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Voorwoord
Met de wet van 5 mei 1997 had de federale overheid al een federale strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen, gebaseerd op de principes van een beleidscyclus die het mogelijk maakt
de bijdrage van het overheidsbeleid aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling voortdurend
te verbeteren. Het betreft een origineel institutioneel kader dat de drijvende kracht is achter duurzame ontwikkeling en dat zelfs internationale afgunst opwekt.
In 2013 had de federale regering al een strategische langetermijnvisie op duurzame ontwikkeling
aangenomen, gericht op het jaar 2050 (LTVDO). Die visie omvat onder meer een volledige loskoppeling tussen de economische ontwikkeling en de milieuoverwegingen.
De wereld bevindt zich in een overgangsfase naar een meer duurzame economie. De goedkeuring van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) door de Verenigde Naties in september
2015 nodigt uit tot reflectie en actie door alle politieke, institutionele, economische en sociale
actoren.
De federale regering heeft zich er op haar beurt ook toe verbonden om van duurzame ontwikkeling een hoofddoelstelling van haar beleid te maken. Daarom heeft ze aan de openbare besturen
gevraagd om een voorbeeldrol op dat vlak te spelen door in het bijzonder duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in hun toekomstige bestuursovereenkomsten op te nemen.
Voor dit activiteitenverslag heeft het directiecomité ervoor gekozen geen relevantiematrix vast
te stellen. Het huidige rapport is immers ten eerste tot stand gekomen in een periode waarin de
regering zich in lopende zaken bevond, wat het consolideren van nieuwe beleidsinitiatieven op het
niveau van de regering bemoeilijkt. Ten tweede volgt dit derde rapport zeer dicht op het tweede
rapport en kan worden aangenomen dat de uitgangspunten van de externe stakeholders inzake
duurzaamheid in grote mate dezelfde zijn.
Vanuit zijn missie wil de FOD Economie als organisatie een bijdrage leveren aan deze transitie naar
een duurzame economie. In die zin staat de FOD sinds 2019 volledig achter de waarde van “duurzaamheid”. Zijn vele successen op dit gebied, die in dit rapport duidelijk worden gepresenteerd,
getuigen van de oprechtheid en de geloofwaardigheid van zijn inzet om zijn aanpak op dit gebied
verder te ontwikkelen.
De FOD Economie wil als overheidsinstantie een voorbeeldfunctie vervullen en op federaal niveau
verleent de publicatie van dit derde duurzaamheidsverslag hem die legitimiteit en biedt het hem
de mogelijkheid om beter te communiceren over de gemaakte keuzes en zo zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid op te nemen en te bevorderen. Het is ook een rapport dat volledig in overeenstemming is met de filosofie van de nieuwe Europese Green Deal, die in december 2019 door
de voorzitster van de Europese Commissie, mevrouw Ursula Von der Leyen, is gepresenteerd.
Veel leesplezier.

Regis Massant, voorzitter a.i. van het Directiecomité
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Samenvatting
Zoals in het voorwoord uitvoerig wordt toegelicht, volgt het derde duurzaamheidsverslag van
de FOD Economie gedeeltelijk de instructies van de internationale methodologie van het Global
Reporting Initiative (versie 4). Ter vergelijking: het eerste verslag bevatte slechts beschrijvende
elementen en het tweede verslag gaf een zeer uitgebreid overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskwesties voor onze FOD.
In hoofdstuk 6 over de verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van duurzame ontwikkeling
wordt beschreven wat er in 2017 en 2018 is gerealiseerd, inclusief statistische gegevens, maar
worden ook enkele verwezenlijkingen van 2019 beschreven om een accuraat en waarheidsgetrouw beeld te geven. Het jaar 2019 blijft rijk aan duurzame ontwikkeling in de FOD Economie,
met de goedkeuring van het vierde Actieplan voor Duurzame Ontwikkeling.
De materialiteitsmatrix die in 2017 werd opgesteld en die we liever de “relevantiematrix” noemen,
stelde de FOD Economie in staat om in alle transparantie de actieprioriteiten voor duurzame ontwikkeling op te stellen, rekening houdend met de adviezen van onze 17 stakeholders (zie tweede
duurzaamheidsverslag). De resultaten van de matrix hebben de FOD dus in staat gesteld zijn politieke besluitvormers beter te adviseren en zijn missies nauwkeuriger te definiëren in overeenstemming met de beleidsvisie.
Om het derde duurzaamheidsverslag niet te overladen, is ervoor gekozen om in het verslag alleen
de top 10 van de duurzaamheidsaandachtspunten uit te werken (zie gedetailleerde uitleg in het
tweede verslag). In die top 10 staan 3 aandachtspunten op het gebied van duurzaam beheer van
de FOD, 3 inzake duurzame economie, 3 inzake duurzaam energiebeheer (alle 3 in de top 5) en 1
aandachtspunt op het vlak van reglementering.  Het is dus meer een tussentijds verslag dan een
echt duurzaamheidsverslag.
Elk van de aandachtspunten wordt geanalyseerd op basis van de potentiële bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (DOD’s). De FOD Economie kan potentieel ingrijpen in alle DOD’s.  Op basis van de 31 aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling is
de FOD Economie echter 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. In dat kader hadden de
resultaten van de in het tweede verslag ontwikkelde relevantiematrix het al mogelijk gemaakt om
ons Actieplan voor Duurzame Ontwikkeling verder te ontwikkelen. De FOD zet zijn inspanningen
in die richting voort.
Tot slot tracht dit duurzaamheidsverslag een evenwicht te vinden tussen de positieve en negatieve aspecten en zonder toegevingen te doen, en dit vanaf onze ecologische voetafdruk over de
toeleveringsketens tot de werkomstandigheden van de medewerkers van de FOD. Aansluitend
hierop heeft het directiecomité in 2019 een nieuw Algemeen Preventieplan goedgekeurd en zijn
er in dit verband veel nieuwe acties uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de cel Duurzame
Ontwikkeling. Welzijn op het werk is wel degelijk haalbaar en een bron van productiviteit. Aan
ons om dat te bewijzen voor het vierde duurzaamheidsverslag, waarvan de publicatie in 2022 is
gepland.
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1. 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 ontwikkeling 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 beslissingsproces.

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 scheppen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat
opzicht wil de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de goederen- en dienstenmarkt
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 in de federale overheid de spil te worden voor de regulering en coördinatie van de
beleidslijnen en de governance van de interne markt, zowel voor de interne als voor de externe
aspecten ervan. Dat gebeurt in een voortdurende dialoog met de gewesten. De visie van de FOD
Economie is gebaseerd op de vijf waarden die intern door alle medewerkers worden gedragen.
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Waarden van de FOD Economie

De FOD Economie draagt een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvol contact met burgers, ondernemingen en stakeholders hoog in het vaandel. De FOD Economie: een
team van 1.833 medewerkers (eind 2018) die tot uw dienst staan!  Tijdens een zeer interactief
beslissingsproces hebben ze zelf de waarden van de FOD Economie geformuleerd.

“Tot uw dienst”
We verlenen diensten van algemeen belang op een klantvriendelijke manier. We behandelen 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 onze omgeving. We respecteren 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 domein.
Die waarde werd in 2017 in de verf gezet.

“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.

“Duurzaamheid”
We werken samen met alle stakeholders om een betere leef- en werkomgeving te creëren, nu en
voor toekomstige generaties.
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In januari 2019 werd de 5e waarde - duurzaamheid - toegevoegd. Omdat duurzaamheid de rode
draad vormt doorheen het realiseren van de doelstellingen van de FOD Economie, werd er tijdens
het strategisch seminarie van het Directiecomité van 19 september 2018 beslist om duurzaamheid
als 5e waarde te introduceren. De FOD Economie benadrukt hierbij als organisatie het belang van
duurzaamheid in al zijn aspecten. Duurzaamheid is immers een belangrijke en noodzakelijke oriëntatie voor individuen en groepen in de FOD Economie. Concreet werd die waarde op het niveau van
de interne organisatie vertaald in de strategische doelstelling 4 en op het niveau van de economische actoren van de FOD Economie in de strategische doelstelling 7 van de Bestuursovereenkomst
van de FOD Economie 2019-2021. De Stafdienst Personeel en Organisatie werkte daarnaast een
actieplan 2019 uit om de nieuwe waarde duurzaamheid met concrete acties bekend te maken aan
de medewerkers van de FOD Economie. Voorbeelden van acties waren: rubriek “Mijn Buurt” op
het intranet, organisatie van een foto expo “Ken je buurt” in de gebouwen van de FOD Economie,…
Als organisatie vervult de FOD Economie tal van missies in verschillende domeinen. Gezien de
onderlinge afhankelijkheid van de economie en het milieu, twee pijlers van duurzame ontwikkeling,
hebben veel van die missies een positieve impact op het milieu (en op de maatschappij).
Initiatieven nemen om dit positieve effect te versterken en in de praktijk aantonen dat de aandacht
voor het milieu en de uitvoering van een duurzaam economisch beleid onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, vormen belangrijke doelstellingen van de aangegane verbintenis.
De ondersteunende diensten hebben een belangrijke opdracht gekregen met betrekking tot de integratie van duurzaamheid in de werkprocessen. Op het vlak van hr-beleid, begroting en beheerscontrole, communicatie en zelfs ICT werkt de FOD Economie actief aan duurzame ontwikkeling en
draagt hij bij aan een duurzame economie.
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2. De strategie van de FOD Economie
Europa 2020, de strategie die de Europese Unie zichzelf de laatste jaren heeft opgelegd op het vlak
van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en energie, was een grote inspiratiebron voor de strategie van de FOD Economie tussen 2017 en 2019. 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;
• normalisatie ...
Verschillende economische domeinen werden evenwel geregionaliseerd of verdeeld over federale
en gewestelijke overheden. Met het oog op een dynamische en doeltreffende 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 economische dossiers te bevorderen wanneer dat nodig is.
Europa heeft ondertussen voor 2030 nieuwe strategieën en doelen voor zichzelf geformuleerd.
Voornamelijk beogen die de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen, energie-efficiëntie te verbeteren en de economie te decarboniseren.
Deze streefdoelen zijn opgenomen in twee overkoepelende kaders: het klimaat-en energie kader
en de energie-unie. Opnieuw zullen een aantal van die subdoelstellingen van deze kaders een onderdeel uitmaken van de bevoegdheden van de FOD Economie, zoals bijvoorbeeld vermindering
van uitstoot en een stijging van hernieuwbare energie.
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Algemene directies

Kerntaken van de FOD Economie
Coördineren

Zorgen voor doeltreffend overleg en een goede coördinatie tussen de verschillende Belgische overheidsniveaus (federaal en gewesten) en tussen de betrokken
partijen (verbruikers, ondernemingen, beroepsverenigingen, 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.

Reglementeren

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, responsabilisering
(“empowerment”), handhaving van de regelgeving en bemiddeling.

