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Introduction
Dans le but de stimuler les exportations, la croissance et l’emploi, l’Union
européenne (UE) aide ses entreprises à
accéder aux marchés des pays tiers. Un
des aspects de cette assistance est la
lutte contre les barrières commerciales1
dressées par les pays tiers, qui empêchent ou limitent cet accès. Au fil des
ans, l’UE s’est dotée de mécanismes et
d’instruments transversaux visant à lutter contre ces barrières. Un des plus importants mécanismes mis en place par
l’UE est sans conteste la stratégie d’accès aux marchés des pays tiers et ses
deux principaux piliers, que sont le partenariat et la base de données connue
aujourd’hui sous le nom de « Access2Markets ». Parmi les instruments mis
en place par l’UE, qui se présentent
en fait sous la forme de règlements de

base de l’UE, les plus notables sont le
règlement « obstacles au commerce » et
le règlement « mise en œuvre ». Dans
un avenir proche, l’UE devrait également se doter de deux nouveaux instruments : le futur règlement « marchés
publics internationaux » et le futur règlement « anti-coercition ».
Des informations quantitatives et qualitatives plus globales sur les barrières

commerciales, auxquelles les exportateurs de l’UE sont confrontés sur les
marchés des pays tiers seront développées dans cet article. Les différents mécanismes et instruments susmentionnés
seront ensuite abordés, avec un accent
particulier quant à leurs aspects concrets
et pratiques. Le public cible auquel
s’adresse cet article, composé en grande
partie des entreprises de l’UE et belges
en particulier, pourra ainsi identifier les
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La lutte contre les barrières commerciales dressées par
les pays tiers : mécanismes et instruments transverseaux
mis en place au niveau de l’Union européenne

Informations quantitatives
et qualitatives globales sur
les barrières commerciales
auxquelles les exportateurs
de l’UE sont confrontés

Selon les informations communiquées
par la Commission européenne dans ses
deux derniers rapports2 sur les obstacles
au commerce et à l’investissement, 438
obstacles actifs dans 58 pays tiers étaient
recensés dans le système « Access2Markets » fin 2019 (425 obstacles dans 59
pays fin 2018). Nous reviendrons ci-après
plus en détails sur la manière dont les obstacles sont intégrés dans ce nouveau système de la Commission européenne. Fin
2019, les 6 premiers pays présentant le
plus d’obstacles étaient la Chine (38 obstacles), la Russie (31), l’Indonésie (25), les
Etats-Unis d’Amérique (24), l’Inde (23) et
la Turquie (23), ce qui était déjà le cas fin
2018. Fin 2019, les obstacles à la frontière3
(229) étaient plus nombreux que les obstacles après la frontière4 (188). En 2019,

un total de 40 obstacles (35 en 2018) ont
été intégralement ou partiellement levés
dans 22 pays tiers différents (25 en 2018).
En valeur, la suppression des obstacles au
cours de la période 2014-2018 a généré
environ 8 milliards d’euros d’exportations
supplémentaires pour les entreprises de
l’UE en 2019. L’analyse n’englobe pas les
obstacles supprimés en 2019, car il faut
au moins une année complète de données après la suppression des obstacles
pour déterminer l’effet sur le commerce.

Stratégie d’accès aux
marchés des pays tiers
En 1996, l’UE a officiellement lancé
sa stratégie d’accès aux marchés des
pays tiers, afin de faciliter l’application
des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux et de garantir que
les entreprises de l’UE aient accès à
ces marchés5. Deux ans plus tard, en
1998, l’UE déterminait les actions à
entreprendre en la matière par la Commission européenne. C’est à cette occasion que le comité consultatif sur
l’accès aux marchés (ou « Market Access Advisory Committee » en anglais) et la base de données sur l’accès aux marchés (ou « Market Access

Database » en anglais) ont été créés6.
En 2007, la stratégie a été consolidée
par la mise en place d’un partenariat
renforcé pour un meilleur accès aux
marchés et une refonte de la base de
données7. En 2015, cette stratégie a
été confirmée par la Commission européenne dans sa communication sur les
grandes orientations de l’UE en matière
de commerce et d’investissement8. En
octobre 2020, le contenu de la base de
données sur l’accès aux marchés a été
transféré vers un nouveau système appelé « Access2Markets ». Dans sa dernière communication sur les grandes
orientations de l’UE en matière de
commerce et d’investissement, publiée
en février 20219, la Commission européenne a une nouvelle fois confirmé
l’importance de la stratégie, avec un
accent encore plus important mis sur
la mise en œuvre des règles inscrites
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différents moyens d’action et éventuellement prendre part aux actions au niveau européen, destinées à améliorer
l’accès aux marchés des pays tiers.
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dans les accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux et, à cette fin, sur
la pleine exploitation des outils informatiques (comme « Access2Markets »)
et instruments législatifs (comme le règlement « mise en œuvre » ou le futur
règlement « marchés publics internationaux »). Afin de traduire son engagement en faveur de la mise en œuvre
des règles, la Commission européenne
a créé une fonction de responsable
européen du respect des règles du
commerce (« Chief Trade Enforcement
Officer » en anglais). Cette fonction est
actuellement assurée par le directeur
général adjoint de la direction générale
du commerce (DG Trade).
Aujourd’hui, la stratégie d’accès aux
marchés des pays tiers est donc composée du partenariat et du système
« Access2Markets ». Nous verrons ciaprès que les deux sont étroitement
liés.
Le partenariat entre les entreprises de
l’UE, la Commission européenne et les
Etats membres de l’UE est une plateforme qui agit en tant que principal
point d’entrée pour l’identification et
l’analyse des obstacles. Elle permet de

mieux prioriser les obstacles à traiter
et elle facilite la coordination en vue
d’élaborer des stratégies (actions, initiatives, …) communes (réunions UEpays tiers concerné(s), conversations
téléphoniques, lettres, courriels, …).
Un des éléments essentiels du partenariat, schématisé ci-dessous, est le
partage et la circulation rapide des informations sur les obstacles au commerce.
A Bruxelles, le comité consultatif de la
Commission européenne sur l’accès aux

marchés (« Market Access Advisory Committee » ou « MAAC » en anglais) joue un
rôle essentiel en matière de coordination
destinée à élaborer des stratégies communes. Chaque mois, les entreprises de
l’UE (le plus souvent représentées par les
fédérations européennes), la Commission
européenne et les Etats membres de l’UE
se réunissent au sein de ce comité, afin
d’échanger des informations sur les barrières rencontrées dans les pays tiers, de
se concerter sur la manière de les traiter et
de développer des stratégies diverses en
vue de les éliminer ou d’en atténuer les ef-

En 2020, selon les observations du service Commerce et Investissements internationaux du SPF Economie, 125 mesures
différentes liées à 26 pays tiers différents
ont été abordées au MAAC. 4 pays se
sont particulièrement distingués : la Corée
du Sud (15 barrières sur les 125), la Turquie (15), la Chine (14) et la Russie (13).
En 2019, la Russie, la Chine, les Etats-Unis

d’Amérique et l’Inde s’étaient particulièrement distingués. En 2020, toujours selon
les observations du SPF Economie, parmi ces 125 mesures, un peu moins de la
moitié présentaient des intérêts belges. Eu
égard à ces derniers, 10 pays se sont particulièrement distingués : la Corée du Sud,
la Russie, la Chine, la Turquie, la Colombie,
l’Indonésie, le Liban, le Maroc, le Mexique
et les Philippines. Les produits animaux
et végétaux étaient les plus affectés (le
lait, le bœuf, le porc, les volailles, les fruits
et légumes, les frites) suivis des produits
pharmaceutiques et des produits textiles.
Citons aussi les machines et les marchés
publics. En 2019, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, la Turquie, la Corée du Sud, le
Japon, la Chine, la Colombie et l’Indonésie s’étaient particulièrement distingués.
Les produits animaux et végétaux étaient

également les plus affectés, suivis des produits pharmaceutiques. Citons aussi les
produits textiles, les machines, le diamant,
les services maritimes et les marchés publics.
Les équipes d’accès aux marchés basées
dans les pays tiers et rassemblant des représentants des entreprises de l’UE, de
la Commission européenne et des Etats
membres de l’UE jouent également un
rôle important en matière de coordination. Régulièrement, chaque équipe se réunit afin d’échanger des informations sur
les barrières rencontrées dans le pays tiers
dans lequel elle est installée, de se concerter et de développer des stratégies. Grâce
à leur proximité avec les autorités locales,
les équipes peuvent plus facilement dialoguer avec ces autorités en vue de ré-
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fets négatifs. La Belgique y est représentée
par le Service public fédéral (SPF) Affaires
étrangères et le SPF Economie. Les interventions de la Belgique aux réunions du
MAAC sont définies lors de réunions de
coordination intra-belges organisées par
le SPF Affaires étrangères, lesquelles rassemblent entre-autres les deux SPF susmentionnés et les régions. Avant chaque
réunion de coordination intra-belge, le
service « Commerce et Investissements
internationaux » du SPF Economie transmet l’ordre du jour de la réunion du MAAC
aux fédérations belges10 afin que celles-ci
puissent communiquer leurs éventuels
commentaires, demandes ou questions.
Chaque MAAC fait l’objet d’un rapport par
ce service et est transmis aux fédérations
belges et aux autorités belges concernées.
Le SPF Affaires étrangères procède de la
même manière avec les postes diplomatiques belges établis dans les pays tiers.
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soudre rapidement les difficultés. Lorsque
les équipes ne parviennent pas à résoudre
localement les problèmes, les informations
peuvent alors être transmises au MAAC.
L’information peut aussi être redirigée du
MAAC vers l’équipe lorsqu’un traitement
local est jugé plus approprié. Tout dépend
du cas à traiter. Comme le montre le schéma ci-dessus, l’information doit circuler
dans les deux sens.
Comme déjà annoncé, le contenu de la
base de données sur l’accès aux marchés
a été récemment transféré vers lenouveau
système « Access2Markets ». Lancé par
la Commission européenne en octobre
2020, ce portail gratuit fournit aux exportateurs et importateurs de l’UE des informations, produit par produit, sur les droits
de douanes et autres taxes, les procédures
douanières, les exigences applicables aux
produits et les règles d’origine. Le fait de
respecter les règles d’origine peut conduire
à des taux réduits pour les importations ou
exportations. Aussi, le système comprend
également un outil d’auto-évaluation pour
aider les entreprises de l’UE à comprendre
et à appliquer les règles d’origine. Il s’agit du
système ROSA (« Rules of Origin Self-Assessment »). « Access2Markets » contient
également des informations sur les barrières commerciales déjà signalées auprès

de la Commission européenne. Les entreprises de l’UE peuvent y utiliser le « Single
Entry Point » pour signaler des nouvelles
barrières à la Commission européenne
(voir la capture d’écran ci-dessous). Si l’entreprise qui fait le signalement souhaite
que l’Etat membre dont elle relève puisse
suivre le dossier dans le cadre du partenariat (notamment au sein du MAAC et de
l’équipe d’accès concernée), elle peut lui
transmettre une copie des informations signalées. Au niveau belge, les informations

signalées à la Commission européenne
peuvent être transmises en copie à la
coordination intra-belge. Les entreprises
belges peuvent utiliser à cet effet l’adresse
tradepolinfo@economie.fgov.be. Ce qui
précède vaut également si c’est une fédération belge qui fait le signalement.
Ci-dessous : extrait du formulaire en
ligne (« Market access complaint form ») à
utiliser pour signaler des nouvelles barrières à la Commission européenne.
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Instruments transversaux
visant à lutter contre les
barrières
Comme déjà annoncé, parmi les instruments, qui se présentent en fait sous la
forme de règlements de base de l’UE,
les plus notables sont le règlement
« obstacles au commerce », le règlement « mise en œuvre » et les futurs
règlements « marchés publics internationaux » et « anti-coercition ».

Le règlement « obstacles au
commerce »
Le règlement « obstacles au commerce »11
(« Trade Barriers Regulation » ou « TBR » en
anglais) permet à une entreprise ou une
fédération de l’UE qui estime avoir subi
un préjudice en raison d’un obstacle au
commerce de déposer une plainte auprès
de la Commission européenne. Lorsque la
plainte est jugée recevable par la Commission européenne, celle-ci ouvre une procédure TBR (qui comprend une enquête
menée par la Commission) qui peut déboucher sur l’élimination des problèmes visés dans la plainte (c’est le cas par exemple
lorsque le pays tiers supprime ses mesures
ou pratiques problématiques au cours de

la procédure TBR) ou sur l’engagement de
procédures12 permettant le cas échéant
d’instituer des mesures de politique commerciale13 (c’est le cas par exemple lorsque
le pays tiers maintient ses mesures ou pratiques problématiques). Ainsi, la procédure
TBR ne concerne pas la mise en œuvre
des mesures de politique commerciale à
proprement parler. Les décisions relatives
à l’application de la procédure TBR sont
prises au sein du comité « obstacles au
commerce » (« Trade Barriers Committee »
ou « TBC » en anglais) de la Commission
européenne. Lorsque la Belgique doit voter au TBC dans le cadre de l’application
de la procédure TBR, les votes sont définis lors de réunions de coordination organisées par le SPF Affaires étrangères.
Ces réunions de coordination intra-belge
rassemblent entre-autres les SPF Affaires
étrangères et Economie et les régions. La
Belgique est représentée au TBC par les
deux SPF susmentionnés.
Entre 2017 et aujourd’hui, trois plaintes
ont été déposées au titre de la procédure
TBR. En avril 2017, le CEPI (« Confederation of European Paper Industries ») a
déposé une plainte concernant une mesure de la Turquie appliquée sur le papier
non couché sans bois au titre de son système de surveillance des importations.

