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Deel 1. Definities en draagwijdte van de
bestuursovereenkomst
Artikel 1 - Draagwijdte van deze
bestuursovereenkomst
Deze bestuursovereenkomst bevat de belangrijkste verbintenissen die de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie, vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité
en de federale Regering, vertegenwoordigd door Kris Peeters, voogdijminister onderschrijven in het kader van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de bepalingen van het
koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende
de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten (FOD’s)
en de Programmatorische federale Overheidsdiensten (POD’s) en tot wijziging van het koninklijk besluit
van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en de
POD’s.

Artikel 2 - Kader van de overeenkomst
De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en heeft een strategische
planningshorizon van drie jaar die wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van één
jaar.
De bestuursovereenkomst leidt tot een betere en meer aangehouden periodieke afstemming tussen de
beleidsdoelstellingen en de uitvoering en opvolging ervan door de betrokken overheidsdienst.
De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie van
de mandaathouders. Ze vormen bovendien mee het kader voor het afleiden van de team- en individuele
doelstellingen van de evaluatiecyclus van de federale ambtenaren.

Artikel 3 - Geïntegreerd bestuursplan
Het bestuursplan als jaarlijks operationeel plan integreert de opvolging en uitvoering van de verschillende
thematische actieplannen die verbonden zijn aan de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 11bis, §2, 4°
en 5° van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de
managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, ingevoegd bij het voormeld KB van 4 april 2014.
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“

De overeenkomst sluitende partijen verbinden zich ertoe om
gunstige voorwaarden te scheppen met het oog op de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Op dat vlak vormt het eerbiedigen
van het voorafgaande overleg een kritische succesfactor.

”
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Deel 2. Verbintenissen van de partijen
Artikel 4 - Beheersprincipes
De overeenkomst sluitende partijen, met name Jean-Marc Delporte, Voorzitter van het Directiecomité
van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en Kris Peeters, voogdijminister van deze FOD,
verbinden zich als echte partners ertoe deze beheersprincipes na te leven.
De overeenkomst sluitende partijen verbinden zich ertoe om gunstige voorwaarden te scheppen met het
oog op de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Op dat
vlak vormt het eerbiedigen van het voorafgaande overleg een kritische succesfactor.
Opdat de overheidsdienst zijn opdracht op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren, verbindt de voogdijminister zich ertoe de overheidsdienst binnen de budgettaire context de nodige autonomie te verlenen
en de gekende middelen ter beschikking te stellen. Dit is een substantiële voorwaarde opdat de overheidsdienst zou kunnen worden gehouden tot de naleving van de verbintenissen van deze overeenkomst.
De mandaathouders van hun kant verbinden zich er toe de nodige stappen te ondernemen om in synergie
initiatieven te ontwikkelen om de efficiëntie te verhogen en efficiëntiewinsten te boeken, innovatie na te
streven en de nodige stappen te ontwikkelen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening te
verzekeren, in samenspraak met en afgestemd op de noden en de verwachtingen van de gebruikers en
de stakeholders.
Indien de FOD in het kader van een wettelijke opdracht moet samenwerken met een andere overheidsdienst, verbinden de voogdijoverheden zich ertoe de voorwaarden te scheppen om de samenwerking te
waarborgen.

Artikel 5 - Inwinnen van adviezen en voorafgaand
overleg en informatieverstrekking
De voogdijminister verbindt zich ertoe de overheidsdienst op de hoogte te houden van de verschillende
relevante legistieke fasen en de eventuele in de loop van de procedure aangebrachte wijzigingen mee te
delen.
De voogdijminister verbindt zich ertoe contacten te leggen met de FOD om, enerzijds, rekening te houden met de technische aspecten en de haalbaarheid op het vlak van de toepassing van de overwogen
wettelijke en reglementaire wijzigingen en anderzijds, hem in staat te stellen de nodige aanpassingen voor
te bereiden binnen een redelijke tijdspanne.

Artikel 6 - Wijzigingen van de overeenkomst
De aanpassingen ingevolge objectieve parameters voorzien in de bestuursovereenkomst, namelijk de
aanpassingen van opdrachten, taken, doelstellingen of indicatoren vermeld in de overeenkomst die geen
weerslag hebben op de globale enveloppen voorzien in de overeenkomst, zullen worden uitgevoerd volgens de procedure voorzien in artikel 11bis, § 7, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001.