Ondersteuning

Invloedssfeer

Stafdiensten

Directie communicatie

- Personeel en Organisatie
- Budget en Beheerscontrole
(+ les achats)
- ICT

Communicatie

Andere personeelsleden gedetacheerd in externe organisaties,
adviesorganen, commissies en
raden
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3. 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: economen, juristen, statistici,
ingenieurs, controleurs, scheikundigen, vertalers, communicatiedeskundigen, hr-specialisten, administratieve medewerkers enz.
Al die mensen zetten zich elke dag weer in voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening 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 1.833 medewerkers (eind 2018) dragen rechtstreeks bij tot
de reputatie van betrouwbaarheid van het departement.
De FOD Economie levert hoofdzakelijk diensten in België (in 9 steden in totaal) aan 11.492.641
consumenten en 1.025.334 Belgische bedrijven en beschikt hiervoor over een totaalbudget van
619.657.000 euro (2018). De meeste beslissingen worden genomen op de maatschappelijke zetel
‘City Atrium’, gelegen in de Vooruitgangstraat 50 in 1210 Brussel.
In 2018 werd bijna een kwart van de begroting gebruikt voor de bezoldiging van het personeel
en voor de werking van de FOD Economie, ongeveer 68 % van het budget zijn subsidies die een
financiële bijdrage zijn van de FOD Economie aan een instantie buiten het departement. Het fonds
(of begrotingsfonds) is een afwijking van de algemene begrotingsregel 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 werkingskosten van de kabinetten.
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Grafiek 1: Uitvoering budget 2019

Bron: jaarrapport FOD Economie 2019

De FOD Economie kende een aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand, aangezien
het aantal werknemers daalde van 2.734 eind 2007 tot 1.779 eind 2019, een daling van 33,2 %
(-2,8 %/jaar).  Die evolutie was de laatste acht jaar minder negatief.

Grafiek 2. Evolutie van het personeel (in eenheden)

Bron: management- en operationeel plan stafdienst Personeel en Organisatie
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Net als bij de andere federale overheidsdiensten is de leeftijdspiramide van de FOD Economie niet
evenwichtig gespreid, met een smalle basis (weinig jonge medewerkers) en een brede top (veel
oudere medewerkers). In België is op 1 januari 2020 de leeftijdsgroep die het meest vertegenwoordigd is in de beroepsbevolking, de groep van 50 tot 59 jaar (bron = Statbel). Bij de FOD Economie
is de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar het meest vertegenwoordigd en is 50 % van de medewerkers
ouder dan 50 jaar.

Grafiek 3. Leeftijdspiramide van de FOD Economie (in eenheden)

Bron: jaarrapport FOD Economie 2019

Eind 2016 was het percentage vrouwen bij de FOD (52,3 %) hoger dan het gemiddelde voor alle
FOD’s en programmeringsautoriteiten (49,1 %). Eind 2018 is dat nog steeds het geval: het percentage vrouwen bij de FOD bedraagt 51,8 %.
De verdeling tussen de geslachten op alle niveaus (A, B, C en D) blijft in overeenstemming met
de federale verdeling. Mannen in de FOD Economie bekleden echter meer leidende posities dan
vrouwen. Onderstaande cijfers tonen echter een positieve tendens. Uitgezonderd voor het niveau
A3 stijgt het aantal vrouwen in een leidinggevende functie tussen januari 2018 en januari 2019.
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Verdeling van de managementfuncties naar geslacht binnen de FOD Economie
jan-19

A4

A3

A2

Man

29

74

185

Vrouw

17

42

148

jan-18

A4

A3

A2

Man

25

74

169

Vrouw

11

44

132

Artikel 31 van de Bestuursovereenkomst 2019-2021 met betrekking tot de bevordering van gelijke
kansen bepaalt dat de FOD zich ertoe verbindt om initiatieven te ondersteunen die de diversiteit
op federaal niveau stimuleren door onder meer inspanningen te leveren op het vlak van:
a) het integreren van de genderdimensie in het geheel van zijn activiteiten (gendermainstreaming);
b) het participeren in specifieke acties in het kader van de tewerkstelling van de specifieke categorieën personen;
c) op het vlak van de gedifferentieerde behandeling voor het verlengd inzetten van competenties
op de werkvloer, zal de FOD meewerken aan initiatieven die als doelstelling hebben een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen.
De FOD engageert zich tot de opvolging van de volgende indicatoren en het nemen van positieve
en correctieve maatregelen:
• Het naleven van het opgelegde quotum van maximaal 2/3 van hetzelfde geslacht bij nieuwe
benoemingen vanaf de graad A3 (in overeenstemming met de artikelen 53 en 54 van het KB van
2 oktober 1937).
• KPI vastgelegd in de Bestuursovereenkomst 2019-2021: stand van zaken van de ratio M/V voor
de komende drie jaar: 2019: 31 %, 2020: 32 %, 2021: 33 %. De trend gaat de goede kant op met
reeds 36 % voor het jaar 2019.
• Het verhogen van de vertegenwoordiging van de jongeren binnen de organisatie door het voorzien van wervingsacties op basis van een startbaanovereenkomst.
KPI = aantal wervingsacties op basis van startbaanovereenkomst / aantal voorziene wervingsacties: streefcijfer 5 % voor 2019, 2020 en 2021.
We zijn er nog niet voor 2019 met slechts 2,2 %. In 2020 werd er een rosetta-actie opgestart voor
de FOD Economie. Die actie heeft tot positief gevolg dat de KPI voor 2020 tot boven de 5 % zal
oplopen.
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4. Structuur van de FOD Economie
De structuur van de FOD Economie steunt 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 de Directie
Communicatie.
Algemene Directies

Energie 5 (E2)

Stafdiensten
Economische
Reglementering (E3)

Personeel
en Organisatie (S1)

Economische Analyses en
Internationale Economie (E4)

Ministers

Budget
& Beheerscontrole (S2)

Bureau van de voorzitter (T)

K.M.O.-beleid (E5)

ICT (S3)
Directie Communicatie (S4)
Kwaliteit en Veiligheid (E6)

Economische Inspectie (E7)

Statistiek - Statistics Belgium
(E8)

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 algemene directie en elke stafdienst wijst een vertegenwoordiger
aan in de cel Duurzame Ontwikkeling. Eventuele belangenconflicten worden beslecht door het
Directiecomité.
Het Directiecomité, met als voorzitter a.i. Regis Massant, is belast met het management van de
FOD dat nodig is voor de coördinatie van alle diensten. Het heeft de volgende opdrachten:
• de FOD beheren volgens het strategische plan;
• voorstellen in verband met de werking van de 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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5. 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. 2018 en 2019 waren bijzonder vruchtbare jaar met:
• de uitvoering van het derde en het vierde Actieplan Duurzame Ontwikkeling in 2018 en 2019;
• de publicatie van ons tweede duurzaamheidsverslag in augustus 2018;
• de beslissing van begin 2019 om een vijfde waarde ‘duurzaamheid’ toe te voegen;
• de ondertekening van de tweede Bestuursovereenkomst op 9 april 2019 (en van het artikel 30
over duurzame ontwikkeling).
De hierna vermelde verwezenlijkingen geven een overzicht van de acties die in 2017 en 2019
werden ondernomen, maar we herinneren eraan dat de FOD Economie zijn engagement voor
duurzame ontwikkeling al in 2004 begon, 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 ook actief deelnemen aan de uitwerking van het voorontwerp
van het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling (2020-2025) door een twintigtal actieplannen
voor te stellen met betrekking tot onder meer de financiering van de duurzame economie, de circulaire economie, de dubbele prijszetting van energie-intensieve producten, milieuclaims, duurzame
economische modellen, de sociale economie, de bevoorradingszekerheid van elektriciteit, duurzame overheidsopdrachten enz.
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 duurzame ontwikkeling voor
onze economie. Met het oog op meer efficiëntie en rekening houdend met eenieders bevoegdheden heeft de FOD Economie besloten specifieke acties op het vlak van duurzame ontwikkeling te
ondernemen en prioriteiten te stellen.  Dat blijft het hoofddoel van het jaarlijkse Actieplan duurzame ontwikkeling dat sinds 2016 wordt opgemaakt. 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.
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Op het vlak van bevoegdheden ondersteunde de cel Duurzame Ontwikkeling talrijke initiatieven,
zowel in samenwerking met andere federale overheidsdiensten (Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering, Federaal Milieurapport, Stappenplan inzake circulaire economie, eerste awards
van de collaboratieve economie in de mobiliteitssector …) of met onze stakeholders, als op intern
vlak (interne opleidingen van medewerkers, artikels gepubliceerd op de website, valorisering van
de waarde ‘duurzaamheid’ van de FOD ...).
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: Oprichting van een taskforce Duurzame Economie binnen een AD
• 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
• 2019: Voorbereiding van de voorstellen voor een mogelijk toekomstig stappenplan inzake circulaire economie
• 2019: Uitreiking van de eerste awards voor de collaboratieve economie in de mobiliteitssector

5.1. Tweede bestuursovereenkomst van de FOD Economie
Op 9 april 2019 ondertekende de voorzitter van de FOD Economie samen met de minister van
Economie zijn tweede ‘Bestuursovereenkomst’ met een looptijd van 3 jaar (2019-2021). Artikel 30
van die overeenkomst is gewijd aan duurzame ontwikkeling. Het luidt als volgt:
“Op het vlak van duurzame ontwikkeling, engageert de FOD zich om in overleg met zijn stakeholders zijn
materiële en immateriële maatschappelijke impact op vlak van duurzame ontwikkeling te monitoren en
te ontwikkelen.
De FOD ziet het als zijn opdracht om:
1. de aan hem opgedragen taken goed uit te voeren met een minimale negatieve impact van de
processen en diensten op de stakeholders (mens en milieu);
2. oog te hebben voor alle vormen van maatschappelijke toegevoegde waarde die hij als overheidsdienst realiseert, en deze in het kader van gemeenschappelijke waardecreatie met stakeholders verder uit te werken.
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De FOD zal:
1. een beheerssysteem hanteren waarbij de lasten onder controle blijven (gebaseerd op de
Internationale richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000 of het behoud van EMAS-certificaat) en dat op frequente basis in stakeholderoverleg geëvalueerd
wordt en waarover tweejaarlijks rapportage gebeurt;
2. jaarlijks een actieplan duurzame ontwikkeling opmaken (KB van 22 september 2004) en integreren in het bestuursplan (zie hieronder);
3. op regelmatige basis en op kwalitatieve manier in dialoog te treden met zijn stakeholders aangaande zijn werking en beleid;
4. het rapporteren om de twee jaar over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De FOD Economie is er trots op elk van zijn 4 verbintenissen te hebben vervuld.