En décembre 2017, la Turquie a annulé
ladite mesure. En février 2018, la Commission européenne a proposé de suspendre la procédure TBR initiée en juillet
2017, en raison du maintien du système
de surveillance des importations (risque
de réapparition de la mesure d’application). Les Etats membres rassemblés au
sein du TBC ont approuvé la suspension
de la procédure proposée par la Commission14. La seconde plainte concernait
des obstacles au commerce mis en place
par l’Arabie saoudite et ayant une incidence sur les importations de carreaux
en céramique en Arabie saoudite. Enfin,
la troisième concernait des obstacles au
commerce mis en place par le Mexique et
ayant une incidence sur les exportations
mexicaines de « Tequila ». Pour l’Arabie
saoudite et le Mexique, la Commission
européenne a jugé bon de laisser les procédures TBR temporairement ouvertes15
et en a informé le TBC. Aucun vote n’a
encore eu lieu dans ces deux dossiers.
Les trois dossiers abordés au paragraphe
précédent étaient déjà suivis par le
MAAC avant d’arriver sur la table du TBC.
Le MAAC considère, par exemple, que le
système de surveillance des importations
de la Turquie est un obstacle prioritaire.
Ils continueront à être suivis par ces deux

Le règlement « mise en œuvre »
Le règlement « mise en œuvre » (« Enforcement Regulation »16 en anglais)
concerne, comme son nom l’indique, la
mise en œuvre des mesures de politique
commerciale de l’UE, en réaction à des
mesures commerciales restrictives de
pays tiers ayant pour effet de retirer des
avantages dont des entreprises de l’UE
bénéficient en application d’accords commerciaux internationaux, régionaux ou
bilatéraux. L’UE peut par exemple utiliser
ce règlement pour prendre des mesures
de politique commerciale lorsque cellesci ont été autorisées par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) à l’issue
d’une procédure de règlement des différends (procédure qui peut par exemple
concerner un obstacle au commerce).
L’UE peut aussi l’utiliser pour prendre des
mesures auxquelles l’application d’une
mesure de sauvegarde par un pays tiers
peut donner droit en vertu des règles de
l’OMC ou des règles incluses dans des

accords régionaux ou bilatéraux. Lorsque
l’UE a, par exemple, imposé des mesures
suite à une sauvegarde imposée par un
pays tiers, l’UE et le pays tiers concerné
peuvent alors tenter de dialoguer, en vue
d’annuler leurs mesures respectives et rétablir ainsi les conditions d’accès aux marchés qui existaient avant la sauvegarde.
Les décisions relatives à l’application du
règlement « mise en œuvre » sont également prises au sein du comité « obstacles au commerce » (« Trade Barriers
Committee » ou « TBC » en anglais).
Lorsque la Belgique doit voter au TBC
dans le cadre de l’application du règlement « mise en œuvre », les votes
sont aussi définis lors des réunions de
coordination intra-belges du SPF Affaires étrangères annoncées plus haut.
La Belgique est représentée au TBC par
les deux SPF susmentionnés.
Ce règlement « mise en œuvre » a été appliqué suite aux droits additionnels (fonctionnant comme une sauvegarde) imposés en 2018 par les Etats-Unis d’Amérique
sur l’acier (25% ad valorem) et l’aluminium
(10% ad valorem) au titre de la « Section
232 of the Trade Expansion Act of 1962 ».
D’après les Etats-Unis, ces droits additionnels étaient nécessaires pour des raisons

de sécurité nationale. D’après la Commission européenne, ces mesures américaines visaient 6,4 milliards d’euros d’exportations européennes17. En réaction à
ces droits mis en place par les Etats-Unis,
l’UE a lancé une procédure de règlement
des différends à l’OMC et décidé d’imposer également, au titre du règlement
« mise en œuvre », des droits additionnels
(appelés aussi mesures de rééquilibrage)
proportionnés sur une série de produits
originaires des Etats-Unis18 : une première
liste de produits originaires des EtatsUnis (équivalente à 2,8 milliards d’euros)
ont été imposés en juin 2018 entre 10
et 25% ad valorem ; une seconde liste de
produits (équivalente à 3,6 milliards d’euros) devaient être imposés en juin 2021
entre 10 et 50% ad valorem. Cette seconde imposition a finalement été temporairement suspendue19 par l’UE, en raison
d’un arrangement conclu entre l’UE et les
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comités, car l’un n’empêche pas l’autre.
Si les entreprises belges ont encore des
commentaires concernant ces dossiers,
elles peuvent les transmettre à la Commission européenne ainsi qu’à l’adresse
tradepolinfo@economie.fgov.be.

Ce règlement « mise en œuvre » a également été appliqué dans le cadre du dossier Boeing. L’UE avait accusé les EtatsUnis d’Amérique d’octroyer à Boeing des
subventions incompatibles avec les obligations des Etats-Unis au titre des règles
de l’OMC. En octobre 2020, l’OMC a
autorisé l’UE à prendre des contre-mesures à l’égard des Etats-Unis pour un
montant ne dépassant pas, au total, un
peu moins de 4 milliards de dollars par
an. En novembre 2020, l’UE a imposé, au
titre du règlement « mise en œuvre », des
droits additionnels entre 15 et 25% ad
valorem sur une série de produits originaires des Etats-Unis21. En octobre 2019,
dans le cadre du dossier des subventions

accordées par l’UE à Airbus, les EtatsUnis avaient été autorisés par l’OMC à
prendre des contre-mesures à l’égard de
l’UE pour un montant ne dépassant pas,
au total, un peu moins de 7,5 milliards de
dollars par an. Toujours en octobre 2019,
les Etats-Unis avaient alors imposé des
droits additionnels entre 10 (passés à 15
par après) et 25% ad valorem sur une liste
de produits en provenance de l’UE. Bien
que les procédures à l’OMC étaient distinctes l’une de l’autre, les affaires Boeing
et Airbus sont pourtant bel et bien interconnectées. En effet, en juin 2021, l’UE
et les Etats-Unis ont conclu un arrangement sur un cadre de coopération pour
les aéronefs civils gros porteurs, dans
lequel les deux parties font part de leur
intention de suspendre l’application de
leurs contre-mesures pour une période

de cinq ans. A compter du 11 juillet 2021,
l’UE et les Etats-Unis ont suspendu leurs
contre-mesures pour une période de cinq
ans22. Celles-ci recommenceront à s’appliquer effectivement à compter du 11 juillet 2026 inclus. Ce cas montre une nouvelle fois que l’application du règlement
« mise en œuvre » peut avoir finalement
un effet positif sur l’accès aux marchés.
Les mesures « Section 232 of the Trade
Expansion Act of 1962 » des Etats
Unis et les contre-mesures prises par
les Etats-Unis dans le cadre du dossier
Airbus sont également suivies par le
MAAC. En février 2021, le MAAC avait
décidé de les considérer comme des
obstacles prioritaires. Si les entreprises
belges ont encore des commentaires
concernant ces mesures des Etats-Unis,

© Mike Mareen - Adobe Stock

commerciales

lutte contre les barrières

La

01

Etats-Unis en mai 202120 et qui concerne
entre autres l’élimination des mesures restrictives américaines et européennes susmentionnées. Ladite suspension durera
en principe jusque fin novembre 2021, ce
qui est considéré comme une période suffisante pour atteindre cet objectif. Du côté
des Etats-Unis, aucune mesure n’a encore
été modifiée. Ce cas montre que l’application du règlement « mise en œuvre » peut
finalement amener deux partenaires commerciaux à dialoguer en vue de rétablir
des conditions d’accès aux marchés qui
avaient été déséquilibrées.

Les règlements « marchés publics internationaux » (« International Procurement Instrument » ou « IPI » en anglais)
et « anti-coercition » (« Anti-Coercion
Instrument » en anglais) ne sont pas encore en vigueur.

Le règlement « marchés publics
internationaux »
En 2012, la Commission européenne a
adopté une proposition de règlement
« IPI » visant à lutter contre les restrictions discriminatoires appliquées par
des pays tiers vis-à-vis des entreprises
de l’UE dans le domaine des marchés
publics. Les opérateurs économiques
originaires de pays tiers appliquant de
telles restrictions ne pourraient plus
accéder aussi librement aux marchés
publics de l’UE, et ce, jusqu’au moment
de la levée des restrictions par les pays
tiers. Suite à des réserves exprimées
au sein du Conseil de l’UE, relatives
entre autres à la charge administrative,
la Commission a modifié sa proposition en 201623. Début 2019, les discussions étaient bloquées au sein du

Conseil de l’UE. Partant de ce constat
et soucieux de préserver les intérêts
de l’UE face aux pratiques déloyales
des pays tiers, le Conseil européen a
demandé une reprise des discussions
au sein du Conseil de l’UE. Suite à
cette impulsion, le Conseil de l’UE a
intensifié ses discussions et a pu s’accorder sur un texte de compromis. A
cet égard, il est important de souligner
que le service Commerce et Investissements internationaux de la direction
générale Analyses économiques et
Economie internationale (SPF Economie) a formulé une proposition originale et intégrée qui, après avoir été validée par les instances nationales, est
devenue la position belge avant d’être
reprise et intégrée comme élément
principal dans le texte de compromis
du Conseil de l’UE. Cette contribution
a donc eu un impact déterminant pour
aboutir à une conclusion positive de
ce dossier qui était dans l’impasse depuis de nombreuses années. Ce texte
pourrait encore être amendé car il devra faire l’objet d’une négociation avec
le Parlement européen. Cette négociation entre le Conseil et le Parlement
devrait débuter avant la fin de l’année
2021. On ne sait pas à l’heure actuelle
quand le règlement entrera en vigueur.

Le règlement IPI est lié aux activités du
MAAC dans la mesure où les restrictions discriminatoires visées par l’IPI
tombent dans le champ d’action du
MAAC. Certaines sont déjà suivies par
le MAAC et reprises dans « Access2Markets ».

Le règlement « anti-coercition »
En octobre 2020, la Commission européenne s’est engagée à développer
rapidement un mécanisme de lutte
contre la coercition exercée à l’égard
de l’UE24. La Commission doit adopter sa proposition de règlement « anti-coercition » au plus tard à la fin de
202125, voire plus tôt, si une mesure
coercitive prise par un pays tiers le
justifie. Ce mécanisme permettrait de
lutter contre les mesures coercitives
de certains pays tiers. Il s’agit de pra-

© violetkaipa - Adobe Stock

commerciales

lutte contre les barrières

La

01

elles peuvent les transmettre à la Commission européenne ainsi qu’à l’adresse
tradepolinfo@economie.fgov.be.

commerciales

La

lutte contre les barrières

tiques visant à contraindre l’UE et/ou
ses Etats membres à adopter ou à retirer certaines mesures. Ces pratiques
peuvent inclure la menace ou le recours à des mesures coercitives, souvent sous la forme de restrictions au
commerce ou à l’investissement : droits
d’importation supplémentaires et discriminatoires, retards intentionnels, refus des autorisations nécessaires pour
faire des affaires, etc.
L’instrument anti coercition permettrait
de décourager ces pratiques et d’adopter
rapidement des contre-mesures si nécessaire. Mi-février 2021, la Commission
européenne a publié un court document
(« Inception Impact Assessment ») reprenant le contexte et les objectifs de ladite
initiative législative. Quelques options et
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une évaluation préliminaire de son impact étaient également reprises dans ce
document. La Commission européenne
a mené une consultation publique sur
ce document du 17 février au 17 mars
2021. 22 contributions ont pu être ainsi
recueillies. Entre le 23 mars et le 15 juin
2021, ladite initiative a fait l’objet d’une
consultation publique plus approfondie
et structurée (« Public consultation on an
EU Anti-Coercion Instrument »). Les informations glanées dans le cadre de ces
deux consultations aideront la Commission à élaborer sa proposition de règlement et l’analyse d’impact26 qui accompagnera cette proposition. Rappelons
qu’elle doit adopter cette dernière au
plus tard à la fin de 2021. Le règlement
« anti-coercition » est lié aux activités
du MAAC dans la mesure où les pra-

tiques visées par ce règlement tombent
dans le champ d’action du MAAC. Certaines sont déjà suivies par le MAAC et
reprises dans « Access2Markets ». Par
exemple, en juillet 2020, le MAAC a une
nouvelle fois examiné le cas préoccupant des exportations européennes de
boissons alcoolisées vers l’Indonésie. Les
produits de l’UE n’avaient toujours reçu
aucune licence en raison d’une interdiction silencieuse et sans fondement légal
imposée par l’Indonésie. L’Indonésie faisait ainsi pression sur l’UE afin que celleci change sa politique concernant l’huile
de palme.
En attendant d’en savoir un peu plus sur
les implications concrètes de l’IPI et du
mécanisme de lutte contre la coercition
exercée à l’égard de l’UE, les entreprises
de l’UE peuvent utiliser le « Single Entry
Point » pour signaler à la Commission
européenne des nouvelles restrictions
dans le domaine des marchés publics
ainsi que des nouvelles mesures coercitives. Si l’entreprise qui fait le signalement souhaite que l’Etat membre dont
elle relève puisse suivre le dossier, elle
peut lui transmettre une copie des informations signalées. L’entreprise peut
utiliser à cet effet l’adresse tradepolinfo@economie.fgov.be.

L’UE s’est dotée de mécanismes et d’instruments transversaux visant à lutter contre
les barrières commerciales auxquelles les
exportateurs de l’UE sont confrontés sur
les marchés des pays tiers. Un des plus
importants mécanismes mis en place par
l’UE est la stratégie d’accès aux marchés
des pays tiers et ses deux principaux piliers que sont le partenariat et le système
« Access2Markets ». Parmi les instruments
déjà utilisés par l’UE, les plus notables sont

le règlement « obstacles au commerce » et
le règlement « mise en œuvre ». Dans un
futur proche, l’UE devrait également se
doter d’un nouveau règlement « marchés
publics internationaux » et d’un nouvel instrument « anti-coercition ». Pour pouvoir
appliquer la stratégie et les différents instruments de manière utile, efficace et cohérente, la Commission européenne et les
Etats membres de l’UE ont plus que jamais
besoin de l’implication des entreprises de
l’UE. A cet égard, cet article pourrait permettre utilement aux entreprises belges
en particulier de mieux faire valoir leurs

informations (commentaires, questions,
plaintes, …), entre autres auprès des autorités belges, en vue d’améliorer leur accès
aux marchés des pays tiers.
Grégory CLAUDE, attaché
SPF Economie
Direction générale Analyses économiques et Economie internationale
Service Commerce et Investissements
internationaux

© Sapsiwai - Adobe Stock

commerciales

lutte contre les barrières

La

01

Conclusion

commerciales

1

Définition insérée dans le RÈGLEMENT (UE) 2015/1843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre
2015 : « Toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d’intenter une
action est consacré par les règles commerciales internationales ; un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à
éliminer l’effet de la pratique en question ». 

2

Cf. RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les obstacles au commerce et
à l’investissement : 1er janvier 2018 – 31 décembre 2018 (COM(2019) 271 final du 17/06/2019) + RAPPORT DE LA
COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les obstacles au commerce et à l’investissement : 1er
janvier 2019 – 31 décembre 2019 (COM(2020) 236 final du 15/06/2020). 

3

A la frontière = mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), hausses tarifaires et restrictions quantitatives, procédures
administratives et licences d’importation, taxes et restrictions à l’exportation, mesures de défense commerciale non
conformes aux obligations internationales. 

4

Après la frontière = obstacles techniques au commerce (OTC), droits de propriété intellectuelle, marchés publics, restrictions appliquées aux services et investissements européens. 

5

Cf. COM(96)53 du 14/02/1996. 

6

Cf. 98/552/CE du 24/09/1998. 

7

Cf. COM(2006)567 du 04/10/2006 + COM(2007)183 du 18/04/2007. 

8

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS – Le commerce pour tous : Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable (COM(2015) 497 final du 14/10/2015). 

9

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS – Réexamen de la politique commerciale : Une politique commerciale ouverte,
durable et ferme (COM(2021) 66 final du 18/02/2021). 
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Actuellement, la liste de diffusion compte une centaine de fédérations belges. 

11

RÈGLEMENT (UE) 2015/1843 du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier
celles instituées sous l’égide de l’OMC. 

12

Comme une procédure de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

13

Il s’agit de « contre-mesures ». Exemples : relèvement des droits de douane existants ; instauration de restrictions quantitatives … 

14

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2018/322 DE LA COMMISSION du 2 mars 2018 suspendant la procédure d’examen concernant des obstacles au commerce consistant en des mesures adoptées par la République de Turquie qui affectent les échanges de
papier non couché sans bois. 

