van België (UPI) 

Dhr. JONCKHEERE Robert Ere-directeur-generaal Fortis Bank 

Dhr. KEMPENEERS Sylvain Vml. Ambtenaar Europese Commissie, DG 
REGIO, bestuurder Vlamingen in de Wereld 

Mevr. KORMOSS Sylvie FOD Binnenlandse Zaken, Internationale 
Cel, Attaché 

Dhr. KRONER Henrik CEO van Luiksenhof Partners 

Dhr. LIEFOOGHE Frank Beeldend kunstenaar 

Mevr. LOWET Lieve Partner, ICODA European Affairs 

Dhr. LUYCKX Samuel Student Politieke Wetenschappen Vrije 
Universiteit Brussel 

Mevr. MARTENS-DE BACKER Josette  

Prof. em. MARTENS Laurent Em. Hoogleraar Universiteit Gent 

Dhr. MENNENS Emile Vml.directeur bij de juridische dienst en 
hoofd van de anti-fraudedienst (UCLAF) van 
de Europese Commissie 

Ere-ambassadeur MERCKX Leopold  

Prof. dr. MORTELMANS Luc Hoogleraar nucleaire geneeskunde KUL 

Mevr. MUSCHS Cathérine Protocoldienst van de Senaat 

Dhr. MYTTENAERE Robert Ere-Secretaris-generaal Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 

Dhr. NAETS Guido Voormalig perschef Europees Parlement 

Dhr. NIEUWENHUIS Dick Europese Commissie-EEAS, IT-coordinator 
Dienst vooor de Middelen van Buitenlands 
Beleid (FPI) 

Dhr. NYS Hugo Ere-gouverneur van Brussel-Hoofdstad 
(Gewest), Ere-burgemeester van Londerzeel, 
voorzitter Koninklijke Schenking 

Prof. PAUWELS Ann Hoogleraar Internationale Organisaties 
Departement Internationaal Recht,  VUB, 
HUB, Ondervoorzitter VVN (Vereniging voor 
de Verenigde Naties) 

Dhr. PEETERS Carl Gevolmachtigd Minister, Adjunct-
Protocolchef FOD Buitenlandse Zaken, lid 
van de Raad van Bestuur VIRA  

Dhr. PEETERS Leo Directeur Pers en Communicatie, FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 

Dhr. PLIJTER Dolf Vml. adviseur Europese Commissie, DG 
Buitenlandse Handel, penningmeester VIRA 

Ere-ambassadeur REYN Alex   
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Dhr. REYNAERS Jan Vml. ambtenaar FOD buitenlandse Zaken, 
DG Internationale Samenwerking 

Mevr. REYNDERS Gilberte  Vml. Ambtenaar  Raad van Ministers van de 
Europese Unie 

Prof.  ROBBRECHT Elise Ere-docente Hogeschool Gent/UG, faculteit 
Mens en Welzijn 

Divisie admiraal 
b.d. Ir. 

ROSIERS Jacques Ere vleugeladjudant van de Koning, 
Voorzitter van de Euro Atlantische 
Vereniging van België, lid Raad van Bestuur 
VIRA  

Ambassadeur SCHUWER Henne Ambassadeur van Nederland in België 

Ere-ambassadeur SPELTINCKX Guillaume  

Dhr. STANDAERT Guy Bedrijfsconsulent 

Dhr. STEKELENBURG Cornelis Vml. directeur-generaal externe relaties Raad 
van Ministers van de EU, vice-voorzitter 
Belgisch-Nederlandse Vereniging (BENEV)-
Brussel 

Dhr. STEVENS Walter Voorzitter van het Comité voor Politiek en 
Veiligheid van de EU (CPV), Hoofd Crisis 
Management en Planning van de EDEO 
(EEAS) 

Ere-ambassadeur STEVENS Willy Ere-voorzitter van VIRA, Voorzitter van de 
Academische Raad van CERIS (Centre 
Européen de Recherches Internationales et 
Stratégiques) 

Ere-ambassadeur STRUYE DE SWIELANDE Dominique Diplomatiek adviseur van Minister van 
Landsverdediging, vml. Ambassadeur van 
België, o.m. in Kinshasa 

Dhr. STUYCK Dirk Gew. EU ambtenaar Europese Commissie 

Dhr. SUIJS Maarten  

Dhr. SWAELEN Erik Vml. Bestuurder-Directeur Bank Paribas 
België 

Ere-ambassadeur SWINNEN Johan Voorzitter van VIRA  

Mevr. SWINNEN-STANDAERT Mieke  

Prof. SYBESMA Neri Emeritus hoogleraar internationaal recht 
VUB, vice-voorzitter VIRA 