5.2. Vierde Actieplan voor 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 eerste in 2016 door het
Directiecomité werd goedgekeurd.
De eerste APDO’s (2016 tot 2019) geven de jaarlijkse verbintenissen van de FOD Economie weer
in het kader van de federale en internationale ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling.  
Ze sommen 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 (SDG’s of DOD’s) 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, wijzen we erop 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 (SDG’s);
• de bevoegde AD’s;
• de KPI’s (key performance indicators of kernprestatie-indicatoren) voor elke actie;
• de deadlines;
• de driemaandelijkse evaluaties.
Van de acties die in het vierde APDO 2019 zijn opgenomen, citeren we de volgende:
• volgen van het Europese actieplan en het nieuwe stappenplan voor de circulaire economie;
• meewerken aan het opstellen van een Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling;
• deelnemen aan het platform ‘levenscyclus’ van de producten’;
• online zetten van een rubriek ‘Sociaal ondernemerschap’ op de website van de FOD Economie;
• een wedstrijd organiseren met betrekking tot de Europese prijzen ter bevordering van het ondernemerschap op het gebied van ‘groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen’;
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• het Kenniscentrum Duurzame Economie verder ontwikkelen op basis van de strategische doelstellingen;
• het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 uitvoeren;
• een ondersteuningsmechanisme voor de elektriciteitsproductie in België ontwikkelen;
• wettelijk omkaderen van de Belgische biobrandstoffenmarkt;
• het onderzoek en de ontwikkeling van energiegerelateerde projecten stimuleren en ondersteunen via het Energietransitiefonds;
• een duurzaamheidsverslag ontwikkelen;
• enz.
Laten we nu dieper ingaan op enkele belangrijke verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van
duurzame ontwikkeling. Hiertoe heeft de cel Duurzame Ontwikkeling ervoor gekozen om de belangrijkste resultaten van de FOD op het gebied van duurzame ontwikkeling in 2018 en 2019 te
belichten, met name op de volgende vier domeinen:
• duurzame economie;
• duurzame energie;
• duurzaam beheer van de FOD;
• economische reglementering.
Ter herinnering: de relevantiematrix over de prioritaire thema’s inzake duurzame ontwikkeling
voor de FOD Economie, opgesteld voor het vorige verslag, had het mogelijk gemaakt om een top
10 te identificeren van de 31 aandachtspunten die door de cel Duurzame Ontwikkeling en het
Directiecomité werden geselecteerd, namelijk:
• 1e – Overgang naar een duurzamer energiesysteem (ODES)
• 2e – Energiebevoorradingszekerheid (EBZ)
• 3e – Geplande veroudering van producten (OBSO)
• 4e – Klantentevredenheid (KT)
• 5e – Financiering van de koolstofarme transitie (FKAT)
• 6e – Duurzame producten en diensten (DPD)
• 7e – Duurzaam beheer van de FOD Economie (DB FOD)
• 8e – Reglementering voor consumentenbescherming (RCB)
• 9e – Welzijn van het personeel (WP)
• 10e – Kenniscentrum Duurzame Economie (KCDE)
Er moet ook worden opgemerkt dat in de matrix van de prioritaire aandachtspunten van de FOD
Economie voor duurzame ontwikkeling het aandachtspunt “Innovatieve Economische Modellen”
niet tot de top 10 behoorde (zie pagina 81 van het Duurzaamheidsverslag 2017). Gezien de zeer
hoge prioriteit die onze stakeholders aan dat aandachtspunt geven, heeft het Directiecomité niettemin besloten om zijn eigen prioriteitsniveau te wijzigen en heeft het van dat punt een nieuwe transversale strategische doelstelling gemaakt die is opgenomen in de nieuwe Bestuursovereenkomst
(2019-2021). Tijdens het strategisch seminarie van 19 september 2018 heeft het Directiecomité
immers beslist om de focus op duurzame economie te versterken door een 7e strategische doelstelling toe te voegen aan de bestuursovereenkomst, namelijk: «De FOD Economie heeft de ambitie om een rol te spelen in de omschakeling naar nieuwe duurzame economische modellen.».
Precies daarom zijn de concrete verwezenlijkingen van de FOD Economie op dat vlak, onder de
titel “Duurzame economische modellen”, nu ook opgenomen in dit duurzaamheidsverslag, naast
de top 10.
We willen erop wijzen dat de beoordelingen door het Directiecomité en de belanghebbenden
slechts een momentopname van rond eind 2016, begin 2017 zijn. Ze komen niet meer volledig
overeen met de realiteit zoals we die beleven in 2020, bij de afronding van dit verslag.
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5.3. Verwezenlijkingen op het vlak van duurzame economie
De strategische as “duurzame economie” was het onderwerp van een publicatie begin 2016, waarin alles wat de FOD Economie op dit gebied bereikt, in detail wordt uitgelegd. Sindsdien zijn er
nieuwe resultaten op het gebied van duurzame ontwikkeling geboekt, waaronder:
• de oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie;
• de analyse van duurzame producten en diensten.

5.3.1. Oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie
In 2016 werd het Kenniscentrum Duurzame Economie (KCDE) opgericht binnen de Algemene
Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie. De oprichting van het KCDE was een van de 21 maatregelen van het federale Actieplan voor de Circulaire
Economie dat in 2016 door minister Marie-Christine Marghem en minister Kris Peeters werd goedgekeurd1.
Het KCDE heeft als opdracht om voor duurzame economie op het federale niveau als referentiepunt op te treden voor bedrijven, consumenten en politieke verantwoordelijken. Die missie is in
2017 vastgelegd in een strategische nota van minister Kris Peeters waarin de missie en de doelstellingen van het Kenniscentrum zijn vastgelegd.
Het KCDE produceert analyses die worden vertaald in beleidsaanbevelingen en informatie voor
ondernemingen en consumenten. De dossiers in verband met de circulaire economie en duurzaamheid op Europees niveau, zoals de opeenvolgende EU-actieplannen voor de circulaire economie, zijn een van de hoekstenen van het KCDE, evenals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) en de werkzaamheden van andere internationale instanties zoals de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Het KCDE biedt ook onderdak aan de helpdesk voor bedrijven met betrekking tot de REACHwetgeving die tot doel heeft de volksgezondheid en het milieu te beschermen en de geleidelijke
eliminatie van gevaarlijke chemische stoffen te waarborgen. De Belgische REACH-helpdesk biedt
concrete hulp aan bedrijven bij de implementatie van de REACH-verordening nr. 1907/2006.
Enkele van de belangrijke verwezenlijkingen van het Kenniscentrum in 2017, 2018 en 2019 zijn:
• De organisatie van een seminarie over de financiering van de circulaire economie, georganiseerd door de FOD Economie op 6 juni 2017, en de publicatie van een rapport met een samenvatting van de besprekingen2. Dat seminarie bracht sprekers uit de publieke sector en de banksector en ondernemers uit de circulaire economie samen. Het verslag presenteert het concept
van de circulaire economie, onderzoekt de publieke en private financieringsmogelijkheden en
belicht de moeilijkheden waarmee bedrijven en banken te maken hebben (2017-2018);
• De leiding over en de publicatie van een studie over de geplande veroudering van de producten uitgegeven door RDC Environnement3. Die studie beschrijft uitgebreid de situatie van de
geplande veroudering in België en identificeert een reeks beleidsmaatregelen die op federaal of
Europees niveau kunnen worden uitgevoerd. Een analyse van de haalbaarheid en de effecten
van de voorgestelde maatregelen is ook opgenomen in de studie (2017);

1 “Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land.” Beschikbaar op: https://

www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/circ-econ-nllight.pdf

2 ‘Financiering van de circulaire economie’. Juni 2018. Beschikbaar op de website van de FOD Economie:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/financiering-van-de-circulaire

3 ‘Geplande veroudering: Belgische maatregelen om de consument te beschermen’. Mei 2017. Beschikbaar
op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/geplande-veroude-

ring-belgische
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• De oprichting van een platform voor overleg over de levenscyclus van producten, waarbij besturen, kabinetten, consumentenbeschermingsorganisaties en bedrijfsfederaties worden betrokken om voorstellen te ontwikkelen voor de verlenging van de levenscyclus van bepaalde
producten (2017-2018);
• Een onderzoeksnota over de integratie van de duurzame ontwikkelingen in de vrijhandelsakkoorden (2018);
• De leiding over en de publicatie van een studie die een strategie inzake het overheidsbeleid op
het vlak van de vervanging van gevaarlijke chemische stoffen in België definieert. Die studie
werd uitgevoerd door RDC Environment op basis van documentair onderzoek, gesprekken met
de betrokken Belgische stakeholders en gesprekken met andere lidstaten4 (2019);
• De uitvoering van de maatregelen 7, 10, 11, 20 en 21 van het Federale Actieplan Circulaire
Economie van 2016. Deze maatregelen omvatten de voortgang van de werkzaamheden inzake
de controle op misleidende milieuclaims (maatregel 7), de oprichting van een contactpunt voor
geplande veroudering op de website van de FOD Economie (maatregel 10), de ontwikkeling van
aanbevelingen om geplande veroudering tegen te gaan (maatregel 11) en het creëren van content op het vlak van duurzame economie voor ondernemingen en consumenten op de website
van de FOD Economie (maatregel 20) (2017-2018);
• Het opstellen van een onderzoeksnota over de impact en de mogelijkheden van de duurzame
economie voor de federaties van ondernemingen (2017);
• Het opstellen van een inventaris voor duurzame aankopen en labels die bijdragen aan de analyse door de FOD Economie van duurzame producten (2018);
• Het opstellen van een onderzoeksnota over de ontwikkeling van een methodologie voor het
opvolgen van het niveau en de evolutie van de prijzen van ‘duurzame en biologische producten’
(2018);
• Het opstellen van een onderzoeksnota over duurzame producten en diensten, de overgang
naar meer duurzame consumptie en de sleutelrol van de gedragseconomie (2018);
• Het opstellen van een stand van zaken betreffende de bio-economie (2018);
• Een samenwerking tussen het KCDE en de FOD Volksgezondheid voor het uitwerken van actievoorstellen als input voor een toekomstig stappenplan voor de circulaire economie op basis
van de raadpleging van de belanghebbenden via 5 workshops die tussen september 2018 en
april 2019 werden georganiseerd over het thema circulaire economie op verzoek van hun respectieve kabinetten (2019);
• De behandeling van 222 individuele vragen van ondernemingen door de REACH-helpdesk in
de loop van 2019;
• Het opstellen van een jaarverslag met statistieken van de vragen die de REACH-helpdesk voor
verschillende instanties heeft ontvangen (doorlopend);
• Deelname aan de vergaderingen van HelpNet (netwerk van REACH-helpdesks van de verschillende lidstaten), SEAC (Comité sociaaleconomische analyse), BCR (Belgisch REACH-comité),
de werkgroep REACH & CLP van de Enterprise Policy Group bij de Europese Commissie (DG
GROW, EPG on REACH and CLP meeting) (doorlopend);
• Deelname aan vergaderingen van de Joint working party on Trade and Environment (JWPTE) bij
de OESO (doorlopend);
• Interne opleiding van de medewerkers van de FOD Economie over duurzame economie en
duurzame ontwikkeling (doorlopend);
• Bijdrage aan de promotie van innovatieve of duurzame economische modellen (circulaire economie, deeleconomie, functionaliteitseconomie ...) door het publiceren van brochures voor ondernemingen (doorlopend).
4 “Development of a strategic roadmap for the substitution of SVHC as part of a sustainable economy. Study
for the FPS Economy.” April 2019. Beschikbaar op de website van de FOD Economie: https://econo-

mie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/duurzame-productie/chemischestoffen-en-duurzame
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5.3.2. 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 levenscyclus een minimum aan vervuiling
of afval ontstaat (productie, gebruik, verwijdering 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 opmaken 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.
De AD Energie staat in voor de implementatie van de richtlijn energie labeling, met als doelstelling
de verhoging van de energie-efficiëntie van producten en de vermindering van het eindenergieverbruik.
In de loop van december 2018 en januari 2019 werden verschillende verordeningen voorgesteld
in verband met het energy label voor producten. Die nieuwe wetgevingen voorzien een volledige
herziening van de gebruikte schalen en moeten de consument en professionele gebruiker veel beter informeren en richting efficiënte producten leiden. Dat door het gebruik van een A tot G schaal
en grotere verschillen tussen de klassen. De nieuwe verordeningen beogen volgende apparaten:
koelkasten en vriezers, wasmachines, vaatwassers, elektronische displays (tv’s en computermonitors), lichtbronnen (lampen en verlichtingstoestellen met onvervangbare lampen), koelkasten met
een verkoopfunctie
Als onderdeel van die wetgevingen moeten ook alle producten die op de markt geplaatst worden,
samen met hun primaire karakteristieken, in een Europese database geregistreerd worden. Die zal
vanaf juni kunnen geconsulteerd worden door alle consumenten. Dat moet de consument veel
beter toelaten om producten te kiezen die volledig overeenkomen met zijn noden en daarnaast het
meest efficiënte model op de EU-markt identificeren.

© Adobe Stock

De FOD Economie draagt tevens bij tot de bevordering van duurzame diensten, meer bepaald door
de bevordering van innoverende economische modellen (ook “duurzame economische modellen”
genoemd door het Directiecomité), de bevordering 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. Opgemerkt moet worden dat het begrip duurzame diensten breder is dan dat van innoverende economische modellen.
Duurzame diensten kunnen immers aan de samenleving worden aangeboden zonder dat ze rechtstreeks verband houden met een van de innoverende economische modellen. Voorbeelden hiervan
zijn sociaal ondernemerschap, de deeleconomie (door vrijwilligers) of het creëren van gedeelde
waarde (zie ook hoofdstuk 6.7).
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5.4. 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.

