
©
 w

aj
an

 - 
 A

do
be

 S
to

ck

Duurzaamheidsverslag 2017

Cijfergegevens 2015-2016, verwezenlijkingen 2015-2017

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
https://economie.fgov.be





Duurzaamheidsverslag 2017
(Cijfergegevens 2015-2016, 

Verwezenlijkingen 2015-2017)

Volgens de GRI-4-methode
Met de prioriteiten van duurzame ontwikkeling van de FOD Economie 

en het advies van stakeholders
Gepubliceerd in juni 2018



2

De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin om 
de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige wer-
king van de goederen- en dienstenmarkt in België. 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr.: 0314.595.348
https://economie.fgov.be

tel. 0800 120 33 (gratis)

 facebook.com/FODEconomie

 @FODEconomie

 youtube.com/user/FODEconomie

 linkedin.com/company/fod-economie

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte
 Voorzitter van het Directiecomité
 Vooruitgangstraat 50
 1210 Brussel

Wettelijk depot: Internetversie

120-18

http://facebook.com/FODEconomie
https://twitter.com/fodeconomie
http://youtube.com/user/FODEconomie
http://linkedin.com/company/fod-economie


3

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Inhoud
Voorwoord ...................................................................................................................................................................................................................6

1. Samenvatting ............................................................................................................................................................................................8

2. GRI-verslag met relevantiematrix .............................................................................................................................10

GRI-conformiteit ............................................................................................................................................................................................11

3. Missie, visie en waarden .........................................................................................................................................................12

Missie van de FOD Economie .......................................................................................................................................................12

Visie van de FOD Economie ............................................................................................................................................................12

Waarden van de FOD Economie ...............................................................................................................................................13

4. Strategie van de FOD Economie ....................................................................................................................................15

Kerntaken van de FOD...........................................................................................................................................................................16

5. Middelen van de FOD Economie ....................................................................................................................................17

6. Structuur van de FOD Economie ...................................................................................................................................22

7. Verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van duurzame ontwikkeling ................23

7.1. Eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie  .............................................................25

7.2. Eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling  ................................................................................................27

7.3. Verwezenlijkingen op het gebied van duurzame economie  ..............................................29

7.3.1. Oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie ..............................29

7.3.2. Strijd tegen geplande veroudering van producten ......................................................33

7.3.3. Analyse van duurzame producten en diensten................................................................36

7.4. Verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van duurzaam beheer ...........................38

7.4.1. Klantentevredenheid  ..........................................................................................................................................39

7.4.2. Welzijn van het personeel .............................................................................................................................42

7.4.3. Duurzaam beheer van de FOD Economie ...............................................................................52

7.5. Duurzaam energiebeheer .................................................................................................................................................59

7.5.1. Overgang naar een duurzamer energiesysteem ..........................................................59



4

7.5.2. Energiebevoorradingszekerheid .........................................................................................................61

7.5.3. Financiering van de koolstofarme transitie  ........................................................................65

7.6. Reglementering ..............................................................................................................................................................................68

8. SWOT-analyse van duurzame ontwikkeling bij de FOD Economie ...................................71

9. Relevantiematrix ..............................................................................................................................................................................73

9.1. Methodologie .......................................................................................................................................................................................74

9.2. Aandachtspunten ..........................................................................................................................................................................74

9.3. Betrokkenheid van de stakeholders....................................................................................................................77

9.4. Resultaten ...............................................................................................................................................................................................80

10. De 10 prioritaire aandachtspunten volgens de relevantiematrix ......................................85

11. Verbanden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ....................................................97

12. Klantgerichtheid ........................................................................................................................................................................... 104

13. Besluit ........................................................................................................................................................................................................ 106

Bijlagen ................................................................................................................................................................................................................... 108

Bijlage 1 – Lexicon .................................................................................................................................................................................... 108

Bijlage 2. – Toelichting ........................................................................................................................................................................ 110

Bijlage 3 – GRI-index ............................................................................................................................................................................. 111



5

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Lijst van grafieken

Grafiek 1. Budget van de FOD Economie 2014-2016 ..................................................................................................18

Grafiek 2. Personeelsverloop (statuut en gender) .........................................................................................................19

Grafiek 3. Personeelsverloop per niveau ...................................................................................................................................20

Grafiek 4. Leeftijdspiramide van de FOD Economie (2016) ...............................................................................21

Grafiek 5. Aantal pagina’s bezocht door een of meerdere gebruikers ..............................................41

Grafiek 6. Aantal gegronde en ongegronde klachten  ..............................................................................................42

Grafiek 7. CO2 uitgestoten door de FOD Economie (in ton) ..............................................................................55

Grafiek 8. Aardgasverbruik (in duizend kWh) .......................................................................................................................56

Grafiek 9. Verbruik per persoon (index 2013 = 100) .....................................................................................................58

Grafiek 10. Relevantiematrix, vergelijking directeurs-generaal (X) versus 
de experten (Y) .................................................................................................................................................................................................................76

Grafiek 11. Relevantiematrix, vergelijking stakeholders (Y) versus 
FOD Economie (X) .......................................................................................................................................................................................................81

Grafiek 12. Verdeling van het Actieplan voor duurzame ontwikkeling in de FOD 
Economie ............................................................................................................................................................................................................... 102

Lijst van tabellen

Tabel 1. Vragen gesteld aan het Contact Center (per thema) ........................................................................40

Tabel 2. Positieve aspecten van het welbevinden van de personeelsleden ................................44

Tabel 3. Negatieve aspecten van het welbevinden van de personeelsleden .............................44

Tabel 4. Tevredenheid over het werk ................................................................................................................................................46

Tabel 5. Tevredenheid over de privé-werkbalans ...........................................................................................................46

Tabel 6. Tevredenheid over de aspecten carrière en ondernemingscultuur .............................47

Tabel 7. Verbanden tussen de uitdagingen voor DO van de FOD Economie en 
de SDGs ................................................................................................................................................................................................................................100



6

Voorwoord
De wereld ontwikkelt zich naar een duurzamere economie. De goedkeuring van de duur-
zame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) door de Verenigde Naties in september 2015 
spoort alle politieke, institutionele, economische en sociale spelers aan tot reflectie en actie. 

Bij wet van 5 mei 1997 keurde de federale overheid al een federale strategie voor duur-
zame ontwikkeling goed, die steunt op de beginselen van een politieke cyclus voor een 
voortdurende verbetering van de bijdrage van het overheidsbeleid aan de duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen. Het betreft een origineel en slagvaardig institutioneel kader 
voor duurzame ontwikkeling. 

In 2013 nam de federale regering een op 2050 gerichte strategische langetermijnvisie 
voor duurzame ontwikkeling (LTVDO) aan. Die visie voorziet onder andere in het volledig 
loskoppelen van de economische ontwikkeling en het milieuvraagstuk.

De FOD Economie wil, op basis van zijn opdracht, actief bijdragen tot de transitie naar een 
duurzame economie, die overigens al sinds 2011 een van zijn zes strategische kracht-
lijnen is. De vele verwezenlijkingen op dat vlak, die in dit verslag afzonderlijk worden 
belicht, getuigen van de oprechtheid en geloofwaardigheid waarmee de FOD zijn aanpak 
ter zake verder wil ontwikkelen.

Met de opstelling van de «materialiteitsmatrix» (die de FOD Economie liever «relevantie-
matrix» noemt) geeft de GRI-methode, vernieuwende factor in ons tweede verslag, een 
nieuwe en zeer positieve dimensie aan de zelfevaluatie- en reflectieoefening. Ze combi-
neert immers de prioriteiten van ons Directiecomité met de verwachtingen van de stake-
holders van ons departement. Die dialoog draagt ongetwijfeld bij tot een gezonde zelfkri-
tiek en tot intellectuele en strategische verrijking.

Als overheidsdienst wil de FOD Economie een voor-
beeldfunctie vervullen en een drijvende kracht zijn 
van de GRI-methode op administratief vlak. De 
publicatie van dit tweede duurzaamheidsverslag 
geeft hem de legitimiteit en de kans om zijn keu-
ze beter uit te dragen en zo zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op te nemen en te promoten.

Veel leesplezier.

Jean-Marc Delporte 
Voorzitter van het Directiecomité

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Woord van de coördinatrice duurzame ontwikkeling en van de verantwoordelijke voor het GRI-
verslag

De federale regering Michel I heeft zich ertoe verbonden om van duurzame ontwikkeling een kern-
doelstelling in haar beleid te maken. Daarom vraagt ze de overheidsdiensten om een voortrek-
kersrol op dat vlak te spelen door in het bijzonder duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in hun 
toekomstige bestuursovereenkomsten op te nemen. Dit duurzaamheidsverslag laat in detail zien 
hoe die integratie gemakkelijk wordt wanneer we een relevantiematrix opmaken en onze opdrach-
ten proberen te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
En zoals Valérie Swaen, gewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de 
Louvain School of Management van de UCL, stelt, wordt de waarde van een duurzaamheidsverslag 
gemeten aan de hand van het nut ervan.

De dynamiek inzake duurzame ontwikkeling wordt binnen de FOD Economie gegarandeerd door 
zijn zeer actieve Cel Duurzame Ontwikkeling, maar ook dankzij de acties van alle personeelsleden, 
van wie een groeiend aantal sinds 2016 is opgeleid in duurzame ontwikkeling, maar ook in duurza-
me economie, een van de vier strategische krachtlijnen van het departement. De Cel hangt recht-
streeks af van de voorzitter van de FOD. In dat opzicht is ze het ideale coördinatieorgaan tussen de 
algemene directies, de voorzitter en de politieke kabinetten voor alle kwesties die verband houden 
met duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder met duurzame economie. De Cel werkt meestal via 
werkgroepen (duurzame overheidsopdrachten, duurzaamheidsverslag, organisatie van evenemen-
ten, ...).

2017 was gekenmerkt door grote vooruitgang op het gebied van de strategische krachtlijn «duurza-
me economie» van de FOD Economie: 

• de minister van Economie heeft onlangs het personeelsbestand van onze Eenheid Duurzame 
Economie uitgebreid om het Kenniscentrum Duurzame Economie in staat te stellen zijn op-
drachten te vervullen;

• de Eenheid Duurzame Economie en de Cel Duurzame Ontwikkeling alleen al wierven de voor-
bije 2 jaar 25 % van de 80 stagiairs-studenten van de FOD Economie aan; 

• dit tweede duurzaamheidsverslag wil een model in zijn soort worden voor andere FOD’s. 
Dankzij de opstelling van de relevantiematrix kunnen we een voortrekkersrol blijven spelen.

GRI-team van de FOD Economie. Van links naar rechts: Christian Ferdinand, opgeleid in de GRI-
methode, attaché Eenheid Duurzame Economie en Cel Duurzame Ontwikkeling, plaatsvervan-
gend lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO); Hakan Kilic, 
Meghanne Rosenberg en Delphine Libioul, stagiairs-studenten; Françoise Devleeschouwer, coördi-
natrice van de Cel Duurzame Ontwikkeling en lid van de ICDO.
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1. Samenvatting
Dit tweede duurzaamheidsverslag van de FOD Economie omvat de volledige internatio-
nale methodologie van het Global Reporting Initiative (versie 4), terwijl het eerste verslag 
enkel beschrijvende elementen bevatte, zoals hier opgenomen in de hoofdstukken 2 tot 
6. De bijlage bevat ook een verklarende nota voor de stakeholders, die eveneens bedoeld 
is om andere overheidsdiensten te helpen bij het opstellen van hun eigen duurzaam-
heidsverslag. Het GRI-4 werd immers specifiek ontworpen voor de particuliere sector. 
De FOD Economie heeft die methode dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken 
van de openbare sector. Na de omzetting van de richtlijn betreffende de bekendmaking 
van niet-financiële informatie (wet van 3 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 11.09.2017) heeft de FOD de ambitie om als referentie te dienen voor 
andere overheidsdiensten en -bedrijven, in het bijzonder die met meer dan 500 werkne-
mers, en om zowel intern als extern over dit verslag te communiceren.

In hoofdstuk 7 over de verwezenlijkingen van de FOD op het gebied van duurzame ont-
wikkeling wordt beschreven wat er in 2015 en 2016 werd gerealiseerd, inclusief statis-
tische gegevens, maar worden ook enkele realisaties in 2017 belicht om een accuraat 
en getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. 2016 was bijzonder vruchtbaar op het 
vlak van duurzame ontwikkeling in de FOD Economie met de ondertekening van de 
eerste Bestuursovereenkomst en de goedkeuring van het eerste Actieplan Duurzame 
Ontwikkeling.

De materialiteitsmatrix, die we liever «relevantiematrix» noemen, laat de FOD 
Economie toe om in alle transparantie de actieprioriteiten voor duurzame ontwikke-
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ling op te maken, rekening houdend met de mening van onze 17 stakeholders (zie 
hoofdstuk 9). Op basis van de resultaten van de matrix kan de FOD zijn beleidsmakers 
beter adviseren en zijn opdrachten preciezer definiëren afhankelijk van de beleidsvi-
sie.

Uit de resultaten van de matrix (hoofdstuk 9) blijkt ook dat de meeste aandachtspun-
ten inzake duurzame ontwikkeling die het GRI-team voorstelt zeer goed worden be-
oordeeld, zowel door de leden van het Directiecomité van de FOD als door onze stake-
holders. Anderzijds stellen we enkele lichte verschillen in beoordeling vast tussen het 
Directiecomité van de FOD en de stakeholders. Zo worden «innoverende economische 
modellen» (IEM) iets belangrijker geacht voor onze stakeholders dan voor de leden 
van het Directiecomité. Met dit duurzaamheidsverslag kunnen we dan ook beter reke-
ning houden met onze stakeholders. 

Om het duurzaamheidsverslag verteerbaar te maken, hebben we ervoor gekozen om 
alleen de top 10 van duurzaamheidsaandachtspunten uit te werken (zie hoofdstuk 10). 
In die top 10 staan 4 aandachtspunten op het gebied van duurzaam beheer, 3 aan-
gaande duurzame economie, 3 inzake duurzaam energiebeheer (alle 3 in de top 5) en 
1 aandachtspunt op het vlak van reglementering. 

Elk van die aandachtspunten wordt geanalyseerd op basis van de potentiële bijdrage 
ervan tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) van de Verenigde Naties 
(zie hoofdstuk 11). De FOD Economie kan ingrijpen in alle DOD’s, maar op basis van de 
31 aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling is de FOD Economie vooral actief 
ten gunste van de DOD’s 7, 8, 12 en 16. Het is nu belangrijk om te bekijken hoe we nog 
meer kunnen doen om de DOD’s te halen. Daartoe kunnen zowel de resultaten van de 
relevantiematrix als de resultaten van de “gap analysis” van die DOD’s ons Actieplan 
Duurzame Ontwikkeling verder ontwikkelen.

Tot slot tracht dit duurzaamheidsverslag een evenwicht te vinden tussen de positieve 
en negatieve aspecten en zonder toegevingen te doen, van onze ecologische voetaf-
druk tot de werkomstandigheden van de medewerkers van de FOD, over de toeleve-
ringsketens. Op basis van de resultaten van de relevantiematrix is het “welzijn van 
het personeel», dat in veel verslagen over duurzame ontwikkeling ontbreekt, het 9e 
prioritaire aandachtspunt van de FOD Economie op het vlak van duurzame ontwikke-
ling. In aansluiting hierop heeft het Directiecomité een nieuw Globaal Preventieplan 
aangenomen, en in het licht daarvan zullen er in nauwe samenwerking met de Cel 
Duurzame Ontwikkeling tal van nieuwe acties worden ondernomen. Welzijn op het 
werk is wel degelijk haalbaar en een bron van productiviteit. Aan ons om dat te bewij-
zen voor het derde duurzaamheidsverslag, dat voor 2020 is gepland.
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2. GRI-verslag met relevantiematrix
Bewust van het belang om duurzame ontwikkeling in alle aspecten van het be-
leid op te nemen, heeft de FOD  Economie beslist om voor de tweede keer een 
duurzaamheidsverslag op te stellen. Met de voorstelling van het programma 
“MVOverheid”(Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Overheid) in 2012 wilde de mi-
nister van Duurzame Ontwikkeling overheidsdiensten aanmoedigen om hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, om in het kader van het algemeen 
belang te handelen en om naar een duurzame ontwikkeling te streven. Dat omvang-
rijke programma, met als doel overheidsdiensten te promoten als drijvende kracht 
voor de duurzame transitie, berust immers op de uitvoering van 6 projecten binnen de 
federale besturen: 

• milieubeheer, 

• duurzame vervoermiddelen, 

• duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten, 

• duurzame voeding, 

• duurzame organisatie van evenementen en 

• integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in managementplannen en 
bestuursovereenkomsten.
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GRI-conformiteit
Op internationaal niveau werden GRI (Global Reporting Initiatives)-richtlijnen 
uitgewerkt om instellingen te helpen op een kwalitatieve manier te rapporte-
ren over niet-financiële informatie. GRI stimuleert het gebruik van rapportering 
inzake duurzame ontwikkeling als middel voor organisaties om duurzamer te 
werken en hun bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Een GRI-verslag 
focust op de economische, maatschappelijke en milieu-impact van de activitei-
ten van een organisatie. Een afgelijnde structuur, specifieke criteria, mvo-indi-
catoren (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid vormen 
de basis van het verslag. Een GRI-verslag is een tweejaarlijks verslag dat de 
kernactiviteiten van de FOD voorstelt en een kritische blik werpt op de essentiële 
aandachtspunten die de kerntaken en maatschappelijke verwachtingen van de 
FOD kenmerken.

Onder impuls van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), dat met 
name alle federale overheidsdiensten de mogelijkheid heeft geboden om een ad hoc 
opleiding te volgen voor het doeltreffende gebruik van een relevantiematrix, heeft de 
FOD Economie van de gelegenheid gebruik gemaakt om een GRI-verslag op te stellen 
in de hoop als voorbeeld te kunnen fungeren voor andere FOD’s die het belang van 
dergelijke matrix nog niet hebben getest.

Dit tweejaarlijkse GRI-verslag volgt de richtlijnen in een versie (GRI-4) waarin alleen 
de kerncriteria (Core) worden gepubliceerd met waardevolle ondersteuning van een 
relevantiematrix (materialiteitsmatrix in GRI-jargon), die nog niet was opgenomen 
in het eerste duurzaamheidsverslag (gepubliceerd in 2015). Dit tweede verslag 2017 
wordt gepubliceerd in 2018 en heeft betrekking op de jaren 2015 en 2016 voor de cij-
fergegevens, en op 2015 tot 2017 voor de voornaamste realisaties van de FOD op het 
vlak van duurzame ontwikkeling. 
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3. Missie, visie en waarden
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
(FOD Economie) wil actief meewerken aan de overgang naar een duurzame ontwikke-
ling en meer in het bijzonder naar een duurzame economie. Onze FOD onderscheidt 
zich door zijn missie, zijn visie en, last but not least, zijn waarden die rechtstreeks door 
de medewerkers werden vastgelegd volgens een modern participatief beslissingspro-
ces.

Missie van de FOD Economie
In een steeds veranderende Belgische en internationale context bestaat de opdracht 
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de voorwaarden te schep-
pen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dien-
stenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren. 

Visie van de FOD Economie
Geïnspireerd door de waarden “respect” en “uitmuntendheid”, wil de FOD Economie 
een gezamenlijke strategie ontwikkelen ten dienste van de spelers van de goederen- 
en dienstenmarkt. Hij heeft de ambitie om binnen de federale overheid de spil te wor-
den voor de regulering en coördinatie van de beleidslijnen en de governance van de 
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interne markt, zowel voor de interne als de externe aspecten ervan. Dat gebeurt in 
een voortdurende dialoog met de gewesten.

Waarden van de FOD Economie

De FOD Economie draagt een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een res-
pectvol contact met burgers, ondernemingen en stakeholders hoog in het vaandel. De 
FOD Economie is een team van ongeveer 1.900 medewerkers die tot uw dienst staan! 
Tijdens een zeer interactief beslissingsproces hebben ze zelf de 4 waarden van de 
FOD Economie geformuleerd.

“Tot uw dienst”

We verlenen diensten van algemeen belang op een klantvriendelijke manier. We be-
handelen onze collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals 
we zelf behandeld willen worden.

“Respect”

In al onze diversiteit hebben we respect voor elkaar en voor onze omgeving. We res-
pecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer 
te werk.

“Uitmuntend”

We maken er een erezaak van om ons werk op een professionele en kwaliteitsvolle 
manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We willen de besten zijn binnen ons do-
mein.
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“Samen sterk”

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies 
heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van 
onze doelstellingen.

In 2015 werden een aantal transversale acties uitgevoerd rond de waarde “respect”. 
Op communicatievlak gebeurde dat onder meer via animatiefilmpjes aan het onthaal, 
een waardekalender 2016 en verbeterde interne debriefing van de directiecomités. 
Voor de medewerker startte de FOD met een leertraject voor medewerkers met be-
perkte computervaardigheden (Bits & Bytes genaamd). Om de klantvriendelijkheid te 
verhogen werden opleidingen georganiseerd om klanten zo goed mogelijk te woord 
te staan en werd een klantencharter opgemaakt. Verder zet de FOD Economie zich 
blijvend in voor goede doelen. Zo werden in 2015, 2016 en 2017 acties voor Music for 
Life georganiseerd. Daarnaast werden tijdens de dag van de duurzame ontwikkeling 
de welzijnsinitiatieven voor medewerkers en het duurzame HR-beleid in de kijker ge-
plaatst.

In 2016 kreeg de waarde “tot uw dienst” vorm met het uitwerken van een “Mini-
klantencharter voor teams” waarbij bereikbaarheid en beschikbaarheid, interne 
communicatie, samenwerkingsplatformen en een houding van transparantie en flexi-
biliteit ten aanzien van de klanten werden benadrukt. Leidinggevenden werden gesen-
sibiliseerd om de waarde te integreren in de evaluatiecyclus. Met het coachingtraject 
voor secretariaatsmedewerkers werden administratieve processen geoptimaliseerd 
op basis van efficiënte dienstverlening.

2017 was het jaar van de waarde “uitmuntend”.
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4. Strategie van de FOD Economie
In een steeds veranderende Belgische, Europese en internationale context bestaat de 
opdracht van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitie-
ve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt.

Europa 2020, de strategie die de Europese Unie zich voor de komende jaren heeft 
vooropgesteld inzake werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en ener-
gie heeft de strategie van de FOD Economie in grote mate geïnspireerd. Een aantal 
hefbomen vallen immers onder de bevoegdheid van de FOD Economie: 

• voltooiing van de interne markt, 

• consumentenbescherming, 

• promotie van de digitale agenda, 

• energie-efficiëntie, 

• Europees octrooi, 

• stimulering van het ondernemerschap, 

• statistiek, …
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Verschillende economische domeinen werden evenwel geregionaliseerd of verdeeld 
over federale en gewestelijke overheden. Met het oog op een dynamische en doel-
treffende Economische Unie is de samenwerking tussen de federale overheid en de 
gewesten dan ook noodzakelijk. In dat opzicht stelt de FOD Economie alles in het werk 
om de technische coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus in economi-
sche dossiers te bevorderen wanneer dat nodig is.

Kerntaken van de FOD

Al
ge

m
en

e 
di

re
ct

ie
s

Coödineren Zorgen voor doeltreffend overleg en een goede coördinatie tussen de 
verschillende Belgische overheidsniveaus (federaal en gewesten) en 
tussen de betrokken partijen (verbruikers, ondernemingen, beroeps-
verenigingen, enz.) om de economische positie van ons land in Europa 
en op internationaal niveau zo goed mogelijk te verdedigen.