15

Consultez les deux rapports de la Commission européenne pour plus de détails : https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/
may/tradoc_159564.pdf et https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/may/tradoc_159563.pdf 

16

RÈGLEMENT (UE) 654/2014 du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des
règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires
en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par
les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’OMC. 

17

Importations américaines en provenance de l’UE-28 en 2017 de produits en acier et en aluminium visés par les mesures de la
Section 232. Ces chiffres incluent le Royaume-Uni. 

18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/886 DE LA COMMISSION du 20 juin 2018 concernant certaines mesures de
politique commerciale visant certains produits originaires des Etats-Unis d’Amérique, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/724. 

19

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/866 DE LA COMMISSION du 28 mai 2021 suspendant les mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/886. 

20

Joint European Union-United States Statement on addressing global steel and aluminum capacity Brussels, 17 May 2021. 
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1646 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2020 relatif à des mesures de politique
commerciale concernant certains produits originaires des Etats-Unis d’Amérique à la suite du règlement d’un différend commercial
relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce. 

22

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1123 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2021 suspendant les mesures de politique
commerciale concernant certains produits originaires des Etats-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE)
2020/1646 à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends
de l’Organisation mondiale du commerce + US Federal Register / Vol. 86, No. 129 / Friday, July 9, 2021 / Notices / 36313. 

23

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers – COM(2016) 34 final du
29/01/2016 – 2012/0060(COD). 

24

Joint Declaration of the Commission, the Council and the European Parliament on an instrument to deter and counteract coercive
actions by third countries (JO C49/1 du 12/02/2021). 

25

STATE OF THE UNION 2020 – Letter of Intent to President David Maria Sassoli and to Chancellor Angela Merkel. 

26

Reprend les options et indique celles que la Commission veut conserver et pourquoi. 
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en aardgas

Joke Brecx

Inleiding
Dit artikel beschrijft het sociaal tarief
voor elektriciteit en aardgas, een goedkoper tarief voor personen die zich in
een precaire situatie bevinden. Eerst
volgt een voorafgaandelijke omschrijving van deze beleidsmaatregel op federaal niveau en het maatschappelijke
belang van dit instrument.
Dit voornaamste invalshoek van dit artikel
is evenwel een overzichtelijke beschrijving
van de organisatie van de automatische
toekenning van dit tarief en van de cruciale rol die de FOD Economie – meer in
het bijzonder de Algemene Directie Energie (in samenwerking met de ICT dienst en
andere instanties) hierbij speelt.
Tot slot wordt stilgestaan bij het toepassingsveld. Ten gevolge van de tijdelijke
uitbreiding naar klanten met het recht
op de verhoogde tegemoetkoming, is

het aantal rechthebbenden van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
bijna verdubbeld tot ongeveer één vijfde van de bevolking.

Wat is het sociaal
tarief voor Elektriciteit
en aardgas?
Het sociaal tarief is een maatregel om
personen of gezinnen die behoren tot
bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/
of aardgasrekening te betalen. Voor deze
mensen is het een gunstig tarief voor
elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek
in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen ook geen huurgeld voor hun
elektriciteits- en/of aardgasmeter. Het
tarief wordt vier keer per jaar berekend

door de federale regulator voor energie,
de Commissie voor de Regulering van
de Elektriciteit en het Gas (CREG) op
basis van de laagste commerciële energietarieven en distributienettarieven op
het moment van de berekening. Het sociaal tarief is een all-in prijs, het omvat
de energiecomponent, de distributie- en
transmissienettarieven (voor elektriciteit) en de transport- en distributienettarieven (voor aardgas).
Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang het gezin beschikt over
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Het sociaal tarief voor elektriciteit

In de strijd tegen energiekwetsbaarheid is
het belangrijk om de laagst mogelijke energieprijzen vast te leggen voor een aanzienlijk deel van de gezinnen. Dat is de rol van
het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Dit wordt bevestigd in een studie van de
FOD Economie, van energiearmoede tot
energiekwetsbaarheid1, dat aantoont dat
zonder het sociaal tarief kwetsbare gezinnen niet meer zouden kunnen voorzien in
hun basisvoorzieningen. Als vierde vaststelling in deze studie wordt gesteld: “Door
het bestaan van een sociaal tarief kan de
energiekwetsbaarheid voor huisvesting
drastisch beperkt worden zonder de CO2-uitstoot in het gedrang te brengen. Gezien de stagnatie van het energieverbruik
“dat onontbeerlijk is voor een fatsoenlijk
levenspeil” van de armste gezinnen in hun
huisvesting zou de energiearmoede zonder het sociaal tarief exploderen.”.
Op het moment van de bepaling is het
sociaal tarief steeds het laagste tarief
op de markt. Op jaarbasis kan een gemid¬deld gezin enkele honderden euro’s
uit¬sparen, doordat zij genieten van het
sociaal tarief. Afhankelijk van woonplaats,

de grootte van het gezin, het verbruik enzovoort is dit per jaar gemiddeld 500 €.
Het sociaal tarief is ook opgenomen in de
prijsvergelijkers van de regionale regulatoren, zodoende een gezin op basis van
de eigen situatie zelf het voordeel kan nagaan in vergelijking met andere tarieven:

FOD Economie die om de drie maanden
de energieleverancier informeert welke
klanten het sociaal tarief kunnen genieten. 85% van de energiecontracten kunnen automatische verwerkt worden.

• In Brussel: BRUGEL, via de BRUSIM:
www.brusim.be

automatische toepassing

• In Vlaanderen: VREG, via de V-test:
www.vtest.vreg.be
• In Wallonië: CWAPE, via COMPACWAPE: www.compacwape.be
• https://www.creg.be/en
Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast. Het is de

Hoe werkt de
van het sociaal tarief
voor elektriciteit en
aardgas?

De automatische toepassing van het
sociaal tarief steunt op een trimestriële uitwisseling van gegevens. Ieder trimester ontvangt de FOD Economie de
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een enkelvoudige teller (dagteller), een
tweevoudige teller (dag- en nachtteller),
of uitsluitend een nachtteller. Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.

• De rechten (sociale statuten die het
recht op het sociaal tarief openen),
• de huidige energiecontracten,
• de persoonsgegevens van het rijksregister.
Trimestriële verwerking start telkens de
maand volgend op het trimester:
• In april worden de rechten en contracten van het eerste trimester verwerkt en een sociaal tarief toegepast
vanaf 1 januari;
• In juli worden de rechten en contracten van het tweede trimester verwerkt en een sociaal tarief toegepast
vanaf 1 april;
• In oktober worden de rechten en
contracten van het derde trimester
verwerkt en een sociaal tarief toegepast vanaf 1 juli;
• In januari worden de rechten en contracten van het vierde trimester van het
voorgaande jaar verwerkt en een sociaal tarief toegepast vanaf 1 oktober.
Het automatiseringproces wordt beheerd door de ICT dienst van de FOD
Economie en gecoördineerd door de
Algemene Directie Energie. Ondanks

het geautomatiseerde proces is er ieder
trimester nood aan een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren om de trimestriële verwerking van gegevens te doen slagen.
Deze uitwisseling van gegevens en het
elektronisch updaten van de databanken,
neemt ongeveer 3 weken in beslag en verloopt in de volgende verschillende fasen :

Fase 1: Gegevensuitwisseling
De energieleveranciers sturen 1 keer
per jaar hun volledige klantenbestand
en 4 keer per jaar een mutatiebestand
(wijzigingen van het betreffende trimester) door naar de FOD Economie.
Op dit ogenblik zijn er 30 energieleveranciers goed voor in totaal 5.185.462
residentiële elektriciteitscontracten en
3.115.448 aardgascontracten.
Het Rijksregister (RR) stuurt 4 keer per
jaar een mutatiebestand door naar de
FOD Economie. In totaal worden op
die wijze de gegevens van meer dan
5.000.000 gezinnen op trimestriële basis bijgewerkt in de databank.
De energieleveranciers en het RR kunnen
tot de 10de van het trimester hun bestand
uploaden naar de FOD Economie

Fase 2: identificatie
De FOD Economie gaat in een eerste fase op zoek naar welke burger
er bij welk contract hoort. Hiervoor
ontvangt de FOD Economie om de
drie maanden de klantenbestanden
van alle energieleveranciers, distributienetbeheerders en de persoonsgegevens van alle burgers van België
uit het Rijksregister. Voor elk contract (afsluitingspunt) uit de klantenbestanden wordt gezocht naar een
overeenkomst met een persoon uit
het Rijksregister (een burger wordt
geïdentificeerd door een rijksregisternummer).Het zoeken van een
overeenkomst gebeurt op basis van
de gekende persoonsgegevens in
beide bestanden: naam, voornaam,
adres, geboortedatum en eventueel
het rijksregisternummer.
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nodige informatie, met betrekking tot
het voorgaande trimester, wat betreft:

Het sociaal tarief kan dan ook niet auto¬matisch worden toegekend aan de
klant die rechthebbende is. Niet herkennen staat gelijk aan niet automatisch
toeken¬nen.
Deze tweede fase leidt de contracten
waarvoor een overeenkomst is gevonden in het rijksregister tot de 2 volgende
fases van de automatische toepassing
die hierna geanalyseerd worden.

Fase 3: bevraging
Kruispuntbank Sociale
Zekerheid
Fase 2 kan leiden tot 2 resultaten: of er
wordt een overeenkomst gevonden tussen de gegevens van het rijksregister en
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De kwaliteit van de identificatiegegevens van de klanten bij hun energieleverancier(s) is essentieel om de automatische toekenning mogelijk te
maken. Indien een klant zich bij een
energieleverancier of distributienetbeheerder aanmeldt met een naam,
voornaam, geboortedatum of eventueel een rijksregisternummer, die erg
verschillend zijn van de persoonsgegevens uit het Rijksregister (of op de
identiteitskaart), is het onmogelijk zijn/
haar contract te linken aan een burger.
de energieklanten, of er wordt geen overeenkomst gevonden. …. Enkel diegenen
waarvoor een overeenkomst is gevonden worden in de volgende fase (fase 3)
opgenomen, om via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid (KSZ) na te
gaan of de burger of een lid van zijn gezin behoort tot één van de categorieën
die het recht openen op het sociaal tarief en zo ja voor welke periode. De KSZ
wordt hiervoor gevoed met informatie
van de authentieke bronnen, namelijk
de OCMW ’s (via de Programmatorische
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie), de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap, de Vlaamse Sociale Bescherming

(Zorgkas), Iriscare, les Organismes d’Assurance de Wallonie, dienst Opgroeien
(Zoë) en de Federale Pensioendienst. De
sociale instellingen kunnen tot de 15de
van het trimester hun bestand uploaden
naar de KSZ.

Fase 4: verwerking KSZ
De KSZ zal aanduiden welke van deze
klanten in aanmerking komen voor de
categorieën (sociale statuten) en welke
periode de authentieke bron bepaalt.
De FOD Economie wordt niet geïnformeerd over de oorsprong van het
recht (authentieke bron) of de persoon
die het recht binnen het gezin opent.

elektriciteit en aardgas

sociaal tarief voor

Het

Schema automatische toepassing sociaal tarief

Welke categorieën
openen het recht op
de toepassing van het
sociaal tarief voor

elektriciteit en aardgas?

gekend is bij de FOD Economie en dit
tot op het einde van het lopende kalenderjaar.

Het sociaal tarief voor elektriciteit en
aardgas is een afgeleid recht van een
sociaal statuut die de burger kan genieten wanneer het een specifieke
tegemoetkoming krijgt. Om van het
sociaal tarief te kunnen genieten moeten de residentiële energieklanten behoren tot specifieke categorieën. Het
zijn de betrokken sociale instellingen
die bevoegd zijn om te beslissen dat
de burger recht heeft op de specifieke
tegemoetkoming (sociaal statuut):

Dit recht kan jaarlijks verlengd worden.
Als de klant geen recht heeft, wordt er
niets gemeld aan de energieleverancier.

• Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW): bijvoorbeeld
leefloon;

Als de klant rechthebbende was tijdens
het kalenderjaar X, maar geen rechthebbende meer is tijdens het kalenderjaar
X+1, wordt er eveneens niets (meer)
gemeld aan de energieleverancier.

• FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ
DGPH): bijvoorbeeld een inkomensvervangende tegemoetkoming

02
Fase 5: antwoord
energieleveranciers
Na het ontvangen van het antwoord
van de KSZ, kan de FOD Economie
aan de energieleveranciers en distributienetbeheerders meedelen voor
welke contracten het sociaal tarief
moet toegekend worden en voor welke periode. Het sociaal tarief wordt
telkens toegekend vanaf de eerste
dag van het trimester waarin het recht

• Vlaamse Sociale bescherming (Zorgkas): een zorgbudget voor ouderen
met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan
• AVIQ – Agence Wallonne pour une
Vie de Qualité : een tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden
• Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie: een zorgtoeslag voor kinderen
met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score
van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)
• Federale Pensioendienst (FPD): bijvoorbeeld een inkomensgarantie
voor ouderen (IGO);
Deze categorieën kunnen automatisch
genieten van het sociaal tarief. Daarnaast
is er nog een bijkomende voorziening
voor huurders van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas
afhangt van een collectieve installatie,
in een gebouw dat verhuurd wordt door
een sociale huisvestingsmaatschappij; de
gewestelijke huisvestigingsmaatschappij;
sociale verhuurkantoren erkend door de
gewestelijke regering (het Vlaamse Wo-

• occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

ningfonds, het Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie en het
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of het OCMW. De beheerder van het gebouw staat in voor de
toepassing en de aanvraag bij de leverancier. Het sociaal tarief is dan enkel van
toepassing voor aardgas.