5.4.1. Klantentevredenheid
De FOD Economie en zijn stakeholders beschouwen de tevredenheid van de gebruikers, met andere woorden onze ‘klanten’, dus burgers en ondernemingen, als een prioriteit.
Die klantentevredenheid wordt mogelijk gemaakt door:
• het Contact Center;
• de infoshop (gesloten sinds 1 september 2017);
• de website;
• de aanwezigheid op sociale netwerken;
• de dienst voor geschillenbeslechting en klachten;
• de maandelijkse ‘newsletter’;
• en Trefpunt Economie.
In concreto: acties die door de Directie Communicatie in het kader van klantentevredenheid zijn
uitgevoerd in 2018 en 2019 betreffen:
2018
• Opstellen klantentevredenheidsformulier, zowel voor interne als externe klanten
• Implementatie van de nieuwe website. De stakeholders werden betrokken bij het ontwerp van
de structuur van de website
• herschrijven van de teksten zodat ze begrijpelijker zijn voor de burgers en bedrijven
• opstellen van een verwerkingsregister GDPR zodat de rechten van de burgers inzake privacy
beter gewaarborgd worden
2019
• Nieuw communicatie- en informatieplan 2019-2021 met grote aandacht voor stakeholdermanagement en CRM.
• Ontwikkelen stakeholdersprofielen
• Ontwikkelen van een CRM
• Duurzaam communiceren (op maat, vermijden van communicatieoverload)
• De maximale responstijd voor e-mails in het Contact Center is verminderd van maximaal 5 naar
maximaal 3 dagen. De meeste e-mails worden ten laatste de volgende werkdag beantwoord.
• Opsporen en eventueel verbeteren gebroken links op de website
• Invoeren van een tevredenheidsenquête bij telefonische en e-mailcontacten in het Contact
Center
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Aanpassen van de evenementen en communicatie aan de GDPR richtlijnen
Het Contact Center maakt het mogelijk om in contact te komen met de FOD Economie via gekwalificeerd personeel. Dat centrum ontvangt telefonische oproepen of e-mails gericht aan de FOD
Economie en beantwoordt vragen of verzoeken om informatie van het publiek (burgers of bedrijven). Het Contact Center kan op de volgende manieren worden bereikt:
• 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.

5.4.2. Welzijn van het personeel
In het vorige duurzaamheidsverslag werd de nadruk gelegd op de resultaten van twee afzonderlijke
personeelsenquêtes die in 2015 werden gehouden om informatie te verstrekken over het welzijn
van de medewerkers: een over psychosociale risico’s en een over de tevredenheid van de medewerkers.
Op basis van die resultaten heeft de Stafdienst Personeel en Organisatie onder meer door de creatie van de dienst Welzijn en Gezondheid ingezet op het coördineren van de verschillende welzijnsactoren. Zij zet dit verder in 2020 en treedt op als centraal aanspreekpunt op het vlak van welzijn.
De realisaties voor het welzijn van het personeel hebben betrekking op:
• Het centraliseren van het arbeidsgeneeskundig toezicht en psychosociale dienstverlening
• Het aanbieden van re-integratie na (langdurige) afwezigheid
• De organisatie van de ‘week van de gezondheid’
• Coördinatie van de cel diversiteit
We bespreken kort een aantal belangrijke verwezenlijkingen.

Centralisatie van het arbeidsgeneeskundig toezicht en psychosociale dienstverlening
Het arbeidsgeneeskundig toezicht van de werknemers beoogt de gezondheid van de werknemers
te bevorderen en te behouden door beroepsrisico’s te voorkomen. De Stafdienst Personeel en
Organisatie staat in voor de organisatie van het arbeidsgeneeskundig toezicht in samenwerking
met EMPREVA, de centrale federale dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Het is van essentieel belang dat het gezondheidstoezicht en de psychosociale dienstverlening goed
georganiseerd zijn. Daarom werd er een analyse gemaakt van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het Directiecomité besliste op  26 juni 2018 om aangesloten te blijven bij EMPREVA, en dat zowel
voor het arbeidsgeneeskundig toezicht als voor de psychosociale dienstverlening.
De centralisatie van de arbeidsgeneeskundige en psychosociale dienstverlening in één enkele
externe dienst voor de FOD Economie versterkt de coördinerende rol van de dienst Welzijn en
Gezondheid bij de Stafdienst Personeel en Organisatie die zo een volwaardig centraal aanspreekpunt is voor die materies in de FOD Economie.
De Stafdienst Personeel en Organisatie is verantwoordelijk voor het oproepen van medewerkers
voor de verschillende onderzoeken bij de preventieadviseur-arbeidsarts.  Naast de spontane consultaties zal de dienst welzijn en gezondheid ervoor zorgen dat werknemers met een risicoprofiel
in het kader van de gezondheidsmonitoring en binnen de wettelijke termijnen worden opgeroepen
voor verplichte gezondheidscontroles.
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Aanbieden van re-integratie na (langdurige) afwezigheid
De re-integratie van werknemers met gezondheidsproblemen is geen eenvoudige taak en is voor
de werkgevers verplicht geworden. Vanuit de Stafdienst Personeel en Organisatie biedt de FOD
Economie sinds 2018 re-integratietrajecten aan. Twee re-integratiecoaches hebben in 2019 ingezet op het organiseren van gestructureerde contactmomenten waarbij een oplossing op maat
wordt uitgewerkt om een duurzame re-integratie tot stand te brengen.
Dat beleid gericht op de werkhervatting wordt verder gezet in 2020 om zo blijvend haalbare kansen tot vroegtijdige werkhervatting te creëren.

Organisatie van de ‘week van de gezondheid’
Van 18 tot 22 november 2019 vond de week van de gezondheid plaats, een initiatief van de dienst
Welzijn en Gezondheid van de Stafdienst Personeel en Organisatie.
Tijdens korte infosessies kregen de deelnemers informatie over actuele en relevante gezondheidsgerelateerde thema’s. In 2019 kwamen de volgende thema’s aan bod: bewegen op het werk, flashtraining over stressmanagement. Bloeddonatie, mentale veerkracht in het kader van het voorkomen
van burn-out.
Een nieuwe week van de gezondheid wordt in 2020 georganiseerd.

5.4.3. Duurzaam beheer van de FOD Economie

© Adobe Stock

Het duurzaam beheer van de FOD bestaat met name uit het verminderen van de impact van de
organisatie op het milieu via beheersystemen zoals ISO 14001 en EMAS. De FOD Economie zet
zich in om zijn materiële (verbruik van elektriciteit, brandstoffen, papier ...) en immateriële (de missies van de FOD) maatschappelijke impact te verminderen. Verschillende diensten van de FOD
werken meer in het bijzonder mee aan het duurzame beheer: Stafdienst Personeel & Organisatie,
Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Stafdienst ICT, Directie Communicatie, Algemene Directie
Kwaliteit en Veiligheid.
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Stafdienst Personeel & Organisatie
De digitale transformatie en de technologische evoluties zorgen ervoor dat functies veranderen en
nieuwe competenties moeten worden ontwikkeld. Bovendien moet iedereen langer werken. Die
ontwikkelingen vereisen een wendbare organisatie waarbij op een duurzame manier het HR-beleid
wordt gerealiseerd.
Om dat duurzaam beheer te garanderen, heeft de Stafdienst Personeel en Organisatie vanuit zijn
ondersteunende hr-kernprocessen diverse initiatieven en acties in 2018 en 2019 ondernomen.
We sommen er enkele op:
• Ondersteunen van de loopbaanontwikkeling
• Organiseren van opleidingen over duurzaamheid
• Ondersteunen bij het beheren en delen van kennis
• Uitvoeren van het actieplan waardebeleid

Ondersteunen van de loopbaanontwikkeling
Een wendbare organisatie vereist aangepaste competenties bij medewerkers. De Stafdienst
Personeel en Organisatie ondersteunt dan ook de loopbaanontwikkeling van zijn medewerkers om
zo talent in de organisatie effectief en duurzaam in te zetten en te houden.
In 2018 werden er 8 individuele loopbaanbegeleidingen georganiseerd.
De Stafdienst Personeel en Organisatie heeft in 2019 de duurzame loopbaanontwikkeling van medewerkers verder versterkt door (tijdelijke) uitdagingen via interne mobiliteit en Talent Exchange
mogelijk te maken.

Organiseren van opleidingen over duurzaamheid
In 2018 werden er vanuit het globaal ontwikkelingsplan (GOP) de opleidingen eco-drive, duurzame
aankopen en de opleiding stress/burn-out georganiseerd.
De Stafdienst Personeel en Organisatie voorzag in het GOP 2019 opnieuw de opleidingen ecodrive en duurzame aankopen en voegde hierbij een opleiding toe voor de eco-coaches EMAS.

Ondersteunen bij het beheren en delen van kennis
De FOD Economie wordt sinds enkele jaren geconfronteerd met een verouderd personeelsbestand met een grote uitstroom tot gevolg. Hierdoor is het des te belangrijker om kritieke duurzame
kennis in de organisatie te houden.
Om de rol van strategische partner effectief te kunnen spelen, werkte de Stafdienst Personeel en
Organisatie in 2018 een beleid over kennis- en talentmanagement uit. Sleutelfiguren met kritieke
kennis worden geïdentificeerd en kennisoverdracht voor die medewerkers wordt proactief opgestart.
In 2018 werd er voor 8 vertrekkers een structurele kennisoverdracht georganiseerd. In 2019 werd
er reeds 1 afgerond en staan er nog een 10-tal begeleidingen op de planning in de nabije toekomst.
In 2019 werden er 4 structurele kennisoverdrachten georganiseerd, waarvan 3 afgerond en 1 lopende. Daarnaast werd er ondersteuning geboden bij de kennisoverdracht bij 2 personen die de
FOD verlieten voor een opdracht via Talent Exchange en bij 1 persoon die via interne mobiliteit
naar een andere dienst vertrok.
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Uitvoeren van het actieplan waardenbeleid
Vanuit het actieplan waardebeleid koppelen we de waarden aan de opdrachten van de FOD
Economie en werken we rond de beleidsdomeinen duurzame en sociale economie.
Begin 2019 werd de definitie van de waarde duurzaamheid gecommuniceerd aan alle personeelsleden. Samen met alle betrokken actoren zal de Stafdienst Personeel en Organisatie de komende
periode de gedragsindicatoren van die waarde verder uitwerken en een opleiding organiseren over
het onderwerp duurzame ontwikkeling .
Het actieplan voorziet naast het sensibiliseren van medewerkers over het thema duurzaamheid
om te participeren aan de lokale initiatieven uit de buurt die actief zijn in de sociale economie. De
Stafdienst Personeel en Organisatie heeft een foto-expo ‘ken je buurt’  georganiseerd waarbij onze
buurt in beelden werd voorgesteld.
Bovenop de hierboven opgesomde acties heeft de Stafdienst Personeel en Organisatie in 2018
bijgedragen aan een duurzaam beheer van de FOD Economie via een duurzaam hr-beleid met
het organiseren van opleidingen voor de overgangsexamens naar niveau A, B en C, de organisatie
van het traject ‘start to lead’ voor de leidinggevenden, voorzien van opleidingen in het kader van
het ‘traject voor secretariaten’, het uitbouwen van projectmanagement voor transversale projecten
met een impact op het personeel, … Die initiatieven zijn hernomen in 2019 en verder uitgerold.