Kennen Naast technische of wetenschappelijke kennis, kennis over de werking 
van de markt en over het concurrentievermogen van de marktspelers 
en de sectoren verzamelen, bewaren en gebruiken.

Reglemente-
ren

Een doeltreffende economische reglementering waarborgen om de 
machtsverhoudingen op de markt in evenwicht te brengen en de 
mededinging en innovatie te stimuleren.

Controleren De markt monitoren; die taak gaat veel verder dan gewone inspectie: ze 
omvat eveneens informatie aan de marktspelers, preventie, responsa-
bilisering (“empowerment”), handhaving van de regelgeving en bemid-
deling.

Ondersteuning Invloedssfeer

Stafdiensten Directie 
communicatie  

Personeel en 
Organisatie 
Budget- en 
Beheerscontrole (+ 
aankopen) 
ICT

Communicatie Andere personeelsleden gedetacheerd in externe organ-
isaties, adviesorganen, commissies en raden
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5. Middelen van de FOD Economie
Elke dag werken mensen met kennis van de meest uiteenlopende vakgebieden aan de 
verwezenlijking van een efficiënt en evenwichtig economisch beleid in België: econo-
men, juristen, statistici, ingenieurs, controleurs, scheikundigen, vertalers, communi-
catiedeskundigen, HR-specialisten, administratieve medewerkers, …

Al die mensen zetten zich elke dag weer in voor een kwalitatief hoogstaande dienst-
verlening aan burgers en bedrijven. Dankzij hun vakbekwaamheid kan onze FOD zijn 
ambitie waarmaken en in het Belgische economische landschap ten volle zijn rol van 
coördinator, initiatiefnemer, regulator en informatieverstrekker vervullen. De 1.900 
medewerkers dragen rechtstreeks bij tot de goede reputatie en betrouwbaarheid van 
het departement.

De FOD Economie levert hoofdzakelijk diensten in België (in totaal in 9 steden) aan 
11.267.910 consumenten en 789.169 Belgische bedrijven en heeft hiervoor een to-
taal budget van 482.111.000 euro (2016). De meeste beslissingen worden genomen op 
de maatschappelijke zetel “City Atrium”, gelegen in de Vooruitgangstraat 50 te 1210 
Brussel.

In 2016 werd een kwart van de begroting gebruikt voor de bezoldiging van het perso-
neel en de werking van de FOD Economie. Ongeveer 67 % van het budget zijn subsi-
dies die een financiële bijdrage zijn van de FOD Economie aan een orgaan buiten het 
departement. Het fonds (of begrotingsfonds) is een afwijking van de algemene be-
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grotingsregel, waardoor een activiteit de inkomsten daaruit mag gebruiken om haar 
eigen uitgaven te financieren en een deel van het beschikbare saldo naar het volgende 
jaar mag overdragen. Tot slot vertegenwoordigt het kabinetsbudget de werkingskos-
ten van de kabinetten.

Grafiek 1. Budget van de FOD Economie 2014-2016
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miljoen 2014: 375.687.000 euro 2015: 316.764.000 euro 2016: 482.111.000 euro

Bron: FOD Economie.

Voor alle FOD’s daalde het aantal medewerkers tussen 2007 en 2016 met 17,2  % 
(-1,9 %/jaar). Voor de FOD Economie was de inkrimping van het personeelsbestand 
nog aanzienlijker en daalde het aantal personeelsleden van 2.734 eind 2007 naar 
1.900 eind 2016, een afname met 30,5 % (-3,4 %/jaar). Het percentage statutaire per-
soneelsleden in de FOD Economie bedroeg eind 2016 77 %. Hiermee ligt het aandeel 
vast benoemde personeelsleden onder het gemiddelde voor alle FOD’s (82,5 %).
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Grafiek 2. Personeelsverloop (statuut en gender)
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Bron: P-data (2017).

De verandering in samenstelling van het personeel tussen 2007 en 2016 vertoont gro-
te verschillen naargelang de 4 graadniveaus, vooral tussen de niveaus A (universitair 
of hoger onderwijs van het lange type) of B (hoger onderwijs van het korte type), waar-
van het aantal personeelsleden stabiel blijft, en de niveaus C (hoger middelbaar on-
derwijs) of D (lager middelbaar onderwijs of geen diploma), waarvan het aantal sterk 
daalt, met 38 % voor de niveaus C en met 61 % voor de niveaus D in minder dan 10 
jaar. En aangezien vrouwen veel meer vertegenwoordigd zijn in de lagere niveaus, is 
de daling van het aantal vrouwelijke personeelsleden veel groter dan de daling van het 
aantal mannen.
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Grafiek 3. Personeelsverloop per niveau
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Bron: P-data (2017).

De leeftijdspiramide van de FOD Economie is bovendien, in overeenstemming met alle 
federale overheidsinstellingen, niet gebalanceerd met een smalle basis (weinig jonge 
medewerkers) en een brede top (veel oudere medewerkers). Het aandeel medewer-
kers van 55 jaar of ouder bedroeg eind 2016 bijna 35 % (t.o.v. 28 % voor de federale 
overheidsdiensten samen). De gemiddelde leeftijd bedroeg 48,7 jaar in 2016 (t.o.v. 46,8 
jaar voor alle FOD’s samen).
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Grafiek 4. Leeftijdspiramide van de FOD Economie (2016)
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Bron: P-data (2017).

In België is de leeftijdsgroep die het meest vertegenwoordigd is in de beroepsbevol-
king 40 tot 49 jaar oud. 

In de FOD Economie is de meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep tussen 50 en 59 
jaar oud, en 55 % van het personeel is ouder dan 50 jaar.

Het aandeel van vrouwen in de FOD Economie (52,3 %) ligt boven het gemiddelde van 
alle FOD’s en programmatorische overheden (49,1 %). Naar niveau ligt de geslachts-
verdeling voor alle niveaus (A, B, C en D) in lijn met de federale verdeling. Weliswaar 
bekleden de mannelijke medewerkers van de FOD Economie meer leidinggevende 
functies dan de vrouwen. Dat geldt voor alle niveaus A zonder onderscheid, voor alle 
FOD’s samen is dat vanaf niveau A2. Ook het Directiecomité bestaat uit meer manne-
lijke dan vrouwelijke leden.
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6. Structuur van de FOD Economie
De structuur van de FOD Economie berust op 7 algemene directies (Energie, Economische 
Reglementering, Economische Analyses en Internationale Economie, K.M.O.-beleid, 
Kwaliteit en Veiligheid, Economische Inspectie, Statistiek), 3 stafdiensten (Personeel en 
Organisatie, Budget en Beheerscontrole, ICT) en een Directie Communicatie. 

Ministers
Voorzitter 

van het
Directiecomité

Algemene Directies

Statistiek - Statistics Belgium

Economische 
Reglementering

Economische Inspectie

Kwaliteit en Veiligheid

K.M.O.-beleid

Economische Analyses 
en Internationale Economie

Energie

Personeel en Organisatie

ICT

Budget- en 
Beheerscontrole

Stafdiensten

Directie
Communicatie 

De Cel Duurzame Ontwikkeling hangt rechtstreeks af van het Bureau van de Voorzitter. 
De Cel komt maandelijks bijeen, maar neemt enkel afhankelijk van de behandelde 
onderwerpen deel aan het Directiecomité. Elke AD en elke stafdienst wijst een ver-
tegenwoordiger aan in de Cel Duurzame Ontwikkeling. Eventuele belangenconflicten 
worden beslecht door het Directiecomité.

Het Directiecomité, met als voorzitter Jean-Marc Delporte, is belast met het manage-
ment van de FOD dat nodig is voor de coördinatie van alle diensten. Het heeft volgende 
opdrachten:

• de FOD beheren volgens het strategische plan; 

• voorstellen in verband met de werking van onze FOD formuleren en instaan voor 
de coördinatie van alle diensten en activiteiten van de FOD;

• de ontwerpbegroting voorstellen en toezien op de uitvoering ervan;

• het personeelsplan opmaken en voor akkoord voorleggen aan de minister. 
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7. Verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van 
duurzame ontwikkeling

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste realisaties van de FOD Economie op 
het vlak van duurzame ontwikkeling. 2016 was een bijzonder vruchtbaar jaar met:

• de ondertekening van de eerste Bestuursovereenkomst begin 2016 (en van arti-
kel 30 over duurzame ontwikkeling);

• de uitvoering van het eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling in 2016;

• de organisatie van de eerste rondetafel met de stakeholders over de aandachts-
punten van de FOD op het gebied van duurzame ontwikkeling in april 2017 (zie 
hoofdstuk 9); 

• het Jaaroverzicht van de FOD Economie werd gewijd aan de strategische kracht-
lijn «duurzame economie».

De hierna vermelde verwezenlijkingen geven een overzicht van de acties die in 2015 en 
2016 werden ondernomen, maar de FOD Economie begon zijn engagement voor duurza-
me ontwikkeling al in 2004 met de oprichting van de Cel Duurzame Ontwikkeling. Naast 
de activiteiten van de Cel Duurzame Ontwikkeling in uitvoering van artikel 30 van de 
Bestuursovereenkomst, bleef de Cel Duurzame Ontwikkeling ook actief deelnemen aan 
de uitwerking van het voorontwerp van Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 
(2015-2020) door actieplannen voor te stellen met betrekking tot onder meer het doel-
treffende gebruik van hulpbronnen, energieopslag, verantwoorde koopkracht en innova-
tieve overheidsopdrachten. 
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Door in zijn taken de voorwaarden voor een duurzame werking van de goederen- en 
dienstenmarkt op te nemen, benadrukt de FOD Economie het belang van een duur-
zame ontwikkeling voor onze economie. Met het oog op meer efficiëntie en rekening 
houdend met eenieders bevoegdheden heeft de FOD Economie besloten specifieke ac-
ties op het vlak van duurzame ontwikkeling te ondernemen en prioriteiten te stellen. 
Dat was het doel van het eerste in 2016 opgestelde Actieplan Duurzame Ontwikkeling. 
De FOD Economie wil de duurzame economie actief ondersteunen als bijdrage van de 
economische activiteit aan duurzame ontwikkeling in het kader van een gereguleerde 
markteconomie. In dat kader is duurzame economie een van de beleidsdoelen die de 
FOD Economie wil bevorderen, zodat iedereen kan genieten van de weldaden van een 
gereguleerde markteconomie zonder dat de toekomstige noden in het gedrang komen.

Op het vlak van bevoegdheden ondersteunde de Cel talrijke initiatieven, zowel in sa-
menwerking met andere federale overheidsdiensten (Federaal Plan Adaptatie aan 
klimaatverandering, Federaal Milieurapport, Stappenplan inzake circulaire economie, 
werkgroep deeleconomie, …) als intern (sensibilisering van ondernemingen, interne 
opleidingen van medewerkers, artikels gepubliceerd op de website).

Voordat we overgaan tot de belangrijkste realisaties van de FOD op het gebied van 
duurzame ontwikkeling, volgen hier enkele belangrijke datums met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling:

• 2004: Oprichting van de interne Cel Duurzame Ontwikkeling

• 2006: Diversiteitscharter

• 2008: Toekenning van de ISO 14001:2004-certificatie en EMAS-registratie

• 2009: Oprichting van het interne opleidingscentrum

• 2011: Nieuwe strategische matrix met de krachtlijn “duurzame economie”

• 2012: Nieuwe dynamiek van de Cel Duurzame Ontwikkeling

• 2012: Oprichting van een Task Force Duurzame Economie binnen een AD

• 2013: “Bike Experience” en aankoop van 2 elektrische fietsen

• 2013: Kick-off van het ECOCHANGE-programma

• 2014: ON/OFF-campagne over elektriciteitsverbruik

• 2014: Verhuizingen naar de gebouwen van het City Atrium en North Gate III

• 2015: Publicatie van het eerste verslag over duurzame ontwikkeling van de FOD

• 2016: Oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie

• 2016: Opstelling van het eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling

• 2017: Verdrievoudiging van het personeelsbestand van de Eenheid Duurzame 
Economie 

• 2018: Publicatie van het tweede verslag over duurzame ontwikkeling
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7.1. Eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie 
In januari 2016 ondertekende de voorzitter van de FOD Economie samen met de mi-
nister van Economie zijn eerste «Bestuursovereenkomst» met een looptijd van 3 jaar 
(2016-2018). Artikel 30 van die overeenkomst is gewijd aan duurzame ontwikkeling en 
specificeert: 

“Op het vlak van duurzame ontwikkeling engageert de FOD zich om in overleg met zijn 
stakeholders zijn materiële en immateriële maatschappelijke impact te monitoren en 
te ontwikkelen.”

De FOD ziet het als zijn opdracht om: 

a) de aan hem opgedragen taken goed uit te voeren met een minimale negatieve 
impact op de processen en diensten aan de stakeholders (mens en milieu); 

b) oog te hebben voor alle vormen van maatschappelijke toegevoegde waarde die hij 
als overheidsdienst realiseert, en die verder uit te werken met zijn stakeholders, 
door een gemeenschappelijk waardekader te creëren.



26

De FOD zal:

a) een beheersysteem hanteren waarbij de lasten onder controle blijven (gebaseerd 
op de internationale richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 
26000 of het behoud van het EMAS-certificaat) en dat op frequente basis in over-
leg met de stakeholders geëvalueerd wordt via tweejaarlijkse rapportage in de 
vorm van een GRI 4. Voor 2016 zijn de middelen voorzien; 

b) jaarlijks een Actieplan Duurzame Ontwikkeling opmaken (KB van 22 september 
2004) en integreren in het managementplan (zie hieronder);

c) op regelmatige basis en op een kwalitatieve manier in dialoog treden met zijn 
stakeholders rond zijn werking en beleid (zie bijlage 2 bij dit verslag);

d) om de twee jaar over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid rapporteren 
aan de hand van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) (doel van 
dit duurzaamheidsverslag).”

De FOD Economie is er trots op elk van zijn 4 verbintenissen te hebben vervuld. 
Dat geldt ook voor de Kanselarij van de eerste minister, de FOD Financiën, de FOD 
Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid.

Wat de toepassing van een beheersysteem betreft, blijft de FOD Economie EMAS-
geregistreerd en wil hij zijn milieuprestaties voortdurend verbeteren (zie hoofdstuk 
7.4.3. voor meer details over het duurzame beheer van het departement). Ons mili-
eubeheer werd bevestigd. Eind 2014 werd onze EMAS-registratie vernieuwd. En onze 
milieuverklaring werd in 2016 geactualiseerd op basis van de gegevens van 2015 en 
gepubliceerd op onze website.

In het kader van de toepassing van de omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende de 
integratie van duurzame ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten heeft de 
Dienst Aankoop van de FOD Economie, in nauw overleg met de Cel, de elementen van 
de omzendbrief in het aankoopproces geïntegreerd.

Voor de Dag van de Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie op 22 november 
2016 ten slotte stelde de Cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD de medewerkers de 
film «Demain» voor, bekroond met de César 2016 voor beste documentaire. “Demain” 
is een documentaire die het verhaal vertelt van mensen die de wereld verkennen en 
op zoek gaan naar oplossingen om een andere toekomst op te bouwen, terwijl de 
mensheid wordt bedreigd door klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit of de 
schaarste van bepaalde hulpbronnen.  De film trok meer dan een miljoen kijkers in 
Frankrijk, België en Zwitserland, en werd in 27 landen vertoond.
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7.2. Eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling 
Het is ook de Cel Duurzame Ontwikkeling die aan het Directiecomité van de FOD de 
jaarlijkse Actieplannen Duurzame Ontwikkeling (APDO’s) voorstelt, waarvan het eer-
ste in 2016 door het Directiecomité werd goedgekeurd.

Het eerste APDO 2016 geeft de jaarlijkse verbintenissen van de FOD Economie weer 
in het kader van de federale en internationale ambities op het vlak van duurzame ont-
wikkeling. Het somt de acties op die onze FOD transversaal heeft uitgevoerd en die 
een actieve bijdrage leveren aan de Langetermijnvisie voor Duurzame Ontwikkeling 
2050 (LTVDO) en de Sustaintable Development Goals (SDGs)1 van de Verenigde Naties.

De drie strategische doelstellingen van het Actieplan zijn:

• transversale samenwerkings- of partnerschapsinitiatieven ontwikkelen op het 
gebied van duurzame economie;

• een visie «duurzame economie» op lange termijn ontwikkelen; 

• het interne duurzaamheidsbeheer optimaliseren.

Daartoe behoren duurzame consumptie- en productiepatronen, maatregelen op het 
gebied van duurzame energie, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, 
overheidssteun voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het vlak 
van wetenschapsbeleid.

Zonder in detail te treden, moet worden benadrukt dat die APDO’s gestructureerd zijn 
in Exceltabellen die het mogelijk maken om zeer snel voor elke actie in het Plan het 
volgende te zien:

• de links met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs); 

• de bevoegde AD’s;

• de KPI’s (key performance indicators) voor elke actie;

• de termijnen;

• de driemaandelijkse evaluaties.

1  In het Nederlands wordt ook DOD gebruikt: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Van de 78 acties die in dit eerste APDO 2016 werden opgenomen, citeren we de vol-
gende:

• volgen van het Europese actieplan voor de circulaire economie;

• onderzoeken van de middelen om strategieën voor een duurzame economie in 
bedrijven te bevorderen;

• ontwikkelen van interconnecties van het elektriciteitstransmissienetwerk;

• ontwikkelen van een productieondersteuningsmechanisme;

• wettelijk omkaderen van de Belgische biobrandstoffenmarkt;

• oprichten van een Kenniscentrum Duurzame Economie;

• opstellen van een intern communicatieplan voor duurzame ontwikkeling;

• betrekken van medewerkers bij economische duurzaamheid door middel van 
interne opleiding, verplicht voor nieuwe medewerkers;

• rationaliseren van het aantal kilometers dat door ambulante agenten wordt afge-
legd door een herziening van hun actieradius;

• voorbereiden van een systeem van bekendmaking van duurzame overheidsop-
drachten;

• ontwikkelen van een waardeactieplan;

• aanmoedigen van telewerk/werken in satellietkantoren; 

• stimuleren van lichaamsbeweging en groepsactiviteiten;

• opstellen van een duurzaamheidsverslag volgens de GRI-methode;

• enz.

Laten we nu dieper ingaan op enkele belangrijke verwezenlijkingen van de FOD op 
het vlak van duurzame ontwikkeling. Hiertoe heeft het GRI-team ervoor gekozen om 
de belangrijkste resultaten van de FOD op het gebied van duurzame ontwikkeling te 
belichten, met name in de volgende 4 domeinen:

• duurzame economie;

• duurzame energie;

• duurzaam beheer van de FOD;

• economische reglementering.
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7.3. Verwezenlijkingen op het gebied van duurzame 
economie 

In een publicatie van begin 2016 werd in detail toegelicht wat de FOD Economie allemaal 
realiseert op het gebied van de strategische krachtlijn “duurzame economie”. Sindsdien 
zagen nieuwe realisaties rond duurzame ontwikkeling het daglicht, waaronder: 

• de oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie;

• de strijd tegen geplande veroudering van producten;

• de analyse van duurzame producten en diensten.

7.3.1. Oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie

Op federaal niveau werd eind 2016 een roadmap met 21 maatregelen ter bevorde-
ring van de circulaire economie overeengekomen. De klemtoon ligt op de ontwikke-
ling van productnormen, ecodesign en bescherming van de consument. Centraal bij 
die inspanningen staat de oprichting van een “Kenniscentrum Duurzame Economie”. 
Dat centrum zal onder meer informatie delen, best practice verzamelen, van nabij 
het prijsverloop van duurzame producten volgen en zich over het probleem van zoge-
naamde geplande veroudering buigen. 

Eind 2016 besliste de minister van Economie om, binnen de Eenheid Duurzame 
Economie van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale 
Economie, een Kenniscentrum Duurzame Economie in het leven te roepen. De voor-
naamste opdracht van dat kenniscentrum bestaat erin de bedrijven en de burgers te 
informeren en hen te helpen om actiever te kiezen voor een economisch beleid dat 
bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de goederen- en dienstenmarkt. Het eer-
ste doel van het kenniscentrum is de bevordering van de circulaire economie. De ont-
wikkeling van innoverende economische modellen, technologische innovaties, en de 
analyse van kritische natuurlijke hulpbronnen zijn andere voorbeelden van dossiers 
die het kenniscentrum behandelt, analyseert en bestudeert. 

We kunnen de visie van de minister van Economie toelichten aan de hand van 6 punten.

1) De levensduur van producten verlengen. De minister van Economie heeft het 
kenniscentrum gevraagd een overlegplatform op te richten om de levensduur 
van producten te verhogen en een uitwisseling tussen consumenten, fabrikanten 
en handelaars mogelijk te maken. 

2) De belangrijkste betrokkenen informeren en sensibiliseren, met name via web-
sites: de website van de FOD Economie en die van de Kanselarij van de eerste 
minister met betrekking tot de “duurzame economie”.

3) Een platform oprichten voor de uitwisseling van informatie en voor ontmoetingen 
tussen belangrijke acteurs en voor de coördinatie van kennis op het gebied van 
circulaire economie.

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
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4) Indicatoren uitwerken voor het opvolgen van het federale en Europese beleid rond 
circulaire economie. De Europese Commissie zal de lidstaten tegen eind 2018 een 
set indicatoren voor circulaire economie bezorgen. Een subwerkgroep van het 
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), waar de FOD Economie lid 
van is, werkt momenteel aan de samenstelling van een set indicatoren waarmee 
de vorderingen van de roadmap voor circulaire economie geëvalueerd kunnen wor-
den.

5) Meewerken aan de federale strategie en de federale roadmap voor circulaire 
economie, op basis van het actieplan van de Europese Unie, voor het scheppen 
van toegevoegde waarde en werkgelegenheid in België.

6) De verantwoordelijkheden van de FOD Economie in verband met de Europese 
REACH-verordening2 toepassen.

Om bij te dragen aan die visie nam het Kenniscentrum Duurzame Economie passen-
de initiatieven. We noemen hier bijvoorbeeld de in mei 2017 verschenen studie over de 
strijd tegen geplande veroudering van producten, of ook nog het seminarie “financiering 
van de circulaire economie” dat op 6 juni 2017 in Brussel plaatsvond, in aanwezigheid 
van de minister van Economie en de minister van Duurzame Ontwikkeling. Op dat se-
minarie werden vijf projecten van privébedrijven voor een circulaire economie aan het 
publiek voorgesteld. De vertegenwoordigers van die bedrijven werden vergezeld door 
hun financiële partner, die de gekozen strategie en de financieringswijze hebben toe-
gelicht. Vervolgens debatteerde een panel van experts over de verschillende aspecten 
van de financiering van de projecten en over de rol van de overheid. Bij dat evenement 
waren meer dan honderd deelnemers betrokken, voornamelijk afgevaardigden van de 
banksector, bedrijfsleiders en ambtenaren van federale en gewestelijke overheidsinstel-
lingen.

Op initiatief van het Kenniscentrum Duurzame Economie (KCDE) voerde de Cel 
Duurzame Ontwikkeling een analyse uit van de ICEDD/IDO-studie (voor details over 
de studie zie hoofdstuk 9) naar de engagementen van de FOD Economie met betrek-
king tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zie ook hoofdstuk 11). De SDGs 8, 
9 en 12 kwamen naar voren als de meest relevante doelstellingen voor de opdracht en 
het werk van het KCDE. De resultaten van de ICEDD/IDO-studie werden geanalyseerd 
door het KCDE voor de doelen die gekoppeld zijn aan SDG 8, 9 en 12, meer bepaald: 

• wat zijn de engagementen op federaal niveau?

• zijn die engagementen voldoende? 

• is België op de goede weg? 

2 Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals (REACH). De in 2006 aangenomen 
Europese verordening moderniseert de wetgeving op het gebied van chemische stoffen en voert een 
algemeen integraal systeem in voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen in de 
Europese Unie.