Dhr. TANGHE Norbert Vml. ambtenaar Europese Commissie 

Mevr. TERKEN Barbara Woordvoerder Unie der Immobilienberoepen 
van België (UPI) 

Dr. med. THIENPONT Louis Geneesheer Specialist Anatomopathologie 

Ere-ambassadeur THUYSBAERT Prosper Ere-voorzitter van VIRA 

Dhr. UMANS Marcel Consulent Ondernemers voor Ondernemers 
vzw 

Mr. Drs VAN BAALEN Hans Lid Europees Parlement (ALDE/VVD), Lid 
Commissie Buitenlandse Zaken Europees 
Parlement, ALDE-coördinator Veiligheid en 
Defensie, Delegatieleider VVD 
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Dhr. VAN BRABANT Marc Vml. sectiehoofd DG Uitbreiding, Europese 
Commissie 

Dhr. VAN BUGGENHOUT Patrick  Gerechtsdeurwaarder 

Ere-ambassadeur VAN CRAEN Marc  

Prof. em. VANDAMME Jacques Em. hoogleraar rechtsfaculteit KULeuven, 
Ere-directeur Europese Commissie, DG 
Mededinging 

Dhr. VAN DECATSEYE Luc Europese Commissie, Sectiehoofd DG 
Landbouw en Rurale ontwikkeling 

Mevr. VAN DECATSEYE-EEMAN Marie-
Paule 

 

Dhr. VAN DE CRAEN Frank FOD Buitenlandse Zaken, Directeur Latijns 
Amerika en de Caraïben 

Mevr. VAN DE CRUYS Roos Strategische Adviesraad voor Vlaanderen 

Mevr. VANDEMEULEBROUCKE-BRUS 
Arlette  

 

Ere-ambassadeur VANDEMEULEBROUCKE Robert Secretaris Bestuursorganen VIRA 

Dhr. VANDENPLAS Robert Gedelegeerd bestuurder en managing 
director van Belgoprocess 

Dhr. VAN DE PERRE Godfried  Zaakvoerder TRUSTO  

Mevr. VAN DEPOELE-COOREMAN Frieda  

Prof. VAN DEPOELE Laurent Hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen 
KUL, Vml. directeur Europese Commissie, 
Vice-voorzitter van VIRA  

Dhr. VAN DEPOELE Filip  Adviseur EAC Europese Commissie 

Dhr. VAN DE VOORDE Alois Eresecretaris-generaal  Ministerie van 
Financiën 

Dhr. VAN DE VOORDE Willem Adjunct-Kabinetschef, Kabinet van Didier 
REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister 
van Buitenlandse Zaken 

Dhr. VAN EEKELEN Wim Vml. Minister van Defensie van Nederland en 
Secretaris-generaal van de WEU 

Mevr. VAN EEKELEN-WENTINK Johanna  

Mevr. VAN GEYT-VERSTRAETE Myriam  

Dr. VAN HAEVERBEKE Guy Visiting Professor bij het Dilbois European 
Centre van de Miami University te 
Luxemburg, vml. directeur bij het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 
ambtenaar bij het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, en secretaris-generaal van 
de Trans European Policy Studies 
Association (TESPA) 

Ere-ambassadeur VANHELLEMONT Raphael Vml. Directeur generaal Egmont – Koninklijk 
Instituut voor Internationale Relaties 

Dhr. VAN KEMSEKE Peter Bijzonder Raadgever van Europese 
Raadspresident Herman Van Rompuy 

Dhr. VANLOUWE Karl Voorzitter Senaatscommissie Buitenlandse 
Betrekkingen en Landsverdediging 
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Dhr. VANNEROM Francis Ere-adviseur FOD Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse 
Handel 

Dhr. VAN RIJ Erwin Ambtenaar Raad van Ministers van de 
Europese Unie 

Dhr. VAN ROMPUY Herman Voorzitter van de Europese Raad 

Ere-ambassadeur VANSINA Guido  

Mevr. VANSTEELANDT-VERVAECKE 
Hilde 

 

Dhr. VANSTEELANDT Willy  

Dhr. VAN WAEYENBERGE Piet Voorzitter De Eik 

Ir. Admiraal b.d.  VERHULST Michel Voorzitter Caritas Internationaal, België 

Dhr. VERMANG Marc   

Dr. med. VERMEULEN Robrecht Cardioloog, voorzitter van het het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 
(OVV) 