Stafdienst Budget en Beheerscontrole
EMAS: beter beheer van een milieubeheersysteem in overeenstemming met het milieubeleid van
de FOD Economie:
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een Europese verordening voor milieubeheer waardoor een organisatie haar milieuprestaties continu kan verbeteren door een strikte en transparante
aanpak te volgen.
Het milieubeleid van de FOD kan als volgt worden samengevat:
• de naleving van de milieuwetgeving die van toepassing is op de verschillende activiteiten van de
FOD Economie verzekeren;
• de milieuprestaties van de FOD vanuit logistiek oogpunt verbeteren;
• de positieve effecten van talrijke missies van het departement op de natuurlijke omgeving versterken;
• op een transparante manier met medewerkers en onze externe partners/stakeholders communiceren.
Om dat beleid te vertalen naar de realiteit is een milieubeheersysteem (MBS) opgezet.
Op basis van zijn milieubeleid, zijn MBS en de projecten ter verbetering van zijn milieueffecten is
de FOD sinds 2008 ISO 14001-gecertificeerd en EMAS-geregistreerd.
De verbintenis van het Directiecomité om het MBS te ondersteunen, met andere woorden rekening te houden met het milieu in de strategie, de organisatie en het beheer, werd op 28 november
2017 vernieuwd.
Vandaag is de FOD Economie sinds september 2018 ISO 14001-2015 gecertificeerd en EMASgeregistreerd (verordening 2017) en is het toepassingsgebied van het MBS uitgebreid met North
Gate I en II.
Onze milieuverklaring werd in november 2018 bijgewerkt op basis van de gegevens van 2017 en
is gepubliceerd op onze intranetsite.
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Voor 2018 stellen we in vergelijking met het gemiddelde verbruik van 2013 en 2016 zowel positieve maar ook negatieve punten vast (BCA = Building City Atrium):
Positieve punten (in het groen)

Negatieve punten (in het rood)

BCA: daling van het elektriciteitsverbruik per m² BCA: stijging van het genormaliseerd aardgasver(kWh/m²) met 1 %.
bruik per gebruiker (kWh/persoon) met 14 %.
BCA: de CO2-uitstoot (t CO2) bleef constant.

Daling van het aantal verplaatsingen met bus & metro (15,0 % in 2017 tegenover 16,7 % in 2014).

BCA: stijging van het waterverbruik per gebruiker Daling van het aantal verplaatsingen te voet (2,4 % in
(m³/persoon) met 10 %.
2017 tegenover 3,3 % in 2014).
BCA: vermindering van het papierverbruik per be- Daling van het aantal verplaatsingen per fiets (1,2 %
woner (kg/persoon).
in 2017 tegenover 2,6 % in 2014).
Stijging van het aantal verplaatsingen met de trein Daling met 18 % van het aantal kilometers dat door
(76,2 % in 2017 tegenover 71,8 % in 2014).
het dienstwagenpark tussen 2017 en 2018 is afgelegd.
Daling van het aantal verplaatsingen per auto (5,3 % Toename van het ingezamelde pmd-afval (m3/vte)
in 2017 tegenover 5,8 % in 2014).
met 120 %.
Daling van het brandstofverbruik van dienstwagens Daling van het ingezamelde papier en karton (m3/
(liter) met 12 %.
vte) met 68 %.
Stijging van het brandstofverbruik van dienstvoer- Toename van het ingezamelde restafval (m3/vte)
tuigen (liter/100 km) met 4 %.
met 17 %.
Aangezien de mobiliteitsenquête driejaarlijks plaatsvindt, hebben we dezelfde cijfers gebruikt als in 2017
(de volgende mobiliteitsenquête vindt in principe plaats in 2020).

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 Aankoopdienst van de
FOD Economie bovendien, in samenwerking met de cel, de elementen van de omzendbrief verwerkt in de aankoopprocedures.

Aankoop van duurzaam kantoormateriaal - Stimuleren van de aankoop van duurzame producten
Om de prestaties op het vlak van logistieke ondersteuning te optimaliseren, heeft de Facilitaire
Dienst eind 2008/begin 2009 het beheer van de kantoorbenodigdheden georganiseerd.
Er werd een elektronische catalogus ‘ECOMAG’ opgesteld. De hele procedure waarmee de medewerkers kantoorbenodigdheden kunnen verkrijgen, is geautomatiseerd met het oog op een betere
follow-up van het verbruik.
Ook het aanbod is gerationaliseerd: zo daalde het aantal artikelen in 2017 van 515 tot 372, waaronder 80 soorten kantoormeubilair waarvan de voorraad niet meer is aangevuld sinds 2015 en die
vervangen zijn door producten die afkomstig zijn van recyclage.
Er wordt systematisch gebruikgemaakt van de FORCMS (de federale aankoopcentrale) die door de
FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) wordt georganiseerd. Het gebruik van dat gecentraliseerde systeem maakt het mogelijk om in elke FOD onnodige herhalingen van dezelfde procedures
voor overheidsopdrachten te vermijden, aangezien de bestekken en de offerteaanvragen worden
uitgevoerd op het niveau van de FOD BOSA en om voordelige prijzen te genieten door de groepering van de kopers.
De catalogus wordt jaarlijks bijgewerkt om te kunnen profiteren van de nieuwe en duurzamere
kantoorbenodigdheden die FORCMS aanbiedt. In 3 jaar tijd kwamen er in totaal 160 milieuvriendelijke producten bij, waaronder post-its van gerecycleerd papier, markeerstiften van gerecycleerd
plastic, Atomaschriften met biologisch afbreekbare ringen, een cover van gerecycleerd karton en
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chloorvrij gebleekt papier, balpennen van gerecycleerd materiaal, bureaulampen met spaarlampen
en verpakkingstape van natuurlijk papier en rubber.
Ook de ECOMAG-catalogus werd verder ontwikkeld. Er zijn nieuwe, milieuvriendelijkere kantoormeubels en -benodigdheden verschenen: zo goed als nieuwe recuperatiemeubels, oplaadbare
batterijen en specifieke laders, postbakken van gerecycleerd plastic, kartonnen bekers, staande
lampen met spaarlampen.

Verhoging van de prestaties van de aankopers op het vlak van duurzame aankopen
De dienst ‘Aankoop’ van de Stafdienst ‘Begroting en beheerscontrole’ centraliseert de aankopen
van de FOD Economie. Slechts enkele zeer specifieke aankopen kunnen rechtstreeks via andere
stafdiensten of algemene directies worden gedaan.
Dankzij dat gecentraliseerde beheer kan de FOD Economie gemakkelijker inspelen op de wettelijke
bepalingen van de overheidsopdrachten en de omzendbrieven over duurzame aankopen. De omzendbrief van 6 mei 2014 betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling met inbegrip van
sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het
kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale instanties, werd op 21 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Om de competentie van de aankopers te versterken, krijgen ze een opleiding aangeboden over
duurzame aankopen. De workshop begint met een kennismaking met duurzaamheid. De verschillende fasen van een overheidscontract worden vervolgens in detail besproken:
• behoefteanalyse en marktonderzoek;
• bestekken opstellen (technische specificaties, gunningscriteria, enz.);
• vergoeding;
• toezicht op de uitvoering.
Voor elk van de stappen wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om duurzaamheidsclausules op te nemen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan milieu- en sociale criteria. Er worden verschillende voorbeelden gegeven om het onderwerp zo concreet mogelijk aan te
pakken.
Aan het einde van de dag worden er verschillende instrumenten voor de plaatsing van overheidsopdrachten voorgesteld:
• gids voor duurzame aankopen;
• Senternovem (Pianoo);
• GPP-toolkit (Green Public Procurement, Europese Commissie);
• Groen aankopen/Sociaal aankopen (Europese Commissie).
Er wordt een reeks praktische oefeningen aangeboden op basis van de taken die aankopers in
de nabije toekomst zullen uitvoeren. Theorie en praktijk wisselen elkaar dus voortdurend af. Die
oefeningen zullen, net als de theorie, de hele procedure van een taak bestrijken. De aankopers
krijgen steeds feedback en informatie over de manier waarop de taken duurzamer kunnen worden
gemaakt. De aankopers zijn vrij in de keuze van de aankoop, de dienst of het uit te voeren werk.
Op het einde van de oefening beschikken ze over een geheel van duurzame specificaties voor de
gekozen aankoop, dienst of werkzaamheden.
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de levenscycluskostenanalyse (Life Cycle Cost), die
het mogelijk maakt om aankopen te selecteren op basis van de totale kosten over de gehele levenscyclus. Dat is bijvoorbeeld zeer nuttig als het gaat om het vervangen van het gewone wapenpark door elektrische voertuigen. Zie ook de werkzaamheden van het Kenniscentrum Duurzame
Economie binnen de Benelux-werkgroep circulaire economie.
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Stafdienst ICT
Acties die door de Stafdienst ICT in het kader van het duurzaam beheer van de FOD zijn uitgevoerd
in 2018 en 2019 betreffen:
1. De migratie van de communicatie- en samenwerkingsoplossingen naar het gemeenschappelijk
UCCaaS-platform, onderdeel van de G-cloud, dat bij Smals gehost wordt. Het betreft voornamelijk de volgende diensten: telefonie, instant messaging, videoconferencing en ons Contact
Center.
2. Het vervangen van onze oude e-mailoplossing (Lotus Notes) door een nieuwe gestandaardiseerde oplossing (MS Exchange/Outlook) die hogere prestaties levert. Die oplossing wordt
eveneens in de G-cloud gehost en is beschikbaar voor de federale administratie.
Het doel van de acties 1 en 2 is een vermindering van het energieverbruik en het uiteindelijke
verwijderen van het datacenter in gebouw North Gate III voor het eind van 2019 (zie punt 6
beneden).
2018: actie 1: lopende / actie 2: project on hold
2019: actie 2: de migratie van de e-mailservers werd opgestart bij S3 en zal in 2020 uitgerold
worden voor de gehele FOD.
3. Het uitbreiden   van de communicatiemiddelen met videoconferencing en application sharing en onderbrengen ervan in een geïntegreerd geheel. Het doel is de New Way of Working,
NWoW, (mobiliteit, telewerk, …) te promoten.
2018: project lopende
2019: wordt uitgerold in de loop van 2020
4. Rationalisering van het printerpark wat moet zorgen voor minder papier- en energieverbruik
2018: optimalisering van de instelling van multifunctionele printers
2019: aankoop van nieuwe multifunctionele printers, betere opvolging van het papierverbruik
5. De tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap voor het testen van software ten
behoeve van de KBO. Outplacement door firma Paswerk van personen met een autistische
stoornis gespecialiseerd in het testen van software.
2018: 2 vte’s in dienst
2019: 2 vte’s in dienst
6. Verwijderen van de datacenter infrastructuur van S3
2019: Verwijderen van de koeling, zwevende vloer, branddetectie, brandblusinstallatie en
schakelborden.
7. Ondersteuning van de acties van de algemene directies en stafdiensten door het beschikbaar
stellen van geschikte informaticamiddelen
2018: diverse projecten
2019: verminderen van het papierverbruik door:
• plaatsen van grote beeldschermen in de vergaderzalen van de FOD zodat deelnemers aan
vergaderingen relevante informatie via Powerpoint, OneNote enz. kunnen presenteren. Het
zal de medewerkers ook aansporen om hun laptop mee te brengen naar de vergadering en
op hun laptop notities te nemen. Telewerkers kunnen ook aan zulke vergaderingen deelnemen via videoconferencing.
• projecten van de afdeling “Development Business Applications & Intelligence” voor het via
internet beschikbaar stellen van enquêteformulieren die momenteel nog op papier via de
post worden verdeeld.
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Directie Communicatie
Acties die door de Directie Communicatie in het kader van het duurzaam beheer van de FOD zijn
uitgevoerd in 2018 en 2019:
2018
• Verderzetten van de reeds genomen maatregelen om verspilling bij de catering te voorkomen
(beter inschatten aantal deelnemers, inschenken glazen bij vraag en niet meer op voorhand, …)
• Interne procedure voor het maken van dienstverplaatsingen waarbij een wagen de laatste optie
is.
2019
• Opstellen van een EMAS-checklist bij de organisatie van evenementen.
• Contacteren uitgevers om de verzending van onnodige drukwerken aan de bibliotheek te stoppen.
• Opzetten van een experiment van minder papierverbruik bij dienstvergaderingen .
• Herbekijken van de politiek inzake gadgets voor sprekers/deelnemers (hoeveelheid, ecologische
voetafdruk).