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/financiering-van-de-circulaire
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/financiering-van-de-circulaire
https://www.sdgs.be/nl/news/hoe-ver-staat-belgie-met-het-behalen-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-sdgs
http://www.sdgs.be/sites/default/files/publication/attachments/gap_analysis_eindrapport_clean.pdf
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Dankzij die analyse kan het KCDE nieuwe voorstellen voor de SDGs vaststellen, waar-
na de FOD dan een werkprogramma aan de bevoegde ministers kan voorleggen om 
een grotere bijdrage te leveren aan het engagement van België om tegen 2030 zijn 
SDGs te halen.

Bijdragen van het KCDE aan SDG 8 (bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor ie-
dereen).

De ICEDD/IDO-studie geeft aan dat:

• voor 6 doelen (8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8) de federale doelstellingen “voldoende” 
zijn;

• voor 1 doel (8.2) de federale doelstelling “gematigd voldoende” is;

• voor 1 doel (8.4) de federale doelstelling “onvoldoende” is;

• voor 4 doelen (8.2, 8.3, 8.7, 8.8) België op traject ligt om het SDG-doel te halen; 

• voor 2 doelen (8.1, 8.5) de engagementen middelmatig voldoende zijn om op 
traject te liggen, terwijl voor één doel (8.6) het engagement als “voldoende” 
beschouwd kan worden, maar de gegevens wijzen erop dat de genomen maatre-
gelen beperkte potentiële impact hebben.

Als prioriteit wordt doel 8.43 genoemd, hoewel die nauw samenhangt met SDG 12 (zie 
hierboven).

Momenteel zijn de ambtenaren van het Kenniscentrum Duurzame Economie bezig 
met de volgende acties: 

• de efficiëntie van het gebruik van bepaalde (niet-energetische) hulpbronnen on-
derzoeken;

• bepaalde aanvullende indicatoren bij het bbp vermelden in alle communicatie 
van de FOD met betrekking tot de economische groei (naargelang de behandelde 
economische sectoren);

• sensibiliseren voor duurzame aankopen en labels;

• via de Cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie bilaterale ontmoetingen 
met ontwikkelingslanden voorstellen om hen aan te moedigen zich te inspire-
ren op onze sterke en zwakke punten op het vlak van duurzame economie, met 
name:

3 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and en-
deavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-Year 
Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries 
taking the lead.



32

• set indicatoren voor duurzame economie, circulaire economie, of ter aanvulling 
van het bbp; 

• publicaties over strategieën voor een duurzame economie bestemd voor de be-
drijven; 

• enquête over de effecten en kansen van de duurzame economie voor de bedrijfs-
federaties; 

• publicatie van het voorliggende duurzaamheidsverslag van de FOD Economie; ...

Bijdragen van het KCDE aan SDG 9 (bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder in-
clusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie)

De ICEDD/IDO-studie geeft aan dat:

• voor 1 doel (9.1) de federale doelstellingen “voldoende” zijn;
• voor 3 doelen (9.3, 9.4, 9.5) het aan concrete informatie ontbreekt om een oordeel 

te vormen;
• één doel (9.5) op traject ligt om het SDG-doel te halen.

Als prioriteit noemt de studie doel 9.44 (die nauw samenhangt met SDG 12).

Bijdragen van het KCDE aan SDG 12 (verzeker duurzame consumptie- en productie-
patronen).

De ICEDD/IDO-studie geeft aan dat:

• voor 4 doelen (12.1, 12.4, 12.5 en 12.7) de federale doelstellingen een “gematigd 
voldoende” krijgen;

• voor 4 doelen (12.2, 12.6, 12.8, 12.c) zij een “onvoldoende” halen;
• voor 1 doel (12.5) het aan informatie ontbreekt om een uitspraak te doen;
• voor geen enkele doel van die SDGs het federale beleid op traject ligt. 

Als prioriteiten worden genoemd de doelen 12.25 (bijvoorbeeld een inventaris maken 
van de kritische natuurlijke hulpbronnen voor België), 12.46 (cf. Europese REACH-
verordening), 12.5 (vooral gewestelijke bevoegdheid), 12.67 (cf. omzetting van de richt-

4  … upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-
use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial 
processes … 

5 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources.

6 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their 
life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to 
air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment.

7 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices 
and to integrate sustainability information into their reporting cycle.
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lijn over niet-financiële informatie, duurzaamheidsverslag, …), en 12.88 (cf. sensibili-
sering voor duurzaam aankopen en indicatoren voor duurzame economie).

Besluit voor het Kenniscentrum Duurzame Economie 

Aan de hand van de ICEDD/IDO-studie kunnen 6 relevante doelen voor het KCDE van 
de FOD Economie vastgesteld worden waarvoor de federale doelstellingen als onvol-
doende beschouwd worden, of waarvoor België niet op traject ligt, of waarvoor er on-
voldoende informatie is. Het gaat om de volgende 6 doelen: 8.4, 9.4, 12.2, 12.4, 12.6, 
12.8. Afgezien van die doelen is het KCDO ook actief bezig op de SDG en de volgende 
doelen: 6.3, 8.2, 12.1, 17.14 en 17.19.

7.3.2. Strijd tegen geplande veroudering van producten

Op verzoek van de minister van Economie liet de FOD Economie een studie over het 
thema geplande veroudering uitvoeren. De studie werd in opdracht gegeven aan RDC 
Environment.

In die studie wordt geplande veroudering gedefinieerd als “een soort list waarbij goe-
deren hun normatieve levensduur bewust verminderd zien vanaf hun ontwerp, waar-
door hun gebruiksduur beperkt wordt om zo de vervangingsratio te verhogen”. 

De strijd tegen geplande veroudering omvat twee doelstellingen: 

• de consument beschermen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken

• de levensduur van producten verlengen in het kader van een circulaire en duur-
zame economie.

Wettelijk konden er geen “gevallen van geplande veroudering” aangetoond worden, 
hoewel niet uitgesloten is dat er soms wel degelijk sprake is van geplande verou-
dering. De gewraakte praktijken worden namelijk door de fabrikanten, meestal op 
geloofwaardige wijze, gemotiveerd met economische of technische argumenten en/of 
met veiligheidseisen. Op basis van de studie van RDC Environment bleek er wereldwijd 
dan ook slechts tegen drie fabrikanten een gerechtelijke procedure aangespannen te 
zijn, maar in geen van die gevallen leidde dat tot een veroordeling die rechtstreeks ge-
koppeld was aan geplande veroudering. Dat neemt niet weg dat de consument terecht 
gefrustreerd is als hij vaststelt dat zijn aangekochte product bijlange niet zo lang mee-

8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable 
development and lifestyles in harmony with nature.
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gaat als hij gedacht had. Het toepassingsgebied van de studie werd daarom uitgebreid 
met maatregelen die erop gericht zijn de levensduur van producten te verlengen.

Terugkerende problemen in verband met een te korte levensduur zijn:

• veroudering gekoppeld aan software updates,
• hinderpalen voor herstelling,
• materiële schade veroorzaakte door fout ontwerp of verkeerd gebruik,

ontwikkelingsgebonden veroudering (van product veranderen voor een ander product 
met betere prestaties of meer functionaliteit, ook al werkt het eerste nog perfect).

De belangrijkste hinderpaal voor de verlenging van de levensduur is dat herstelling 
technisch slechts beperkt mogelijk en te duur kan zijn. 

De verlenging van de levensduur van producten kan zich vertalen in een besparing op 
materiaalverbruik. Voor sommige producten echter kan de milieuwinst onbestaand, 
of zelfs negatief zijn. Bij producten met een hoge recyclagegraad bijvoorbeeld is er 
niet altijd milieuwinst te behalen uit een verlenging van hun levensduur. Ook kan in-
novatie afgeremd worden door de verlenging van de levensduur van producten, aan-
gezien het product nog steeds functioneert, en niet vervangen wordt door een minder 
energieverslindend product.  

De door RDC voorgestelde maatregelen beogen 3 doelstellingen die elk tot een ver-
lenging van de levensduur bijdragen:

• de voorkeur geven aan eco-ontwerp en aan duurzaam kopen (bv. LED-lampen),

• een beter gebruik van de producten bevorderen (bv. door regelmatig onderhoud), 

• herstellen van producten bevorderen.

Sommige (zogenoemde “transversale”) maatregelen beogen de 3 doelstellingen, ter-
wijl andere specifiek voor één doelstelling zijn. 
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De twee meest doeltreffende maatregelen (volgens RDC) voor de eerste doelstelling 
(eco-ontwerp en duurzaam aankopen bevorderen) zijn:

• fabrikanten opleggen om de verwachte levensduur van het product te vermelden, 
op basis van een objectieve evaluatiemethode die ontwikkeld moet worden;

• de wettelijke garantieperiode verlengen (op een variabele manier, afhankelijk van 
de productcategorieën) en de bewijslast door de fabrikant uitbreiden tot 2 jaar. 

De tweede doelstelling (stimuleren tot beter gebruik van producten) kan bereikt wor-
den door betere communicatie. 

De drie meest doeltreffende maatregelen voor de derde doelstelling (bevorderen van 
herstelling) zijn:

• fabrikanten opleggen om de mate van herstelbaarheid te vermelden op basis van 
een objectieve evaluatiemethode die ontwikkeld moet worden op nationaal en op 
Europees niveau;

• fabrikanten opleggen om de periode te vermelden waarbinnen zij zich verbinden 
om reserveonderdelen te leveren;

• de beschikbaarheid van reserveonderdelen, van productplannen en van noo-
dzakelijke hulpmiddelen voor de herstelling verplicht maken, met een redelijke 
prijs, leveringstermijn en periode van beschikbaarheid, om zo het gedrag van de 
consument te kunnen beïnvloeden.

Twee transversale maatregelen (informatiecampagne en innoverend economisch 
model) dragen simultaan bij tot de 3 doelstellingen. De functionele economie is een 
innoverend economisch model dat naar een optimalisatie van de inkomsten en kos-
ten van de fabrikant streeft, waarbij de fabrikant aan de klant in plaats van het pro-
duct zelf de dienst verkoopt die bij het product hoort. Bij dat economische model 
blijft de fabrikant eigenaar van het product, waardoor hij aangemoedigd wordt om 
het ontwerp van het product te herzien (langere levensduur om herstellingen te be-
perken), zodat het hersteld kan worden, en te zorgen voor een optimaal gebruik door 
de consument. 

Al die maatregelen zullen meer effect hebben indien zij overal in de Europese Unie 
toegepast worden. 
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Raadpleeg de studie over geplande veroudering van producten op de website van de 
FOD Economie.

7.3.3. Analyse van duurzame producten en diensten

Producten of diensten worden als duurzaam beschouwd wanneer ze aan essentiële 
behoeften van de huidige bevolking beantwoorden, wanneer daarvoor een minimale 
hoeveelheid aan natuurlijke hulpbronnen vereist is en/of daarbij tijdens hun hele le-
venscyclus een minimum aan vervuiling of afval ontstaat (productie, gebruik, verwij-
dering of recyclage, …) en/of een toename van sociale ongelijkheid vermeden wordt, 
zodat nog beantwoord kan worden aan de behoeften van de toekomstige generaties.

De FOD Economie draagt bij aan de analyse van duurzame producten door het opma-
ken van een inventaris van “duurzame aankopen en labels”. Het is de bedoeling onze 
stakeholders en het publiek te sensibiliseren voor de overgang van onze economie 
naar een duurzame productie en consumptie.

Daarnaast werkt de FOD Economie een methodiek uit om het niveau en het verloop 
van de prijzen voor duurzame en biologische producten te volgen. 

Na de methodiek voor bioproducten maar ook voor andere productcategorieën uitge-
werkt te hebben, zullen er economische analyses uitgevoerd worden voor een aantal 
producten die a priori als duurzaam beschouwd worden. 

De FOD Economie draagt tevens bij tot de bevordering van duurzame diensten, meer 
bepaald door de bevordering van innoverende economische modellen, de bevorde-

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/geplande-veroudering-belgische
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ring van de circulaire economie, de publicatie van brochures over strategieën voor een 
duurzame economie bestemd voor de bedrijven, en door de toekomstige publicatie 
van economische studies over duurzame diensten. 

Op het gebied van duurzame diensten bestudeert de FOD Economie op de eerste 
plaats innoverende economische modellen zoals daar zijn: de deeleconomie, de func-
tionele economie en de circulaire economie.

De deeleconomie (sharing economy) berust op het algemene principe van marktdeel-
nemers, zij het bedrijven of consumenten, die onderling zaken delen of ruilen. Dat kan 
al dan niet met winstoogmerk gebeuren (verhuur, dienstverlening), al dan niet tegen 
betaling (giften, ruilhandel, vrijwilligerswerk), of met bemiddeling door een digitaal 
contactplatform.

Vaak verlopen de contacten peer-to-peer en gaat het om:

• goederen (auto, woning, parking, boormachine, etc.) ;

• diensten (autodelen, klusjes, enz.) ;

• kennis (computercursus, learning communities, enz.).

In de functionele economie gaat het gebruik van goederen voor op het bezit 
ervan. De functionele economie biedt een oplossing tegen erkende nadelige 
praktijken, zoals het inbouwen van veroudering in producten of het verkopen 
van producten van zwakke bouwkwaliteit zodat ze versneld vervangen worden. 
Een producent die in een klassieke situatie geneigd zou zijn om producten met 
een beperkte levensduur te leveren, zal in een functionele economie producten 
met een langere levensduur leveren. Aangezien het bedrijf de eigendomsrech-
ten behoudt, heeft het er alle belang bij om het gebruik van het product te op-
timaliseren: aangepast aan de behoefte en aan de gebruiker, verlenging van de 
levensduur, beter onderhoud, revisie van componenten, productie van reserve-
onderdelen en recyclage van grondstoffen. Bedrijven die voor dat nieuwe model 
kiezen, worden op die manier aangemoedigd om te kiezen voor een strategie 
waarbij zij zich van de concurrentie onderscheiden door kwaliteit in plaats van 
door prijzen.

De ontwikkeling van de circulaire economie, die ernaar streeft materialen en produc-
ten zo lang mogelijk in omloop te houden, levert een grote bijdrage aan de overgang 
naar een duurzame, CO2-arme economie waarin spaarzaam met grondstoffen omge-

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie
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gaan wordt. De circulaire economie wil de hoeveelheid afval beperken en het afval in 
grondstoffen omzetten om aldus optimaal gebruik te maken van de bestaande hulp-
bronnen.

7.4. Verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van 
duurzaam beheer

Tot de belangrijkste realisaties van de FOD op het vlak van duurzaam beheer behoren 
vooral klantentevredenheid, welzijn van het personeel en duurzaam beheer (ditmaal 
in de strikte zin van het woord) van de FOD Economie.
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7.4.1. Klantentevredenheid 

De FOD Economie beschouwt de tevredenheid van de gebruikers, m.a.w. onze “klan-
ten”, d.w.z. burgers en ondernemingen, als een prioriteit.

Die klantentevredenheid wordt mogelijk gemaakt door:

• het Contact Center; 

• de Infoshop; 

• de website;

• de aanwezigheid op sociale netwerken; 

• de dienst voor geschillenbeslechting en klachten; 

• de maandelijkse «newsletter»;

• en Trefpunt Economie.

Het Contact Center werkt met gekwalificeerd personeel dat telefonische oproepen of 
e-mails gericht aan de FOD Economie behandelt en vragen of verzoeken om informa-
tie van het publiek (burgers of ondernemingen) beantwoordt. Contactgegevens: 

• Tel.: 0800 120 33 (gratis nummer), van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

• Fax: 0800 120 57 (gratis nummer);

• E-mail: info.eco@economie.fgov.be. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de door het publiek gestelde vragen, gerangschikt 
naar thema. Voor elk thema komt de eerstelijnsbehandeling overeen met het aan-
tal vragen dat de medewerkers van het Contact Center rechtstreeks beantwoor-
den, terwijl de tweedelijnsbehandeling overeenkomt met het aantal vragen dat de 
experts van de FOD Economie beantwoorden. De categorie “andere” bestaat uit de 
volgende thema’s: ambulante handel, starters, veiligheid van producten en dien-
sten, en administratieve boetes. De statistieken van het Contact Center over duur-
zame ontwikkeling of de duurzame economie zijn over die verschillende rubrieken 
verspreid.

mailto:info.eco@economie.fgov.be
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Tabel 1. Vragen gesteld aan het Contact Center (per thema)

Thema 2012 2013 2014 2015 2016
Energie 28.662 25.546 26.095 24.184 26.103

Eerstelijnsbehandeling ande 22.074 23.009 20.499 22.122

Tweedelijnsbehandeling 4.267 3.472 3.086 3.685 3.981

Kruispuntbank van Onderne-
mingen 25.750 30.956 34.522 34.377 32.683

Eerstelijnsbehandeling 22.987 28.025 33.653 31.905 31.016

Tweedelijnsbehandeling 2.763 2.931 869 2.472 1.667

Statistieken 4.933 5.738 5.775 4.317 3.916

Eerstelijnsbehandeling 4.933 5.738 5.775 4.317 3.916

Tweedelijnsbehandeling 0 0 0 0 0

Enquêtes 8.421 10.680 9.450 7.731 9.772

Eerstelijnsbehandeling 8.415 10.658 9.397 7.695 9.763

Tweedelijnsbehandeling 6 22 53 36 9

Consumentenbescherming 8.405 10.920 11.438 12.896 12.554

Eerstelijnsbehandeling 7.346 9.819 10.445 11.906 12.287

Tweedelijnsbehandeling 1.059 1.101 993 990 267

Andere 18.170 20.135 15.848 12.342 17.674

Totaal 94.341 103.975 103.128 95.847 102.702

Bron: FOD Economie

De Infoshop is een voor het publiek toegankelijke ruimte. Al onze regionale cen-
tra beschikken over een leeszaal waar onze publicaties en die van andere FOD’s of 
Belgische en internationale organisaties kunnen worden opgehaald of geraadpleegd. 
De Brusselse Infoshop is rechtstreeks toegankelijk vanuit de Vooruitgangstraat 
(Noordstation) en stalt een breed gamma van voornaamste publicaties van de FOD 
uit. De talrijke publicaties van de FOD Economie over duurzame ontwikkeling en 
duurzame economie kennen een groeiend succes, meer bepaald het Overzicht 2015 
Duurzame Economie en natuurlijk ons eerste duurzaamheidsverslag. 

De meeste publicaties zijn gratis beschikbaar. Na een beslissing van het Directiecomité 
werd de Infoshop om budgettaire redenen eind 2017 gesloten.

De website (https://www.economie.fgov.be/) geeft een overzicht van de ver-
schillende bevoegdheden van de FOD. Ze biedt ondernemingen en het 
grote publiek een zeer breed scala aan documenten. De website zo-
als die er in 2015 en 2016 uitzag, werd in januari 2018 volledig vernieuwd.  
De website statbel.fgov.be is nu beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels en 
Duits), terwijl de site Economie in 2 talen bestaat (Nederlands en Frans) en voor som-
mige thema’s - vooral voor ondernemingen - ook in het Engels. 

De belangstelling van internetgebruikers voor duurzame ontwikkeling neemt toe, zo-
als blijkt uit grafiek 5: het aantal pagina’s dat door een of meer gebruikers wordt be-

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/duurzaamheidsverslag-2014
https://www.economie.fgov.be/
https://statbel.fgov.be/nl
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keken, stijgt aanzienlijk. Voor de rubriek Duurzame Ontwikkeling (DO) werd van 2014 
tot 2016 een toename met 50 % opgetekend, terwijl de rubriek Duurzame Economie 
(DE) een nog spectaculairdere stijging kende (75 % van 2015 tot 2016). De rubriek DE 
was in 2014 nog niet beschikbaar.

Grafiek 5. Aantal pagina’s bezocht door een of meerdere gebruikers
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Bron: FOD Economie.

De FOD is aanwezig op Facebook, Twitter en Youtube. We schakelen die kanalen in 
als integraal onderdeel van onze moderne communicatiemiddelen. Ze zijn dus een 
aanvullend middel om vragen te stellen en een onconventionele manier om de nieuwe 
generatie te bereiken, die reactiever is op sociale netwerken.

De geschillendienst wordt gewaarborgd door een onafhankelijk orgaan van de FOD, 
Belmed, dat een samentrekking is van de woorden “België” en “Bemiddeling”. Die dienst 
heeft tot doel handelsgeschillen tussen handelaars onderling of tussen consumenten en 
handelaars te beslechten via het internet en buiten de rechter om door tussenkomst van 
een onafhankelijke bemiddelaar. De FOD Economie werkt eveneens op structurele wijze 
samen met de Consumentenombudsdienst en de erkende sectorale bemiddelingsor-
ganen met als doel consumenten en bedrijven te helpen bij het regelen van geschillen 
zonder tussenkomst van een burgerlijke rechtbank. Dat versterkt het vertrouwen van 
consumenten en ondernemingen in een evenwichtige werking van de goederen en dien-
stenmarkt.

De klachtendienst is een feedbackmiddel van onze klanten. In 2011 stapte de FOD 
Economie mee in het Federaal Netwerk Klachtenmanagement dat als doel heeft tot 
een uniforme klachtenbehandeling te komen in de federale overheidsdiensten. Er 
wordt direct een ontvangstbevestiging verstuurd en elke klacht wordt binnen maxi-
maal 15 werkdagen afgehandeld.
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Grafiek 6. Aantal gegronde en ongegronde klachten 
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Bron: FOD Economie.

Uit grafiek 6 blijkt dat het aantal klachten gericht aan de FOD Economie tussen 2015 
en 2016 sterk daalde, zowel wat gegronde als ongegronde klachten betreft.

Econews, de elektronische nieuwsbrief, werd in 2011 door de FOD Economie ontwik-
keld. Het doel van die nieuwsbrief is om maandelijks ongeveer 1.500 consumenten, 
bedrijven en andere belanghebbenden (scholen, gemeenten, federaties, ambtenaren, 
advocatenkantoren, enz.) te informeren over nieuwe regelgeving en projecten die een 
impact hebben op het leven van consumenten en ondernemingen. 

Tot slot publiceert de FOD Economie in “Trefpunt Economie” sociaaleconomische 
analyses over onderwerpen die verband houden met zijn bevoegdheden. De publicatie 
bestaat uit artikels die geschreven en uitgegeven worden onder de verantwoordelijk-
heid van hun auteurs en onder toezicht van een leescomité van de FOD Economie.

7.4.2. Welzijn van het personeel

In 2015 werden onafhankelijk van elkaar 2 personeelsbevragingen georganiseerd die 
informatie geven over het welzijn van het personeel: de enquête psychosociale risico’s 
en de tevredenheidsenquête. 

Bij de analyse van de resultaten moet evenwel rekening gehouden worden met een 
aantal elementen waarop de organisatie weinig rechtstreekse invloed heeft, zoals de 
aanhoudende inkrimping van het personeelsbestand in alle federale overheidsdien-
sten - en in het bijzonder in de FOD Economie – en de aan statuut, leeftijd, geslacht en 
ziekteverzuim gerelateerde verschillen (zie infra hoofdstuk 2).

https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/strategische-publicaties/econews-de-externe-nieuwsbrief
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/strategische-publicaties/trefpunt-economie
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Enquête psychosociale risico’s 

De enquête psychosociale risico’s vloeit voort uit de wettelijke verplichting voor de 
werkgever om na te gaan of er in de FOD een reëel risico bestaat op pesterijen, ge-
weld, stress of burn-out (wetten van 28 februari 2014 en 28 maart 2014 en koninklijk 
besluit van 10 april 2014). Hoewel de responsgraad slechts 27 % bedroeg (504 van de 
1.900 medewerkers), komen er toch een aantal positieve en negatieve punten aan het 
licht. 