Tijdelijke categorie

Het sociaal tarief is niet van
toepassing voor:

tegemoetkoming

• tweede verblijfplaatsen (andere
adressen dan uw domicilieadres);
• gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
• professionele klanten (bedrijven, organisaties …);

voor mensen met
een verhoogde

Personen met een “(verhoogde) tegemoetkoming van het ziekenfonds”:
hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief van 1 februari 2021 tot en met 31
december 2021. In 2021 voorzag de
minister van Energie een uitbreiding
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• IRISCARE, een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden
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voor personen met een laag inkomen
die via het RIZIV gekend zijn met het
recht op een verhoogde tegemoetkoming.
Deze categorie is intussen voor het
eerst opgenomen in de huidige automatische toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, via
de driemaandelijkse bijwerking die van
start ging op 10 april 2021. De energieleverancier zal het sociaal tarief retroactief toepassen voor mensen die
recht hebben via deze categorie vanaf
1 februari 2021 (indien het recht ten
laatste op datum van 1 februari 2021
van start is gegaan).
Analyses toonden aan dat deze uitbreiding naar RVT-klanten ongeveer een
verdubbeling van het aantal beschermde klanten zou vertegenwoordigen.
Deze verwachte evolutie wordt bevestigd met onderstaande cijfers.
De gegevens over contracten met sociaal tarief betreffen enkel geautomatiseerde beschermde klanten, klanten
met het sociaal tarief via een papieren
attest zijn hier niet in opgenomen. Bovenvermelde cijfers kunnen dubbels

bevatten (verhuizingen, leverancierswissels, …).
Voor het eerste trimester van 2021
leidt de uitbreiding van het sociaal tarief naar RVT-klanten tot een respectieve toename van het aantal beschermde klanten van 264.731 voor aardgas
en van 417.192 voor elektriciteit. Dit
is een stijging van bijna 80 % van het
aantal beschermde klanten. Met dit in
gedachten zal de stijging in werkelijkheid echter groter zijn omwille van de
volgende redenen
• een aantal klanten met een RVT-statuut konden niet geautomatiseerd
worden en zullen een papieren attest naar hun leverancier sturen om
het sociaal tarief te kunnen genieten;

Cijfers FOD Economie2

• een bepaald aantal klanten zal ook
het RVT-statuut verkrijgen en dus
ook het sociaal tarief in tweede, derde en vierde trimester 2021.
De verdubbeling van het aantal gegevens dat het systeem moet verwerken,
heeft geen invloed gehad op de tijdspanne van het proces, ondanks dat
de verwerking niet volledig gelijk verloopt. Om recht te hebben op de tijdelijke uitbreiding moet de energieklant
zelf over het sociaal statuut beschikken. Een deel van de fasen van het automatisch proces moest worden aangepast. Ondanks deze wijzigingen en
grote toevoeging van gegevens kon de
FOD Economie snel inspelen op het
gewenste resultaat. Zo weet de FOD
Economie dat het klaar is om te voor-

Totaal aantal contracten Contracten met recht
op sociaal tarief
Product

Gas

Contracten met recht
op sociaal tarief %

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Q1 2020* 3.072.345

5.142.369

322.248

522.152

10,49%

10,15%

Q1 2021* 3.115.448

5.185.462

586.979

939.344

18,84%

18,11%

Werking cel sociale
energie
De FOD Economie beheert als enige
een opzoekingsdatabank om burgers te
kunnen informeren aangaande hun dossier van de automatische toepassing van
het sociaal tarief. De cel sociale energie
van de Algemene Directie Energie behandelt maandelijks duizenden vragen
en werkt hiervoor nauw samen met het
contactcenter van de FOD Economie
die in eerste lijn reeds een groot deel
van de aanvragen opvangt. De dossierbeheerders van de cel sociale energie
hebben hierbij een informerende rol
en kunnen de mensen doorsturen naar
bevoegde diensten wanneer er iets niet
in orde is voor hun dossier. In sommige
gevallen zal de cel sociale energie zelf
stappen ondernemen, maar het is niet
bevoegd om tussen te komen voor individuele klachten van de klant naar de
energieleverancier.

Bijlage
Waar kan ik terecht met
vragen over het sociaal tarief
voor elektriciteit en aardgas?

U kan meer informatie inzake het sociaal
tarief voor elektciteit en aardgas vinden
op onze website https://economie.fgov.
be/nl/themas/energie/energieprijzen/
sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor.
Indien u na het lezen van dit artikel vragen hebt over de toepassing van het
sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas kan u elke werkdag terecht bij het
contactcenter van de FOD Economie

telefonisch tussen 09u00 en 17u00 via
het nummer 0800 120 33 of via mail
via soc.ener@economie.fov.be.
De FOD Economie heeft daarnaast ook
een webapplicatie ontwikkeld waardoor
u uw situatie zelf kan raadplegen. Deze
tool kan u vinden via onze website. Hier
kunt u via onze gegevensbank uw dossier inkijken en zelf nagaan of u recht
hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, voor welk contract en
voor welke periode en wanneer dit recht
is doorgegeven aan de energieleverancier. Opgelet het is van belang dat de
contracthouder van het gezin zich aanmeld bij deze webapplicatie, aangezien
het sociaal tarief toegepast wordt op het
energiecontract voor het huishouden.
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zien in een uitbreiding van het sociaal
tarief naar meer duurzame vormen van
energie die mogelijks kunnen aansluiten bij de energietransitie.
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Notes
1

“Verwarmen of rijden, het een of het ander? Van energiearmoede tot energiekwetsbaarheid”: artikel in Trefpunt door
Bruno Kestemont en Christine Bruynoghe, FOD Economie, AD Economische Analyses en Internationale Economie. 

2

Aangezien het sociaal tarief steeds tot op het einde van jaar wordt toegekend, geven de gegevens van het eerste trimester het meest correcte beeld en worden zij gebruikt in deze tekst. 

duurzame overgang
Pascal Vanderbecq, AD KMO-Beleid, FOD Economie

Inleiding
Voor dit jaar 2021 viel de “Dag van de
overschrijding 2021” op 29 juli, toen
had de mensheid alle hulpbronnen verbruikt die de aarde in één jaar kan regenereren. Dit trieste tijdschema, berekend
door het Amerikaanse onderzoeksinstituut “Global Footprint Network”1, herinnert ons eraan dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een eindpunt hebben
en concrete initiatieven vereisen. Kunnen
kmo’s, als motoren van economisch herstel
en groei, een positieve bijdrage leveren
aan dit maatschappelijke debat? Dit artikel
geeft een overzicht van de Europese en
federale prioriteiten voor een duurzame
overgang van de kmo’s. Na een evaluatie
van de huidige graad van maturiteit van de
duurzame overgang bij de Belgische kmo’s,
wordt gedetailleerd beschreven waar de
actie van de FOD Economie zich prioritair
moet op toespitsen binnen zijn exclusieve
federale bevoegdheden, om de kmo’s te

helpen de uitdagingen van de duurzame
overgang beter te kennen en te begrijpen,
om deze beter te kunnen voorzien en beheersen. Aan de circulaire overgang wordt
bijzondere aandacht besteed.

De duurzame
economie: een
prioritaire doelstelling
De zware overstromingen die België in
de zomer van 2021 hebben getroffen,
veroorzaakten schade in drie dimensies: het aangrijpende sociale drama
van de evacuaties en de slachtoffers,
de diepgaande milieu- en materiële
schade in het hele betrokken gebied,
en de zware economische verliezen
voor de overstroomde handelszaken
en ondernemingen. Deze natuurramp
zonder weerga deed de waarschuwingen over de verwachte gevolgen van

de klimaatverandering en de urgentie
van de veranderingen die nodig zijn
om duurzaamheid te waarborgen, snel
weer opleven. Strevend naar het juiste evenwicht tussen de drie pijlers van
economische ontwikkeling, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid,
staat de duurzaamheid dan ook zonder
enige twijfel op de voorgrond van de
actualiteit en het maatschappelijk debat, met steeds meer vragen over de
duurzaamheid van onze manier van leven en de overdracht op toekomstige
generaties.
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De Belgische kmo's, motoren van de

Omdat ondernemingen een afspiegeling
zijn van de maatschappij, is ook het bedrijfsleven betrokken en wil het streven
naar een duurzamere productie en economie. De duurzame economie wordt
gedefinieerd als een economie die rekening houdt met sociale en milieuaspecten, zodat in de behoefte van de huidige
generatie wordt voorzien, zonder daarmee voor de toekomstige generaties de
mogelijkheid in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien2. De
toename van de mondiale productie en
consumptie, gevoed door de bevolkings-

groei en de verhoging van de levensstandaard, legt een steeds grotere druk
op de natuurlijke hulpbronnen en dus op
het natuurlijke kapitaal en de productiefactoren van de industrie.
De winning en verwerking van grondstoffen, die bijdragen tot de helft van de
broeikasgasemissies in de wereld3, heeft
gevolgen voor de klimaatverandering en
de biodiversiteit. Gezien deze milieueffecten, maar vooral gezien de daaruit
voortvloeiende inflatie en grotere volatiliteit van de prijzen van die grondstoffen, is
de veiligheid van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen een essentiële strategische kwestie op economisch vlak.
Duurzaamheid staat dan ook logischerwijs zeer hoog op de agenda van de beleidsmakers. Op internationaal niveau
kreeg het in 2015 een nieuwe dimensie,
met de goedkeuring van 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030
door de 193 leden van de Verenigde Naties4. Ook de klimaatconferenties van Parijs (2015) en Madrid (2019) hebben het
bewustzijn dat een wereldwijd engagement en een collectieve dynamiek voor
klimaat en duurzaamheid nodig zijn in
de schijnwerpers gezet. Eind 2019 heeft
de nieuwe Europese Commissie op haar
beurt, via haar “Green Deal”, duurzaam-

heid centraal gesteld in haar prioriteiten,
waarbij de Europese lidstaten zich verbinden tot klimaatneutraliteit in 20305.
Logischerwijze legt de federale regering in
haar regeringsverklaring (oktober 2020)6
ook haar duurzaamheidsprioriteiten vast;
duurzame prioriteiten die ook de gewestregeringen delen. Bij de raadplegings- en
overlegcultuur die het Belgische besluitvormingsproces kenmerkt, worden officiële federale adviesorganen zoals de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven7, de
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
Kmo8 of de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling9 nauw betrokken. Zij zijn ook
zeer betrokken bij het verstrekken van advies of analyses over deze materie. In partnerschap met de federale instellingen voor
statistiek (Statbel, Interfederaal Instituut
voor de Statistiek10) en economische analyse en prognose (Federaal Planbureau11,
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De Coronacrisis heeft ook bijgedragen tot
het ontwaken van het sociale en ecologische bewustzijn van elke “burger-consument”, die een groeiende belangstelling
toont voor duurzame kwesties en oproept tot een heroverweging van onze
consumptie- en productiepatronen, door
zijn of haar voorkeuren aan te passen ten
gunste van duurzame goederen en diensten. De mobilisatie en actie, die vooral bij
de jongere generatie sterk aanwezig zijn,
komen in de plaats van het meer passieve gedrag dat erin bestaat vertrouwen te
hebben en te wachten tot er vanzelf een
oplossing wordt gevonden. De beweging
naar een duurzame overgang wordt dan
ook verwacht en is in onze samenleving al
goed op gang gekomen.
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Nationale Bank van België12) ontplooien zij
meer en meer initiatieven en samenwerkingen, met het oog op het beschikbaar
stellen van documentatie, betrouwbare
gegevens en relevante prestatie-indicatoren op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Duurzaamheid is een sterke internationale
en Europese ambitie. België speelt dus zijn
rol en neemt actief deel aan deze beweging, in al haar institutionele en administratieve componenten. Duurzaamheid is
dus onomkeerbaar verankerd in de Belgische sociaal-economische prioriteiten en
in het geïntegreerde beleid dat in de toekomst zal worden gevoerd. Daarom maakt
de duurzame werking van de goederenen dienstenmarkt ook deel uit van de strategische visie van de FOD Economie.

De kmo’s: motoren
van de duurzame
economie.

Binnen de Europese Unie worden ondernemingen gedefinieerd en geclassificeerd als micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (hierna kmo’s
genoemd), afhankelijk van het feit of zij
aan de volgende voorwaarden voldoen:

Categorie

Werkgelegenheid

Omzet of

Balans totaal

middelgroot

< 250

< 50 miljoen €

< 43 miljoen €

klein

< 50

< 10 miljoen €

< 10 miljoen €

micro

< 10

< 2 miljoen €

< 2 miljoen €

Voor statistische doeleinden is de
Belgische kmo een juridische eenheid
met minder dan 250 werknemers die
btw-plichtig is en ingeschreven is bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. De meeste kmo’s, die in België
actief zijn, zijn micro-ondernemingen, d.w.z. ondernemingen met minder dan 10 werknemers, waarvan een
groot deel ook geen werknemers heeft
(2019: 81,6%)13. In België, evenals in
de Europese Unie, nemen kmo’s dus
een zeer groot deel van de goederenen dienstenmarkt in, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Zo plaatst de Europese Unie de kmo’s
in het middelpunt van de interne markt
en van het coronaherstelplan, in het
bijzonder via haar “kmo-strategie voor
een duurzaam en digitaal Europa”14,
die in maart 2020 werd voorgesteld.
Deze nieuwe strategie is erop gericht
de kmo’s ten volle te betrekken als drijvende kracht achter de ontwikkeling

van een klimaat neutrale en hulpbronnenefficiënte economie.
In haar beleid voor de oprichting en
groei van de kmo’s wijdt de federale regering ook een specifiek hoofdstuk aan
het ondernemerschap. Haar doelstellingen inzake duurzame overgang beogen te voldoen aan de Europese aanbevelingen en gebeuren in overleg met
de Gewesten. In haar herstel- en veerkrachtplan, dat op 23 juni 2021 door de
Europese Commissie is goedgekeurd,
bevestigt de regering haar visie voor
onze kmo’s en het ondernemerschap,
door in te spelen op de uitdagingen van
de “twin transition”: de digitale en de
duurzame overgang.
Beheer van hulpbronnen, beheersing van
de ecologische voetafdruk, maatschappelijk verantwoord ondernemen, impact
van activiteiten op de samenleving, verplaatsing van productieactiviteit en commerciële partnerschappen, de duurzame

De kmo’s zijn zich bewust van de risico’s.
Deze risico’s vloeien enerzijds voort uit de
verplichting om zich aan te passen aan de
nieuwe wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen op milieugebied en anderzijds uit de uitdaging om de nieuwe technische en technologische innovaties op
een aangepaste wijze te integreren. De
risico’s zijn ook financieel, aangezien de
onderneming snel waarde kan verliezen
als ze zich in de ogen van investeerders
niet doeltreffend en snel genoeg aanpast
aan een duurzamere economie. In lijn
met het maatschappelijke debat en de
spaarders, bewegen de financiële wereld
en de particuliere banken zich snel in de
richting van investeringen in duurzamere ondernemingen. De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan voor
duurzame financiering voorgesteld15, om
de standaardisering van de sector in de
overgang naar een duurzame economie
te versterken, zodat deze in overeenstem-

ming is met de klimaatovereenkomst van
Parijs. In dit verband gaat ook de Europese Investeringsbank (EIB)16, die over veel
financieringsmogelijkheden voor kmo’s
beschikt, resoluut in de richting van een
klimaatbank.
De Belgische financiële sector, belichaamd door de Belgische federatie
Febelfin, heeft een uniek label “Towards
Sustainability” gecreëerd, een kwaliteitsnorm die transparantie en objectiviteit
garandeert met betrekking tot duurzame beleggingen en hun zogenaamde
“ESG”-factoren (milieufactoren “E”; sociale factoren (S) en governance (G))17.
Hieruit blijkt het belang dat de financiële sector hecht aan de integratie van
duurzaamheid en het meten van de
daadwerkelijke impact ervan, in overeenstemming met de 17 doelstellingen

voor duurzame ontwikkeling en de klimaatovereenkomst van Parijs.
Er zijn drie benaderingen van selectiviteit bij duurzame financiering. Het eerste
is de uitsluiting uit de beleggingsportefeuille van ondernemingen en sectoren
waarvan de praktijken indruisen tegen de
duurzame overtuigingen van de belegger.
De tweede, de “Best in class”-benadering,
selecteert de meest duurzame ondernemingen binnen een sector. De derde, ten
slotte, is gebaseerd op een dialoog die gericht is op corporate governance voor een
betere integratie van milieu-, sociale en
governance-doelstellingen. Toegang tot
financiering voor de kmo’s is een belangrijk aandachtspunt. Het is dan ook van het
grootste belang dat iedere ondernemer en
ondernemingshoofd deze sterke oriëntatie op duurzame investeringsfinanciering
serieus neemt.
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overgang van de kmo’s kan vele vormen
aannemen. Het stimuleren van een nieuw,
duurzamer en circulair economisch model bij de kmo’s is dan ook niet zonder
gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Het
legt hen keuzes en soms ingrijpende veranderingen of zelfs interne omwentelingen op, die des te moeilijker te beheren
zijn omdat zij zo klein zijn.