Artikel 7 - Consolidatie van de verbintenissen
Voor een vlotte opvolging van de verbintenissen van beide partijen zullen alle wijzigingen bij de uitvoering
van de overeenkomst worden geconsolideerd in hetzelfde document.
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De voogdijminister en de FOD verbinden zich ertoe het bereiken van de
doelstellingen en het uitvoeren van de projecten zoals beschreven in de
bestuursovereenkomst aandachtig op te volgen.

Artikel 8 - Opvolging van het bereiken van de
doelstellingen
De voogdijminister en de FOD verbinden zich ertoe het bereiken van de doelstellingen en het uitvoeren
van de projecten zoals beschreven in de bestuursovereenkomst aandachtig op te volgen. De FOD zal
voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst een specifieke boordtabel ontwikkelen en actualiseren
die ten minste elke 3 maanden met de Minister wordt besproken.

Artikel 9 - Periodiek overleg
Om de correcte en adequate uitvoering, door de voogdijminister en door de FOD van de verbintenissen
die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien mogelijk te maken, zal de voogdijminister een overleg
organiseren met betrekking tot budgettaire maatregelen en maatregelen inzake het openbaar ambt die
een betekenisvolle impact kunnen hebben op de lopende bestuursovereenkomsten.

Artikel 10 - Jaarlijkse toetsing
De bestuursovereenkomst wordt jaarlijks getoetst op basis van een verslag dat betrekking heeft op de
uitvoering van de bestuursovereenkomst en dat is opgesteld door de voorzitter van het directiecomité.
In voorkomend geval, wordt de bestuursovereenkomst aangepast aan de gewijzigde omstandigheden,
onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11bis, § 7, van het voornoemd koninklijk besluit van 29 oktober
2001,met betrekking tot de wijziging van de bestuursovereenkomst.

Artikel 11 - Weerslag van de maatregelen waarover
werd beslist na de ondertekening van de overeenkomst
In het kader van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen opgenomen
in de bestuursovereenkomst en in de context van het sluiten van bestuursovereenkomsten zal de voogdijminister rekening houden met de weerslag van de maatregelen waarover werd beslist of die werden
ingevoerd na het sluiten van onderhavige overeenkomst en die hebben geleid tot een relevante en meetbare stijging of daling van de taken of van hun complexiteit of van sommige uitgaven, voor zover de overheidsdienst de weerslag van deze wijzigingen tijdig heeft meegedeeld.
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Artikel 12 - Financiering
De federale Regering verbindt zich ertoe aan de FOD de noodzakelijke basishypotheses mee te delen
voor het opmaken van de jaarlijkse begroting.
De federale Regering verbindt er zich toe bij ongewijzigd beleid de nodige middelen voor de uitvoering
van de kerntaken en essentiële opdrachten van de FOD zoals beschreven in de bestuursovereenkomst en
het bestuursplan tijdig toe te kennen.

Artikel 13 - Herinvestering efficiëntiewinsten
De federale Regering verbindt zich ertoe de aangetoonde efficiëntiewinsten ter beschikking te laten van
de FOD. Dit wordt bepaald in onderling overleg tussen de overeenkomst sluitende partijen op basis van
de beschikbare en de door de Inspectie van Financiën gecontroleerde en goedgekeurde bedrijfsinformatie.

Artikel 14 - Overheveling van bevoegdheden en
hertekening van de structuur
De FOD zal actief en loyaal deelnemen aan de uitvoering van alle regeringsbeslissingen die impact hebben op de FOD of zijn competenties.