Om de resultaten gemakkelijker te kunnen interpreteren, werd een percentage aan de 
antwoorden gekoppeld:

• helemaal akkoord =   100 %

• eerder akkoord =   60 %

• weet het niet =   50 %

• eerder niet akkoord =  40 %

• helemaal niet akkoord =  0 %

Het gemiddelde percentage voor de 109 gestelde vragen bedraagt 58 %, wat over het 
algemeen positief is in termen van welzijn op het werk (komt min of meer overeen met 
het antwoord «eerder akkoord»).
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De positieve antwoorden hebben betrekking op de volgende beweringen:

Tabel 2. Positieve aspecten van het welbevinden van de personeelsleden

Bewering Score
Ik word op gelijke manier behandeld als andere medewerkers, zonder onderscheid 
naar nationaliteit, afkomst, taalrol, godsdienstige of ideologische overtuiging, ges-
lacht, leeftijd of sociale status

80 %

Mijn werkplek is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 75 %

Over het algemeen heb ik een goed contact met mijn collega’s 74 %

Het telewerk beantwoordt aan mijn behoeften 69%

Ik heb een afwisselende job 67 %

Ik kan mijn werk organiseren op mijn manier 65 %

De volgende beweringen scoren het minst goed:

Tabel 3. Negatieve aspecten van het welbevinden van de personeelsleden

Bewering Score
Ik ben tevreden over de faciliteiten van het gebouw (verlichting, airco, temperatuur, 
geluid, …) 49 %

Mijn werk bezorgt me stress 40 %

Ik zie voor mezelf loopbaanmogelijkheden binnen de FOD Economie 39 %

Ik heb voldoende doorgroeimogelijkheden, promotiekansen en mobiliteitskeuzes 34 %

Ik ben op de hoogte van het jaarlijks actieplan inzake welzijn op het werk binnen 
mijn organisatie 26 %

Het Directiecomité onderzoekt de negatieve resultaten van de enquête, neemt in dat ver-
band initiatieven en volgt de resultaten op in de domeinen waarin het beslissingen kan 
nemen: 

• organisatie van examens voor de overgang naar hogere niveaus, 

• 360°-evaluatie voor leidinggevenden, 

• individuele loopbaanbegeleiding, 

• kwaliteit en prestaties van individuele IT-hulpmiddelen, 

• gezamenlijke analyse van alle nieuwe opleidingsbehoeften (bv. praktische oplei-
ding voor de SharePoint-tool) via het globaal opleidingsplan, ...

In overleg met de vakbondsorganisaties schenkt het Directiecomité op hun verzoek 
ook bijzondere aandacht aan:

• de naleving van de regelgevingsprocedures en de interne communicatie in geval 
van projecten en verhuisbeslissingen;

• de terbeschikkingstelling van de resultaten van de psychosociale enquête en het 
bijbehorende actieplan aan de medewerkers;
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• de toegevoegde waarde van participatieve besluitvormingsprocessen in het de-
partement (bv. succes van het project «waarden», zie hoofdstuk 2) en een betere 
benutting van de resultaten die die processen kunnen opleveren (bv. het project 
«tijdsonafhankelijk werken»);

• de algemene interne top-down communicatie (bv. top-down feedback);

• de meting en eerlijke verdeling van de werklast.

Tevredenheidsenquête

Daarnaast peilt de federale overheid ook geregeld naar de tevredenheid van het per-
soneel. Maar liefst 1.093 medewerkers of 57,6 % van de medewerkers beantwoordden 
de 71 vragen van de tevredenheidsenquête die midden november 2015 werd gevoerd. 
Met dergelijke responsgraad zijn de verkregen resultaten vrij representatief voor het 
hele personeel. 
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Statistische analyse van de resultaten bracht de volgende vaststellingen aan het licht:

• 87 % van de personeelsleden is over het algemeen tevreden met zijn werk (t.o.v. 
86 % voor alle federale overheidsdiensten;

• Nederlandstalige medewerkers zijn meer tevreden dan hun Franstalige colle-
ga’s;

• Contractuele medewerkers zijn meer tevreden dan vast benoemde;

• Medewerkers van niveau D zijn meer tevreden dan de andere niveaus;

• Personeelsleden met meer dan 10 jaar anciënniteit zijn meer tevreden dan de 
andere medewerkers.

In overeenstemming met de enquête psychosociale risico’s blijken medewerkers het 
meest tevreden met jobinhoud en interpersoonlijke relaties. De meeste medewerkers 
antwoordden positief (“helemaal akkoord” en “eerder akkoord”) op de volgende stel-
lingen: 

Tabel 4. Tevredenheid over het werk

Stelling
Helemaal 
akkoord + 

eerder akkoord
Ik kan de moeilijkheidsgraad van mijn werk aan 96 %

In het algemeen heb ik een goed contact met mijn colléga’s 96 %

Mijn professionele contacten worden gekenmerkt door wederzijds respect 93 %

Ik word op gelijke manier behandeld als andere medewerkers, zonder onder-
scheid naar nationaliteit of afkomst, taalrol, godsdienstige of ideologische 
overtuiging, geslacht, lefftijd of sociale status

89 %

Ik heb een afwisselende job 87 %

Ik weet duidelijk wat er van mij verwacht wordt 87 %

Ik heb toegang tot de nodige informatie om mijn werk te doen 83 %

Medewerkers blijken daarnaast ook tevreden te zijn met hun werktijdregeling en ba-
lans werk-privé, zoals ook blijkt uit de enquête naar psychosociale risico’s:

Tabel 5. Tevredenheid over de privé-werkbalans

Stelling
Helemaal 
akkoord + 

eerder akkoord
De mogelijkheden op het vlak van werktijdregeling beantwoorden aan mijn 
behoeften 83 %

Ik vind een goed evenwicht tussen mijn werk en mijn privéleven 83 %

Minder medewerkers zijn tevreden over de aspecten “loopbaan” en “organisatiecul-
tuur”:
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Tabel 6. Tevredenheid over de aspecten carrière en ondernemingscultuur

Stelling
Helemaal 
akkoord + 

eerder akkoord
De FOD Economie heeft in het bijzonder een luisterend oor voor zijn personeel 56 %

De federale overheid biedt mij mogelijkheden om in andere overheidsinstel-
lingen te werken 52 %

Ik word betrokken bij de veranderingen die een impact op mij hebben 51 %

Ik zie voor mezelf loopbaanmogelijkheden binnen de FOD Economie 47 %

Ik vind intern voldoende ondersteuning om me voor te bereiden op een toe-
komstige functie 43 %

Doorgroeimogelijkheden, promoties en andere personeelsbewegingen 
gebeuren op basis van transparantie 32 %

In navolging van de resultaten van de enquête hebben de FOD Economie en de 
Stafdienst Personeel en Organisatie in het bijzonder, tal van acties ondernomen met 
betrekking tot volgende domeinen:

• loopbaanmogelijkheden;

• competentie- en loopbaanontwikkeling;

• coaching en veranderingsbeleid;

• telewerk en satellietkantoren;

• kennisdeling;

• welzijn en gezondheid.

Loopbaanmogelijkheden

Om medewerkers meer zicht te geven op hun loopbaanmogelijkheden heeft de FOD 
Economie verder geïnvesteerd in de mogelijkheid om van functie te veranderen via een 
systeem van interne mobiliteit. Medewerkers kunnen zich kandidaat stellen voor va-
catures via het intranet. In 2015 en 2016 werden zo respectievelijk 22 en 17 vacatures 
ingevuld. Daarnaast werden er 44 promotievacatures gelanceerd. Ook interfederale 
vacatures worden bekendgemaakt aan de medewerkers via de interne nieuwsbrief. 

Voorts investeerde de FOD Economie in de verdere professionalisering van de promotie-
procedures van peoplemanager A3 door het toevoegen van simulatieoefeningen aan het 
reeds bestaande diepte-interview (volgens de assessmentcentermethode). Hierbij ont-
vangen kandidaten gericht feedback met het oog op verdere competentieontwikkeling 
afhankelijk van hun loopbaan. Sinds de start in september 2015 tot eind 2016 werd voor 
11 promotievacatures een beroep gedaan op de assessmentprocedure. In totaal werden 
15 assessments afgenomen. In de toekomst zullen kandidaten ook actiever benaderd 
worden voor een feedbackgesprek met de Stafdienst Personeel en Organisatie.
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Om de loopbaanontwikkeling van medewerkers te stimuleren werd een programma 
voor individuele loopbaanbegeleiding ontwikkeld. Sinds het najaar van 2015 kunnen 
medewerkers en leidinggevenden hiervan gebruik maken om hun talenten en com-
petenties in kaart te brengen en zo inzicht te krijgen in hun ontwikkelings- en loop-
baanmogelijkheden. In 2015 en 2016 werden 31 aanvragen voor loopbaancoaching 
behandeld.

Leidinggevenden kunnen ook een beroep doen op 360°-feedback, intervisie en oplei-
dingen rond diverse thema’s zoals sturen op resultaat en persoonlijke effectiviteit. In 
2015 en 2016 namen 119 leidinggevenden deel aan minstens 1 van de 8 opleidings-
modules. Daarnaast kunnen zij ondersteuning aanvragen om samen met hun team de 
werking, prestaties en ontwikkeling te verbeteren. In 2015 en 2016 namen in totaal 190 
medewerkers deel aan een teambegeleiding.

Die interne initiatieven worden aangevuld met interfederale ontwikkelingsmogelijkhe-
den zoals het leiderschapsprogramma In Vivo en opleidingstrajecten voor leidingge-
venden bij het Opleidingsinstituut van de Overheid. In 2015 en 2016 namen 13 leiding-
gevenden deel aan een extern leiderschapstraject. Het aanbod aan ondersteunings- 
en begeleidingsinitiatieven wordt verder uitgebouwd en geharmoniseerd met het oog 
op een goede fit tussen organisatienoden en het welbevinden van medewerkers.
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Competentie- en loopbaanontwikkeling

Als antwoord op de tevredenheidsenquête richtte de FOD Economie in 2015 en 2016 
zijn leerbeleid meer op competentie- en loopbaanontwikkeling van specifieke doel-
groepen. Via het globaal ontwikkelingsplan garandeert de FOD Economie voortduren-
de competentieontwikkeling van al zijn personeelsleden, hetgeen bijdraagt aan een 
hoger welbevinden. De leeracties zijn het product van “in huis”-maatwerk en worden 
gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de organisatie, zodat medewerkers 
in lijn met de doelstellingen hun werk op een zinvolle manier kunnen blijven uitoefe-
nen tot op het einde van hun loopbaan.

In 2015 en 2016 investeerde de FOD Economie 0,21 % en 0,18 % van zijn personeels-
budget aan opleiding (respectievelijk 228.000 euro en 190.000 euro) via een centraal 
opleidingsbudget. Het gemiddelde aantal opleidingsdagen bedroeg respectievelijk 
2,02 en 2,04 dagen per voltijdequivalent. De cijfers onderschatten evenwel de reële op-
leidingsinvestering, vermits niet alle opleidingsinitiatieven erin opgenomen zijn. Veel 
opleidingen worden met eigen middelen georganiseerd, waarvan de interne kostprijs 
niet meegenomen is. Ook bepaalde directiespecifieke opleidingen zitten niet vervat in 
de cijfers. De FOD Economie streeft ernaar de opleidingsactiviteiten volledig in kaart 
te brengen, zodat een gerichter en duurzamer opleidingsbeleid gerealiseerd kan wor-
den.

In 2015 kreeg het interne opleidingstraject voor nieuwe medewerkers en stagiairs 
niveau A een volledige update, op zowel inhoudelijk als pedagogisch vlak. Sindsdien 
bestaat het traject voor die doelgroep uit 9 opleidingsmodules die handelen over 
de voornaamste bevoegdheden en vakgebieden van de FOD Economie, waaronder 
een specifieke opleidingsmodule ondernemingsbeleid en duurzame economie, die 
toegankelijk is voor alle geïnteresseerde medewerkers. In 2016 namen 63 mede-
werkers deel aan het traject. In 2016 werden in totaal 19 opleidingsdagen georga-
niseerd.

In 2015 en 2016 investeerde de FOD Economie ook opnieuw in de ontwikkeling 
van medewerkers met beperkte computervaardigheden om hen de digitale com-
petenties te laten verwerven die nodig zijn om te kunnen functioneren in een di-
gitale werkomgeving. In 2015 werd dat “Bits & Bytes”-project geselecteerd voor 
deelname aan de Learning & Development Awards, een erkenning voor organi-
saties die investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Tussen 2015 en 
2017 werden hiertoe 63 opleidingsdagen georganiseerd met uitsluitend interne 
opleiders. 
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Coaching en veranderingsbeleid

In 2015 werd ook een gericht coachings- en ondersteuningstraject voor secretari-
aatsmedewerkers georganiseerd om die doelgroep te ondersteunen bij de optimali-
sering van de administratieve processen. Via een transversaal en participatief project 
werden medewerkers zowel in groep als individueel ondersteund en gecoacht. Op die 
manier werd een luisterend oor geboden en werden medewerkers zelf actief betrok-
ken bij het veranderingsproces. In totaal namen 108 medewerkers deel aan minstens 
een leer- of werksessie die in het kader van het traject werd georganiseerd. De ses-
sies duurden in totaal 11,5 dagen. 80 secretariaatsmedewerkers schreven zich in voor 
bijkomende leerinitiatieven die aansluiten bij de uitvoering van hun werk, goed voor in 
totaal 263 inschrijvingen.

Om de betrokkenheid van medewerkers bij werkgerelateerde veranderingen te verho-
gen, startte de FOD Economie ook met de ontwikkeling van een veranderingsbeleid. 
Via een transversaal netwerk van changepartners wordt sinds 2016 ondersteuning 
geboden bij verandertrajecten, zoals de herstructurering van diensten en de optima-
lisatie van processen, personeelsbewegingen en organisatieveranderingen. Hiermee 
wil de FOD naar de medewerkers luisteren en hen blijven motiveren om de organisatie 
te verbeteren. In de toekomst worden verdere initiatieven genomen om medewerkers, 
projectleiders, teams en leidinggevenden bij veranderingen te ondersteunen. 

Telewerk en satellietkantoren

Als antwoord op de tevredenheid van de medewerkers met de werktijdregeling blijft 
de FOD Economie telewerk en het werken in satellietkantoren aanbieden. Tussen 
2015 en 2017 steeg het aandeel telewerkers van 34 % naar bijna 40 %. 
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Kennisdeling

Om de toegang tot informatie te ondersteunen, besteedt de FOD veel aandacht aan 
het capteren, documenteren en delen van kennis. Zo biedt de FOD Economie onder-
steuning bij de overdracht van kritieke kennis tussen ervaren medewerkers (seniors) 
en minder ervaren medewerkers (juniors) in het kader van een pensionering, func-
tiewijziging of vertrek. Tussen 2015 en 2017 werden 10 kennisoverdrachtsprocessen 
begeleid. Daarnaast werden er diverse centrale en lokale kennisdelingsinitiatieven 
georganiseerd zoals kennismiddagen over FOD-specifieke materies voor de perso-
neelsleden. 

Welzijn en gezondheid

Om medewerkers een luisterend oor te bieden en het mentale en fysieke welbevinden 
te bevorderen, werd in 2016 een cel voor ziektepreventie en gezondheid opgericht in 
de FOD Economie. Het ziekteverzuim van de personeelsleden van de FOD nam toe 
tussen 2015 (6,8 %) en 2016 (7,16 %) naar analogie met de federale trend (2015: 6,0 %, 
2016: 6,2 %). Gemiddeld meldde een personeelslid zich 2,2 keer afwezig wegens ziek-
te in 2016, voor de federale overheidsdiensten samen is dat gemiddeld 2 keer. De ho-
gere cijfers voor de FOD Economie kunnen gedeeltelijk toegeschreven worden aan de 
leeftijdsverhouding in het departement, die zich kenmerkt door een groter aandeel 
oudere werknemers.

Om absenteïsme aan te pakken, maakte de FOD in 2016 op basis van de ana-
lyse van de cijfers een concreet actieplan op gericht op preventie en re-inte-
gratie van langdurig zieke medewerkers. In 2016 startte de FOD reeds met 
een nieuwe procedure voor werkhervatting na ziekte en sensibilisering via het 
onthaalbeleid. Verder verleent de organisatie medische hulp ter preventie van 
(werkgerelateerde) ziektes en fysieke ongemakken via twee verpleegkundigen 
en een kinesitherapeut en wordt een jaarlijkse griepvaccinatie georganiseerd 
voor het personeel.

De FOD Economie is tot slot ook actief in de organisatie van sport-, culturele en sociale 
activiteiten die bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers. 
Zo krijgen medewerkers de mogelijkheid om een uur per week deel te nemen aan 
sportactiviteiten en staat de FOD Economie ook in voor de organisatie van een jaarlijk-
se sportdag op interfederaal niveau.
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In de toekomst wil de FOD de gezondheid en het welbevinden van het personeel ver-
der bevorderen via een preventief stress- en burn-outbeleid, individuele re-integra-
tietrajecten en de aanpak van fysieke klachten naar aanleiding van sedentair gedrag 
op het werk. Daarnaast zal de FOD Economie onderzoeken hoe de efficiëntie in het 
welzijnswerk binnen de organisatie verhoogd kan worden door het bundelen van de 
uiteenlopende initiatieven in een coherent welzijnsbeleid, waarbij naar een nauwere 
samenwerking met de representatieve vakorganisaties wordt gestreefd.

Tot slot zal de FOD beide personeelsenquêtes verder opvolgen om blijvend bottom-up 
bij te dragen aan het welbevinden van zijn medewerkers.

7.4.3. Duurzaam beheer van de FOD Economie

Het duurzame beheer van de FOD bestaat erin om via nieuwe beheersystemen zoals 
de ISO 14001-norm en EMAS de impact van de organisatie op het milieu te vermin-
deren. De FOD Economie verbindt zich ertoe zijn materiële (elektriciteits-, brandstof-, 
papierverbruik, ...) en immateriële (opdrachten van de FOD) maatschappelijke impact 
te beperken. Om dat doel te bereiken, heeft de FOD Economie een reeks instrumenten 
opgezet:
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• sensibilisering van de medewerkers;

• Facilitaire Dienst;

• duurzaam aankoopbeleid;

• ISO 14001 en EMAS;

• het project EcoChange.

Sensibilisering 

De FOD Economie voorziet in een verplichte interne opleiding voor nieuwe medewer-
kers, met als titel “Sensibilisering voor duurzame ontwikkeling en duurzame econo-
mie”. Die opleiding heeft tot doel de medewerkers vertrouwd te maken met verschil-
lende en uiteenlopende begrippen als duurzame ontwikkeling, duurzame economie, 
circulaire economie, deeleconomie, functionele economie, enz. 

Bovendien organiseert de Cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie elk jaar 
een “Dag van de Duurzame Ontwikkeling”. Tijdens die dag maken de medewerkers 
kennis met bepaalde acties die door de FOD worden gevoerd en die rechtstreeks ver-
band houden met duurzame ontwikkeling.

Er zijn ook interne communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, interne bijeenkomsten 
over specifieke thema’s tijdens de lunch, of praktische brochures (“EcoCollection”) die 
bedoeld zijn om betere gewoonten aan te kweken en zo bij te dragen aan duurzame 
ontwikkeling.

Facilitaire Dienst

De Stafdienst Budget en Beheerscontrole stelt 4 fietsen (waarvan 2 elektrische) ter 
beschikking van het personeel van het City Atrium-gebouw in de Vooruitgangstraat. 
Daarnaast wordt aan de medewerkers van de FOD Economie een abonnement voor 
het openbaar vervoer aangeboden.

Duurzaam aankoopbeleid

De FOD Economie volgt een duurzaam aankoopbeleid. Zo werd eind 2008 een elek-
tronische catalogus aangemaakt die een betere opvolging van het verbruik van kan-
toorbenodigdheden mogelijk maakt. De producten in de catalogus worden geleide-
lijk vervangen door milieuvriendelijkere producten, d.w.z. producten die afkomstig 
zijn van recyclage of die een ecolabel dragen zoals het TCF- (Totally Chlorine Free) 
of FSC-label (Forest Stewardship Council). Vandaag zijn er 119 producten met een 
ecolabel op een totaal van 193 producten, of 62 % van de kantoorproducten die die 
FOD-medewerkers gebruiken, kunnen als duurzaam worden bestempeld. Bovendien 
is het papier voor de printers 100 % gerecycleerd papier. 
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Het duurzame aankoopbeleid van de FOD Economie beperkt zich niet tot het gebruik 
van ecologische producten. Ongeacht het product of de dienst houdt de FOD Economie 
immers rekening met 4 criteria voor het opstellen van de offerteaanvraag, namelijk:

• technische specificaties van goederen en diensten;

• kwalitatieve selectie van ondernemingen;

• criteria voor de gunning van de opdracht;

• uitvoeringsvoorwaarden. 

Naar aanleiding van de toepassing van de omzendbrief inzake duurzame overheidsop-
drachten werd rekening gehouden met specifieke criteria in de schoonmaakovereen-
komsten en voor het beheer van het restaurant. Het schoonmaakcontract is met name 
gebaseerd op de volgende kernpunten:

• gebruik van sociale clausules voor de bescherming van werknemers (correcte 
lonen); 

• verplicht gebruik van ecologische schoonmaakproducten.

Het beheer van het bedrijfsrestaurant is in het bijzonder gebaseerd op de volgende 
kernpunten:

• ten minste 50 % van de aangeboden maaltijden moet bestaan uit duurzame of 
fairtradeproducten;

• bij de aanbesteding houden we rekening met criteria voor duurzame voeding, 
d.w.z. gebruik van verse, seizoensgebonden of regionale producten, diversiteit 
van het menuaanbod, evenwicht in smaak, gezonde voedingsmiddelen en een 
regelmatig aanbod van vegetarische menu’s;

• de menu’s van de maand worden beoordeeld op basis van de hierboven gedefi-
nieerde criteria.

Sinds 2015 voert de FOD Economie de omzendbrief betreffende de integratie van duur-
zame ontwikkeling in de opdrachten van de overheidsdienst uit. Een van de eerste 
effecten van de omzendbrief is dat de Cel Duurzame Ontwikkeling volledig betrokken 
is bij het gunningsproces. De Cel wordt immers gevraagd om zich uit te spreken over 
de duurzaamheid van de voorgestelde diensten en/of goederen van offerteaanvragen 
van meer dan 85.000 euro. Eind 2016 bracht de Cel 2 adviezen uit om de duurzaam-
heid van de voorgestelde diensten en/of goederen te beoordelen. Wat bijvoorbeeld de 
schoonmaak van het North Gate-gebouw betreft, deed de Cel Duurzame Ontwikkeling 
begin 2017 de volgende aanbevelingen: centralisatie van de gemeenschappelijke af-
valbakken op verschillende plaatsen op elke verdieping, verwijdering van de individu-
ele vuilnisbakken, aanpassing van de schoonmaakfrequentie aan de bezettingsgraad 
van de kantoren, enz.
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EMAS 

In 2008 behaalde de FOD Economie voor het eerst de Europese EMAS-registratie (Eco-
Management and Audit Scheme), een veeleisende registratie gebaseerd op de conti-
nue verbetering van de milieuprestaties. De EMAS-verordening (EG) nr. 1221/2009 legt 
de invoering van een milieumanagementsysteem op dat voldoet aan de eisen van de 
verordening. Het is belangrijk te weten dat de FOD Economie ook beantwoordt aan 
de vereisten van de norm ISO 14001-2004. Het verschil tussen beide is minimaal: ISO 
14001 verplicht een organisatie niet om periodiek informatie over haar milieupresta-
ties te publiceren, in tegenstelling tot EMAS. 