De huidige realiteit
van duurzaam
ondernemerschap binnen
de Belgische kmo’s
Hoe staat het nu met de maturiteit inzake duurzaamheid binnen de kmo’s? In
welke mate nemen onze ondernemers
vandaag deze duurzame initiatieven die
nieuwe waarden en nieuwe spelregels
belichamen, rekening houdend met de
onderlinge afhankelijkheid die kenmerkend is voor de economische en commerciële betrekkingen op de goederenen dienstenmarkt?
Het Kmo-Observatorium van de FOD
Economie presenteert op zijn website
een vergelijkende analyse, op basis van
de meest recente gegevens die afkomstig
zijn van de Flash Eurobarometer 486 van
de Europese Commissie van september
202018. Deze Eurobarometer is gebaseerd op telefonische interviews en evalueert de overgang naar duurzaamheid
in ondernemingen met ten minste één
werknemer. Om de door de Overheid
te ondernemen concrete acties doelge-

richter te kunnen uitvoeren, is een verdere analyse van de resultaten van deze
enquête opportuun. Daarom worden zij
hieronder gedetailleerd uiteengezet.
Tussen 19 februari en 5 mei 2020 werden in de 27 EU-lidstaten in totaal 12.313
kmo’s ondervraagd. Ze zijn onderverdeeld
in 9.042 micro-ondernemingen (1-9
werknemers), 2.636 kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en 503 middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers). Voor 132 kmo’s is de grootteklasse
niet bekend. In België werden 490 kleine
en middelgrote ondernemingen ondervraagd, waarvan 354 micro-ondernemingen, 119 kleine ondernemingen en 17
middelgrote ondernemingen. De interviews in België werden uitgevoerd tussen
19 februari en 3 maart 2020, net voor
het begin van de coronacrisis.
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Naast de risico’s zijn de economische
kansen van een duurzame overgang
ook reëel voor de kmo’s. Duurzaamheid opent nieuwe perspectieven die
onderzoek, creativiteit en innovatie
stimuleren met het oog op de creatie
van innovatieve processen, producten en markten. Ook de sociale druk
heeft een aanzienlijke invloed op de
duurzame overgang van de kmo’s. De
toename van de koopkracht en de levensstandaard van de bevolking leidt
immers tot een evenredige toename
van haar maatschappelijke aspiraties
en behoeften op het gebied van levenskwaliteit. De kmo’s bevinden
zich in een sterke positie om hierop
in te spelen, zij kunnen gemakkelijker
de garanties bieden van een lokale
en nabije productie. Dit is een troef
die steeds hoger gewaardeerd wordt
door de consumenten waarvan het
vertrouwen in duurzame ondernemers en ondernemingen toeneemt
en vaak aanstekelijk werkt. Vandaag
is de overgang naar duurzaam ondernemerschap dan ook niet langer een
optie voor de kmo’s, maar biedt hen
stimulerende vooruitzichten voor hun
concurrentievermogen, groei en hun
verbinding met de consument.
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Deze enquête is bedoeld om drie complementaire luiken van het streven van
de kmo’s naar duurzaamheid te documenteren:

Van de micro- en kleine ondernemingen
heeft respectievelijk 31% en 43% een
duurzaamheidsstrategie, die door respectievelijk 8% en 14% is uitgevoerd.

Het eerste luik is de “duurzaamheidsstrategie”. Het geeft een overzicht van het
aandeel kmo’s dat een strategie heeft
om ervoor te zorgen dat de rentabiliteit
gepaard gaat met een positief effect op
de samenleving en het milieu.

Het tweede luik betreft de “acties voor
duurzaamheid”. Het geeft een overzicht
van het aandeel van kmo’s die acties
ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt een internationale
vergelijking aan verbonden om de Belgische situatie te beoordelen.

Een minderheid van de Belgische kmo’s
(34%) heeft een strategie of actieplan om
hun onderneming duurzaam te maken.
9% van de kmo’s heeft zijn strategie al
ten uitvoer gelegd, terwijl 25% daarmee
bezig is. Sommige kmo’s (16%) verklaarden dat zij geen duurzaamheidsstrategie
hadden en niet van plan waren dit in de
toekomst te veranderen. Een groot deel
van de kmo’s, 43%, heeft momenteel
geen strategie, maar is van plan er in de
toekomst wel een te hebben.
Een analyse naar de grootte van de
kmo wijst uit dat meer dan de helft van
de middelgrote ondernemingen (58%)
over een duurzaamheidsstrategie beschikt, maar dat slechts 5% die strategie heeft uitgevoerd, terwijl voor de
overige ondernemingen de toepassing
nog aan de gang is.

De overgrote meerderheid van de Belgische kmo’s (94%) onderneemt stappen om ecologisch en sociaal duurzaam
te zijn. Daarmee staat België op de 11e
plaats in de Europese Unie en boven het
Europese gemiddelde (91%). Denemarken is in dit opzicht het verst gevorderd:
99% van de kleine en middelgrote ondernemingen onderneemt ten minste
één actie met het oog op duurzaamheid.
De meest voorkomende acties bij de
Belgische kmo’s zijn: verbetering van de
arbeidsomstandigheden van de werknemers (77% van de kmo’s), bevordering van diversiteit en gelijkheid op de
werkplek (68%), hergebruik of recycling
van materialen (65%). Ook voor deze
acties doen Belgische kmo’s het beter
dan het EU-gemiddelde.

Slechts 29% van de Belgische kmo’s verklaart duurzame producten of diensten
te ontwikkelen. Alleen al voor deze actie scoren de Belgische kmo’s 1% onder het Europese gemiddelde. Andere
onderzochte acties waarvoor Belgische
kmo’s beter scoorden dan het Europese gemiddelde waren: het verbruik of
de impact op natuurlijke hulpbronnen
verminderen (53%), energie besparen of
overschakelen op hernieuwbare energiebronnen (56%), werknemers betrekken bij het beheer van de onderneming
(57%) en de impact van de onderneming
op de maatschappij evalueren (38%).
Een analyse naar de grootte van de kmo
wijst uit dat hoe groter ze is, hoe beter ze
in staat is ten minste één van de bestudeerde duurzaamheidsacties uit te voeren. Micro-ondernemingen (1-9 werknemers) voeren in 93% van de gevallen ten
minste één duurzaamheidsactie uit. Kleine (10-49 werknemers) en middelgrote
(50-249 werknemers) ondernemingen
doen het iets beter, met respectievelijk
97% en 99%. Dezelfde trend kan worden waargenomen voor elk afzonderlijk
actiepunt, behalve voor het hergebruik
of de recycling van materialen, waar 65%
van de micro-ondernemingen materialen
hergebruikt tegen 64% van de kleine ondernemingen.

Het derde en laatste luik betreft de “belemmeringen voor duurzaamheid”. Het
geeft een overzicht van de belangrijkste belemmeringen die de overgang
naar duurzaamheid in de weg staan.
In België wordt 73% van kmo’s geconfronteerd met belemmeringen voor
de duurzame overgang, iets meer dan
het Europese gemiddelde (70%). In
het Groothertogdom Luxemburg en
Nederland worden de ondernemingen geconfronteerd met een vergelijkbaar aantal belemmeringen bij hun
overgang. In onze andere buurlanden,
Frankrijk en Duitsland, lopen kmo’s
meer kans op belemmeringen, respectievelijk 82% en 76%.

Uit de analyse van de aard van de belemmeringen volgens het aantal werknemers
blijkt dat de overgang naar duurzaamheid
voor de kmo’s vaak moeilijker is dan voor
grote ondernemingen. De micro-ondernemingen ondervinden meer belemmeringen voor duurzaamheid dan de kleine
en middelgrote ondernemingen: 76 % tegen 67 %. Het gebrek aan financiële middelen was de enige geanalyseerde belemmering die vaker werd ondervonden
door middelgrote ondernemingen (40%)
dan door micro-ondernemingen (24%) of
kleine ondernemingen (22%).
De belangrijkste belemmering voor de
Belgische kmo’s is nog steeds de geringe
vraag naar duurzame goederen en diensten, ondanks het toegenomen bewustzijn bij de bevolking. Voor 35% van de Belgische kmo’s bemoeilijkt dit de overgang
naar duurzaamheid. Het gebrek aan kennis
of vaardigheden is voor 22% van de kleine
en middelgrote ondernemingen een struikelblok. De kmo’s beschikken vaak niet
over de interne middelen die nodig zijn
om hun eigen personeel op te leiden of
gespecialiseerd personeel in dienst te nemen.
Ten slotte is 22% van de Belgische
kmo’s van mening dat duurzaamheid
niet samen kan gaan met economische

rentabiliteit, en dat zij zich daarom niet
inzetten voor duurzaamheid.
Uiteindelijk kunnen uit dit onderzoek verschillende conclusies worden getrokken
over de realiteit van duurzaamheid bij de
Belgische kmo’s. Het bewustzijn van ondernemingshoofden voor duurzaamheid
is zeer aanwezig en evolueert positief. De
overgang naar een duurzamere economie
is in veel kleine en middelgrote ondernemingen immers al een realiteit. Er zijn verschillen naar gelang van de grootte of de
sector van de onderneming, maar over
het algemeen leveren kleine en middelgrote ondernemingen inspanningen om
hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Hoewel duurzaam afval- en energiebeheer
al goed ingeburgerd is en aandacht voor
menselijk kapitaal in het DNA van de ondernemer zit, ontwikkelt een minderheid
van de kmo’s al nieuwe duurzame produc-
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Uit een analyse op basis van de economische activiteit van de kmo blijkt
dat alle ondervraagde kmo’s die actief
zijn in de verwerkende sector (sector C
volgens de NACE-BEL-nomenclatuur
200819) aangeven ten minste één duurzaamheidsactie uit te voeren. De kmo’s
in de groot- en detailhandel (G) en de
industrie (B, D, E en F) ondernemen in
98% van de gevallen acties op het gebied van duurzaamheid. De dienstensector (H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R) komt
met 91% op de laatste plaats.
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ten of diensten. Ook moet worden opgemerkt dat de ruimte voor vooruitgang op
het gebied van duurzame overgang groter
wordt naarmate de KMO kleiner is, omdat
de belemmeringen waarmee zij wordt geconfronteerd talrijker zijn. De enquêteperiode voor België maakt het niet mogelijk
de impact van de Coronacrisis te meten,
met name wat betreft de vraag naar duurzame producten en diensten.
Hoe kunnen wij voortbouwen op deze
bemoedigende trend? Om aan het model van de lineaire economie te ontsnappen en naar een duurzamere economie
te evolueren, zijn ondernemers nodig
die steeds beter geïnformeerd, verlicht,
vooruitziend en inspirerend zijn en die
in staat zijn, naast het enige doel van
de economische ontwikkeling van hun
eigen productie of dienstverlening, een
andere visie voor te stellen. Het is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend dat
in het drukke dagelijkse leven van het
ondernemingshoofd duurzaamheid een
plaats inneemt, omdat hij gedwongen is
om alleen of in dikwijls een klein team,
de prioriteiten van zijn onderneming te
beheren. Bovendien is ons industrieel
en kmo-weefsel gediversifieerd volgens
hun bedrijfstakken, die niet altijd over
dezelfde mogelijkheden beschikken op
het gebied van duurzame ontwikkeling.

Laten we duidelijk en realistisch zijn: de
grootste zorg van elke ondernemingshoofd
is dat zijn kmo winstgevend blijft, dat wil
zeggen dat ze in staat is om haar salarissen
en lasten te betalen, haar onderzoek en
investeringen (met name in innovatie) te
ondersteunen en winst te maken. Een verantwoorde en duurzame groei bereiken is
nog geen reflex in elke kmo, vooral niet in
deze periode waar wij uit een crisis zoals
de huidige Coronapandemie geraken en
in de eerste plaats het herstel van de omzet en de onmiddellijke cashflow vereist is.
Ongeacht de goede bedoelingen van het
ondernemingshoofd is de kmo dus min of
meer klaar voor het aangaan van de uitdaging van duurzaamheid, afhankelijk van
haar interne middelen.
Voor een nieuwe generatie ondernemers is rentabiliteit en de dividenden aan de aandeelhouders echter
niet langer een exclusief doel op zich.
Hun diepe overtuiging is dat een grotere veerkracht van hun onderneming
onvermijdelijk wordt bereikt door de
duurzame overgang; dat wil zeggen
door een diepgaand denkproces over
haar bestaansreden, door een visie die
zingevend is en een collectief gedeelde
toegevoegde waarde oplevert, door het
prioritaire respect voor de mens en het
milieu, op basis van een intern organi-

satiemodel dat behendigheid en verantwoordelijkheid stimuleert.
Als voorbeelden bewijzen zij dat een herbezinning mogelijk is, en zij effenen de
weg voor een beweging die kan worden
uitgebreid. Het wegnemen van de belemmeringen voor een duurzame overgang
van ondernemers die nog steeds aarzelen, vereist, zoals bij elke verandering, een
observatie van gedrag en luisteren naar
de getuigenissen in het veld. Beroepsorganisaties, sectorale federaties en sociale
partners zijn de belangrijkste institutionele partners om voor hen als bemiddelende instanties te fungeren. Raadpleging
en overleg zijn dan ook de leidende beginselen van hun optreden.
Om de acties van zijn veranderingsproces
in kaart en op gang te brengen moet de
ondernemer eerst weten waar hij moet
beginnen en vervolgens zijn verandering
op een geïntegreerde en evenwichtige manier benaderen, door oplossingen
voor te stellen die aan zijn eigen onderneming aangepast zijn. Voor hem betekent
dat ook dat hij tegelijkertijd verschillende
doelstellingen moet nastreven. Enerzijds,
op milieuvlak, waar mogelijk de positieve
impact van zijn activiteit op de natuurlijke hulpbronnen, de ecosystemen en de
biodiversiteit evalueren, en natuurlijk ook
inzake zijn globale koolstofneutraliteit.

waarde, haalbaarheid en efficiëntie in de
eigen organisatie kan meten.