Artikel 15 - Niet-naleving van de aangegane
verbintenissen
Wanneer één van de partijen de aangegane verbintenissen niet volledig of niet tijdig kan naleven, zal deze
partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en zal ze met de andere partij overleg
plegen om maatregelen af te spreken om die situatie te verhelpen of op te vangen.
Indien er een probleem is inzake de naleving van de verbintenis, zullen de partijen trachten, in de mate
van het mogelijke, het met elkaar eens te worden over de beste manier om hierover te beslissen.
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“

de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, evenwichtige
en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt

”
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Deel 3. De prioritaire doelstellingen, processen
en projecten van de federale overheidsdienst
Artikel 16 - Missie, visie, waarden en strategische assen
Missie
De interne markt van de Europese Unie berust op het vrije verkeer van personen, kapitaal en goederen
en diensten.
In België heeft de FOD Economie als opdracht « de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,
evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt ».
Volgens het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de FOD Economie omvat
deze missie:
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de organisatie en regulering van
de markt, waarvan de bescherming van de consument deel uitmaakt;
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake kwaliteit en veiligheid van producten en diensten en inzake veiligheid van bepaalde installaties; evenals de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de bouw;
• de controle op de toepassing van de economische reglementeringen en de informatie, de preventie en
de bemiddeling tegenover de betrokken tussenkomende partijen;
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het energiebeleid;
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de federale sectoriële bevoegdheden;
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake KMO en middenstand en de
zelfstandigen;
• de verzameling, de productie, de verwerking, de verdeling, de valorisatie van economische informatie en
statistieken, de voorbereiding en de evaluatie van het beleid ter zake, alsook het ondernemingsregister;
• de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake telecommunicatie en postdiensten.
De missie van de FOD Economie wordt dus als volgt uitgesplitst:
• verticaal van de overheid naar de burger en de economische spelers en vice versa, door dialoog, respect, responsabilisering en veilige betrekkingen tussen de zwakste en de sterkste economische speler
te bewerkstelligen en hierbij toegankelijkheid, openheid en transparantie na te streven;
• horizontaal door op extern vlak de billijkheid te bevorderen en alle economische operatoren te stimuleren op basis van een aangepaste, evenwichtige, relevante en overlegde regelgeving die berust op een
grondige kennis van de markt;
• transversaal door intern de expertise en de instrumenten van de algemene directies te delen, zodat er
een unieke toegevoegde waarde wordt gecreëerd in het belang van het economische beleid van het land;
• dynamisch en evolutief door op een nuttige en doelgerichte manier tussen te komen in de diverse fasen van een economisch project en achtereenvolgens te zorgen voor de conceptualisering, de analyse,
het overlegde beheer en de controle ervan.
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Visie
De komende 3 jaar wil de FOD Economie op basis van de waarden respect en uitmuntendheid een gezamenlijke strategie ontwikkelen ten dienste van de spelers van de goederen en dienstenmarkt, met de
ambitie om binnen de federale administratie de spil te worden van de regulering en de coördinatie van
de beleidslijnen en de governance van de interne markt, zowel voor de interne als de externe aspecten
ervan, en dit in voortdurende dialoog met de gewesten. De visie van de FOD Economie komt dus neer op
een externe ambitie en is gesteund op de 4 waarden die intern door alle medewerkers worden gedragen.