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

© Adobe Stock

De reizende ambtenaren van de afdelingen Veiligheid en Metrologie hebben een cursus eco-driving gevolgd.
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5.5. Duurzaam energiebeheer
De belangrijkste verwezenlijkingen voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot energie zijn
het beleid en de maatregelen voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem, de energiebevoorradingszekerheid en de financiering van de transitie naar minder koolstof.

5.5.1. Overgang naar een duurzamer energiesysteem
Via het Energietransitiefonds financiert, stimuleert en ondersteunt de AD Energie het onderzoek
en de ontwikkeling van energiegerelateerde projecten. Daarvoor wordt jaarlijks een oproep gelanceerd met de vraag naar het indienen van projectvoorstellen.
De AD Energie streeft ernaar om zoveel mogelijk koolstofarme energievormen in de energiemix
te integreren. In dit kader wordt de verhoging van het aandeel aan hernieuwbare energie in de
globale energiemix beoogt. De federale bevoegdheid in het kader van de hernieuwbare energie is
voornamelijk beperkt tot offshore windparken en biobrandstoffen.
In het kader van offshore kan gerefereerd worden naar de wet van 12 mei 2019 tot wijziging van
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op
het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot bekrachtiging
van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni
2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt
uit hernieuwbare energiebronnen, zoals aangenomen in het federaal parlement op 4 april 2019.
Die wet werd aangenomen ingevolge het Regeerakkoord van 10 oktober 2014 dat stelt: “Om de
energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren, kiest de regering voor een transitie naar een
duurzaam energiesysteem”, alsook ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 27 oktober
2017 en de federale energiestrategie van 20 april 2018 waarbij de regering ervoor opteert om
vanaf 2020 de bouw en exploitatie van de offshore windmolenparken te vergunnen via een systeem van concurrerende inschrijvingsprocedure. Dit wettelijke kader moet de federale regering
toelaten de vooropgestelde 4 GW aan offshore windenergie in het Interfederaal Energiepact te
realiseren tegen uiterlijk 2030.
Het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden, biobrandstoffen, speelt ook een belangrijke rol
in de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Volgende acties worden ondernomen:
1. Controle van de duurzaamheid van de loten biobrandstoffen - die op de markt worden uitgeslagen - via de databank van de DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid en via de accijnsaangiftes van Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (biowet 17.07.2013). Elk trimester
dienen de betrokken bedrijven een aangifte in waarop de controles worden uitgevoerd en
eventuele vragen worden beantwoord. Sinds 2018 werd die aangifte samengevoegd met de
petroleumbalans.
2. Het wettelijke kader voor de Belgische biobrandstoffenmarkt opvolgen en versterken: standaardisatie, kwaliteitscontrole, het op de markt brengen, uitgifte van certificaten en autorisatie voor gebruik.
3. Het bijmengen van duurzame biobrandstoffen in diesel en benzine is voor België het belangrijkste middel om de nationale transportdoelstelling tegen 2020 voor hernieuwbare energie
te behalen, meer bepaald 10 % zoals vastgelegd in de RED. Het verplichte aandeel van biobrandstoffen werd in 2020 verhoogd naar 9,55 % (energie). In het kader van het NEKP wordt
vanaf 2022 een jaarlijkse verhoging van de bijmengplicht vooropgesteld. In 2030 wordt een
doelstelling van 13,9 % biobrandstoffen (inclusief dubbeltelling) beoogd.
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Gezien er een duidelijke bevoegdheidsverdeling is tussen de federale en gewestelijke entiteiten,
blijft de werkzaamheden van ENOVER van cruciaal belang. ENOVER is een overleggroep die de
samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en
afgevaardigden samenbrengt van de vier energie-administraties en de vier kabinetten bevoegd
voor energie, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en de Directiegeneraal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
Gezien gestructureerd overleg en samenwerking tussen de betrokken entiteiten noodzakelijk is om
een coherent waterstofbeleid in België te waarborgen, werd de ENOVER werkgroep Waterstof &
Energieopslag opgericht. Die werkgroep beoogt de concertatie en samenwerking met de 4 entiteiten inzake waterstof, om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en de ontwikkeling van waterstof
verder ondersteunen (SDG 7.2) , onder meer door:
• Afstemming & coördinatie van het Belgische standpunt inzake waterstof, in functie van binnenen buitenlandse ontwikkelingen (Benelux, Penta, EU.
• Uitwisseling van informatie, studies en best practices tussen de vier entiteiten.
• Gecoördineerde samenwerking met sector stakeholders in België

© Adobe Stock

De vier entiteiten hebben in 2019 een interfederale reflectienota opgesteld over waterstof. Dit
document werd gevalideerd door de voltallige Enover werkgroep op 25.03.2019. Daarnaast was
er ook een intensieve samenwerking met de Benelux- en Penta landen inzake het identificeren
& concretiseren van samenwerkingsmogelijkheden en het uitwerken van gezamenlijke politieke
intenties inzake waterstof. Daarnaast werd in 2019 ook op Europees niveau een waterstof werkgroep opgericht (EU Hydrogen Energy Network) om de samenwerking op EU-niveau te lanceren.
In 2020 worden heel wat ontwikkelingen verwacht op het vlak van waterstof, zoals in het kader
van de EU Green Deal, smart sector integration, IPCEI,…
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De bijdrage die de federale overheid levert in het behalen van de BE 2020, 2030 en 2050 doelstellingen voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, interconnectie en lange termijn klimaatdoelstellingen, verzekeren ook de overgang naar een duurzamer energiesysteem. Er zal een burden
sharing worden uitgewerkt tussen de federale en gewestelijke entiteiten in kader van de 2030
emissiereductiedoelstelling.
De implementatie van de EU-richtlijnen speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelstellingen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de betrokken experten van de AD Energie.
De Governance 2018/1999-verordening van de Energie-Unie is een hoeksteen van het pakket
schone energie dat ressorteert uit de Energie Unie strategie van 2015. De verordening is het overkoepelende wetgevingsinstrument dat ervoor moet zorgen dat de EU haar energie- en klimaatstreefcijfers voor 2030 bereikt. Zo verplicht de Governance-verordening alle EU-lidstaten tot de
realisatie van een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaat Plan (NEKP2030) tegen eind 2019.
Het BE plan werd bottom-up opgesteld in nauwe samenwerking met de gewestelijke entiteiten
en alle betrokken federale ministeries. De nationale coördinatie daarvan gebeurde binnen een
ENOVER-NKC stuurgroep opgericht in 2016. Verschillende voortgangsjaarrapporten die de impact van de genomen beleidsmaatregelen in kader van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie,
marktwerking etc. monitoren zullen regelmatig genotificeerd  worden aan de Europese Commissie.
Als onderdeel van het Clean Energy Package werden de richtlijnen in kader van energie-efficiëntie
en hernieuwbare energie herzien. De AD Energie staat in voor de federale coördinatie van de omzetting van deze herzieningen.
Ook de implementatie van de EU-verordeningen voor de Interne Elektriciteitsmarkt en de EUnetwerkcodes, die als doelstelling hebben de harmonisatie, integratie en efficiëntie van de
Europese elektriciteitsmarkt te faciliteren en via deze weg een marktmodel vorm te geven dat de
energietransitie mee mogelijk moet maken, valt onder de bevoegdheid van de AD Energie.
Ten slotte biedt de AD Energie de nodige beleidsondersteuning aan het energie-klimaat netwerk
(Enover-CCIM LTS) dat werd gerealiseerd voor de BE-standpuntbepaling in kader van het voorstel van de EC tot het ontwikkelen van een Lange Termijn Strategie voor klimaat op EU-niveau
(i.e. de communicatie van de EC “Clean Planet for all” en het aangeleverde analyse document).
Hieromtrent werden meerdere scenario’s uitgewerkt waar de lidstaten hun standpunt op konden
geven.

5.5.2. Energiebevoorradingszekerheid
De AD Energie werkt aan de voorbereiding van de invoering van een capaciteitsremuneratiemechanisme voor elektriciteit in België (CRM) (SDG 12.2). Na goedkeuring door de Regering 02/2019,
werd op 4.04.2019 de wet (inclusief amendementen van de Parlementaire commissie 19.03.2019)
goedgekeurd door het Parlement. De aanmelding van het mechanisme bij het Directoraat-Generaal
voor de Mededinging van de Europese Commissie vond plaats in december 2019. Een beslissing
over de financieringsmethode wordt nog verwacht in juni 2020 om het dossier te vervolledigen. De
eerste Y-4-veilingen worden eind 2021 verwacht.
De strategische reserve is een mechanisme dat aan de Belgische netbeheerder van het elektriciteitstransport de mogelijkheid geeft om de elektriciteitscapaciteit te activeren in de winterperiode
indien er op korte termijn een niet te verwaarlozen elektriciteitsschaarste is vastgesteld. Het mechanisme van de strategische reserve is door de Europese Commissie aanvaard tot de winter van
2021-2022. Om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren, worden de eenheden die het voorwerp
uitmaken van een kennisgeving van tijdelijke of definitieve stillegging en de eenheden die daadwerkelijk zijn stilgelegd, verplicht om deel te nemen aan de procedure voor de aanleg van de strategische reserve. De offerten voor vraagzijdebeheer die het elektriciteitssysteem moeten helpen
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het hoofd te bieden aan verbruikspieken en zo de bevoorradingszekerheid helpen te waarborgen,
mogen deelnemen aan de strategische reserve.
De analyse door de netbeheerder Elia voor de winter 2020-2021 zal op 15 november 2020 worden gepubliceerd en op 15 december worden gevolgd door het advies van de AD Energie.
De verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (hierna de verordening 714/2009) voorziet in de invoering van netcodes en het opstellen van
richtsnoeren die, nadat ze zijn goedgekeurd door de Europese Commissie via de comitéprocedure,
de vorm aannemen van Europese verordeningen. Die netcodes zijn met name bedoeld om een
reeks geharmoniseerde regels voor de grensoverschrijdende handel vast te stellen om de concurrentie op de interne elektriciteitsmarkt te verbeteren en tegelijkertijd de bevoorradingszekerheid
te vergroten. Elke netcode vormt een integraal onderdeel van het streven naar de voltooiing van
de interne energiemarkt en het bereiken van de 20-20-20 Energiedoelstellingen van de Europese
Unie, alsook de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030: de AD Energie heeft in het kader
van die netcodes gewerkt aan een herziene versie van de technische regelgeving voor het beheer
van en de toegang tot het elektriciteitstransmissienet. Die versie werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 29.04.2019. Er zullen nog herzieningen moeten worden aangebracht.
Hoewel goed functionerende markten en systemen de beste garantie voor leveringszekerheid zijn,
kan het risico van een elektriciteitscrisis niet worden uitgesloten. De gevolgen van crisissituaties
reiken vaak over nationale grenzen heen. Zelfs wanneer incidenten lokaal beginnen, kunnen hun
effecten zich snel over de grenzen heen verspreiden. Sommige extreme omstandigheden, zoals een
koude periode, een hittegolf of een cyberaanval, kunnen hele regio’s tegelijk beïnvloeden.
In de context van onderling verbonden elektriciteitsmarkten en -systemen kan crisispreventie en
-beheer niet als een louter nationale verantwoordelijkheid worden beschouwd. Daarom werd op
Europees niveau de Risk prepardness verordening (EU 2019/941) uitgewerkt. De verordening
voorziet in een gemeenschappelijk kader van regels voor de lidstaten om elektriciteitscrisissituaties te voorkomen, voor te bereiden en te beheren. Het vereist dat de lidstaten op een regionaal
niveau samenwerken in een geest van solidariteit.
De verordening biedt een gemeenschappelijke aanpak van crisispreventie en –beheer, gemeenschappelijke methoden voor het beoordelen van risico’s, meer vergelijkbaarheid en transparantie in
de voorbereidingsfase en tijdens een elektriciteitscrisis, en beoogt dat elektriciteit wordt geleverd
daar waar er de meeste behoefte aan is.
De voorbije maanden werd een methodologie voor de identificatie van regionale risicoscenario’s
ontwikkeld. Op basis hiervan werd een eerste voorstel uitgewerkt dat momenteel wordt bijgestuurd. Vervolgens zullen ook op nationaal niveau risicoscenario’s worden geïdentificeerd en risicoparaatheidsplannen worden uitgewerkt om aan deze risicoscenario’s te beantwoorden. In het
verlengde hiervan heeft AD Energie een werkgroep opgericht met Elia en het Crisiscentrum (FOD
Binnenlandse Zaken) om aan die verplichtingen te voldoen.