De verantwoordelijkheid
van de FOD Economie

Zowel op federaal als op regionaal niveau
voeren de overheden een proactief beleid dat kadert in het kmo-beleid van de
EU. In hun streven naar coherentie en
efficiëntie op institutioneel niveau eisen
ondernemingshoofden en ondernemers
vooral administratieve vereenvoudiging,
complementariteit en solidariteit van de
Overheid. Het is dus van essentieel belang de respectieve bevoegdheden van
elk bestuursniveau duidelijk af te bakenen, zodat elk niveau deze ten volle kan
uitoefenen ten dienste van de kmo’s.

ten dienste van duurzaam
ondernemerschap
Hoe kan de overheid, in het kader van
haar opdracht om voor het algemeen belang te zorgen, de voorwaarden scheppen om de kmo’s te helpen de doelstelling
van duurzame ontwikkeling te bereiken?
De voorwaarde voor succes is dat iedere ondernemer snel toegang krijgt tot alle
beschikbare informatie en gegevens die
hem concreet en doeltreffend de weg
kunnen wijzen, met name naar nieuwe
duurzame economische modellen, zodat hij sneller de mogelijke toegevoegde

Gezien het gebrek aan tijd en middelen
van de kmo’s, en in het bijzonder van
de micro-ondernemingen, is een permanente inspanning van communicatie,
uitleg en nabijheid dan ook een prioriteit voor de overheid. Verder inzetten
op het vulgariseren en valoriseren van
informatie en instrumenten via een begeleiding aangepast aan de omgeving
van de ondernemers blijft nodig.

Sinds de Copernicushervorming van 2002
is het Kmo-beleid op federaal niveau toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand
en Energie (hierna “FOD Economie” genoemd). De kmo’s zijn immers belangrijke

spelers op de goederen- en dienstenmarkt,
met een machtsverhouding die niet gelijk
is aan die van grote ondernemingen. Met
als opdracht te zorgen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt heeft
de FOD Economie tot taak het normatief
kader uit te werken en toe te zien op de
correcte toepassing ervan, met inachtneming van de Economische Unie en de
federale loyauteit. Zorgen voor een evenwichtige markt betekent ook ervoor zorgen dat de zwakste spelers op de markt,
waaronder de kmo’s, worden beschermd.
Zijn talrijke coördinatie- en overlegstructuren, waaronder met name zijn Interministeriële Economische Commissie (IEC),
getuigen van zijn wil tot samenwerking en
transparantie met de Gewesten.
In zijn midden heeft een specifieke Algemene Directie de administratieve verantwoordelijkheid voor de kmo’s: de Al-
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Anderzijds, zorgen voor zijn invloed op
de doelstellingen van sociale samenhang,
rechtvaardigheid en welzijn, zowel intern
als extern aan de onderneming. Op deze
verandering moet proactief en niet reactief worden ingespeeld. De aanpak moet
daarom ook toekomstgericht zijn, waarbij
de ondernemer in zijn rol als visionair en
interne katalysator de verantwoordelijkheid krijgt om het proces en de collectieve inzet binnen zijn team te stimuleren
en te bestendigen. Zijn persoonlijke inzet
is dus belangrijk.

motoren van de duurzame overgang

De Belgische kmo's

gemene Directie Kmo-beleid. Onder het
exclusieve toezicht van de federale minister van Middenstand en Kmo’s, is deze
verantwoordelijk voor de omkadering
van de markt vanuit twee grote krachtlijnen: enerzijds de ondersteuning van
het ondernemerschapsbeleid, gericht
op nieuwe ondernemers (starters) en de
doorgroei van jonge, startende ondernemingen, en anderzijds de ondersteuning
van de levensvatbaarheid, de economische ontwikkeling en een grotere gemiddelde omvang van bestaande kmo’s.
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De prioriteit van de Algemene Directie
Kmo-beleid bestaat erin ervoor te zorgen
dat onze kmo’s kunnen beschikken over
een stabiel, toegankelijk en vereenvoudigd
normatief kader dat ook voldoende speci-

fiek is om hun een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en handelsbetrekkingen met andere economische actoren die
actief zijn op de goederen- en dienstenmarkt te verzekeren. Met het oog hierop
baseert de Algemene Directie KMO-beleid zich met name op de adviezen en aanbevelingen van bovengenoemde officiële
overheidsinstanties (Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de Kmo; Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven; Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling), alsmede op zijn
regelmatig overleg met de beroepsorganisaties die de kmo’s vertegenwoordigen.
De kwaliteit en de relevantie van het door
de FOD Economie gecoördineerde Wetboek van economisch recht en zijn aandacht voor de door de Europese Commissie

aanbevolen “Think small first”-benadering
zijn gebaseerd op een methodologische en
geactualiseerde kennis van de demografie
en de belangrijkste economische indicatoren van het ecosysteem van de kmo’s. Het
is gebaseerd op de verzameling van statistische gegevens, de observatie en analyse
van de economische, juridische, sociale en
regelgevende situatie van de kmo’s. Binnen de Algemene Directie Kmo-beleid zijn
de Directie Reglementering en het Kmo-Observatorium rechtstreeks hiervoor
verantwoordelijk.
Vandaag is de Europese Kmo-strategie de
leidraad voor de actie van de Algemene
Directie Kmo-beleid, dat belast is met de
uitvoering ervan in opdracht van de federale regering. Door zijn aanwijzing van de
Algemene Directie als officiële “SME Envoy” voor België bij de Europese Commissie krijgt de nauwe coördinatie en overleg
met de Gewesten een nog sterkere impuls.
Dankzij de oprichting van een nieuwe Directie “Europa en Duurzaam Ondernemerschap” en via een interne transversaliteit met al zijn normatieve Algemene
Directies, zet de FOD Economie zich dus
resoluut in voor een federaal beleid ter stimulering van de ondernemingszin en het
ondernemerschap, maar ook voor een federatieve rol waarbij al zijn institutionele
en professionele partners betrokken zijn,
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met het oog op de uitdaging van de duurzame overgang van het ondernemerschap.
De verandering van het economisch model
maakt het ook absoluut noodzakelijk om
deze verandering te kunnen certificeren,
en bijgevolg de maatschappelijke impact
op een objectieve en betrouwbare manier
te meten. Deze doelstelling vereist, naast
de traditionele financiële indicatoren, de
ontwikkeling en het gebruik van indicatoren om de maatschappelijke prestaties en
waarde te meten, waardoor de positieve/
negatieve externe effecten die door de
kmo worden veroorzaakt in rekening worden genomen en de nadruk wordt gelegd
op haar bereidheid tot samenwerking,
haar vermogen om haar personeel en belanghebbenden te inspireren en om te
innoveren en zich aan te passen aan een
instabiele omgeving. De FOD Economie
wil dan ook bijzondere aandacht besteden
aan het meten van deze maatschappelijke
impact, in partnerschap met de actoren in
het veld, de academische wereld en het
fundamenteel onderzoek.
Als we daar nog de administratieve vereenvoudiging aan toevoegen die de Kruispuntbank van Ondernemingen biedt via
één enkele identificatie, is de FOD Economie de volwaardige administratieve partner van de duurzame overgang van kmo’s
en positioneert zijn actie zich als recht-

streekse ondersteuning van het regionale
beleid dat meer gericht is op overheidsfinanciering en individuele steunmaatregelen.

gesteld worden in het ontwerp van de
federaal plan voor duurzame ontwikkeling van de federale regering. Zij worden
hieronder gepresenteerd.

Modellen voor duurzaam Functionaliteitseconomie
ondernemerschap onder
toezicht van de FOD

Economie

Het is dan ook met overtuiging en vastberadenheid dat de FOD Economie
duurzaamheid integreert in zijn strategische visie, in het bijzonder ten gunste van kmo’s en ondernemerschap. Hij
steunt met name de ontwikkeling van
nieuwe modellen van duurzaam ondernemerschap, met inachtneming van het
Wetboek van economisch recht dat de
werking van deze modellen op de goederen- en dienstenmarkt regelt.
Zijn Directiecomité heeft vier duurzame
economische modellen als actieprioriteiten geïdentificeerd: de functionaliteitseconomie, de collaboratieve economie,
het sociaal ondernemerschap en de circulaire economie. Dit hoofdstuk heeft
tot doel ze te definiëren en ze ook in
verband te zetten met de meer concrete
acties die al besloten zijn en die voor-

De functionaliteitseconomie wordt in de
FOD Economie beschouwd als een economisch model dat gebaseerd is op de
consumptie van diensten, eerder dan van
producten. Een economisch model dat gericht is op de bevordering van het gebruik,
het bezit en de verkoop van product gerelateerde diensten, in plaats van het product zelf. Het vervangt de verkoop van een
goed door een dienst die dezelfde functie
vervult als dit goed. Het is gebaseerd op
de gebruikswaarde van een product en
niet op het bezit ervan, waarbij het product eigendom blijft van de fabrikant en
het gebruik ervan aan de klant in rekening
wordt gebracht. De relatie tussen de leverancier en de klant geldt voor de periode
van gebruik van het goed.
Dit model wordt nog steeds bestudeerd
binnen de FOD Economie om preciezere
actieplannen te bepalen. Uiterlijk in 2025
zal zijn Kenniscentrum voor duurzame
economie hieraan een economische analyse wijden, om eerst de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen.

De collaboratieve economie wordt binnen de FOD Economie (definitie gedeeld met de FOD’s Financiën, Sociale
Zekerheid en Werkgelegenheid) gedefinieerd als een economisch model waarbij actoren een open markt creëren voor
het gebruik en het delen van goederen
en het verlenen van diensten, met uitsluiting van de verkoop van goederen.
Bij dit model zijn drie verschillende categorieën actoren betrokken:
• Dienstverleners - particulieren, die
activa, middelen, tijd en/of vaardigheden gebruiken of delen.
• De gebruikers van deze specifieke
dienstverlening.
• De tussenpersonen die dienstverleners en gebruikers met elkaar in
contact brengen, met name via een
onlineplatform, en die de transacties
tussen hen vergemakkelijken.
De transacties kunnen met of zonder tegenpartij worden uitgevoerd. Dit
economisch model wordt beschouwd
als collaboratieve economie zolang de
gegenereerde inkomsten een bepaald
jaarlijks bedrag (afhankelijk van de betrokken sector) niet overschrijden.

De FOD Economie coördineert de
federale werkzaamheden inzake de
collaboratieve economie door een
monitoring en een evaluatie van de
wettelijke
en
bestuursrechtelijke
maatregelen die van kracht zijn om,
samen met al zijn federale partners,
een kader te verzekeren dat conform
en doeltreffend is en aangepast aan
de realiteit van de collaboratieve economie. In overleg met haar federale
partners fungeert hij als schakel naar
de Europese instanties voor alle initiatieven betreffende het bestuur van
de interne markt in verband met de
collaboratieve economie20.

Sociaal ondernemerschap
De FOD Economie verwijst naar de mededeling van de Europese Commissie
“Initiatief voor sociaal ondernemerschap”
(2011), waarin een sociale onderneming
gedefinieerd wordt als een onderneming:
• waarvan de doelstelling van algemeen
sociaal en maatschappelijk belang de
reden is voor haar commerciële actie;
• die het grootste deel van de winst
weer in de verwezenlijking van dit
sociale doel investeert;

• waarvoor de winstmaximalisatie dus
geen doel op zich is, maar een middel;
• waarvan de organisatievorm gebaseerd is op democratische en participatieve beginselen.
Door de economische efficiëntie ten
dienste te stellen van mens en milieu, ondersteunt het sociaal ondernemerschap
een lokalere, duurzamere handel. Het positioneert zich om vanuit sociaal oogpunt
een inclusievere samenleving te dienen.
Er wordt rekening mee gehouden in de
Europese strategie voor economisch herstel, die gebaseerd is op groene groei.
Met inachtneming van de regionale bevoegdheid ondersteunt de FOD Economie de stimulering en de zichtbaarheid
van de sociale ondernemer. De sociale

© karepa - Adobe Stock

motoren van de duurzame overgang

De Belgische kmo's

03

Collaboratieve economie

federeerde entiteiten. In 2021 heeft deze
samenwerking geleid tot de gezamenlijke
organisatie van een evenement (“Single
Market Forum”) met de Europese Commissie, gewijd aan de sociale economie en
het sociaal ondernemerschap. De ontwikkeling van betrouwbare nationale indicatoren over sociaal ondernemerschap, om
het gewicht ervan in de Belgische economie en het belang van de ondersteuning
ervan aan te tonen, is ook een evidentie
voor de FOD Economie.

Circulaire economie
De FOD Economie ziet de circulaire economie als een herstellend en regeneratief economisch model. Een model dat de
waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie handhaaft, door
intelligent productontwerp. Het geeft de
voorrang aan een hergebruik en/of gezamenlijk gebruik van producten, de reparatie, renovatie en recycling van bestaande
materialen en producten, enz. Het vermindert de winning van natuurlijke hulpbronnen door gebruik te maken van hulpbronnen die reeds in de economie aanwezig
zijn. Het vermindert de afvalproductie en
de druk op het milieu die gepaard gaat met
de winning van hulpbronnen.
Momenteel is de circulaire economie
het economische model dat boven-

aan het podium van de overgang naar
een duurzame economie staat. Op
Europees niveau heeft de Europese
Commissie, na een eerste actieplan in
2015, gevolgd door verschillende wetgevingsvoorstellen over afval, in 2020
een nieuw “Actieplan voor de circulaire
economie, voor een schoner en concurrerender Europa” gepubliceerd23.
Door een zeer nauw verband met de
Europese strategie voor de kmo’s en
het Europees herstel- en veerkrachtplan te versterken, streeft de Europese
Commissie met dit actieplan naar een
versterking van haar industriële basis
en stimulering van de oprichting van
ondernemingen en het ondernemerschap bij de kmo’s. De Europese Commissie moedigt haar lidstaten aan om
hun eigen nationale actieplannen te
ontwikkelen.
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ondernemer is een individu dat nieuwe
ideeën ten dienste wil stellen van het algemeen belang, in het licht van de sociale uitdagingen van onze samenleving. Hij
doet dit als ondernemer in de ware zin van
het woord, met zijn rechten en plichten in
het kader van de normatieve bevoegdheden van de FOD Economie op de goederen- en dienstenmarkt, met name op het
gebied van de erkenning van coöperatieve vennootschappen, de bescherming van
de consument en de ondernemerschapsbevordering21. De FOD Economie volgt
ook de ontwikkelingen van het sociaal
ondernemerschap op Europees niveau,
door samen met de Gewesten deel te nemen aan de standpunten en adviezen van
België binnen de Deskundigengroep van
de Europese Commissie voor de sociale
economie (GECES). Een actieplan van de
Europese Commissie voor de sociale economie is gepland voor het vierde kwartaal
van 2021. Met het oog op de presentatie
van een federaal plan voor sociaal ondernemerschap zal de FOD Economie een interfederale coördinatie inzake sociale economie organiseren en aansturen, teneinde
de verwachtingen, de aandachtspunten,
de acties en de mogelijke synergiën in kaart
te brengen. De belanghebbenden uit het
maatschappelijk middenveld, met name
het platform “Belgium impact”22, worden
bij de discussies betrokken, net als de ge-
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Dit is wat de federale regering in haar
algemene beleidsverklaring heeft voorzien, met de aankondiging van een specifiek federaal plan voor de circulaire economie24. In hun gezamenlijk advies van
19/02/202025 betreffende de circulaire
economie hebben de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven en de Federale Raad
voor Duurzame Ontwikkeling een aantal
concrete aanbevelingen gedaan, met het
oog op de bevordering en coördinatie van
de circulaire overgang in het federale beleid. Voor de kmo’s is er veel ruimte voor
verbetering in termen van duurzamere
producten, diensten of processen. Het is
ook op dit gebied dat de inspanningen bij
voorrang moeten worden geleverd.
De federale Minister van kmo’s zet zich in
zijn algemene beleidsnota voor de kmo’s
dan ook in voor de circulaire overgang
bij de kmo’s. Hij bevestigt zijn bereidheid
om met onze kmo’s te communiceren en
ze te sensibiliseren, zij het door rechtstreeks voort te bouwen op het federale
economische beleid van de FOD Economie, bijzonder nuttig bij het begeleiden van de overgang naar een circulaire economie. In de uitoefening van zijn
exclusieve federale bevoegdheden wil
de FOD Economie betrokken worden bij
de activering van de beleidsdomeinen
(of determinanten) die het ondernemer-

schap positief beïnvloeden26, waaronder: kansen, kapitaal, vaardigheden, stimulansen, motivatie.

en Veerkrachtplan van België, gericht
op de kmo’s en de circulaire economie
(Project “Belgium Builds Back Circular”).