Al in 2017 bereidde de FOD Economie de certificatie van de norm ISO 14001-2015 voor, 
een nog veeleisender aanpak van milieuprestaties omdat ze ook een risicoanalyse bevat. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat de firma COFELY in 2015 een energieaudit uitvoer-
de voor de eigenaar van het Atrium C-gebouw (beschikbaar op aanvraag bij de FOD). 
Naar aanleiding van die audit werd een vijfjarig actieplan opgesteld om de energie-ef-
ficiëntie te verbeteren. De resultaten van de audit zullen zichtbaar zijn als de maatre-
gelen van het actieplan zijn gerealiseerd, d.w.z. tegen 2018.

Grafiek 7 toont de globale milieu-impact van de FOD Economie. De uitstoot van broei-
kasgassen (koolstofdioxide) houdt immers rekening met het gebruik van aardgas, 
elektriciteit en motorbrandstof (gebruikt door economische inspecteurs die met 
markttoezicht zijn belast).

Grafiek 7. CO2 uitgestoten door de FOD Economie (in ton)
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Het wagenpark van de FOD Economie bestond eind 2015 uit 105 voertuigen, waarvan 
98 diesels, 5 benzinevoertuigen, 1 hybride en 1 elektrisch voertuig. Het brandstof-
verbruik van bedrijfsvoertuigen is gecorreleerd met het aantal afgelegde kilometers 
en het verbruik per kilometer van elk bedrijfsvoertuig. We zien van jaar tot jaar een 
schommeling in de koolstofuitstoot, die vaak afhankelijk is van externe factoren die 
niet beïnvloed kunnen worden. In dat verband kunnen we bijvoorbeeld het aantal mis-
sies, de files en de afstand tot de inspectieplaatsen noemen. Het eindresultaat toont 
niettemin een algemene vermindering van de CO2-uitstoot met 41 ton door de FOD 
Economie tussen 2013 en 2016, d.i. een vrij opmerkelijke gemiddelde daling van 3 % 
per jaar.

In het City Atrium-gebouw wordt aardgas gebruikt als verwarmingsmiddel en is het 
verbruik ervan sterk gecorreleerd met de buitentemperatuur. Om die externe varia-
bele, de jaarlijkse temperatuurschommeling, te corrigeren, gebruiken we het genor-
maliseerde verbruik9. Zoals blijkt uit grafiek 8, is er een significante daling van 23 % 
in het genormaliseerde aardgasverbruik tussen 2013 en 2016.

Grafiek 8. Aardgasverbruik (in duizend kWh)
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De inspanningen die de FOD Economie tussen 2013 en 2016 leverde om zijn mili-
eu-impact te verminderen, worden in grafiek 9 samengevat. We vonden het namelijk 
relevanter om het verbruik van aardgas, water en elektriciteit per medewerker en in 
indexen uit te drukken.

9 Voor de berekening van het genormaliseerde verbruik wordt gebruikgemaakt van graaddagen, d.w.z. 
het verschil tussen een basistemperatuur en een gemiddelde temperatuur van de plaats die als refe-
rentie wordt genomen.
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Als referentiejaar werd 2013 genomen (basisjaar 2013 = 100), waarbij we de verschil-
len van jaar tot jaar weergaven (zie grafiek 9). Het verbruik van aardgas, water en 
papier daalde aanzienlijk in 2014. Dat was voornamelijk het gevolg van een verhuizing 
in 2013 van de diensten van het WTC-gebouw naar het City Atrium en daarmee een 
betere benutting van de beschikbare ruimte. Vergeten we ook niet het actieplan dat 
werd opgesteld met behulp van de energieaudit en dat ook zijn vruchten begint af te 
werpen. In tegenstelling tot water, aardgas en papier, steeg het elektriciteitsverbruik, 
wat waarschijnlijk te wijten is aan een toename van het aantal elektrische toestel-
len die we in ons dagelijks leven gebruiken (opladen smartphones, gebruik van twee 
schermen per medewerker, ...). De daling van het waterverbruik was het gevolg van 
een zeer eenvoudige maatregel: een vermindering van het watervolume in de spoel-
toiletten!
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Grafiek 9. Verbruik per persoon (index 2013 = 100)
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In 2017 werd een Gecentraliseerd Technisch Beheer (of Technisch Gebouwbeheer) ge-
installeerd, d.w.z. een IT-systeem dat toezicht houdt op alle apparatuur. Het is nu mo-
gelijk om het specifieke verbruik voor verlichting, verwarming, airconditioning, enz. 
te monitoren, met andere woorden, het betreft een gedetailleerde monitoring van het 
verbruik van alle toestellen in het hele gebouw. 

De milieu-informatie werd in het kader van de EMAS-registratie gevalideerd door een 
externe auditor.

ECOCHANGE-project

Het Directiecomité lanceerde het Ecochange-project in 2013 voor een periode van 5 
jaar. Het project beoogt de modernisering van de FOD Economie. Het uiteindelijke doel 
is de aantrekkelijkheid, flexibiliteit en transparantie van de FOD Economie te verbete-
ren. De FOD wordt momenteel geconfronteerd met een toenemende druk: instituti-
onele hervormingen, door de regering opgelegde economische maatregelen, verlies 
van bevoegdheden, ...

De FOD Economie wil voor zijn medewerkers werkomstandigheden creëren die hun 
productiviteit optimaliseren, en tegelijk de beschikbare ruimte optimaal benutten. Tot 
de uitdagingen behoort ook het waarborgen van het welzijn van het personeel door de 
werkmethoden aan te passen aan de veranderingen in de samenleving. Ecochange 
beoogt drie belangrijke operationele doelen:

• Ecospace: een werkomgeving organiseren waar het welzijn van de medewerkers 
centraal staat, waar resultaatgericht wordt gewerkt en waar de aan de personeels-
leden ter beschikking gestelde ruimtes optimaal en doeltreffend worden gebruikt;

• Ecoresult: flexibel en resultaatgericht werken op basis van wederzijds ver-
trouwen, vereenvoudiging en stimulering; 

• Ecotools: de nodige hulpmiddelen verstrekken voor resultaatgericht werken, 
samenwerken en werken op afstand.
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Meer informatie over het duurzame beheer van de FOD Economie is te vinden in de 
Milieuverklaring 2016 van de FOD Economie.

7.5. Duurzaam energiebeheer
De belangrijkste verwezenlijkingen op het vlak van duurzame ontwikkeling met be-
trekking tot energie zijn het beleid en de maatregelen voor de transitie naar een duur-
zamer energiesysteem, de energiebevoorradingszekerheid en de financiering van de 
transitie naar minder koolstof.

7.5.1. Overgang naar een duurzamer energiesysteem

Voor deze doelstelling is de FOD Economie werkzaam op verschillende niveaus, met 
name: 

• zorgen voor de toepassing van de Europese Richtlijn 2012/27/EU via het rapport 
NEEAP (nationaal energie-efficiëntie actieplan);

• een brochure publiceren over het energie-etiket en bouwmaterialen;

• zorgen voor een omkadering van de Belgische markt voor biobrandstoffen;

• koppelingen ontwikkelen voor de transmissie van elektriciteit;

• het energiesysteem flexibel maken;

• een mechanisme uitbouwen voor steun aan de elektriciteitsproductie in België;

• een actieve bijdrage leveren voor de opmaak van een interfederaal energiepact;

• een actieve bijdrage leveren voor de opmaak van een geïntegreerd energie- en 
klimaatplan.

Om te kunnen overstappen naar een duurzamer energiesysteem moeten wij uitstijgen 
boven de nationale situatie zoals de geografische gegevenheden, de klimatologische 
omstandigheden maar ook sommige technologische, economische of demografische 
knelpunten.

In 2015 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finale energieverbruik 
ongeveer 8 %. Wij zitten dus nog ver van de voor 2020 geambieerde 13 % . Energie-
efficiëntie speelt een belangrijke rol bij de reductie van de energieconsumptie en 
draagt zo bij tot het behalen van de CO2-reductiedoelstelling en tot de energiezeker-
heid, wat ook van belang is bij het gebruik van hernieuwbare energiehulpbronnen. 
Energie-efficiëntie is voornamelijk een gewestelijke bevoegdheid, maar de federale 
overheid draagt haar steentje bij via de maatregelen in het kader van labelling, ecode-
sign en energiebesparing in federale publieke overheidsgebouwen. De FOD Economie 
coördineert die federale bijdragen.

https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/activiteiten-fod-economie/milieubeheer-bij-de-fod
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/Milieuverklaring-FOD-Economie-2016.pdf
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Het discontinue en onvoorspelbare karakter van hernieuwbare energie vergt de ont-
wikkeling van koppelingen voor het elektriciteitstransmissienet en meer algemeen 
voor het Smart Grid10.

Tevens moet het energiesysteem in België flexibel worden gemaakt, niet alleen omwil-
le van de energiebevoorradingszekerheid maar ook omwille van de transitie naar een 
koolstofarme economie. Wanneer we enkel inzetten op hernieuwbare energie kunnen 
we immers terechtkomen in een black-outsituatie, dat wil zeggen dat een deel van 
het elektriciteitsnet wegens een schaarste uitvalt, wat ernstige economische gevolgen 
kan hebben.

België, dat voor 50 % instaat voor zijn elektriciteitsproductie, plant een geleidelijke 
nucleaire uitstap die geregeld is door de wet van 31 januari 2003. Die wet werd in 2013 
en 2015 gewijzigd om de exploitatieduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar 
te verlengen.

De sluitingskalender ziet er als volgt uit:

• Doel 1: 15 februari 2025

• Doel 2: 1 december 2025

• Doel 3: 1 oktober 2022

• Doel 4: 1 juli 2025

• Tihange 1: 1 oktober 2025

• Tihange 2: 1 februari 2023

• Tihange 3: 1 september 2025

Een van de middelen waarvan de federale Overheid gebruikmaakt om die doelstelling 
te halen, is een afbakening in de Noordzee van een gebied waarin projecten kunnen 
worden opgestart om elektriciteit te produceren uit water, zeestromen en wind. Het 
geïnstalleerde vermogen in die zone wordt geraamd op 2.200 MW tegen 2020 en zou 
8.350 GWh per jaar moeten opleveren. Verder moet er een platform komen voor de 
elektrische aansluiting van de windmolenparken in de Noordzee, ook gekend onder 
de benaming “Modular Offshore Grid” (MOD).

Net zoals elk ander Europees land ziet België zich verplicht 2 doelstellingen met el-
kaar te verzoenen: de maximale bescherming van het leefmilieu, inclusief de dras-
tische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ingevolge het Akkoord van 
Parijs ondertekend op 12 december 2015, en de beste prijs voor de burgers en de 
ondernemingen.

10 Smart Grid: informaticasysteem voor een grotere efficiëntie van de productie, de distributie en het ver-
bruik van elektriciteit. Ook het principe van een “slim” elektriciteitsnet wordt naar voor geschoven als 
een middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo te strijden tegen de opwarming 
van de aarde.
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Gelet op de acties voor de energietransitie die zowel op federaal als op gewestelijk 
vlak ondernomen worden , overleggen de 4 energieministers - in nauwe samenspraak 
met de belangrijkste betrokken partijen – over een interfederaal energiepact. In dat 
proces speelt de Algemene Directie Energie van de FOD Economie een ware voortrek-
kersrol. Hiertoe wordt zij bijgestaan door de Directie Communicatie voor de uitbouw 
van een website met het oog op de organisatie van een publieksbevraging.

Tenslotte zijn er ook activiteiten opgestart voor het opstellen van een geïntegreerd 
nationaal energie- en klimaatplan. In 2018 zou eerste versie van dat plan met concrete 
maatregelen om de doelstellingen van 2030 te behalen, aan de Europese Commissie 
moeten worden voorgelegd.

7.5.2. Energiebevoorradingszekerheid

De energiebevoorrading moet worden veiliggesteld. De prospectieve studies over gas 
en elektriciteit, het crisisbeheer en de strategische reserve zijn instrumenten om die 
bevoorrading te vrijwaren.

Voor die doelstelling is de FOD Economie werkzaam op verschillende niveaus, met 
name:

• de duurzaamheid van de bevoorradingszekerheid;

• de strategische reserve (dimensioneren en verbeteren van het mechanisme);

• de mogelijkheid bepalen van de uitbouw van een mechanisme voor de capaciteit-
svergoeding;

• “offshore” windenergie;

• het jaarlijkse verslag energie-efficiëntie.

De energiebevoorrading garanderen biedt twee voordelen. Ten eerste wordt de af-
hankelijkheid van het buitenland zoveel mogelijk gereduceerd en ten tweede wordt 
een toestand van schaarste voorkomen. De invoer van energie vanuit onze buurlanden 
maakt ons kwetsbaar ten aanzien van hun politieke beslissingen die niet steeds de 
belangen van België nastreven.

Wij citeren hierna recente maatregelen waarmee de elektriciteitsbevoorrading kan 
worden gevrijwaard:

1) koppelingen in het elektriciteitstransmissienet ontwikkelen.

2) De projecten inzake trans-Europese energie-infrastructuur aansturen.



62

In uitvoering van de Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-in-
frastructuur, werd het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) voor 
trans-Europese energie-infrastructuurprojecten opgericht door het samenwerkings-
akkoord van 27 februari 2014 (in werking getreden op 7 mei 2015) tussen de federale 
regering en de drie gewesten. Die richtsnoeren streven ernaar de eenheidsmarkt voor 
energie van de Unie te voltooien door rationaliteit in de productie, het vervoer, de dis-
tributie en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

Samenstelling en opdrachten

Het VCFC is de Belgische bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het verge-
makkelijken en coördineren van het vergunningverleningsproces voor projecten van 
gemeenschappelijk belang om de energienetwerken in Europa te moderniseren en 
uit te breiden en meer bepaald binnen een concurrentiële energiemarkt te zorgen 
voor een goed geïntegreerde werking van de verspreide hernieuwbare energiebron-
nen. Om voornoemde doelstellingen te bereiken wordt er elke twee jaar een EU-lijst 
van “projecten van gemeenschappelijk belang” opgesteld. Die lijst wordt opgemaakt 
door de Europese Commissie en de lidstaten op basis van de projecten die door de 
projectpromotoren zijn voorgesteld, overeenkomstig de vooraf bepaalde prioriteiten. 
Alle projecten van gemeenschappelijk belang moeten voldoen aan transparante en 
objectieve criteria met het oog op hun bijdrage tot de doelstellingen van het energie-
beleid van de EU. Die projecten van gemeenschappelijk belang kunnen genieten van 
een vereenvoudigd kader voor het vergunningverleningsproces en een vereenvoudigd 
reglementair kader. Alle vergunningen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de 
projecten moeten binnen een termijn van 3 jaar en 6 maanden worden afgeleverd.

De belangrijkste opdrachten van het VCFC zijn de coördinatie van de vergunnings-
verleningsprocedures voor de Belgische projecten van gemeenschappelijk belang en 
het toezicht op de tijdige en correcte uitvoering van de bepalingen die de Europese 
verordening vermeldt.

Behandelde dossiers: 

Sinds de oprichting van het VCFC zijn er drie dossiers behandeld over projecten van 
algemeen belang. Dat zijn de volgende projecten:

• Project Horta-Mercator (PCI 2015_2.24). Het betreft een bovengrondse hoogs-
panningslijn die in de jaren 70 is aangelegd. Het project heeft tot doel de gelei-
ders van de lijn Horta-Mercator te vervangen ten einde, meer bepaald:

• de invoercapaciteit te verhogen ten voordele van de bevoorradingszekerheid ;

• de integratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken, in het bijzonder 
voor de nieuwe windmolenparken die in zee gelegen zijn.
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• Project Brabo (PCI 2015_2.23). Het project Brabo bestaat erin het transmissienet 
in de regio Antwerpen te versterken. Dat project biedt de volgende voordelen:

• op lokaal niveau wordt de capaciteit verhoogd om het hoofd te bieden aan de 
groeiende behoeften aan elektriciteitsverbruik van de Antwerpse haven;

• de noord-zuidas van het gekoppelde Europese netwerk wordt op nationaal en 
internationaal niveau versterkt.

• Project ALEGrO (PCI 2015_2.2.1). Het project gaat over de aanleg van een 
nieuwe koppeling via een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen België en 
Duitsland. Dat project biedt de mogelijkheid om:

• de bevoorradingszekerheid van ons land op lange en middellange termijn te 
ondersteunen. Het project ALEGrO zal bijdragen tot de bescherming van het 
net tegen black-outs en schaarste tijdens perioden waarin de vraag groot is;

• hernieuwbare energie te integreren die zich onder meer in het buitenland 
bevindt;

• prijsconvergentie mogelijk te maken via de mogelijkheden van energie-
uitwisseling tussen Duitsland en België.
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De projecten zijn dus essentieel voor de ontwikkeling van het elektriciteitstransmis-
sienet en leiden tot:

• een grotere invoercapaciteit ten voordele van de bevoorradingszekerheid en van 
de economische ontwikkeling in Europa en België;

• de integratie van hernieuwbare energie via de aansluiting van nieuwe productie-
eenheden op het net;

• de verandering naar een Europese energiemarkt via het installeren van vol-
doende transmissiecapaciteit naar en vanuit het buitenland zodat de internatio-
nale markt beter kan werken en de energieprijs concurrentiëler wordt;

• de handhaving van de technische kennis, meer bepaald via het gebruik van totaal 
nieuwe technologieën (gelijkstroomverbinding) met de daarbij horende voorde-
len op het vlak van werkgelegenheid.

3) Het belang definiëren van de uitrol van een steunmechanisme voor de elektrici-
teitsproductie in België (CRM) en eventueel een geschikt capaciteitsremunera-
tiemechanisme ontwikkelen (CRM – Capacity Remuneration Mechanism). 

Dat zou noodzakelijk kunnen blijken om het investeringsklimaat niet te schaden en 
de afstemming van de productiemiddelen op de vraag naar elektriciteit niet in het 
gedrang te brengen.

Er bestaan twee soorten capaciteitsremuneratiemechanismen (CRM):

• beveiliging via de prijzen; d.w.z. dat een vaste prijs - bepaald door de overheid - 
aan de producenten betaald wordt om de beschikbaarheid van de capaciteit te 
vergoeden en hen aan te sporen om te investeren (vaste prijs - volume bepaald 
door de markt);

• beveiliging via de volumes; d.w.z. dat een adequaat volume om de bevoorradingsze-
kerheid te waarborgen, op voorhand door de overheid wordt vastgelegd maar de 
manier van vergoeden varieert (aanbesteding om het betalingsniveau te bepalen of 
er wordt een beroep gedaan op marktmechanismen, de markt bepaalt de prijs).

4) De verbetering van de “Energy Only market”11 opvolgen; verscheidene door de 
regulator voorgestelde maatregelen worden reeds toegepast of moeten nog wor-
den uitgewerkt.

5) Het mechanisme van de strategische reserve verbeteren ten einde de actoren 
van de sector van het vraagbeheer de mogelijkheid te bieden deel te nemen.

11 Zie studie CREG (F)150604-CDC-1422 gepubliceerd in juni 2015 over “de maatregelen die moeten wor-
den genomen teneinde over voldoende conventionele productiemiddelen te beschikken om de bevoor-
radingszekerheid van elektriciteit van België te waarborgen”.
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6) Indien nodig de transmissienetbeheerder opdracht geven om voor een bepaalde 
periode een zogenaamde “strategische” reserve aan te leggen die geactiveerd 
kan worden indien er een schaarsterisico bestaat.

7) Ondersteunende diensten reviseren hetgeen moet leiden tot een stabiele wer-
king van het transmissienet.

8) Tegen 2019 in België Europese netwerkcodes implementeren.

9) Instaan voor het secretariaat van de werkgroepen die zijn opgericht in het raam 
van het energiepact.

Overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie 
heeft België in april 2017 bij de Europese Commissie het vierde Belgische actieplan 
energie-efficiëntie ingediend samen met het jaarverslag 2017. Dat plan streeft naar 
een indicatieve nationale doelstelling van 18 %. Het actieplan energie-efficiëntie moet 
om de drie jaar herzien worden. Het geeft de situatie weer van het beleid inzake ener-
gie-efficiëntie in België en geeft een duidelijk overzicht van de maatregelen die er 
bestaan op het gebied van energiebesparing.

7.5.3. Financiering van de koolstofarme transitie 

De snellere transitie naar een economie met minder koolstofdioxide-uitstoot (cf. 
Akkoord van Parijs van december 2015) vergt een passende financiering. In het raam 
van de uitbatingsverlenging van Doel 1 en 2 werd er beslist dat de bedragen die vroe-
ger door de Belgische Staat zijn ontvangen in een energiefonds zouden worden onder-
gebracht. Dat fonds zal het onderzoek en de ontwikkeling financieren van innoverende 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_nl
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projecten op het vlak van energie en in het kader van de bevoegdheden van de federale 
staat om die transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen (meer be-
paald de energieproductie en -opslag alsook het vraagbeheer).

Het strategische onderzoek zal ten dienste staan van de sociale en duurzame ontwik-
keling en de klimaatuitdagingen. De financiering van de koolstofarme transitie impli-
ceert ook andere maatregelen zoals de mogelijkheid om verscheidene financierings-
vormen aan te wenden om de circulaire economie te stimuleren.

Het Energietransitiefonds is een maatregel van de federale staat om het onderzoek en 
de ontwikkeling op het vlak van energie te ondersteunen.

Dat fonds werd opgericht door artikel 4ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt. De aard van de toegestane uitgaven is bepaald 
in rubriek 32-34 van de tabel die als bijlage is toegevoegd aan de organieke wet van 27 
december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Het fonds heeft tot doel 
maatregelen te financieren om het onderzoek en de ontwikkeling te stimuleren en te 
ondersteunen van innoverende projecten op het vlak van energie die vallen onder de 
bevoegdheid van de Federale Staat, alsook maatregelen te financieren om elk sys-
teem waarmee de bevoorradingszekerheid en/of het netevenwicht en meer bepaald 
de energieproductie en -opslag kan worden gegarandeerd, inclusief het beheer van de 
vraag, te handhaven en/of te ontwikkelen en/of na te streven.
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In uitvoering van voornoemd artikel 4ter zijn de nadere regels van het Fonds bepaald in 
het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van 
het Energietransitiefonds. Zo bepaalt het koninklijk besluit dat de Algemene Directie 
Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie elk jaar een oproep 
tot het indienen van voorstellen voor projecten lanceert en onder meer beslist over de 
procedure voor de toekenning van de steun (indiening en behandeling van de aanvra-
gen voor steun), de aanwending van de steun, de uitvoering van de projecten en het 
toezicht op de uitvoering ervan.

Voor zover die steun een staatsteun uitmaakt, moet de toegekende steun voldoen 
aan aanmeldingsregels die bepaald zijn in de verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de arti-
kelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard 
(hierna “verordening (EU) nr. 651/2014”). In dat opzicht heeft de oproep tot het indie-
nen van voorstellen uitsluitend tot doel, onder bepaalde voorwaarden, projecten te 
steunen inzake R & D en investering in onderzoeksinfrastructuur of innovatiepolen en 
maatregelen ten gunste van innovatie in de kmo’s.

In 2017 werd een bedrag van 15 miljoen euro toegekend om projecten te steunen in 
branches die verband houden met hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve 
economische zone in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingsze-
kerheid en het evenwicht van het transmissienet. De toegang tot steun van het Fonds 
staat open voor rechtspersonen naar Belgisch recht en uit andere Lidstaten van de 
Europese Unie, met name ondernemingen, kmo’s, vzw’s, en leden van de Belgische 
en Europese wetenschappelijke gemeenschap. De oproeping tot indiening van voor-
stellen 2017 werd afgesloten op 15 augustus 2017.