5.5.3. Financiering van de koolstofarme transitie
Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie  voor energie aan te moedigen en te ondersteunen. In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene
Directie Energie elk jaar een oproep tot voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk
besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energie-transitiefonds.
De Ministerraad van 6 september 2019 besliste om steun toe te kennen aan 17 projecten in het
kader van de projectoproep van 2018.
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Op 31 oktober 2019 werd vervolgens een nieuwe projectoproep gelanceerd door de AD Energie
met het oog op steuntoekenning in 2020. Het budget van het Energietransitiefonds voor het jaar
2020 bedraagt 25 miljoen euro, dat als subsidie kan worden toegekend aan projecten die aan alle
betreffende voorwaarden voldoen en betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, investering in onderzoeksinfrastructuur, of op innovatie door kmo’s. Voor meer informatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/energietransitiefonds

5.6. Reglementering voor consumenten
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
De consumenten moeten er vertrouwen in hebben.
Om een kwaliteitsvolle regelgeving en de bescherming van de consument te waarborgen, heeft
de AD Economische Reglementering in 2018 en 2019 proactief en innoverend gewerkt op de
volgende vlakken:
• de evaluatie van de economische wetgeving en de voorschriften over consumentenbescherming
om die te verbeteren: de AD Economische Reglementering is betrokken bij het overleg dat op
initiatief van de minister van Economie en Consumentenzaken is gevoerd over de vereenvoudiging en harmonisatie van de energierekeningen om die beter leesbaar te maken voor kwetsbare
consumenten/burgers en waarbij alle belanghebbenden (bv. de gewesten, de regulatoren en de
sociale dienstverleners) werden betrokken. Deze harmonisatie van de energiefactuur maakt het
gemakkelijker om verschillende operatoren te vergelijken en stelt de consument in staat om zijn
verbruik beter te controleren.
• De wetgeving over de car-pass uit 2004 is aangepast aan de huidige eisen. Vanaf 1 maart 2019
vermeldt de car-pass naast de geregistreerde kilometerstand ook andere nuttige informatie om
de consument te helpen bij het maken van duurzamere keuzes, zoals de Euronorm en de officiële CO2-emissiecijfers.
In 2019 is de AD Economische Reglementering begonnen met de voorbereiding van een wetsontwerp tot omzetting in het nationale recht van de nieuwe richtlijn 2019/771 van het Parlement en
de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen tot
intrekking van richtlijn 1999/44/EG.   Na 20 jaar was die laatste richtlijn aan herziening toe om
rekening te houden met de technologische vooruitgang en zo de consument beter te beschermen.
De nieuwe richtlijn laat de lidstaten de vrijheid om de duur van de wettelijke garantie te verlengen
tot meer dan twee jaar voor alle producten in het algemeen of voor bepaalde categorieën producten en om de periode voor de omkering van de bewijslast te verlengen tot maximaal twee jaar. Na
een akkoord dat eind 2019 werd bereikt tussen de kabinetten van de minister van Economie en de
minister van Justitie, werd overeengekomen dat de minister van Justitie zou zorgen voor de omzetting van die nieuwe richtlijn in het nationale recht.
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In 2019 was de FOD Economie zeer nauw betrokken bij het opstellen van de verordening tot
invoering van het recht om vergeten te worden voor de schuldsaldoverzekering (wet van 4 april
2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde
persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd). Mensen met een chronische ziekte of die in het verleden aan een ernstige ziekte zoals kanker hebben geleden, zullen
nu veel gemakkelijker toegang hebben tot een schuldsaldoverzekering die gevraagd wordt door de
kredietverleners als waarborg voor een hypotheeklening, en die hen voorheen over het algemeen
werd geweigerd of die tegen een aanzienlijke premietoeslag werd toegekend.
• Naast wetgeving, de ontwikkeling van ‘guidelines’ of goede praktijken voor ondernemingen en
handelaren:
• Het doel van de ‘guidelines’ is om ondernemingen en handelaren te helpen hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot economische regelgeving na te komen, met name wat betreft
eerlijke handelspraktijken, door concrete voorbeelden te geven van de problemen die zich in
de praktijk voordoen. In 2018 en 2019 zijn er guidelines opgesteld voor de verkoop van pakketreizen, de verkoop van bloemen, juweliers, renovatiewerkzaamheden, ... Er zijn ook ontwerpguidelines voor ondernemingen inzake niet-misleidende milieuclaims opgesteld en die
worden momenteel afgerond. Het doel is ook om de consument te helpen een geïnformeerde
keuze te maken door hem goed te informeren over de milieukenmerken van producten.

5.7. Duurzame economische modellen
De 7e strategische doelstelling van de Bestuursovereenkomst 2019-2021 van de FOD Economie
luidt: «De FOD Economie heeft de ambitie een rol te spelen in de overgang naar nieuwe duurzame
economische modellen.» Onder de noemer ‘nieuwe duurzame economische modellen’ worden circulaire economie, deeleconomie, functionaliteitseconomie en sociale economie vaak genoemd.
Die nieuwe economische modellen winnen snel terrein, in het zicht van de klimaatproblematiek,
dreigende grondstoffenschaarste en toenemende milieueffecten. Dat bleek onder andere uit de
analyse van de memoranda van de stakeholders.
Ook in het 2e duurzaamheidsrapport van de FOD hebben de stakeholders “innovatieve economische modellen” als een belangrijk uitdaging inzake duurzaamheid ingeschat voor de FOD. Dat blijkt
uit de 4e plaats op hun prioriteitenlijst. De transitie naar een circulaire economie staat ook hoog
op de agenda van de regionale, federale en Europese autoriteiten.
Daarom is het nodig dat er meer duidelijkheid komt over wat die modellen precies inhouden, en
op welke manier de modellen effectief kunnen bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame
economie, en welke rol de FOD Economie daarin te spelen heeft.
De collaboratieve economie is gebaseerd op het algemene principe van een deeleconomie (sharing
economy) of uitwisselingseconomie tussen marktspelers, of het nu gaat om ondernemingen of
om consumenten. De uitwisselingen kunnen al dan niet lucratief van aard zijn (verhuur, dienstverlening), al dan niet tegen betaling (giften, ruilhandel, vrijwilligerswerk) of verlopen via de tussenkomst van een digitaal netwerkplatform.
De relaties worden vaak op een peer-to-peerbasis tot stand gebracht en kunnen betrekking hebben op:
• goederen (auto, huisvesting, parkeren, boormachine enz.);
• diensten (carpoolen, klusjes enz.);
• kennis (computercursussen, leergemeenschappen enz.).
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Om het overleg tussen de verschillende FOD’s die bij dit economische model betrokken zijn te
verzekeren, heeft de FOD Economie in 2018 een interfederale werkgroep opgericht waarin experts van de FOD Economie, de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
hun visies en projecten uitwisselen met het oog op een gecoördineerde en coherente aanpak op
reglementair niveau, met inachtneming van de verschillende bestaande wetgevingen over consumentenbescherming in het bijzonder.
De functionaliteitseconomie, die de voorkeur geeft aan het gebruik van goederen boven het bezit
ervan, biedt ten oplossing tegen praktijken waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn, zoals de geplande veroudering van producten of de verkoop van producten van lage kwaliteit met het oog op
een snelle vervanging ervan. De producent die in een klassieke situatie in de verleiding zou komen
om een product met een beperkte levensduur te leveren, zal in de functionaliteitseconomie de
voorkeur geven aan producten met een langere levensduur. Aangezien het bedrijf de eigendomsrechten behoudt, heeft het alle belang bij het optimaliseren van het gebruik van het product: geschiktheid voor de behoefte, aanpassing aan de gebruiker, verlenging van de levensduur, verbeterd
onderhoud, herconditionering van onderdelen, productie van reserveonderdelen en recyclage van
materialen. Bedrijven die aansluiten bij dat nieuwe model, worden dus aangemoedigd om een
strategie te ontwikkelen om zich te onderscheiden van de concurrentie op basis van kwaliteit in
plaats van prijs.
De ontwikkeling van de circulaire economie, die erop gericht is materialen en producten zo lang
mogelijk in omloop te houden, is een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame
koolstofarme economie met een efficiënter gebruik van hulpbronnen. De circulaire economie is gericht op het verminderen van de hoeveelheid afval en het omzetten van afval in hulpbronnen, dus
op de optimalisering van de bestaande hulpbronnen. Het model van de circulaire economie is zeker
het bekendste van de vier modellen die in dit verslag worden genoemd en het model waarvoor de
FOD Economie de laatste tien jaar ook de meeste inspanningen heeft geleverd.
Zo publiceerde de FOD Economie in 2018 een brochure «Financiering van de circulaire economie».
Dat verslag vloeit voort uit de uitwisselingen die plaatsvonden tijdens het seminarie ‘Financiering
van de circulaire economie’ van 6 juni 2017 georganiseerd door de FOD Economie, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en Febelfin, en de daaropvolgende besprekingen in het kader
van de intergouvernementele werkgroep ‘circulaire economie’ van het Secretariaat-generaal van
de Benelux. In het verslag wordt de nadruk gelegd op de financieringsmoeilijkheden waarmee
ondernemingen en banken worden geconfronteerd. Het toont ook aan welke rol België speelt bij
het ontstaan van dit nieuwe economische model, dat zowel zeer innovatief als vaak ook duurzaam
is. Ten slotte stelt dat rapport van de FOD Economie een herziening voor van de bestaande financieringsmethoden in België en de buurlanden, en sluit het af met een reeks aanbevelingen (in het
bijzonder voor de fiscaliteit, de analyse van de financiële risico’s en de overheidsopdrachten).
Tot slot is de sociale economie lange tijd in de ruime zin beschouwd als een alternatief voor de
markteconomie, dat ruimte geeft aan een economisch model dat eerder sociale meerwaarde en
duurzame ontwikkeling voor de samenleving beoogt dan winstbejag.
Maar in haar moderne betekenis treedt ze steeds meer op de voorgrond als derde sector, naast de
privé- en publieke sector, die zowel marktlogica als niet-marktgebonden logica hanteert. Ze omvat
zowel organisaties die gericht zijn op het wederzijds belang van hun leden, zoals coöperatieve en
onderlinge maatschappijen, als structuren die gericht zijn op het algemeen belang, zoals verenigingen en vennootschappen met sociaal oogmerk.
De jongste twintig jaar neemt ze een bijzonder hoge vlucht in de zoektocht naar zinvolle actie
tegenover een economische wereld die door een groeiend deel van de bevolking als ontmenselijkt
wordt beschouwd.
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De herontdekking van de sociale economie heeft recent geleid tot het ontstaan van nieuwe verwante concepten zoals sociaal ondernemerschap, sociale ondernemingen of sociale ondernemers.
Gewoonlijk slaan die op de marktzijde van de sociale economie.
Verschillende voorbeelden illustreren reeds de inzet, de implicatie en dus de geloofwaardigheid
van onze FOD op dat gebied, zoals (niet-exhaustief):
• de consument informeren over de meest zuinige, milieuvriendelijke en energiebesparende modellen en apparaten op de EU-markt (energie labeling).
• opvolgen van regelgevingskader voor de deeleconomie en aansturen van een federaal overleg
met alle betrokken FOD’s;
• versterken van  de wettelijke garantie van consumptiegoederen om een langere levensduur van
het product te bevorderen;
• opstellen van richtlijnen voor bedrijven voor niet-misleidende milieuclaims.
• ontwikkelen of promoten van indicatoren voor circulaire en duurzame economie;
• uitwerken van de nieuwe “roadmap circulaire economie” voor de toekomstige ministers van
Economie, Financiën en Volksgezondheid die geïntroduceerd werd in 2020;
• opvolgen van het duurzaamheidsaspect in handelsonderhandelingen;
• opvolgen van REACH;
• uitwerken van maatregelen om levensduur van producten te verlengen, samen met stakeholders;
• opvolgen van de plastiek strategie op Europees niveau;
• ondersteunen van nieuwe economische modellen zoals functionaliteitseconomie en deeleconomie.
• organiseren van het Single Market Forum 2019 in kader van circulaire economie en organiseren
van het Single Market Forum 2017 in kader van deeleconomie ;
• opzetten van een Belgisch platform voor de sociale economie via het uitwerken van een thematische rubriek hierover op de website van de FOD Economie;
• deelname aan de voorbereiding van de werkzaamheden “sociaal ondernemerschap” van de
GECES-werkgroep;
• samenwerken aan de organisatie in 2018 binnen België van een wedstrijd over de Europese
Awards voor Ondernemerschapsbevordering op het gebied van ‘Green Markets and Resource
Efficiency’ +  ‘ Verantwoord en inclusief ondernemerschap’
• duurzame zandwinning op de Noordzee;
• opvolgen van meldingen in verband met geprogrammeerde veroudering via het meldpunt;
• algemeen onderzoek deeleconomie (2019) om te strijden tegen oneerlijke concurrentie;
• controle op correcte toepassing garantiewetgeving;
• statistieken over afval;
• werkzaamheden van E8 binnen de IIS werkgroep “indicatoren voor de SDG’s”;
• acties i.v.m. duurzaam personeelsbeheer: 5e waarde duurzaamheid, de FOD en zijn omgeving, …;
• uitvoeren van duurzame overheidsaankopen;
• ondersteuning van de diensten op vlak van de diverse activiteiten en acties;
• organiseren van een award voor deeleconomie-platformen die het meest in overeenstemming
zijn met de SDG’s en verspreiden van de resultaten.
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6. De SWOT-analyse van duurzame ontwikkeling bij de
FOD Economie
De cel Duurzame Ontwikkeling heeft een analyse uitgevoerd van de sterke punten, aandachtspunten,
opportuniteiten en bedreigingen van het beleid voor duurzame ontwikkeling in de FOD Economie. De
analyse wordt in de tabel hieronder beschreven. Ze berust op de SWOT-analyse5 van de FOD Economie
die in het Managementplan van de vorige voorzitter is opgenomen en op de vaststellingen van de leden
van de cel die ze tijdens hun dagelijks werk hebben gemaakt.
Sterke punten (*X* = verandering sinds 2017)