In 2019 organiseerde de Algemene Directie Kmo-beleid van de FOD Economie, met de steun van de Europese
Commissie en de Gewesten, een evenement (“Single Market Forum”) gewijd
aan de circulaire economie, om de behoeften van ondernemers op het veld in
kaart te brengen. Op die basis heeft zij
bijgedragen tot het “federale stappenplan voor de circulaire economie”, die gezamenlijk werd opgesteld door de FOD
Economie en de FOD Volksgezondheid.
Zij verzekert ook een monitoring vanuit
de invalshoek van de kmo’s binnen het
intra-Belgische platform “Circulaire economie”, dat zich met name bezighoudt
met de juridische en fiscale luiken van de
circulaire economie.

Het principe van dit project van het Herstel- en Veerkrachtplan is bedoeld om
strikt in overeenstemming te zijn met de
federale loyaliteit, in een context van gedeelde bevoegdheid met de Gewesten
voor de circulaire economie. Om de legitimiteit van zijn federale communicatie- en sensibiliseringscampagne “circulaire economie” te garanderen, koppelt
de FOD Economie deze rechtstreeks aan
zijn exclusieve federale bevoegdheden op
het vlak van normalisatie en intellectuele eigendom. Deze twee bevoegdheden,
die door de Europese instanties intensief
gepromoot worden als instrumenten voor
het concurrentievermogen en de groei
van de interne markt, verdienen het meer
bekendheid te krijgen bij onze kmo’s, rekening houdend met hun innovatiecapaciteit
en het komen tot nieuwe uitvindingen. Zij
zijn bijzonder nuttig bij de ondersteuning
van nieuwe producten of duurzame productieprocessen die, zoals hierboven werd
uitgelegd, een belangrijke kwestie vormen
bij de duurzame overgang binnen de Belgische kmo’s. De combinatie van deze
bevoegdheden in een campagne over de
circulaire economie beantwoordt daarom
aan verschillende gelijktijdige doelenstel-

Ten slotte wilde de Algemene Directie
Kmo-beleid, in overeenstemming met
de Europese prioriteiten, de prioriteiten
van de federale regering en de Algemene Beleidsnota van de federale Minister
van kmo’s, een prominente plaats geven aan de transitie van kmo’s naar de
circulaire economie, door zich in te zetten in de invoering van een strategische
investeringsfiche binnen het Herstel-

Innovatie is een belangrijke sleutel tot de
ecologische transitie en de circulaire economie. Het zakenmodel en de natuurlijke zakelijke behendigheid van de kmo’s
bieden een gunstiger klimaat voor de invoering van een nieuw of verbeterd product, productieproces of dienstverlening.
Daarom is het ook van essentieel belang
dat “uitvinders” onder de ondernemers
de vruchten van hun uitvindingen gemakkelijk kunnen plukken, ze kunnen beschermen en commercieel gebruiken en
zo hun marktpositie versterken. Gezien
zijn bevoegdheid op het gebied van intellectuele eigendom27 is de FOD Economie
de ervaren referentiepartner om elke innoverende kmo in het kader van de circulariteit te voorzien van alle nuttige octrooidocumentatie en te begeleiden in
haar stappen naar het verkrijgen van een
bescherming of een octrooi. Via zijn gedecentraliseerd netwerk van octrooicellen28 sensibiliseert de FOD Economie de
kmo’s voor intellectuele-eigendomsrechten en intensiveert hij zijn voorlichtingsen begeleidingsprojecten voor de kmo’s

om intellectuele eigendom concreter en
toegankelijker te maken.
De tweede competentie van de FOD Economie die nuttig is bij het stimuleren van
duurzaam en circulair ondernemerschap
is de normalisatie29. Normen zijn een geheel van technische specificaties voor
een product, dienstverlening of proces. Zij
worden ontwikkeld op basis van een consensus, door de bij de materie betrokken
partijen, binnen erkende organisaties voor
normalisatie en voor een gemeenschappelijk en herhaaldelijk gebruik. Bij essentie
worden ze vrijwillig toegepast en zijn dus
geen voorschriften die door een overheid zijn opgesteld. Zij vergemakkelijken in
hoge mate het handelsverkeer en de eerlijke concurrentie op de markt. Sinds 1998
ondersteunt de FOD Economie, via zijn
toezicht op het Bureau voor Normalisatie
(NBN)30 en zijn beheersorganen de ont-

wikkeling van een gedecentraliseerd netwerk van 20 normen-antennes31, verdeeld
binnen 7 collectieve onderzoekscentra.
Deze normen-antennes reageren snel op
vragen van kmo’s en helpen hen inzicht
te krijgen in nieuwe bepalingen, nieuwe
testmethoden of nieuwe eisen voor nieuwe zogenaamde duurzame producten.
Via die antennes kunnen de kmo’s sneller
en gemakkelijker toegang krijgen tot de
duurzaamheidsnormen die voor hen van
belang zijn; het staat hen toe te begrijpen
hoe ze die normen in de dagelijkse praktijk
kunnen gebruiken en toepassen; en, waar
nodig, deel te nemen aan de ontwikkeling
ervan. In deze context verdedigt de FOD
Economie de kmo’s bij de ontwikkeling van
normen op Europees en internationaal niveau.
Al deze structuren leveren aanzienlijke inspanningen om het ecosysteem van de
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lingen ten behoeve van de kmo’s. Met het
oog hierop bouwt de Algemene Directie
Kmo-beleid voort op een transversale en
geïntegreerde samenwerking met andere
Algemene Directies van de FOD Economie

Conclusie
De overgang naar duurzamer ondernemerschap, die ondersteunt wordt in het
maatschappelijk debat, is voor de ondernemer vandaag niet langer een keuze, maar een vanzelfsprekendheid. Het is
echter nog geen reflex in alle kmo’s, en
met name in de micro-ondernemingen (<
10 werknemers). Ze worden immers geconfronteerd met risico’s en belemmeringen die in kaart moeten worden gebracht
en correct moeten worden geanalyseerd.
Bovenal biedt de duurzame overgang
ook duidelijke nieuwe kansen voor concurrentievermogen en groei op lange
termijn. Voor een succesvolle operationele implementatie binnen de kmo’s
moet de actie gericht zijn op de bepalende factoren die het ondernemerschap stimuleren.

Duurzaam ondernemerschap bevorderen betekent dus het dagelijkse leven
van het ondernemingshoofd vergemakkelijken door hem een duidelijke, complementaire en gecoördineerde institutionele en administratieve organisatie
aan te bieden. De FOD Economie wil
hierop proactief en doelgericht inspelen, om elke kmo te sensibiliseren, te
motiveren, gerust te stellen en doeltreffend te begeleiden in haar duurzame overgang.
Met de wil en de vastberadenheid om de
intenties om te zetten naar concrete acties heeft de FOD Economie de modellen
voor duurzaam ondernemerschap in kaart
gebracht die hij ondersteunt. De focus ligt
momenteel meer specifiek op de circulaire
economie, aangezien deze centraal staat
in de Europese en federale prioriteiten.
Via een permanente dialoog met de Gewesten, regelmatig overleg met zijn officiële adviesorganen (HRZKMO, CRB, FRDO)
en een versterking van zijn partnerschap
met de nationale beroepsorganisaties
stelt zijn Algemene Directie Kmo-beleid
dan ook de duurzaamheid en aandacht
voor de kmo’s centraal in haar strategie,
in overeenstemming met de Europese
strategie voor de kmo’s van de Europese
Commissie.

In uitvoering van de Algemene Beleidsnota van de federale Minister van Middenstand en Kmo’s, en met inachtneming van
de federale loyaliteit, heeft de Algemene
Directie Kmo-beleid zich dan ook geëngageerd in het herstelplan van de regering,
voor een federale communicatie- en sensibiliseringscampagne rond een circulaire
overgang, door de voordelen voor innoverende kmo’s van haar competenties op
het gebied van intellectuele eigendom en
normalisatie in de schijnwerpers te zetten.
Dit engagement weerspiegelt de sterke
federale ambitie van de FOD Economie
om ten dienste te staan van de duurzame overgang van de kmo’s en het ondernemerschap, in aanvulling op en ter
ondersteuning van het regionale beleid,
en met de duidelijkheid en efficiëntie
die elke ondernemer verwacht.
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kmo’s te bereiken en in hun specifieke
behoeften te voorzien. Zij dragen rechtstreeks bij tot de determinanten van het
ondernemerschap in termen van kansen,
vaardigheden en stimulansen. De hoge
prioriteit die wordt gegeven aan de duurzame overgang van de kmo’s en in het bijzonder aan de circulaire economie biedt
een nieuwe gelegenheid om het belang
en de voordelen hiervan uit te leggen.
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Notes
1

https://www.footprintnetwork.org 

2

Definitie voorgesteld door de cel Duurzame Economie van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie 

3

https://www.un.org/en/actnow/facts-and-figures 

4

https://www.un.org/sustainabledevelopment/en 

5

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl 

6

Verslag van de formateurs - 30.09.2020 

7

https://www.ccecrb.fgov.be/search/nl/duurzaamheid 

8

https://www.hrzkmo.fgov.be/ 

9

https://www.frdo-cfdd.be/nl 

10

https://www.iis-statistics.be/index_nl.html 

11

https://www.plan.be/aboutus/overview.php?lang=nl&TM=41 

12

https://www.nbb.be/nl/search/bcs/d%26eacute%3Bveloppement%20durable 

13

Statbel, berekeningen: FOD Economie, Kmo-Observatorium 

14

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0103 

15

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_18_1404 

16

https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index.htm 
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https://www.febelfin.be/nl/artikel/febelfins-ceo-karel-baert-over-duurzame-financien-en-het-duurzaamheidslabel 

18

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/duurzaamheid-bij-kmos 

19

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/nace-bel-2008 

20

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie 

21

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/sociale-economie-en-sociaal 

22

https://nl.be-impact.org/ 

23

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_420 

24

Verslag van de Formateurs - 30/09/2020, hoofdstuk IV.2, blz. 62 

25

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/726/gemeenschappelijke-bijdrage-van-de-crb-en-de-frdo-aan-een-federaal-actieplan-voor-de-circulaire-economie 

26

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/429/l-entrepreneuriat 

27

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom 

28

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/ondersteuning-en-premies/octrooicellen-contactpunt-voor 

29

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/normalisatie 

30

https://www.nbn.be/nl/over-nbn/nbn 

31

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/normalisatie/de-normen-antennes 

Conjunctuurontwikkelingen

Conjunctuurontwikkelingen van de economie
Grafiek 1. Evolutie van het bbp in % en bijdrage van
de verschillende componenten vanuit uitgavenoptiek
In procentpunt, t.o.v. het jaar ervoor.

04
Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en Nationale
Bank van België (NBB).

recht voor zelfstandigen, enz., om te trachten zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Ook zijn verscheidene
moratoria ingesteld om ondernemingen te beschermen die
vóór de crisis in een gezonde financiële situatie verkeerden.
De binnenlandse vraag, exclusief voorraden, heeft de economische groei in 2020 met 6,1 procentpunt doen dalen.
Enerzijds heeft de particuliere consumptie sterk bijgedragen tot de daling van het bbp in 2020 (- 4,5 procentpunt),
aangezien de huishoudens tijdens de crisis meer geneigd
waren om uit voorzorg te sparen en de activiteiten om hun
inkomen uit te geven, beperkt waren. Anderzijds hebben de
achteruitgang van de bedrijvigheid en de tijdelijke sluiting
van bepaalde sectoren gewogen op het ondernemersvertrouwen en bijgevolg ook op hun investeringsbeslissingen.
Daardoor droegen de investeringen 1,7 procentpunt bij aan
de afname van de economische activiteit in 2020. Alleen de
overheidsuitgaven voor consumptie hebben de economische activiteit licht ondersteund, met een bijdrage geleverd
aan de bbp-groei (+0,1 procentpunt). Aangezien de pandemie zich over de hele wereld heeft verspreid en sommige
landen hun grenzen hebben gesloten, is ten slotte ook de
buitenlandse handel van België verzwakt. De bijdrage van
de netto-uitvoer tot de Belgische bbp-groei was in 2020
dus negatief (-0,3 procentpunt)

• In 2020 daalde de jaarlijkse groei van het bbp in België met
6,3 % op jaarbasis, door de COVID-19-pandemie, die de
tijdelijke stillegging van verschillende economische activiteiten heeft veroorzaakt, vooral in de contacthandel, de horeca en de culturele sector in het algemeen. De Belgische • Het bbp is in het eerste kwartaal van 2021 jaar-op-jaar verder gedaald (-0,5 %), maar minder sterk dan in het vierde
regering heeft ook verschillende specifieke maatregelen gekwartaal van 2020 (-4,9 %).
nomen, zoals tijdelijke werkloosheid of het overbruggins-
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• De binnenlandse vraag, exclusief voorraden, heeft de eco- • Hoewel de cijfers voor het vierde kwartaal van 2020 op het
nomische groei in het eerste kwartaal van 2021 met -0,3
moment van schrijven nog steeds voorlopig zijn, lijkt de Belprocentpunt afgezwakt. In het eerste kwartaal van 2021
gische economie op de rand van herstel te staan. Verscheiwas de particuliere consumptie de enige component van de
dene componenten van het bbp vertonen immers positieve
binnenlandse vraag exclusief voorraden die tot de daling van
tekenen, vooral nu de diverse nog van kracht zijnde beperhet bbp bijdroeg, namelijk met 1,7 procentpunt (tegen -5,3
kingen geleidelijk worden opgeheven. Bovendien wordt
procentpunt in het vorige kwartaal). Van de componenten
de vaccinatiecampagne voortgezet, waardoor het op korte
van de binnenlandse vraag exclusief voorraden hebben de
termijn mogelijk zou kunnen zijn de laatste beperkingen op
consumptieve overheidsbestedingen en de investeringen in
te heffen. Volgens het Covid vaccinaties Dashboard heeft
het eerste kwartaal van 2021 dus een positieve bijdrage
ongeveer 70 % van de Belgische bevolking begin augustus
geleverd aan de bbp-groei, met respectievelijk 0,6 en 0,8
2021 een eerste dosis van het Covid-19-vaccin ontvangen,
procentpunt (tegen respectievelijk +0,2 en -0,5 procentterwijl bijna 60 % al twee doses vaccin heeft ontvangen,
punt in het vorige kwartaal). Daardoor blijft de overheid in
wat betekent dat ze tot op heden volledig gevaccineerd zijn.
het eerste kwartaal van 2021 een belangrijke rol spelen in
Natuurlijk zal het nog enige tijd duren voordat de economie
het economisch herstel in België, terwijl de investeringen na
zich van de crisis heeft hersteld.
vier kwartalen van negatieve bijdrage voor het eerste keer
een positieve bijdrage leveren.
• Door een positieve bijdrage van 1,1 procentpunt aan de
bbp-groei compenseert de netto-uitvoer een beetje de
daling van de economische activiteit in het eerste kwartaal
van 2021, na een lagere bijdrage in het vierde kwartaal
van 2020 (+0,2 procentpunt). De bijdrage aan de groei van
veranderingen in voorraden was negatief in het eerste
kwartaal van 2021 (-1,4 procentpunt, tegen een positieve
bijdrage van 0,4 procentpunt in het vierde kwartaal van
2020).
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Grafiek 2. Buitenlandse handel volgens het nationaal • Volgens het nationaal concept is de buitenlandse handel in
2020 sterk verslechterd ten opzichte van 2019 door de weconcept

reldwijde economische recessie, waarbij de uitvoer van goederen met 6,1 % is gedaald en de invoer met 7,1 %. Niettemin
verbeterde de handelsbalans in 2020 ten opzichte van 2019,
door een meer uitgesproken daling van de invoer (-7,1 %) tegenover de uitvoer (-6,1 %) van goederen. Dat is het tweede
jaar waarin de handelsbalans is verbeterd. Die blijft echter
een tekort vertonen, dat in 2020 2,7 miljard euro bedraagt,
tegenover een tekort van 6 miljard euro in 2019.