©
 o

m
ik

ro
n9

60
 -

 A
do

be
 S

to
ck



68

7.6. Reglementering
Marktregulering is een van de vier kerntaken van de FOD Economie; consumentenbe-
scherming is een van zijn prioritaire krachtlijnen.

De reglementering heeft als doel “een aangepaste en evenwichtige wetgeving uit te 
werken die de spelers van de goederen-, diensten- en kapitaalmarkt respecteert, in 
overeenstemming met de Europese verbintenissen, en die innovatie, duurzame ener-
gie en rechtszekerheid van elektronische handel bevordert”.

Zonder consumptie door de huishoudens kan de goederen- en dienstenmarkt niet 
doeltreffend functioneren. De consument is dus een essentiële speler op de markt. 

Gezien zijn relatief zwakke positie op de goederen- en dienstenmarkt is een sterke 
consumentenbescherming een essentiële voorwaarde voor de totstandbrenging van 
een competitieve, duurzame en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt. 

Daarom moet absoluut rekening worden gehouden met de specifieke bekommer-
nissen van consumenten voor de bescherming en verdediging van hun rechten. Zij 
moeten legitieme verwachtingen kunnen uiten op het gebied van transparantie en vei-
ligheid om hun vertrouwen in de voortdurend vernieuwende goederen- en diensten-
markt te versterken. Zij moeten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, 
die steeds complexer worden door de continue ontwikkeling van nieuwe technologie-
en. Zij hebben eveneens het recht om te verwachten dat hun klachten effectief worden 
afgehandeld.

De FOD wil de consument een bevoorrechte en gerespecteerde plaats geven door 
specifieke observatie en analyse, maar ook door de uitwerking van een kwaliteitsvol 
regelgevend kader, met name op het gebied van verkooptechnieken, handelspraktij-
ken, concurrentie, financiële producten en diensten, e-handel, telecommunicatie en 
digitale economie, en productveiligheid.

Om een kwaliteitsvolle regelgeving en de bescherming van de consument te waarbor-
gen, werkt de FOD Economie proactief en innoverend op de volgende vlakken:

• invoering van “better regulation” (betere regelgeving) in het economisch recht: 

• ontwikkeling van een samenhangend, duidelijk en duurzaam juridisch kader 
waarbij de economische wetgeving wordt omgezet in een wetboek dat de 
economische wetgeving bundelt en moderniseert (Wetboek van economisch 
recht of WER);
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• evaluatie van de economische wetgeving en de voorschriften inzake consu-
mentenbescherming (effectbeoordelingen, monitoring van de resultaten) om 
ze in overleg met stakeholders en regelgevers te verbeteren of een ander, 
beter aangepast regelgevend instrument te kiezen;

• uitwerking van sectorale gedragscodes en/of richtsnoeren in overleg met de 
relevante actoren (consumenten-bedrijven), die een nuttige aanvulling vor-
men op de wetgeving op de consumentenbescherming, met name op het 
gebied van eerlijke handelspraktijken. 

• ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van consumentenbescher-
ming. Zo beschikt België sinds 2014 over een wettelijk kader dat een groep 
consumenten de mogelijkheid biedt om een collectieve rechtsvordering in te 
stellen bij een rechtbank wanneer een bedrijf zijn contractuele verplichtingen ten 
aanzien van die consumenten niet is nagekomen, of wanneer het de rechten die 
de wet hen garandeert, niet heeft gerespecteerd.

• kwaliteit van de omzetting van Europese regelgeving in nationaal recht.

• bevordering van alternatieve geschillenbeslechting. Die methode van ges-
chillenregeling is snel, flexibel en goedkoop of zelfs gratis voor de consu-
ment maar ook voor de onderneming. Sinds juni 2015 kunnen consumenten 
bij de Consumentenombudsdienst terecht voor geschillen tussen hen en 
bedrijven. Die dienst verstrekt informatie aan consumenten en onderne-
mingen over hun rechten en plichten en/of stuurt het geschil voor verwer-
king door naar een gekwalificeerde sectorale entiteit of, indien er geen 
gekwalificeerde entiteit is om het geschil te beslechten, behandelt het dat 
zelf. 

Om kwaliteitsgaranties te bieden aan de consumenten die voor deze methode van 
geschillenbeslechting kiezen, erkent de FOD Economie de sectorale entiteiten voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting die hiertoe een verzoek indienen, door na 
te gaan of ze voldoen aan de criteria van boek XVI van het WER en van het koninklijk 
besluit van 16.02.2015:

• ontwikkeling van onlineplatforms die een efficiënte en snelle verwerking van een 
aanvraag van een consument of een bedrijf garanderen:

• meldpunt.belgie.be: via dat platform kunnen consumenten en ondernemin-
gen gevallen van bedrog en fraude melden;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015021606&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015021606&table_name=wet
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• Belmed: dat onlineplatform voor de beslechting van consumentengeschil-
len biedt informatie en kan bemiddelingsverzoeken in een beveiligde ruimte 
behandelen met de hulp van neutrale derden die voldoen aan objectieve kwa-
litatieve criteria.

• voorlichting van de consument: de FOD besteedt aandacht aan communicatie op 
maat van de doelgroep. Hiertoe wil hij via verschillende kanalen de wetgeving 
op de consumentenbescherming zo toegankelijk mogelijk maken, zodat ze voor 
iedereen begrijpelijk wordt.
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8. SWOT-analyse van duurzame ontwikkeling bij 
de FOD Economie

De Cel Duurzame Ontwikkeling heeft een analyse uitgevoerd van de sterke punten, 
aandachtspunten, kansen en bedreigingen betreffende het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling in de FOD Economie. De analyse wordt in de tabel hieronder beschreven. 
Ze berust op de SWOT-analyse12 van de FOD Economie die in het managementplan 
van de voorzitter is opgenomen en op de vaststellingen van de leden van de Cel die ze 
in hun dagelijks werk hebben gedaan.

Sterke punten Aandachtspunten

Aanwezigheid en follow-up van een jaarlijks 
Plan voor transversale duurzame ontwikkeling 
in de FOD

Onevenwichtige leeftijdspiramide

Sterke identiteit van de pijler “economie” bin-
nen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling

Gebrek aan specifieke vaardigheden bij het 
personeel inzake duurzame ontwikkeling 

Strategische matrix met een krachtlijn “duur-
zame economie” 

Geen integratie van duurzame ontwikkeling 
en van de transversale vereisten ervan in de 
evaluatiecyclus

Basiscompetenties verbonden met duurzame 
ontwikkeling, met name inzake duurzame eco-
nomie, energie, marktreglementering, consu-
mentenbescherming en statistiek

Onvoldoende uitwisseling van expertise tussen 
medewerkers door de segmentatie van taken, 
de scheiding tussen algemene directies en hun 
afhankelijkheid van verschillende ministers

Rol van facilitator tussen de verschillende 
overheidsniveaus

Klassieke visie van de economie heeft soms de 
overhand op de visie van een meer duurzame 
economie 

12 Van het Engels strengths (sterke punten), weaknesses (aandachtspunten), opportunities (kansen), 
threats (bedreigingen).
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Sterke punten Aandachtspunten

Aanwezigheid en stimulatie van een Cel Duur-
zame Ontwikkeling (FOD) en oprichting van een 
Eenheid Duurzame Economie (AD Economische 
Analyses en Internationale Economie)

Moeilijkheid om multidisciplinaire werk-
zaamheden aan de ministers voor te stellen 
wanneer ze betrekking hebben op verschillende 
bevoegdheden (bijvoorbeeld: opleidingssyllabus 
over duurzame economie)

Prioriteit van de minister van Economie om de 
aanwerving van vier nieuwe medewerkers bij 
de Eenheid Duurzame Economie te bepleiten

Initiatiefbevoegdheid in diverse verticale 
bevoegdheden

Uitstekende samenwerking tussen de FOD 
Economie en de andere FOD’s via de ICDO

Kansen Bedreigingen

Langetermijnvisie 2050 voor duurzame ontwik-
keling en duurzame ontwikkelingsdoelstellin-
gen van de VN als richtsnoeren voor een reeks 
uit te voeren acties

Verplichtingen op budgettair en personeelsvlak

Uitvoering van de omzendbrief aangaande 
duurzame overheidsopdrachten

Vergrijzing van de medewerkers en ontoe-
reikende vervanging van gepensioneerde 
medewerkers 

Europese visie op een duurzame economie, 
inclusief de financiering ervan

Versnippering van het institutionele landschap

Actievermogen op nationaal en internationaal 
vlak en synergie met onze stakeholders

Verspreiding van de beslissingsbevoegde auto-
riteiten inzake duurzame economie

Communicatievermogen (talrijke recente publi-
caties omtrent duurzame economie)

4e Federaal Plan inzake Duurzame Ontwik-
keling (2015-2020) werd in april 2018 nog niet 
goedgekeurd door de regering 

Federaal beleid inzake duurzame ontwikke-
ling opgenomen in het regeerakkoord en in de 
algemene beleidsnota’s van de ministers van 
Economie en Duurzame ontwikkeling

Diverse ministers bevoegd voor het departe-
ment

Aanwerving in 2015-2016 van 15 stagiairs-
studenten voor duurzame economie en duur-
zame ontwikkeling
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9. Relevantiematrix
Met de oefening van de relevantiematrix (of materialiteitsmatrix in GRI-jargon) kon de 
FOD Economie de inhoud van zijn duurzaamheidsverslag aanzienlijk veranderen. Een 
relevantiematrix is immers het sleutelcriterium voor een goed duurzaamheidsverslag 
en het centrale element dat aangeleverd wordt door versie 4 van het Global Reporting 
Initiative (GRI-4). Wanneer die in alle transparantie en objectiviteit wordt gerealiseerd, 
dan: 

• zijn we ons bewust van de prioriteiten inzake duurzame ontwikkeling in een pe-
riode van budgettaire besparingen;

• kunnen we bepalen of we ons in de richting van de prioriteiten van onze stakehol-
ders bewegen, en indien dat niet het geval is, wat de redenen daarvan zijn;

• kunnen we de te volgen managementaanpak bepalen om eraan tegemoet te ko-
men.

Aan de hand van de relevantiematrix kunnen we de belangrijke aspecten voor de voor-
naamste stakeholders en voor de organisatie definiëren, om zo te bepalen welke ac-
ties ondernomen moeten worden om aan de verwachtingen tegemoet te komen. De 
inhoud van het duurzaamheidsverslag moet in fine zo getrouw mogelijk weergeven 
wat de grote economische, maatschappelijke en milieueffecten van de FOD zijn en 
toelichten op welke manier de FOD zich van zijn taken kwijt als antwoord op de ver-
wachtingen van de samenleving.
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9.1. Methodologie
Om een relevantiematrix te realiseren, ondernam het GRI-team van de FOD vier stap-
pen: 

1. De relevante aspecten en hun grenzen bepalen;

2. Het Directiecomité raadplegen (3 maal);

3. De stakeholders raadplegen (2 maal);

4. De resultaten analyseren. 

Al die stappen worden in de bijgevoegde verklarende nota beschreven, die het GRI-
team voor de prioritaire stakeholders heeft opgesteld.

9.2. Aandachtspunten
Vóór de opstelling van de relevantiematrix selecteerde het GRI-team eerst 35 aan-
dachtspunten die voor onze stakeholders als prioritair kunnen worden beschouwd:

1. Erkenning van en toezicht op coöperatieve verenigingen (ETCV)

2. Kenniscentrum Duurzame Economie (KCDE)

3. Creatie van gedeelde waarde (CGW)

4. Environmental Goods Agreement (EGA)

5. Indicatoren voor een circulaire economie (ICE)

6. Indicatoren voor een duurzame economie (IDE)

7. Innovatie (Inno)

8. Regelgevingsimpactanalyses (RIA)

9. Innoverende economische modellen (IEM)

10. Geplande veroudering van producten (OBSO)

11. Nationaal contactpunt OESO (NCP)

12. Duurzame producten en diensten (DPD)

13. Bevordering van de circulaire economie (BCE)

14. Sensibilisering voor duurzame aankopen (SDA)

15. Strategieën voor een duurzame economie (SDE)

16. Welzijn van het personeel (WP)
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17. Bevoegdheden en personeel van de FOD (BP FOD)

18. Duurzaam beheer van de FOD (DB FOD)

19. Duurzaam aankoopbeleid (DAB)

20. Kwaliteitsbeleid (KB)

21. Participatief beslissingsproces (PBP)

22. Klantentevredenheid (Contact Center en website) (KT)

23. Consumentenombudsdienst (COD)

24. Administratieve vereenvoudiging (AV)

25. Burden sharing van de klimaat-energiedoelstellingen (BS KED)

26. Alternatieve transportbrandstoffen (ATB)

27. Cartografie van zeezand (CZZ)

28. Financiering van de koolstofarme transitie (FKAT) 

29. Voortrekkersrol van België op energievlak (VRB E)

30. Energiebevoorradingszekerheid (EBZ)

31. Overgang naar een duurzamer energiesysteem (ODES)

32. Reglementering voor consumentenbescherming (RCB)

33. Reglementering voor de bescherming van ondernemingen en zelfstandigen (RBOZ)

34. Alternatieve geschillenregeling (AGR)

35. Steunmaatregelen voor buurtwinkels (SMBW)

Vervolgens moesten alle directeurs-generaal van de FOD Economie alsook hun ex-
perts in DO (duurzame ontwikkeling) een waarderingscijfer (van 0 tot 10) aan elk aan-
dachtspunt geven op basis van een puntensysteem om de samenhang tussen de door 
elke persoon toegekende waarden te waarborgen (cf. pag. 13 van de verklarende nota).

Van de 35 aandachtspunten werden er 4 van de lijst geschrapt.

Het gaat om: 

1. Erkenning van en toezicht op coöperatieve verenigingen (ETCV); 

2. Creatie van gedeelde waarde (CGW);

3. Environmental Goods Agreement (EGA); 

4. Cartografie van zeezand (CZZ).
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Grafiek 10. Relevantiematrix, vergelijking directeurs-generaal (X) versus de experten (Y)
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Voor de prioriteiten hebben we kunnen vaststellen dat de gegeven scores van de DG’s 
enerzijds en die van de deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling ander-
zijds vrij goed op elkaar zijn afgestemd. De 10 prioriteiten die door de DG’s en deskun-
digen op het gebied van duurzame ontwikkeling het belangrijkst worden geacht, zijn:

Prioriteiten van de DG’s Prioriteiten van de experts DO
1°) Kenniscentrum duurzame economie 1°) Duurzame producten en diensten

2°) Geplande veroudering van producten 2°) Geplande veroudering van producten 

3°) Klantentevredenheid 3°) Sensibilisering voor duurzame aankopen

4°) Overgang naar een duurzamer ener-
giesysteem

4°) Overgang naar een duurzamer energie-
systeem 

5°) Duurzaam beheer van de FOD 5°) Kenniscentrum duurzame economie 

6°) Welzijn van het personeel 6°) Duurzaam aankoopbeleid 

7°) Bevoegdheden en personeel van de 
FOD

7°) Bevordering van de circulaire economie

8°) Energiebevoorradingszekerheid 8°) Duurzaam beheer van de FOD 

9°) Reglementering 9°) Strategieën voor een duurzame economie 

10°) Consumentenombudsdienst 10°) Welzijn van het personeel/Innoverende 
economische modellen
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9.3. Betrokkenheid van de stakeholders
Om onze stakeholders zo goed mogelijk te helpen, stelden we een verklarende nota 
op (zie bijlage 2) met voor elk van de 31 aandachtspunten, een beschrijving van het 
puntensysteem, de criteria voor de selectie van de aandachtspunten, de definities, de 
doelstellingen en voorbeelden van realisaties. De stakeholders werden geselecteerd 
volgens de GRI-methode, voornamelijk op basis van hun relatie met de FOD Economie:

Er werd een weging van de stakeholders voorgesteld om met hun respectieve belang 
rekening te houden op basis van hun impact op de organisatie maar ook op basis van 
de impact van de organisatie op de stakeholders. De samenvoeging van de twee geeft 
het wegingsniveau (zie details in bijlage 2).



78

In eerste instantie werd de lijst met aandachtspunten goedgekeurd door het 
Directiecomité, per e-mail doorgestuurd naar de leidinggevende van elke gekozen 
stakeholder. Het GRI-team bleef voor eventuele vragen ter beschikking van de stake-
holders. Vervolgens was de aanpak dezelfde voor alle stakeholders:

• de lijst met prioritaire aandachtspunten, gerangschikt volgens categorie, werd 
ter beoordeling voorgelegd;

• de beoordeling berustte op een quotering van 0 tot 10 per aandachtspunt;

• de volgende vraag werd gesteld: “Welke aandachtspunten van de FOD Economie 
zijn volgens u van belang voor duurzame ontwikkeling?”.

Het gewogen gemiddelde van de resultaten, voor alle stakeholders en per categorie, 
werd vervolgens afgetoetst aan het gemiddelde van het Directiecomité. Die initiële 
raadpleging bood de mogelijkheid om een eerste idee te geven van de positionering 
van de stakeholders tegenover elk geselecteerd aandachtspunt, en informatie te ver-
zamelen met het oog op de analyse. Vervolgens werden vertegenwoordigers van de 
prioritaire stakeholders uitgenodigd voor een tweede raadpleging tijdens een ronde-
tafel op 27 april 2017. Tijdens die rondetafel werd een grondigere analyse uitgevoerd. 
Dat soort raadpleging bevordert immers de communicatie, beperkt onduidelijkheden 
en streeft naar meer consensus alsook naar de opheldering van ernstige divergentie-
punten. Op de rondetafel werd de raadpleging definitief vastgelegd door de prioritaire 
acties te identificeren die de FOD moet nemen op het gebied van duurzame ontwikke-
ling. Een van de resultaten van de rondetafel was een wijziging in de formulering van 
een aandachtspunt (“innovatie” werd “technologische innovatie”) en het aandachts-
punt “administratieve vereenvoudiging” veranderde van categorie.

De FOD Economie bedankt de stakeholders die gereageerd hebben op onze oproep tot 
medewerking, namelijk:

Voor de beroeps- en sectorfederaties

• Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO);

• De Federatie van de chemische industrie en life sciences (Essenscia); 

• L’Union des Classes Moyennes (UCM);

• De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo);

• Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ);

• Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).
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Voor de consumentenorganisaties

• De Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de 
Consumentenorganisaties (BV-OECO);

• De Belgische Vereniging voor de bescherming en verdediging van consumenten-
belangen Test-Aankoop.

Voor de institutionele organisaties

• Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

Voor de overlegorganen

• De vakbonden actief in de FOD Economie: ACV-CSC / ACOD AMiO - CGSP AMiO /
VSOA-SLFP.

Voor de administratieve autoriteiten

• De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) (geraa-
dpleegd).

Voor de inter-/supranationale instanties

• Het Benelux-secretariaat (geraadpleegd). 

Voor de adviesorganen

• De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB);

• De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO);

• De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO).

Voor de regulerende organen

• Niet geraadpleegd.

Voor de politieke voogdij

• De kabinetten van de 5 ministers belast met de politieke voogdij van de FOD 
Economie werden geraadpleegd. Op de rondetafel waren de kabinetten van de 
ministers K. Peeters, M-C. Marghem en W. Borsus aanwezig.

Voor de academische wereld

• De hoogleraren en onderzoekers Dr. Walter Hecq (ULB), Dr. Jérôme Mallagé 
(Université de Namur) en Grégoire Wallenborn (ULB).

We bedanken iedereen voor zijn / haar aangename medewerking.
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9.4. Resultaten
Na de oefening van de relevantiematrix met onze stakeholders konden we een lijst van 
prioritaire aandachtspunten opstellen, zowel voor de FOD (op de x-as) als voor onze 
stakeholders (op de y-as). De 10 prioriteiten worden verderop in het verslag nader 
uitgewerkt. Hier is de uiteindelijke ranking van de matrix:

Overgang naar een duurzamer energiesysteem (ODES)

Energiebevoorradingszekerheid (EBZ)

Geplande veroudering van producten (OBSO)

Klantentevredenheid (KT)

Financiering van de koolstofarme transitie (FKAT)

Duurzame producten en diensten (DPD)

Duurzaam beheer van de FOD Economie (DB FOD)

Reglementering voor consumentenbescherming (RCB)

Welzijn van het personeel (WP)

Kenniscentrum Duurzame Economie (KCDE)
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Grafiek 11. Relevantiematrix, vergelijking stakeholders (Y) versus FOD Economie (X)
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Grafiek 11 maakt het mogelijk de punten van convergentie en divergentie tussen de 
FOD Economie en zijn stakeholders te belichten (de betekenis van de afkortingen vindt 
u in punt 9.2).

• De aandachtspunten die zich op of in de buurt van de stijgende rechte bevin-
den (coördinaten 5,5 tot 10,10) geven de convergentiepunten weer (bijvoorbeeld 
“indicatoren voor een circulaire economie” of “overgang naar een duurzamer 
energiesysteem”). Beide partijen gaven dezelfde score, d.w.z. kenden hetzelfde 
belang toe aan die aandachtspunten.

• Hoe verder van de rechte wordt afgeweken, des te groter is het verschil in prio-
riteit. Zo is bijvoorbeeld het “NCP” (Nationaal Contactpunt) belangrijk voor de 
FOD, maar veel minder belangrijk voor onze stakeholders, waarschijnlijk omdat 
ze niet op de hoogte zijn van de prominente rol die het kan spelen.
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• Anderzijds zijn “innoverende economische modellen”, “technologische innova-
tie” of “regelgevingsimpactanalyse” relatief belangrijke thema’s voor de FOD, 
maar worden ze als zeer belangrijk beschouwd voor onze stakeholders. Dat zijn 
dus kwesties waarvoor de FOD waarschijnlijk meer inspanningen moet leveren 
om zijn stakeholders tevreden te stellen.

• De aandachtspunten onderaan en links in de matrix worden als iets min-
der prioritair beschouwd (de verschillen tussen de topprioriteiten (linksbo-
ven) en de meeste andere aandachtspunten zijn klein. Alleen het “Nationaal 
Contactpunt” (NCP) wordt als relatief laag prioritair beschouwd, vooral door 
onze stakeholders, met een eindscore van iets meer dan 5/10. En laten we 
niet vergeten dat er al verschillende keuzes vooraf werden gemaakt (selectie 
door het GRI-team en schrapping van 4 aandachtspunten door de leden van 
het Directiecomité).

• De aandachtspunten die zowel door onze stakeholders als door de leden van het 
Directiecomité van de FOD als prioritair worden beschouwd, bevinden zich rechts 
van de dalende rechte (coördinaten 5,10 tot 10,5). Daarom wordt er in dit verslag 
bijzondere aandacht aan besteed.

• De aandachtspunten op het gebied van duurzaam energiebeheer behoren tot de 
hoogste prioriteit: 3 aandachtspunten staan in de top 5.

• Het aandachtspunt “bevoegdheden en personeel van de FOD”, dat de FOD zeer 
belangrijk acht, kreeg alle aandacht van de minister, die eind 2016 besloot het 
personeel van de Eenheid Duurzame Economie en dus van het Kenniscentrum 
Duurzame Economie te verdrievoudigen.

• Onze stakeholders vinden “indicatoren voor een duurzame economie” (IDE) iets 
belangrijker dan “indicatoren voor een circulaire economie” (ICE). Daarom zal 
de FOD Economie zijn parallelle inspanningen voor die twee soorten indicatoren 
voortzetten. Aangezien de ICE nog het voorwerp uitmaken van aan de gang zi-
jnde werkzaamheden in de Europese Commissie, zullen de indicatoren voor een 
duurzame economie en de indicatoren ter aanvulling van het bbp verder worden 
gemonitord.