Mevr. VERMEULEN-VERTONGEN 
Geneviève 

Lic. Pedagogie 

Mevr. VERMOTE-LAMBRECHT Annie  

Dhr. VERMOTE Lieven Vml. ambtenaar Raad van Ministers van de 
Europese Unie,  administratief secetaris VIRA 

Mevr. VERRAES Charlotte  Public Relations & Marketing Manager 

Dhr. VERSTRAETE Jan Vml. afdelingshoofd Europese Commissie 

Ere-ambassadeur VILAIN XIIII Georges  

Dhr. VINCKE Christian  Nexis Consult BVBA 

Dhr. VISSCHER Jacob  Vml. Ambtenaar Raad van Ministers van de 
Europese Unie 

Dhr. WITKAM Joris Arcadia Chairmanservices 

Ambassadeur WOUTERS Dirk Permanent Vertegenwoordiger van België bij 
de Europese Unie 

Prof. dr. WOUTERS Jan Hoogleraar Internationaal Recht en 
Internationale Organisaties, KULeuven, 
voorzitter Vereniging voor de Verenigde 
Naties (VVN) 

  
 



   71 

Bijlage II – Foto-album1 
 
 
 

 
Herman Van Rompuy, Dolf Plijter 

 
 
 

 
Christine De Jonge, Herman Van Rompuy, Peter Van Kemseke, Dolf Plijter 

 

                                             
1 Fotografie: Belgische Senaat, Enzo Zucchi, fotograaf van Herman Van Rompuy, Geert Dusar. Zie ook: 
 http://www.senaat.be/event/20131125-VIRA/nl/index.html  
 http://www.consilium.europa.eu/council/photographic-library?command=VIEW&BID=61&dateEvent 

=25/11/2013&rubrique=5133&id=818&lang=EN   
 https://www.dropbox.com/sh/yzgtwbyluq0eova/vpR8I9QuWy 
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Henne Schuwer, Herman Van Rompuy, Johan Swinnen, Peter Van Kemseke 

 
 
 

 
Willy Claes en Mark Eyskens 
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Cornelis Burger en Laurent Martens 

 
 
 

 
Jacob Visscher, Leopold Merckx, Herman De Fraye, Raphaël Van Hellemont 
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Piet Van Waeyenberge, Frank Van de Craen, Françoise Boulanger-Vandenkerckhove 

 
 
 

 
Frank Cools, Charlotte Verraes, Pieter Demeyere, Miguel Cardon de Lichtbuer 
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Rik Coolsaet in gesprek met Jacques Rosiers 

 
 
 

 
Vlnr: Sylvain Kempeneers, Georges Vilain XIIII, Guido Bosteels, Marcel Umans, Frank Liefooghe, Frieda 

Van Depoele-Cooreman, Jeroen Cooreman. Op de tweede rij herkent men Alex Reyn, Guillaume 
Speltinckx, Eric Swaelen, Leo Peeters en Dirk Heremans 
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Pieter Demeyere, Neri Sybesma-Knol 

 
 
 

 
Alois Vandevoorde, Prosper Thuysbaert, Mark Eyskens, Jan Wouters, Filip Cornelis 
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Dirk Beeuwsaert, Dirk Wouters, Piet Van Waeyenberge 

 
 
 

 
Eric De Hondt, Frieda Van Depoele-Cooreman, Willy Stevens 
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Niels Berben, Marc Bossuyt 

 
 
 

 
Angelina Eichhorst, Lieve Fransen 
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Baldwin De Vidts, Francis Vannerom, Willy Claes 

 
 
 

 
Robert Myttenaere, Miel Clement 
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Laurent Martens, Josette Martens-De Backer, Piet Van Waeyenberge, Noël Devisch 

 
 
 

 
Niels Berben, Hugo-Nicolas Donné, Luc Mortelmans, Mieke Swinnen-Standaert 
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Sylvain Kempeneers, Luc Vandecatseye, Marie-Paule Vandecatseye-Eeman 

 
 
 

 
Guy Vansina, Robert Vandemeulebroucke, Baldwin De Vidts 
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Christian Vincke, Dirk Heremans 

 
 
 

 
Joris Witkam, Cornelis Burger, Jaap Visscher 
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Esperanza Gillardin-Manrique, Mariette Beullens-De Roy, Jean-Pierre Gillardin 

 
 
 

 
Hanneke van Eekelen, Mariette Beullens-De Roy, Frieda Van Depoele-Cooreman, Eric De Hondt 
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De onthaalploeg: 

Cliff Ashers, Annie Vermote-Lambrecht, Lieven Vermote, Yvan Dheur, 
Arlette Vandemeulebroucke-Brus 

 
 
 
 
 
 