In miljard euro.

• De totale uitvoer van goederen in waarde is in het eerste
kwartaal van 2021 met 4,9 % gestegen ten opzichte van
dezelfde periode in 2020 en bedraagt 74 miljard euro, tegenover 70,5 miljard euro in het eerste kwartaal van 2020.
Die stijging is toe te schrijven aan zowel de uitvoer binnen
de EU, die met 3,3 % op jaarbasis is gestegen, als de uitvoer
buiten de EU, die in dezelfde periode met 7,6 % is toegenomen.

04

Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en Nationale
• Anderzijds zette de Belgische invoer van goederen in waarBank van België (NBB).

de zijn neerwaartse trend voort in het eerste kwartaal van
2021 met een daling van 0,6 % op jaarbasis. Hij bedroeg aldus 71,9 miljard euro, wat wijst op een daling van de invoer
buiten de EU (-11,6 %). De stijging van de invoer binnen de
EU (+5,1 %) voor dezelfde referentieperiode was niet genoeg
om de daling van de invoer buiten de EU te compenseren.

• Volgens het nationaal concept is de buitenlandse handel in
2020 sterk verslechterd ten opzichte van 2019 door de wereldwijde economische recessie, waarbij de uitvoer van goederen met 6,1% is gedaald en de invoer met 7,1%. Niettemin
verbeterde de handelsbalans in 2020 ten opzichte van 2019,
door een meer uitgesproken daling van de invoer (-7,1%) tegenover de uitvoer (-6,1%) van goederen. Dit is het tweede • Dat resulteerde in een overschot op de handelsbalans in
het eerste kwartaal van 2021 (+2,1 miljard euro). Het saldo
jaar waarin de handelsbalans is verbeterd. Die blijft echter
verbeterde ook ten opzichte van het vorige kwartaal (1 mileen tekort vertonen, dat in 2020 2,7 miljard euro bedraagt,
jard euro) en ten opzichte van het overeenkomstige kwartegenover een tekort van 6 miljard euro in 2019.
taal van 2020 (-1,7 miljard euro).
1
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Grafiek 3. Evolutie van het bbp (in %) en bijdrage van
de verschillende componenten, vanuit productieoptiek
In procentpunt, t.o.v. het jaar ervoor.

bijdrage van 0,6 procentpunt aan de daling van de economische groei. De bouwsector heeft met 0,2 procentpunt
ook bijgedragen aan de daling van de bbp-groei in 2020,
terwijl die sector een positieve bijdrage leverde aan de groei
van het bbp in 2019 (+0,2 procentpunt). De bijdrage van
de landbouw aan de groei was in 2020 licht positief (+0,1
procentpunt), terwijl die in 2019 neutraal was geweest.
• In het eerste kwartaal van 2021 heeft de verwerkende industrie (exclusief de bouw) de economische activiteit met
0,7 procentpunt ondersteund, na een lichte bijdrage van 0,1
procentpunt in het vorige kwartaal.
• Voor de vijfde opeenvolgende keer hebben de diensten aan
de daling van het bbp bijgedragen, van een bijdrage van -4
procentpunt in het vierde kwartaal van 2020 tot een bijdrage
van -1,4 procentpunt in het eerste kwartaal van 2021. Bovendien zijn het vooral de diensten die de bbp-groei drukken.

Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en Nationale • Tot slot was de bijdrage van de bouwsector aan de groei
Bank van België (NBB).
van de economische activiteit in het eerste kwartaal van

• In 2020 daalde de economische bedrijvigheid ten opzichte van
2019 met 6,3 % tegenover een stijging met 1,8 % in 2019.

2021 licht positief (+0,2 procentpunt), na vier kwartalen van
negatieve bijdrage (-0,1 procentpunt in het vierde kwartaal
van 2020). De landbouw ondersteunde de economische
activiteit in het eerste kwartaal van 2021 met 0,1 procentpunt, net als in het vorige kwartaal.

• Terwijl de dienstensector de voorbije jaren de belangrijkste
motor van de economische groei was, werd deze ook het
meest getroffen door de inperkingsmaatregelen en is het • Nadat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwardus logisch dat hij in 2020 de grootste klap kreeg te verdutaal van 2020 was ingestort door de onzekerheid van de
ren. Hij droeg 4,5 procentpunt bij aan de daling van het bbp
COVID-19-pandemie, heeft het zich sindsdien geleidelijk
(tegenover een steun van 1,1 procentpunt in 2019). Terwijl
hersteld. Bovendien is het ondernemersvertrouwen in het
de industrie de economische activiteit in 2019 ondersteuntweede kwartaal van 2021 verder toegenomen en heeft
de (met een bijdrage van +0,3 procentpunten), nam de aczelfs het niveau van vóór de pandemie overschreden.
tiviteit in de verwerkende nijverheid in 2020 af, met een
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Grafiek 4. Evolutie van de industriële productie-indexen
2015 = 100.

ling een jaar eerder, midden in de eerste lockdown en de
invoering van strenge overheidsmaatregelen, waaronder de
stopzetting van diverse activiteiten die als niet-essentieel
werden beschouwd.
• Na verscheidene kwartalen van dalingen is de productie
van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (sectie D)
in 2021 beginnen stijgen. In het eerste kwartaal van 2021
lag de groei 11,2 % hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar en in het tweede kwartaal van
2021 versnelde de groei tot 18,2 %.

Bron: Statbel, indexcijfers per werkdag.

• Door de gezondheidscrisis hebben alle hier onderzochte
sectoren in 2020 een ongunstig jaar gekend en hun productie jaar-op-jaar zien dalen. De sterkste daling deed zich
voor in de bouwsector.
• De productie in de verwerkende nijverheid (sectie C) is in
het laatste kwartaal van 2020 met 1,4 % gegroeid (jaar-opjaar) en deze groei versnelde daarna tot 26,3 %, jaar-op-jaar,
in het tweede kwartaal van 2021. Deze sterke productiestijging in het tweede kwartaal van 2021 is geen verrassing,
gezien het lage vergelijkingsniveau na de zeer scherpe da-

• Ten slotte is de activiteit in de bouwnijverheid (sectie F) in
het eerste kwartaal van 2021 toegenomen (+6,7 % jaar-opjaar), waarmee zes kwartalen van opeenvolgende dalingen
werden onderbroken. In het tweede kwartaal van 2021 is
de productie in deze sector opnieuw gestegen (+6,5 %), zij
het in iets minder sterke mate.
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Grafiek 5. Aantal oprichtingen en stopzettingen van • In het vierde kwartaal van 2021 werden 34.031 nieuwe
bedrijven opgericht, 1.896 meer dan in het overeenkomsondernemingen
tige kwartaal van 2019.

• Die nieuwe ondernemingen zijn goed voor 89,1 % van de
nieuwe inschrijvingen (waarvan 46,8 % natuurlijke personen
en 42,3 % rechtspersonen) en 10,9 % uit herinschrijvingen
(waarvan 9,2 % natuurlijke personen en 1,7 % rechtspersonen).
• Bovendien hebben 25.132 ondernemingen hun activiteiten
in het vierde kwartaal van 2021 stopgezet (waarvan 64,1 %
particulieren en 35,9 % rechtspersonen), wat 2.936 meer is
dan in het eerste kwartaal van 2020.

04
Bron: Statbel.

• In 2020 vertoonde de ondernemersdemografie een gunstige trend ten opzichte van 2019, zowel wat de oprichtingen als de stopzettingen van ondernemingen betreft.
Zo steeg het aantal startende bedrijven licht met 0,2 %,
terwijl het aantal stopzettingen met 7,5 % is gedaald. Met
40.137 ondernemingen is het netto saldo van de "oprichtingen-stopzettingen" echter positief in 2020 en telt het
5.828 ondernemingen meer dan in 2019.

• In het eerste kwartaal van 2021 was het saldo van de “oprichtingen-stopzettingen“ positief en bedroeg het 8.899
ondernemingen, waarvan 33,1 % particulieren en 66,9 %
rechtspersonen. Dat saldo “oprichtingen-stopzettingen“
daalde met 1.040 ondernemingen ten opzichte van het
overeenkomstig kwartaal van 2020 (-10,5 %).
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Grafiek 6. Tewerkstellingsgraad en geharmoniseerde
werkloosheidsgraad
In %.

15,3 %, een stijging met 1 procentpunt ten opzichte van
2019, en het totale werkloosheidspercentage (brutogegevens) is in 2020 met 0,2 procentpunt gestegen tot 5,8 %.
• De verslechtering die voor het hele jaar werd vastgesteld,
doet zich ook voor in het eerste kwartaal van 2021.
• De tewerkstellingsgraad is in het eerste kwartaal van 2021
namelijk met 1,5 procentpunt op jaarbasis gedaald tot
63,6 %.
• Zowel het werkloosheidspercentage voor jongeren onder
25 jaar als het totale werkloosheidspercentage verandert
ongunstig in vergelijking met dezelfde periode in 2020, met
percentages van respectievelijk 20,0 % (+7,1 procentpunt
op jaarbasis) en 6,8 % (+1,7 procentpunt op jaarbasis).
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• Over het geheel genomen was 2020 een ongunstig jaar
voor de arbeidsmarkt omwille van de Covid-19-pandemie.
• In 2020 is de situatie inderdaad verslechterd en alle geobserveerde indicatoren laten binnen een jaar ongunstige
ontwikkelingen zien. De tewerkstellingsgraad bedroeg aldus 64,7 % in 2020, 0,6 procentpunt lager dan in 2019.
Het jeugdwerkloosheidspercentage is in 2020 gestegen tot
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Grafiek 7. Aantal niet-werkende werkzoekenden
(NWWZ)
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Bron: RVA.

• In 2020 heeft het aantal niet-werkende werkzoekenden
(NWWZ) zich ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019,
met een stijging van 3,7 % tot 493.627 eenheden. Hetzelfde geldt voor het aantal NWWZ jonger dan 25 jaar, dat
met 5,2 % is gestegen tot 86.759 eenheden.

• Het tweede kwartaal van 2021 bevestigde daarentegen niet de stijgende trend van het aantal niet-werkende
werkzoekenden (NWWZ) en het aantal NWWZ onder de
25 jaar van jaar tot jaar. In het tweede kwartaal van 2021
waren er 455 320 NWWZ, een daling van bijna 7,6 % op
jaarbasis, en 70 776 NWWZ onder de 25, 13,2 % minder
dan een jaar eerder.
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Grafiek 8. Evolutie van de geharmoniseerde consump- • De consumptieprijzen voor bewerkte voedingsmiddelen zijn in het tweede kwartaal van 2021 minder gestegen
tieprijsindex (HICP) en bijdrage aan de inflatie van de
(+1,1 %) dan in het voorgaande kwartaal (+1,3 %), en droeg
5 grote aggregaten
daarmee 0,2 procentpunt bij aan de totale inflatie in het
HICP in % en bijdrage in procentpunt.
tweede kwartaal van 2021.
• De dienstensector daarentegen, die in het tweede kwartaal
van 2021 een inflatie van 1,4 % kende, na een inflatie van
1,3 % in het voorgaande kwartaal, droeg 0,6 procentpunt
bij aan de totale inflatie door het grote gewicht ervan in de
consumptiekorf (meer dan 40%).
• Net als de dienstensector kende ook de vierde productgroep,
niet-energetische industriële goederen, een versnelling van
het tempo van de prijsstijgingen in het tweede kwartaal van
2021, met een stijging van 0,1 % in het eerste kwartaal van
2021 tot 0,4 % in het tweede kwartaal van 2021. De bijdrage
van die productgroep aan de totale inflatie in het tweede
kwartaal van 2021 bedroeg daarom 0,1 procentpunt.
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• Door een verdere versnelling van de energieprijzen is de
HICP-inflatie in het tweede kwartaal van 2021 fors gestegen, van 0,8 % in het eerste kwartaal van 2021 tot 2,4 % in
het tweede kwartaal van 2021.
• De consumentenprijzen voor onbewerkte voedingsmiddelen daalden met 3,1 % gedaald in het tweede kwartaal van
2021 (na -1,4 % in het voorgaande kwartaal), maar door
hun beperkt gewicht in de consumptiekorf bleef hun bijdrage aan de totale inflatie beperkt tot -0,1 procentpunt.
Dat is de enige productgroep die in die periode een negatieve bijdrage tot de totale inflatie bijdraagt.

• De categorie van de energiedragers ten slotte, die sterk
werd beïnvloed door de ineenstorting van de olieprijzen
op de wereldmarkten in 2020 door de economische en
gezondheidscrisis, kent nu een duidelijk prijsherstel in de
loop van 2021. Na in 2020 een negatieve inflatie te hebben gekend en in het eerste kwartaal van 2021 een eerste
stijging van 0,4 % te hebben genoteerd, zijn de prijzen van
die productcategorie in het daaropvolgende kwartaal met
18,3 % gestegen. Die versnelling draagt 1,6 procentpunt bij
aan de totale inflatie in het tweede kwartaal van 2021 en is
goed voor twee derde van de totale inflatie.
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Voetnoten
1

Het nationaal concept omvat alleen de invoer en uitvoer waarbij ingezetenen betrokken zijn. (Bron: NBB). 

25 - oktober 2021
nr

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

+32 800 120 33

facebook.com/FODEconomie
@FODEconomie
youtube.com/user/FODEconomie
linkedin.com/company/fod-economie

Verantwoordelijke uitgever: Séverine Waterbley
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
197-21