• Het aandachtspunt “financiering van de koolstofarme transitie” (FKAT) is zeer 
belangrijk (5e van de 31), vooral voor onze stakeholders. Dat motiveert de FOD 
Economie ook om een nieuw en snel groeiend aandachtspunt onder de loep te 
nemen: «financiering van de overgang naar een duurzame economie».

• Last but not least is het opmerkelijk dat al de prioritaire aandachtspunten inzake 
duurzame ontwikkeling (met uitzondering van het NCP) zowel bij de DG’s als bij 
de stakeholders hoog scoren. Dat is uitstekend nieuws voor duurzame ontwikke-
ling.
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Sommige stakeholders benadrukten het belang om te werken aan bepaalde prioritai-
re kwesties op het gebied van duurzame ontwikkeling. De FOD Economie dankt in het 
bijzonder die stakeholders en belicht in dit duurzaamheidsverslag hun waardevolle 
standpunten.

Zo is de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO de volgende mening toegedaan:

• nieuwe innoverende economische modellen (IEM), zoals deeleconomie en func-
tionele economie, zullen naar verwachting de komende jaren een steeds grotere 
rol spelen op de markt. Die ontwikkeling kan positief zijn voor de duurzaamheid, 
maar heeft ook gevolgen voor de reguliere economie. De FOD Economie moet die 
ontwikkelingen op de voet volgen en zo nodig regulerend optreden;

• de plaatselijke handel staat onder sterke druk, met name door de concurren-
tie van supermarkten en e-handel. Toch zijn kleine handelszaken een essentieel 
onderdeel van een gezonde en duurzame economie. Daarom moet zo veel mo-
gelijk werk worden gemaakt van steunmaatregelen voor buurtwinkels (SMBW) 
en moet oneerlijke concurrentie van grote distributieketens en internetbedrijven 
worden tegengegaan;

• regelgevingsimpactanalyses (RIA) dragen bij tot betere regelgeving. Het huidige 
systeem kan worden verbeterd qua transparantie en samenhang tussen de ver-
schillende beleidsterreinen. Het is dan ook positief dat de FOD Economie hierin 
wil investeren.

Ook de 10 universiteitsprofessoren of directeurs van onderzoekscentra in duurzame 
ontwikkeling gaven ons waardevol advies voor het volgende duurzaamheidsverslag, 
namelijk:

• rekening houden met economische veerkracht;

• nadenken over het in kaart brengen van zeezand op basis van de potentiële rol 
ervan in termen van aanpassing aan klimaatverandering;

• de steunmaatregelen voor buurtwinkels (SMBW) uitbreiden naar steunmaatre-
gelen voor plaatselijke productie.

Voor het VBO vereisen bepaalde aandachtspunten een Europese aanpak, zoals de 
“indicatoren voor een duurzame economie” (IDE), de “indicatoren voor een circulaire 
economie” (ICE), de “bevordering van de circulaire economie” (BCE), de “reglemen-
tering voor consumentenbescherming” (RCB), de “reglementering voor de bescher-
ming van ondernemingen en zelfstandigen” (RBOZ).

Voor de FRDO werden de toegekende scores niet door alle leden gevalideerd; het be-
treft dus een “interpretatie van het secretariaat van de prioriteiten van de Raad».



84

Voor het FIDO bestaan er naast de door de FOD Economie beschreven innoverende 
economische modellen (IEM) nog andere modellen (bv. sociale innovatie). Er moet 
meer duidelijkheid komen over de vraag hoe al die modellen al dan niet een effectieve 
bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar een duurzame economie. De actie-
prioriteiten lijken vooral gericht te zijn op modellen voor een circulaire economie en 
modellen voor een deeleconomie. Het zou nuttig zijn beter uit te leggen hoe de nieuwe 
modellen moeten worden gepromoot.

Naast de huidige focus op innovatie (Inno) winnen ook andere aandachtspunten aan 
economisch belang, zoals “big data”.

Voor de BV-OECO mag consumentenbescherming niet uit het oog worden verlo-
ren, met name via indicatoren voor een duurzame economie (IDE). Het prioritaire 
aandachtspunt van de strijd tegen geplande veroudering (OBSO) is van essentieel 
belang voor de consumentenbeschermingsorganisatie, die talrijke maatregelen 
aan de FOD heeft voorgesteld. Op het vlak van administratieve vereenvoudiging 
(AV) vestigt de BV-OECO onze aandacht op consumenten met digitaal analfabetis-
me. De FOD heeft immers een belangrijke rol te spelen voor die mensen, die zich 
vaak al in een precaire situatie bevinden. Ook moeten regelgevingsimpactanalyses 
(RIA) openbaar worden gemaakt en gemakkelijk toegankelijk zijn. Ten slotte moet 
in het volgende verslag rekening worden gehouden met vraagstukken in verband 
met greenwashing, bijvoorbeeld door een economische analyse van de effecten 
van marketing op de duurzaamheid van consumptie- en productiepatronen. We 
weten bijvoorbeeld dat reclame voor de verkoop van auto’s gemiddeld (volgens een 
studie van de ULg) wagens met een hogere CO2-klasse bevoordeelt ten opzichte 
van auto’s die daadwerkelijk worden verkocht op de Belgische markt... De impact 
van marketing op de verkoop van auto’s zou dus negatief kunnen zijn in termen van 
duurzame economie.

En last but not least werd voor de kabinetten van de 5 ministers die de prioriteiten van 
de FOD Economie aansturen, uiteindelijk beslist dat ze niet beschouwd moeten wor-
den als stakeholders in de zin van dit verslag. De kabinetten die de FOD omringen, ga-
ven er immers de voorkeur aan om neutraal te blijven in deze rapporteringsoefening 
en hun waarderingscijfers werden bijgevolg niet in aanmerking genomen.
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10. De 10 prioritaire aandachtspunten volgens 
de relevantiematrix

Dit deel is uitsluitend gewijd aan de toelichting van de lijst met 10 prioritaire aan-
dachtspunten, die aan de hand van de relevantiematrix (zie hoofdstuk 9) is opgesteld. 
Ze worden voorgesteld in de volgorde van de reeds in hoofdstuk 7 vermelde categorie-
en, namelijk: duurzame economie / duurzaam beheer van de FOD / duurzaam ener-
giebeheer / reglementering (zie de verklarende nota vermeld in bijlage 2).

Elk van de 10 prioritaire aandachtspunten komt in dit hoofdstuk aan bod in de vorm 
van beschrijvende fiches met:

1. De naam van het aandachtspunt zoals die in de relevantiematrix voorkomt

2. De omschrijving van het aandachtspunt (zie ook bijlage 2)

3. De categorie van het aandachtspunt

4. Het acroniem gebruikt voor de herkenning ervan in de relevantiematrix

5. De rangorde van het aandachtspunt in de 31 geanalyseerde aandachtspunten

6. Het verband met de 17 doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling 
(zie hoofdstuk 11)

7. De gemiddelde beoordelingen door het Directiecomité en de stakeholders

8. De realisaties van de FOD Economie

9. Eventuele opmerkingen
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De 10 aandachtspunten dragen over het algemeen bij tot de verwezenlijking van ver-
schillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDGs in het Engels). De 
FOD Economie kan een invloed hebben op alle DOD’s op basis van de 31 aandachts-
punten die in de matrix zijn opgenomen. Maar concreet is de FOD Economie vooral 
actief voor de volgende 4 DOD’s: 7 (energie), 8 (waardig werk en economische groei), 
12 (verantwoorde consumptie- en productiepatronen) en 16 (vrede, gerechtigheid en 
effectieve instellingen).

Er moet worden benadrukt dat de beoordelingen door het Directiecomité en de sta-
keholders slechts een momentopname zijn van eind 2016, begin 2017. Het is mogelijk 
dat ze niet meer volledig overeenkomen met de realiteit van mei 2018, toen dit verslag 
werd gefinaliseerd. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de fiches naar categorie zijn gerangschikt om de 
leesbaarheid te vergemakkelijken.

In de eerste fiches vinden we 3 van de 10 prioritaire aandachtspunten inzake duur-
zame ontwikkeling van de categorie «duurzame economie»: geplande veroudering 
van producten (3e/31), duurzame producten en diensten (6e/31) en Kenniscentrum 
Duurzame Economie (10e/31). 

In de categorie «duurzaam beheer van de FOD» vinden we 3 van de 10 prioritaire 
aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling terug: klantentevredenheid (4e/31), 
duurzaam beheer van de FOD Economie in strikte zin (7e/31) en welzijn van het per-
soneel (9e/31).

Vervolgens komen 3 van de 10 aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling uit 
de categorie «duurzaam energiebeheer»: overgang naar een duurzamer energiesys-
teem (1e/31), energiebevoorradingszekerheid (2e/31) en financiering van de koolsto-
farme transitie (5e/31).

Tot slot komt 1 van de 10 prioritaire aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling 
uit de categorie «reglementering»: reglementering voor consumentenbescherming 
(8e/31).

N.B. De lezer vindt meer informatie over elk van de 10 prioritaire aandachtspunten 
op het vlak van duurzame ontwikkeling in bijlage 2 van het verslag (definitie van de 
aandachtspunten / doelstellingen / voorbeelden van realisaties / belang voor onze sta-
keholders) en in hoofdstuk 7 gewijd aan de verwezenlijkingen van de FOD Economie in 
de periode 2015 tot 2017. 
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NAAM:  Geplande veroudering van producten

OMSCHRIJVNG:  Soort list waarbij goederen hun normatieve levensduur bewust 
verminderd zien vanaf hun ontwerp, waardoor hun gebruiksduur 
beperkt wordt om zo de vervangingsratio te verhogen.

CATEGORIE:  duurzame economie 

AFKORTING:  OBSO

RANGSCHIKKING:  3e/31

LINKS SDGs:

BEOORDELINGEN 

Door het Directiecomité:  8,6/10

Door de stakeholders: 7,7/10

REALISATIES:  zie details hoofdstuk 7

OPMERKINGEN

De verschillende actielijnen die in de RDC-studie aan de orde werden gesteld (zie 
hoofdstuk 7), worden sinds oktober 2017 besproken in het kader van een platform 
dat de betrokken kabinetten, administraties en stakeholders samenbrengt, met name 
de gewesten, de consumentenorganisaties (BV-OECO, BEUC en Test-Aankoop), de 
bedrijfsfederaties (Agoria, Febeliec, Feebel en VBO) en de distributeurs (Comeos). 
Vervolgens wordt een verslag goedgekeurd om het beleid ter zake te sturen.
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NAAM: Duurzame producten en diensten

OMSCHRIJVING: Het betreft producten of diensten die voldoen aan de basisbe-
hoeften van de huidige bevolking, die minimale hoeveelheden 
natuurlijke hulpbronnen vergen, en/of die een minimum aan 
verontreinigende stoffen of afval gedurende de hele levenscyclus 
(productie, gebruik, einde levensduur, recycling, ...) uitstoten of 
achterlaten, en/of die toenemende sociale ongelijkheid tegen-
gaan, zodat aan de behoeften van toekomstige generaties kan 
worden beantwoord.

CATEGORIE:  duurzame economie 

AFKORTING:   DPD

RANGSCHIKKING:  6e/31

LINKS SDGs:

 

BEOORDELINGEN 

Door het Directiecomité:  7,0/10

Door de stakeholders:  8,5/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

NAAM:  Kenniscentrum Duurzame Economie

OMSCHRIJVING: De belangrijkste opdracht van het Kenniscentrum Duurzame 
Economie is bedrijven en burgers informeren en hen helpen om 
actiever betrokken te raken bij economische strategieën die bij-
dragen aan een duurzame ontwikkeling van de goederen- en dien-
stenmarkt.

CATEGORIE:  duurzame economie 

AFKORTING:  KCDE

RANGSCHIKKING:  10e /31

LINKS SDGs:

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  8,6/10

Door de stakeholders:  6,8/10

REALISATIES:  zie details hoofdstuk 7

OPMERKING

Het verschil in beoordeling tussen het Directiecomité en de stakeholders kan met 
name het gevolg zijn van de onvoldoende bekendheid bij de stakeholders van het pas 
opgerichte Centrum.
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NAAM:  Klantentevredenheid

OMSCHRIJVING: De tevredenheid van de gebruikers van de FOD Economie, ook 
“klanten” of “burgers” genoemd, is de convergentie tussen de 
verleende dienst en de dienst die de gebruikers in al hun diversi-
teit (individuen, ondernemingen, wetenschappelijke wereld, enz.) 
verwachten.

CATEGORIE:  duurzaam beheer van de FOD

AFKORTING:  KT

RANGSCHIKKING:  4e/31

LINKS SDGs:

 

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  8,3/10

Door de stakeholders:  7,5/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

NAAM:  Welzijn van het personeel

OMSCHRIJVING: Het welzijn van het personeel omvat de volgende thema’s: werkplek, 
arbeidsomstandigheden, jobinhoud, werkrelaties, dienstverlening, 
communicatiekanalen, doorgroeimogelijkheden en organisatiecul-
tuur.

CATEGORIE:  duurzaam beheer van de FOD

AFKORTING:  WP

RANGSCHIKKING:  9e/31

LINKS SDGs:

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  7,9/10

Door de stakeholders:  7,5/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7

OPMERKINGEN

Zowel het Directiecomité van de FOD als zijn stakeholders hechten veel belang aan 
het welzijn van het personeel. Toch is dat zelden het geval in de meeste duurzaam-
heidsverslagen van organisaties, of het nu om private of publieke organen gaat. 

De nieuwe P&O-directrice heeft twee belangrijke initiatieven genomen in verband met 
dat prioritaire aandachtspunt inzake duurzame ontwikkeling, namelijk:

• het welzijn van het personeel op de wekelijkse agenda van de P&O-
stafvergaderingen zetten; 

• een specifieke adviseursfunctie verantwoordelijk voor het welzijn van het perso-
neel creëren.
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NAAM:  Duurzaam beheer van de FOD Economie

OMSCHRIJVING: De FOD verbindt zich ertoe om, in overleg met zijn stakeholders, 
zijn materiële en immateriële maatschappelijke impact op te vol-
gen en te ontwikkelen.

CATEGORIE:  duurzaam beheer van de FOD

AFKORTING:   DB FOD

RANGSCHIKKING:  7e/31

LINKS SDGs:

 

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  8,0/10

Door de stakeholders:  7,5/10

REALISATIES:  zie details hoofdstuk 7

OPMERKINGEN

Duurzaam beheer van de FOD is een van de drie strategische doelstellingen van het 
eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling (2016) van de FOD Economie. 
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

NAAM:  Overgang naar een duurzamer energiesysteem

OMSCHRIJVING: Gezien het belang en het dringende karakter van de vraagstuk-
ken rond energiebevoorradingszekerheid en klimaatverandering 
is een transitie nodig.

CATEGORIE:  duurzaam energiebeheer

AFKORTING: ODES

RANGSCHIKKING:  1e/31

LINKS SDGs:

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  8,1/10

Door de stakeholders:  8,3/10

REALISATIES:  zie details hoofdstuk 7

OPMERKINGEN

De overgang naar een duurzamer energiesysteem is topprioriteit. Dat is de enige pri-
oriteit die hoger dan 8/10 scoort bij zowel het Directiecomité van de FOD als zijn sta-
keholders. 

GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITS- 
ONDERWIJS

GENDER- 
GELIJKHEID

SCHOON WATER 
EN SANITAIR

BETAALBARE 
EN DUURZAME 
ENERGIE

EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI

INDUSTRIE 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

DUURZAME STEDEN
EN 
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE 
EN PRODUCTIE

KLIMAATACTIE LEVEN IN 
HET WATER

LEVEN OP 
HET LAND

VREDE,
JUSTITIE EN 
STERKE 
PUBLIEKE 
DIENSTEN

PARTNERSCHAP 
OM 
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN



94

NAAM:  Energiebevoorradingszekerheid

DEFINITIE: De energiebevoorrading moet worden veiliggesteld, en meer bepaald 
op het vlak van elektriciteit waarvoor er niet voldoende strategische 
reserves zijn.

CATEGORIE:  duurzaam energiebeheer

AFKORTING:  EBZ

RANGSCHIKKING:  2e/31

LINKS SDGs:

 

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  7,8/10

Door de stakeholders:  8,6/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

NAAM:  Financiering van de koolstofarme transitie

OMSCHRIJVING: De transitie naar een koolstofarme economie vereist een geschik-
te financiering.

CATEGORIE:  duurzaam energiebeheer

AFKORTING:  FKAT

RANGSCHIKKING:  5e/31

LINKS SDGs:

 

BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  7,0/10

Door de stakeholders:  8,6/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7
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NAAM:  Reglementering voor consumentenbescherming

OMSCHRIJVING: Een doeltreffende economische reglementering voor consumenten 
waarborgen om de machtsverhoudingen op de markt in evenwicht 
te brengen en mededinging en innovatie te stimuleren

CATEGORIE:  reglementering

AFKORTING:  RCB 

RANGSCHIKKING:  8e/31

LINKS SDGs:

 BEOORDELINGEN

Door het Directiecomité:  7,7/10

Door de stakeholders:  7,7/10

REALISATIES:  zie details in hoofdstuk 7
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

11. Verbanden met de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen

De vaststelling van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) door de 
Verenigde Naties in september 2015 wordt een historisch keerpunt voor de in-
tegratie van duurzame ontwikkeling in alle vormen van beleid. Het High Level 
Political Forum (HLPF) dat in juli 2017 in New York werd georganiseerd was o.a. 
gewijd aan de voorstelling van de Voluntary National Review (VNR) - Vrijwillige 
nationale rapportering over de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen (SDGs) van 43 landen. Het Belgische verslag is beschikbaar op de website 
van de Verenigde Naties, net zoals het syntheseverslag van het HLPF. In die in-
ternationale context die zeer gunstig is voor de verwezenlijking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen, kan de FOD Economie eventueel op het vlak van alle 
SDGs handelen. Maar op basis van de 31 aandachtspunten voor duurzame ontwik-
keling speelt de FOD Economie vooral een actieve rol in SDG 7, 8, 12 en 16 (zie tabel 
7 hierna). 

Het Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD), in samenwer-
king met het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDO) vzw, heeft in december 2017 
een studie gepubliceerd met de titel «Een evaluatie van de politieke engagementen 
van de federale overheid tegenover Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de 
Verenigde Naties», voor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Dat 
evaluatierapport, dat vaak «Gap analysis» wordt genoemd, is op sdgs.be gepubliceerd, 
samen met de SDG-fiches. Het evalueert het Belgische federale beleid tegenover de 
engagementen die België aanging door de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 
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https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=412&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=412&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
https://www.sdgs.be/nl/news/hoe-ver-staat-belgie-met-het-behalen-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-sdgs
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van de Verenigde Naties te onderschrijven. Elke SDG bestaat uit een reeks doelen, 
die de onderzoekers van het ICEDD en het IDO vergeleken met de engagementen en 
projecten van de federale overheid.

Bron: https://www.sdgs.be/.

Van de 169 doelen van de 17 SDGs, heeft de studie er 112 geïdentificeerd als relevant 
voor het federale niveau op intranationale schaal, wat wil zeggen dat de federale instan-
ties bevoegd zijn voor de kwesties die onder die 112 doelen vallen. Voor die relevante 
doelen hebben de onderzoekers van het ICEDD en het IDO het bestaan van engagemen-
ten onderzocht voor elk doel op het niveau van de federale overheid. Ze definiëren een 
engagement als «elke verwijzing in de teksten [...] die aantoont dat het doel concreet 
in aanmerking genomen werd door de actie van de regering». Ze hebben hiervoor de 
geïnventariseerde engagementen onderzocht, met inbegrip van de doelstellingen die 
door de federale langetermijnvisie (2050) inzake duurzame ontwikkeling (LTVDO) wor-
den bepaald. Daarna hebben ze bepaald of de omschreven doelstelling voldoende of 
onvoldoende was ten opzichte van de doelen. Uit de studie blijkt dat de federale overheid 
effectieve maatregelen voor de meeste SDGs wel neemt, maar dat die maatregelen niet 
voldoende zijn. Vooral de gebieden van armoede (SDG 1), van verantwoorde consumptie 
en productie (SDG 12), van klimaat (SDG 13), van oceanen en zeeën (SDG 14) en van part-
nerschap (SDG 17) zijn stiefmoederlijk behandeld in het federale beleid.

Engagementen voor 91 uit de 112 relevante doelen werden geïdentificeerd op het ni-
veau van de federale overheid. Voor 67 van die 91 doelen dekt het engagement het 
doel voldoende. Er zijn dus 21 doelen waarvoor er geen engagement is op Belgisch 
niveau, en 24 doelen waarvoor de bestaande engagementen middelmatig voldoende 
of onvoldoende zijn.

https://www.sdgs.be/nl
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Door gebruik te maken van de indicatoren van de Verenigde Naties hebben de onder-
zoekers dan de trajecten geanalyseerd voor 68 relevante doelen. Dat werd enkel ge-
daan voor de doelen waarvoor er gegevens voor België beschikbaar waren. Ze hebben 
32 doelen gevonden waarvoor België op de goede weg is.

Deze studie formuleert een reeks beleidsaanbevelingen waarvoor de FOD Economie 
enkele voorstellen wenst te doen. Zo maakt de analyse, die de studie en de relevantie-
matrix voor duurzame ontwikkeling vergelijkt, het mogelijk om: 

• het duurzaamheidsverslag van de FOD in te vullen;

• de ministers in te lichten over de mogelijkheden om hun engagementen ten voor-
dele van de DOD (SDG) te vervolledigen;

• op federaal niveau te identificeren welke extra inspanningen er moeten worden 
geleverd;

• nieuwe politieke prioriteiten te bepalen om de kloof met sommige doelen te ver-
kleinen;

• het opzetten van een systematische en geïntegreerde aanpak ten voordele van de 
SDG te vergemakkelijken.
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De relevantiematrix: een tool ten dienste van de SDGs en het Actieplan Duurzame 
ontwikkeling.

Voor de hele FOD vallen alle SGDs onder de matrix voor duurzame ontwikkeling van de 
FOD, zoals aangeduid in tabel 7. Maar de FOD Economie is logischerwijs vooral actief 
voor SDGs 7, 8, 12 en 16.