Zwakke punten (*X* = verandering sinds 2017)

Aanwezigheid/volgen van een jaarlijks transversaal plan Onevenwichtige leeftijdspiramide (*→*)
voor duurzame ontwikkeling (*↗*)
Sterke identiteit van de pijler ‘economie’ binnen de drie Gebrek aan specifieke vaardigheid bij het personeel inpijlers van de duurzame ontwikkeling (*↘*)
zake duurzame ontwikkeling (*↘* zou een sterkte kunnen worden)
Strategische matrix met een krachtlijn ‘duurzame eco- Geen integratie van duurzame ontwikkeling en van de
nomie’ (*→*)
transversale vereisten ervan in de evaluatiecyclus (*→*)
Basiscompetenties verbonden met duurzame ontwikkeling, met name voor duurzame economie, energie,
marktreglementering, consumentenbescherming en
statistiek (*→*)

Een ontoereikende uitwisseling van expertise tussen
medewerkers door de segmentatie van de vakgebieden,
de scheiding tussen algemene directies en hun afhankelijkheid van diverse ministers (*→*)  

Rol van facilitator tussen de verschillende overheidsni- De klassieke visie op de economie haalt het soms op de
veaus (*→*)
visie van een meer duurzame economie (*→*)
Aanwezigheid en stimulering van een cel Duurzame
Ontwikkeling (FOD) en oprichting van een Eenheid
Duurzame Economie (AD Economische Analyses en
Internationale Economie) (*→*)

Moeilijkheid om multidisciplinaire werkzaamheden voor
te stellen aan de ministers wanneer deze werkzaamheden betrekking hebben op verschillende bevoegdheidsdomeinen (bijvoorbeeld de syllabus voor opleiding in
duurzame economie) (*→*)

Kansen

Bedreigingen

De langetermijnvisie 2050 voor duurzame ontwikke- Verplichtingen op budgettair- en personeelsvlak (*→*)
ling en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties worden gezien als beleidslijnen voor
een reeks te uit te voeren acties (*→*)
Uitvoering van de omzendbrief aangaande duurzame Vergrijzing van het personeel en onvoldoende vernieuoverheidsopdrachten (*→*)
wing van gepensioneerd personeel (*→*)
Europese visie over duurzame economie, met name de Versnippering van het institutionele landschap (*→*)
financiering ervan (*→*)
Actievermogen op nationaal en internationaal vlak en Verspreiding van de beslissingsbevoegde autoriteiten
synergie met onze stakeholders (*↗*)
betreffende duurzame economie (*→*)
Communicatievermogen (talrijke recente publicaties Het 4e Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling
omtrent duurzame economie) (*↗*)
(2015-2020) werd niet goedgekeurd door de regering in
april 2018 (*→*)
Federaal beleid over duurzame ontwikkeling opgeno- De veelheid van ministers die bevoegd zijn voor het demen in het regeringsakkoord en in de algemene beleids- partement (*→*)
nota’s van de ministers van Economie en Duurzame ontwikkeling
Europese Green Deal gepubliceerd door de Europese
Commissie eind 2019
5 Beginletters van de Engelse termen strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen), threats
(bedreigingen).
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7. Verbanden met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

EERLIJK WERK
EN
ECONOMISCHE
GROEI

KLIMAATACTIE

LEVEN IN
HET WATER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITSONDERWIJS

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

INDUSTRIE
INNOVATIE EN

INFRASTRUCTUUR

VREDE,
JUSTITIE EN
STERKE
PUBLIEKE
DIENSTEN

LEVEN OP
HET LAND

GENDERGELIJKHEID

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

SCHOON
WATER
EN SANITAIR

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

Ter herinnering: de vaststelling van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of DOD’s)
door de Verenigde Naties in september 2015 wordt een historisch keerpunt voor de integratie
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
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door 43 landen.  Het Belgische verslag is beschikbaar op de
website van de Verenigde Naties, net zoals het syntheseverslag van het HLPF.  In die internationale
context die zeer gunstig is voor de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen,
kan de FOD Economie eventueel op het vlak van alle DOD’s ingrijpen. Maar op basis van de 31
aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling die de FOD in 2016 heeft vastgelegd, speelt de
FOD Economie vooral een actieve rol op het vlak van DOD 7, 8, 12 en 16 (zie ook het tweede
duurzaamheidsverslag van de FOD Economie).
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8. 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 harmonisatie 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 mogelijke 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 laagdrempelige
gratis infolijn en via sociale media. Iedere vraag om informatie, elke opmerking grijpen we aan als
een kans om in dialoog te gaan, bij te leren en bij te sturen waar nodig.
Klachten over onze dienstverlening beschouwen we als een mogelijkheid om te verbeteren.
We kiezen voor interactieve communicatiekanalen, maar met bijzondere aandacht voor die bevolkingsgroepen die er geen toegang toe hebben. Brochures zijn gratis te downloaden, maar worden
op vraag ook op papier geleverd. Onze ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
bezoeken OCMW’s en geven voordrachten.
De interactieve overheid kan enkel succesvol zijn indien haar medewerkers doordrongen zijn van
de noodzaak en het nut ervan. Onze medewerkers actief betrekken, soepel samenwerken, uitwisselen van goede en slechte ervaringen, een beroep doen op focusgroepen, terugkoppelen van
beslissingen: al die aspecten maken onze medewerkers tot ambassadeurs van hun organisatie en
doen hen klantgericht hun opdracht aanvatten.  (Bekijken met S4)
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 dankbetuigingen 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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9. Besluit
Het departement zet zich al jaren in voor duurzaamheid. Sinds 2002 maakt duurzaamheid immers
deel uit van zijn missie: 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 gebied. Al die verwezenlijkingen leiden ertoe dat het
departement wordt geapprecieerd en zelfs benijd om de situatie die het heeft bereikt.
In tegenstelling tot een privéonderneming die over een grotere besluitvormingsautonomie beschikt om haar prioriteiten te herschikken, is de FOD een openbare instelling onder het gezag
van de politieke overheid.  De FOD moet dus in de eerste plaats de prioriteiten van de regering
integreren en uitvoeren, en proberen die zo goed mogelijk te verzoenen met de overtuigingen, verplichtingen en duurzame oriëntaties die verband houden met zijn eigen werking of positionering.
De top 10 van prioritaire duurzaamheidsaandachtspunten die voortvloeit uit het tweede duurzaamheidsverslag was dus geen vaste verbintenis over de prioriteiten die de FOD Economie op
korte termijn zal vaststellen, maar slechts een suggestie van initiatieven voor duurzame ontwikkeling, die moeten worden uitgevoerd in overstemming met de doelstellingen van de federale regering.

Voor het Directiecomité,
Regis Massant, voorzitter a.i.
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Bijlagen
Lijst van de afkortingen
vzw

Vereniging zonder winstoogmerk

FPB

Federaal Planbureau

BO

Bestuursovereenkomst van de FOD Economie

DC

Directiecomité

CCIM

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

ICDO

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

CO2

Koolstofdioxide

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

CRM

Capacity Remuneration Mechanism

HRZKMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s

DO

Duurzame ontwikkeling

AD

Algemeen directeur/Algemene Directie

EMAS

Eco Management and Audit Scheme

vte

Voltijdequivalent

GTB

Gecentraliseerd Technisch Beheer

ICT

Information and Communication Technologies

FIDO

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

KPI

Key Performance Indicator

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

APDO

Actieplan Duurzame Ontwikkeling van de FOD

kmo

Kleine of middelgrote onderneming

NEEAP

Nationale actieplan voor energie-efficiëntie

FOD

Federale Overheidsdienst

UCM

Union des Classes Moyennes

EU

Europese Unie

LTVDO

Langetermijnvisie 2050 voor Duurzame Ontwikkeling
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