Tabel 7. Verbanden tussen de uitdagingen voor DO van de FOD Economie en de SDGs

 

Uitdagingen DOD \ SDGs
Prioritei
top 31

I Duurzame economie

1 Kenniscentrum Duurzame Economie KCDE 10 X X X X X XXX XXX X XXX X XXX XXX
2 Indicatoren voor een circulaire economie ICE 29 X X X X X XXX X XXX
3 Indicatoren voor een duurzame economie IDE 30 XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX
4 Technologische innovatie Inno 20 XXX XXX XXX X X
5 Steunmaatregelen voor buurtwinkels SMBW 26 X X X X XXX X X X
6 Innoverende economische modellen IEM 17 XXX X X X XXX XXX XXX X XXX X
7 Geplande veroudering van producten OBSO 3 XXX X XXX XXX XXX X XXX X
8 Nationaal contactpunt OESO NCP 31 X XXX X XXX X X X X X XXX
9 Duurzame producten en diensten DPD 6 XXX X X XXX XXX XXX XXX XXX X

10 Bevordering van de circulaire economie B CE 14 X X X XXX XXX X XXX X
11 Sensibilisering voor duurzame aankopen SDA 22 XXX X X XXX XXX X XXX XXX XXX
12 Strategieën voor een duurzame economie SDE 27 X X X X XXX XXX X XXX X

II Duurzaam beheer van de FOD

13 Welzijn van het personeel WP 9 X XXX XXX XXX
14 Bevoegdheden en personeel van de FOD BP FOD 11 X X X X XXX XXX X X X XXX X X X
15 Duurzaam beheer van de FOD DB FOD 7 X X X X X XXX X XXX
16 Duurzaam aankoopbeleid DAB 12 XXX X X XXX X X XXX
17 Kwaliteitsbeleid KB 25 X X X X XXX
18 Participatief beslissingsproces PBP 28 X X XXX XXX
19 Klantentevredenheid KT 4 X X XXX
20 Consumentenombudsdienst COD 13 XXX

III Duurzaam energiebeheer

21 Burden sharing van de klimaat-energiedoelstellingen BS KED 24 X XXX X XXX X
22 Alternatieve transportbrandstoffen ATB 23 X XXX X XXX
23 Financiering van de koolstofarme transitie FKAT 5 X XXX X XXX
24 Voortrekkersrol van België op energievlak VRB E 21 X XXX X XXX X
25 Energiebevoorradingszekerheid EBZ 2 X XXX X XXX
26 Overgang naar een duurzamer energiesysteem ODES 1 X XXX X XXX

IV Regelgeving

27 Regelgevingsimpactanalyses RIA 15 XXX X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX
28 Reglementering voor consumentenbescherming RCB 8 XXX X X X XXX
29 Reglementering bescherming van ondernemingen RBOZ 18 X X X XXX
30 Alternatieve geschillenregeling AGR 19 X XXX
31 Administratieve vereenvoudiging AV 16 X X XXX

 

Legenda van de uitdagiingen DO versus DOD (SDGs)

Geen of heel weinig mogelijke invloed op de DOD

X : Zwakke (of onrechstreekse) invloed op deze DOD

XXX : Gematigde (of onrechtsreekse) invloed op deze DOD

XXX : Sterke en rechstreekse invloed op deze DOD

Bron: FOD Economie.



101

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

De relevantiematrix voor duurzame ontwikkeling van de FOD Economie maakt het 
mogelijk om een reeks vaststellingen te doen met betrekking tot de verplichting van 
de FOD tot handelen voor de SDGs, met name: 

• de FOD Economie is in verschillende mate en enkel op basis van de prioritaire 
aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling potentieel actief op alle 17 SDGs;

• de FOD is vooral actief en bevoegd voor de SDGs 7, 8, 12 en 16;

• hoewel hij niet bevoegd is voor het onderwijs (bevoegdheid van de gemeenschap-
pen), kan de FOD de nodige economische informatie verstrekken om de moge-
lijkheden voor levenslang leren te bevorderen;

• de FOD Economie werkt meestal op aandachtspunten voor duurzame ontwikke-
ling die meerdere SDGs afdekken. Dat is vooral het geval voor de volgende aan-
dachtspunten: KCDE, ICE, Inno, IEM, OBSO, NCP, BCE, SDA, SDE, DAB, BSKED, 
ATB, FKAT, VRBE, EBZ en ODES ;

• de FOD Economie werkt op sommige aandachtspunten die bijna alle SDGs afdek-
ken. Dat is bijzonder het geval voor de volgende aandachtspunten: IDE en RIA ;

• de FOD Economie werkt op aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling 
in samenwerking met andere FOD’s, andere gefedereerde entiteiten of vele 
stakeholders, wat een goede transversaliteit en de ontwikkeling van een col-
laboratieve intelligentie garandeert. Dat is vooral het geval voor de volgende 
aandachtspunten: KCDE, IDE, Inno, IEM, OBSO, DPD, BCE, SDA, SDE, WP, 
DAB, en alle aandachtspunten met betrekking tot het duurzame beheer van 
energie.

• sommige aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling van de FOD Economie 
lijken van beperkt belang te zijn ten opzichte van de SDGs. Maar men moet begri-
jpen - zoals aangegeven in de rangschikking van de 31 aandachtspunten - dat 
het niet het aantal beïnvloede SDGs is dat de kracht of het belang van een aan-
dachtspunt uitmaakt voor de FOD en/of zijn stakeholders. Zo heeft bijvoorbeeld 
de klantentevredenheid, die in de relevantiematrix weliswaar op de 4e plaats 
staat, slechts een sterke impact op SDG 16, met name doel 16.10: «publieke toe-
gang tot informatie [...] garanderen»;

• sommige aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling van de FOD Economie 
tonen een potentieel sterke impact aan op SDGs die in principe niet onder de 
bevoegdheid van de FOD vallen. Het is bijvoorbeeld het geval van SDG 16 (vrede, 
veiligheid en sterke publieke diensten). Meerdere doelen van SDG 16 zijn hierbij 
door de FOD afgedekt. 16.3 door NCP; 16.5 door IDE, 16.6 door een duurzaamheid-
verslag met een relevantiematrix te schrijven; 16.7 door de totstandbrenging van 
meerdere PBP; 16.10 door de tevredenheid van de gebruikers; en ten slotte 16.b 
door RIA. 
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De Cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie onderzoekt grondig hoe elke 
algemene directie bepaalde beleidslijnen en maatregelen kan uitvoeren die gunstig 
zijn voor de SDGs en hun doelen, en hoe elke algemene directie kan bijdragen tot 
het voorstellen van beleidslijnen en maatregelen waarmee de door de ICED/IDO stu-
die vermelde leemten konden worden aangevuld. Er is een voorbeeld gegeven op 
basis van het aandachtspunt «Kenniscentrum voor Duurzame Economie» van de AD 
Economische Analyses en Internationale Economie (zie hoofdstuk 7).

Het APDO 2017: een tool ten dienste van de doelen en de SDGs

Het Actieplan Duurzame Ontwikkeling (APDO) meet de engagementen van de FOD 
Economie in het kader van federale en internationale ambities op het vlak van duur-
zame ontwikkeling. De 87 acties uitgevoerd door onze FOD in 2017 dragen actief bij tot 
de Belgische langetermijnvisie 2050 (LTV) in België en tot de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties. 

Zoals aangegeven door de onderverdeling naar AD van het APDO 2017 van de FOD, heb-
ben alle algemene directies en alle stafdiensten van de FOD met duurzame ontwikkeling 
te maken. In dat verband moet de FOD deze vergelijkende analyse uitvoeren tussen de 
«gap analysis» van de ICED/IDO en de relevantiematrix voor duurzame ontwikkeling.

Grafiek 12. Verdeling van het Actieplan voor duurzame ontwikkeling in de FOD Economie

Aantal acties per Algemene Directie of Stafdienst.

T Voorzitter (12) 

E2 Energie (13) 

E3 Economische 
Reglementering (4) 

E4  Economische 
Analyses en 

Internationale 
Economie (24) 

E5 K.M.O.-Beleid (4) 

E6 Kwaliteit en 
Veilgiheid (1) 

E7 Economische 
Inspectie (4) 

E8 Statistiek (3) 

S1 Personeel en 
Organisatie (8) 

S2 Budget en 
Beheerscontrole en 

EMAS (3) 

S3 Management ICT 
(5) 

S4 Communicatie (6) 

Bron: FOD Economie.

http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/publicatie_langetermijnvisie_122014_nl_v01.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Ten slotte hebben zowel de analyse van de SDGs als het eerste duurzaamheidsverslag 
2015 (gegevens 2012-2014) bijgedragen tot de eerste twee Actieplannen Duurzame 
Ontwikkeling (2016 en 2017) en tot het huidige tweede duurzaamheidsverslag 2017 
(gegevens 2015-2016). 

De resultaten van de relevantiematrix, die in het tweede duurzaamheidsverslag 2017 
worden geïntegreerd, dragen bij tot het Actieplan Duurzame Ontwikkeling 2018.
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12. Klantgerichtheid
De FOD Economie, een interactieve overheidsdienst ten dienste van zijn stakeholders.

In een geliberaliseerde complexe economische omgeving is het voor de burger niet 
altijd evident om correct geïnformeerd te zijn over zijn rechten en plichten. Hij moet 
keuzes maken die het best aansluiten bij zijn behoeften en mogelijkheden. Bijdragen 
aan die kennis door het bevorderen van een transparante en begrijpbare economie is 
een van onze uitdagingen.

Ondernemingen en consumenten zijn hierbij onze partners.

De louter informerende overheid – die de nadruk legt op de overdracht en harmoni-
satie van informatie – lieten we achter ons en vervingen we stap voor stap door een 
interactieve overheid. We treden actief in relatie met onze “klanten”. Dialogeren met 
alle betrokken actoren leidt tot een gedragen interactieve beleidsvorming. Tijdens de 
studiedagen en de vergaderingen heeft de FOD Economie zijn bevoegdheden aan de 
stakeholders voorgesteld. Bij die gelegenheid heeft hij hun gevraagd om onze mogelij-
ke lacunes aan te geven en heeft kennisgenomen van hun adviezen voor de definitieve 
besluitvorming.

De burger kan eenvoudig contact opnemen met onze administratie dankzij een laag-
drempelige gratis infolijn en via sociale media. Iedere vraag om informatie, elke op-
merking grijpen we aan als een kans om in dialoog te gaan, bij te leren en bij te sturen 
waar nodig. 
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Klachten over onze dienstverlening beschouwen we als een mogelijkheid om te ver-
beteren.

We kiezen voor interactieve communicatiekanalen, maar met bijzondere aandacht 
voor die bevolkingsgroepen die deze ontwikkeling niet (kunnen) volgen. Brochures 
zijn gratis te downloaden, maar worden op vraag ook op papier geleverd. Indien nodig 
gaan we naar de burger toe om hem bijvoorbeeld elektriciteits- of telecomprijzen te 
leren vergelijken. Onze ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting be-
zoeken OCMW’s en geven voordrachten.

De interactieve overheid kan enkel succesvol zijn indien haar medewerkers doordron-
gen zijn van de noodzaak en het nut ervan. Onze medewerkers actief betrekken, soe-
pel samenwerken, uitwisselen van goede en slechte ervaringen, een beroep doen op 
focusgroepen, terugkoppelen van beslissingen: al deze aspecten maken onze mede-
werkers tot ambassadeurs van hun organisatie en doen hen klantgericht hun dage-
lijkse opdracht aanvatten.

Onze interactieve klantgerichte manier van werken verplicht ons om iedere dag als 
een uitdaging te beschouwen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar haalt het beste 
in ieder van ons naar boven. Het geeft ook veel voldoening. Talrijk zijn de dankbetui-
gingen van burgers. Op het einde van de werkdag weten onze medewerkers dat ze het 
verschil hebben gemaakt.

Het maakt ons fier om ambtenaar te zijn. 
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13. Besluit
De GRI-oefening 2017 van de FOD Economie leidt tot een besluit. 

Het begon niet met een blanco papier. Het departement zet zich al jaren in voor duur-
zaamheid. Dat maakt ongetwijfeld deel uit van zijn opdracht sinds 2002: 

• de interne Cel Duurzame Ontwikkeling werkt er actief aan sinds 2006;

• het Kenniscentrum voor Duurzame Economie ontwikkelt duurzaamheid sinds 
2017; en 

• de actieve bijdrage op federaal niveau binnen de Interdepartementale Commissie 
voor Duurzame Ontwikkeling getuigt van permanente betrokkenheid op dat ge-
bied. 

Al die prestaties leiden tot een «as is»-toestand waarvoor het door velen benijd wordt.

Maar de GRI-methode, die zorgt voor de specificiteit van dit verslag, bevordert een 
stap die ongetwijfeld nog ontbrak: de overlapping van de door de leden van het 
Directiecomité geïdentificeerde prioriteiten voor duurzame ontwikkeling en de priori-
teiten van zijn stakeholders. De «relevantiematrix» concretiseert en visualiseert deze 
overlapping om een «top 10» te bekomen van de prioriteiten voor duurzame ontwik-
keling.
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In tegenstelling tot een privéonderneming die over een grotere besluitvormingsauto-
nomie beschikt om haar prioriteiten te herschikken, is de FOD een openbare instelling 
onder het gezag van de politieke overheid. De FOD moet dus absoluut zijn overtuigin-
gen, zijn verplichtingen en zijn oriëntaties op elkaar afstemmen. 

De «top 10» is dus geen vaste verbintenis over de prioriteiten die de FOD Economie 
op korte termijn zal bepalen, maar slechts een suggestie van initiatieven voor 
duurzame ontwikkeling, die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de interne beheersbehoeften en de onmiddellijke externe sociaaleconomische 
omgeving. Ons Directiecomité moet nu een evenwicht vinden dat ook zijn voog-
dijministers tevreden stelt, en dat invoeren in samenwerking met zijn interne Cel 
Duurzame Ontwikkeling. 

In elk geval is deze «top 10» een rijke bron van strategische inspiratie die de FOD 
zeker zal gebruiken om zijn positie te versterken in het institutionele toppeloton wat 
duurzame ontwikkeling betreft.  

Voor het Directiecomité,

Jean-Marc Delporte
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Bijlagen

Bijlage 1 – Lexicon
AD Algemene Directie

AGR Alternatieve geschillenregeling

APDO 2016  Actieplan Duurzame Ontwikkeling 2016 van de FOD

APS Algemeen Preferentiestelsel

BO Bestuursovereenkomst van de FOD Economie

bbp Bruto binnenlands product

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

CO2 Koolstofdioxide

CRM Capacity Remuneration Mechanism

DC Directiecomité

DE Duurzame economie

DG Directeur-generaal

DO Duurzame ontwikkeling

EGA Environment Goods Agreement

EMAS Eco Management and Audit Scheme

EU Europese Unie

FIDO Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

FOD Federale Overheidsdienst

FPB Federaal Planbureau

FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
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FSC Forest Stewardship Council

GRI-4 Global Reporting Initiative – version 4

GTB Gecentraliseerd Technisch Beheer

HRZKMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

ICDO Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ICEDD Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IDO Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

IEM Innoverende economische modellen 

kmo Kleine en middelgrote ondernemingen

KPI Key performance indicator

led Light emitting diode

LTV DO Langetermijnvisie 2050 voor Duurzame ontwikkeling

mvo Maatschappelijke verantwoord ondernemen

MVOverheid Maatschappelijk verantwoorde overheid

NCP Nationaal contactpunt

NEEAP Nationale actieplan voor energie-efficiëntie

NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

SH Stakeholders

TCF Totally Chlorine Free

UCM Union des Classes Moyennes
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ULg Université de Liège

Unizo De Unie van Zelfstandige Ondernemers

VCFC Vergunningscoördinerend en -faciliterend comité

vte Voltijdequivalent

vzw Vereniging zonder winstoogmerk

WER Wetboek van economisch recht

Bijlage 2. – Toelichting
Bijlage 2 is een apart document, getiteld “Verklarende en pedagogische nota over de 
relevantieanalyse”
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Bijlage 3 – GRI-index
STRATEGIE EN ANALYSE

G4-1 Verklaring van het hoogste beslissingsniveau van de organisatie 
over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie 
en over de strategie om ertoe bij te dragen

p. 6

G4-2 Beschrijving van de belangrijkste effecten, risico’s en kansen p. 71

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
G4-3 Naam van de organisatie Dekking

G4-4 Belangrijkste merken, producten en diensten p. 16

G4-5 Locatie van de zetel van de organisatie p. 17

G4-6 Landen waar de organisatie kantoren heeft of belangrijke activitei-
ten uitoefent

p. 17

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Achterblad

G4-8 Afzetmarkten p. 16

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie p. 17

G4-10 Medewerkers p. 17 en 42

G4-11 Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereen-
komst valt

100 % (sector- 
akkoord)

G4-12 Toeleveringsketen van de organisatie p. 52

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat 
betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen, inclusief:

p. 52

G4-14 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd p. 6, p. 16, p. 52

G4-15 Extern ontwikkelde economische, ecologische en sociale handves-
ten, principes die door de organisatie worden onderschreven

p. 23

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen en nationale en internationale 
belangenorganisaties

p. 77
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GEÏDENTIFICEERDE RELEVANTE ASPECTEN EN PERIMETERS
G4-17 Opgenomen entiteiten p. 22

G4-18 Inhoudelijk proces en omvang van de aspecten p. 73

G4-19 Inventaris relevante aspecten p. 73

G4-20 Relevantie van aspecten en nauwkeurigheid van de afbakening 
binnen de organisatie (volgens de beschrijving van punt G4-17).

p. 73

G4-21 Voor alle relevante aspecten, afbakening van de perimeter van het 
aspect buiten de organisatie.

Bijlage 2  
Toelichting

G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in 
een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformu-
lering.

p. 10

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevings-
periodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

p. 10 en  
toelichting

BETROKKENHEID VAN DE STAKEHOLDERS
G4-24 Lijst van relevante groepen stakeholders waarmee de organisatie 

in dialoog is gegaan.
Toelichting

G4-25 Criteria voor het identificeren en selecteren van de stakeholders 
met wie er een dialoog is aangegaan.

Toelichting

G4-26 Benadering voor het betrekken van stakeholders, waaronder de 
frequentie ervan per type en groep stakeholders, en aangeven of er 
stakeholders werden betrokken in het kader van de voorbereiding 
van het verslag.

Toelichting

G4-27  Thema›s en belangrijkste bekommernissen die geuit werden in het 
kader van de dialoog met de stakeholders en hoe de organisatie 
hierop heeft gereageerd, o.a. via reporting.

Aangeven door welke groepen van stakeholders elk van de 
kernthema’s en -kwesties werd aangehaald.

Toelichting en 
p. 73

VERSLAGPROFIEL
G4-28 Verslagperiode (aangiftejaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte 

informatie betrekking heeft.
p. 10

G4-29 Datum van het meest recente verslag, indien van toepassing. p. 10

G4-30 Verslaggevingscyclus (eenjarig, tweejarig bijvoorbeeld). Tweejarig

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of over de inhoud ervan Achterblad

G4-32 Gekozen optie inzake “conformiteit” met de GRI G4 (“Core” of 
“Comprehensive”) en verwijzing naar het externe verificatieverslag.

p. 10 en  
toelichting

G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot externe verificatie nb
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BESTUUR
G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van com-

missies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.
p. 10, 16 en 
toelichting

G4-35 Proces van delegatie van verantwoordelijkheid voor economische, 
ecologische en sociale thema’s vanuit het hoogste bestuurslichaam 
naar uitvoerenden/medewerkers.

p. 22

G4-36 Indicatie of de organisatie een of meer uitvoerenden heeft 
aangesteld die verantwoordelijk zijn voor economische, ecologische 
en sociale thema’s, en of deze direct rapporteren aan het hoogste 
bestuurslichaam.

p. 6 en 22

G4-37 Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bes-
tuurslichaam over economische, ecologische en sociale thema’s. 
Als advies gedelegeerd is, beschrijf aan wie en eventuele terugkop-
peling naar het hoogste bestuurslichaam.

Toelichting

G4-38 Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en de commissies p. 22

G4-39 Geef aan of de Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eve-
neens een leidinggevende functie heeft (in voorkomend geval, bes-
chrijf zijn functies in de directie van de organisatie en de redenen 
ervan)

p. 22

G4-40 Nominatie- en selectieprocedures voor het hoogste bestuursli-
chaam en commissies, en de criteria die worden gebruikt om de 
leden van het hoogste bestuurslichaam te nomineren en selecteren

p. 22

G4-41 Processen die het hoogste bestuurslichaam hanteert om belangen-
vermenging te vermijden of te beheersen. Geef aan of stakeholders 
op de hoogte worden gesteld van belangenvermenging

p. 22 

G4-42 Rol van het hoogste bestuurslichaam en de top managers bij de 
ontwikkeling, goedkeuring en actualisering van doel-, waarde-, 
of missie-verklaringen, strategieën, beleidsmaatregelen en de 
doel met betrekking tot economische, ecologische en sociale 
effecten.

p. 22

G4-43 Maatregelen die genomen zijn om de verzamelde kennis van het 
hoogste bestuurslichaam op het gebied van economische, ecolo-
gische en sociale thema’s te vergroten.

p. 22 en 23
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G4-44  a. Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursli-
chaam met betrekking tot de besturing van de economische, eco-
logische en sociale thema›s. Geef aan of deze evaluatie al dan niet 
onafhankelijk is en de frequentie ervan. Geef aan of deze evaluatie 
uit een zelfassessment bestaat.

b. Acties ondernomen naar aanleiding van de evaluatie van de 
prestaties van het hoogste bestuurslichaam met betrekking tot de 
besturing van de economische, ecologische en sociale thema’s, 
waaronder, in ieder geval, de veranderingen in de samenstelling en 
organisatie.

Toelichting,  
p. 6, 22 en 23.

G4-45 a. Rol van het hoogste bestuurslichaam bij de identificatie en het 
beheer van economische, ecologische en sociale effecten, risico’s 
en kansen. Geef de rol aan van het hoogste bestuurslichaam bij de 
uitvoering van de waakzaamheidsplicht.

b. Eventueel overleg met stakeholders om het hoogste bestuursli-
chaam te ondersteunen bij de identificatie en het beheer van eco-
nomische, ecologische en sociale effecten, risico’s en kansen.

p. 6, 22, 23 en 
toelichting 

G4-46 Rol van het hoogste bestuurslichaam bij de evaluatie van de effec-
tiviteit van het risicobeheer van de organisatie met betrekking tot 
economische, ecologische en sociale thema’s.

p. 6, 22, 23 en 
toelichting

G4-47 Frequentie van de evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van 
economische, ecologische en sociale effecten, risico’s en kansen.

Tweejaarlijks

G4-48 Hoogste commissie of functie die het verslag voor duurzame 
ontwikkeling van de organisatie beoordeelt en goedkeurt, en 
controleert of alle belangrijke aspecten behandeld zijn.

Het Directieco-
mité

G4-49 Proces waarmee belangrijke vraagstukken worden gecommu-
niceerd met het hoogste bestuurslichaam.

p. 22 en 23

G4-50 Aard en totale aantal van de belangrijke vraagstukken die aan 
het hoogste bestuurslichaam worden gecommuniceerd en de 
manier(en) waarop ze worden opgepakt en opgelost.

p. 22 en 39

G4-51 Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuurslichaam en topmana-
gers voor vergoedingen

Zie FOD P&O

G4-52 Proces voor het vaststellen van remuneratie. Geef aan of adviseurs 
zijn betrokken in de vaststelling van remuneratie en of ze onafhan-
kelijk zijn van de directie. Vermeld elke andere relatie van de 
adviseurs met de organisatie.

Zie FOD P&O

G4-53 Hoe stakeholders om hun mening wordt gevraagd en hoe hiermee 
rekening wordt gehouden bij de remuneratie, inclusief resultaten 
van stemmingen over het remuneratiebeleid en voorstellen, indien 
van toepassing.

Niet van  
toepassing
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G4-54 Verhouding tussen de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogst 
betaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin signifi-
cante activiteiten plaatsvinden en de totale mediane vergoeding 
van alle medewerkers (exclusief de hoogst betaalde persoon) in 
datzelfde land.

Zie FOD P&O

G4-55 Verhouding tussen de procentuele stijging van de totale jaarlijkse 
vergoeding voor de hoogst betaalde persoon binnen de organisatie 
in ieder land waarin significante activiteiten plaatsvinden en de 
mediane procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding 
van alle medewerkers (exclusief de hoogst betaalde persoon) in 
datzelfde land.

Zie FOD P&O

ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56 Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag zoals 

gedragscodes en ethische codes
p. 10

G4-57 Interne en externe mechanismen om advies in te winnen over 
ethisch en wettelijk gedrag en zaken met betrekking tot organisa-
torische integriteit, zoals telefonische advies- en hulpdiensten.

p. 10

G4-58 Interne en externe mechanismen voor rapportagevraagstukken 
over onethisch of onwettelijk gedrag en zaken met betrekking tot 
organisatorische integriteit, zoals escalatie via het lijnmanage-
ment, klokkenluidersmechanismen of hotlines.

p. 39, 42, 52







©
 w

aj
an

 - 
 A

do
be

 S
to

ck

Duurzaamheidsverslag 2017
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