Waarden
In 2012 werd met de steun van het Directiecomité het waardenproject opgestart binnen de FOD
Economie, met als doel een waardengedreven organisatie te zijn. Waarden geven richting aan individuen
en groepen binnen een organisatie en beïnvloeden het concrete gedrag.
Op basis van een participatief proces identificeerden al onze medewerkers de waarden van de FOD.
• Samen Sterk
Door de diversiteit van de actiedomeinen moet de FOD Economie een geïntegreerde, flexibele en
transversale interne aanpak ontwikkelen om coherent en efficiënt aan de marktverwachtingen en –
prioriteiten te beantwoorden in een tijd van institutionele hervormingen. Op basis van een efficiënte
coördinatie tussen de marktspelers en de overheid moet ons land zich zo goed mogelijk binnen Europa
en in de rest van de wereld kunnen verdedigen en positioneren.
• Respect
De kerntaken van de FOD Economie vereisen een hoog niveau van vertrouwen en dialoog met en tussen zijn stakeholders en zijn klanten. De FOD Economie moet daarbij waken over het respecteren van
de wetgeving voor dewelke hij competent is door de verschillende actoren van de markt en de stakeholders. Zijn actie moet in dat geval gebaseerd zijn op het principe ‘think small first’ Bovendien maakt
de waarde respect geïntegreerd deel uit van het intern beleid van de FOD Economie. Dit zorgt ervoor
dat de medewerkers deze waarde dagelijks toepassen in hun professionele leven.
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• Tot uw dienst
In een periode van institutionele veranderingen moet de FOD Economie op basis van zijn federale bevoegdheden meer dan ooit zijn taak met overtuiging en vastberadenheid opnemen ten dienste van alle
economische spelers: burgers, kmo’s, productie- en dienstenondernemingen in het algemeen, maar
ook jegens de federale, gewestelijke en lokale autoriteiten. Zijn actie kan niet anders dan het antwoord
zijn op een tastbare behoefte, actie die nodig is voor het goede verloop van het economische leven.
• Uitmuntend
Uitmuntendheid moet de drijfkracht zijn van de FOD Economie als organisatie, ook in een context
van beperkte middelen. De FOD moet alles in het werk stellen om het kennisniveau hoog te houden
door de aanwending van de beste technologieën, door een duurzame en hedendaagse organisatie en
door aandacht te schenken aan administratieve vereenvoudiging en een adequate vorming van zijn
medewerkers. De FOD moet een slagvaardige organisatie worden, aantrekkelijke voor jonge talenten.
In de tweede helft van 2018 werd een vijfde waarde duurzaamheid toegevoegd. Dit omdat ook duurzaamheid een belangrijke en noodzakelijke richting geeft aan individuen en groepen van de FOD Economie.
Concreet werd deze vertaald naar de interne organisatie in de strategische doelstelling 4 en naar de economische operatoren van de FOD Economie in de strategische doelstelling 7.
De FOD Economie vervult als organisatie talrijke opdrachten op uiteenlopende gebieden die de hele
economie van het land bestrijken. Gezien de verwevenheid van economie en milieu, twee pijlers van
duurzame ontwikkeling, hebben vele van deze opdrachten een positief milieueffect.
Initiatieven nemen om dit positieve effect te versterken en in de praktijk aantonen dat de zorg voor het
milieu en een duurzaam economisch beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen twee wezenlijke streefdoelen van de verbintenis die aangegaan wordt.
In de context van de missie van de FOD Economie die de voorwaarden schept voor een competitieve,
duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België is er een belangrijke
opdracht weggelegd voor de ondersteunende diensten met betrekking tot de integratie van het duurzaamheidsaspect in de werkprocessen. Zowel op het vlak van het HR-beleid als op het vlak van budget
& beheerscontrole en communicatie werkt de FOD Economie actief mee aan duurzame ontwikkeling en
wordt er bijgedragen aan een duurzame economie.
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HR-beleid
De digitale transformatie en de technologische evoluties zorgen ervoor dat functies veranderen en nieuwe
competenties moeten worden ontwikkeld. Bovendien moet iedereen langer werken. Deze ontwikkelingen
vereisen een wendbare organisatie waarbij op een duurzame manier het HR-beleid wordt gerealiseerd.
Om dit duurzaam beheer te garanderen, voorziet de FOD Economie vanuit zijn ondersteunende HRkernprocessen diverse initiatieven en acties:
• Op het vlak van opleiding en ontwikkeling identificeren we gemeenschappelijke en terugkerende opleidingen in het globaal ontwikkelingsplan waardoor we schaalvoordelen realiseren en budgetten efficiënter en transparanter aanwenden. Daarmee schrijven we ons als FOD Economie in in de federale
politiek van duurzame gemeenschappelijke aankopen.
• Verandering vraagt wendbare skills van onze medewerkers. Het voorzien van opleidingsinitiatieven die
veerkracht en een wendbare skillset (naast basis skills) als cruciale competentie bij onze medewerkers
benadrukken, draagt bij tot het duurzaam multidisciplinair welzijnsbeleid. We bieden tevens   loopbaanontwikkeling en loopbaanondersteuning aan om medewerkers langer gemotiveerd aan de slag te
houden zodat hun duurzame inzetbaarheid vergroot.
• Vanuit het actieplan waardenbeleid koppelen we de waarden aan de opdrachten van de FOD Economie
en werken we rond de beleidsdomeinen duurzame en sociale economie. Naast het sensibiliseren van
medewerkers over het thema duurzaamheid zet het actieplan de medewerkers aan om te participeren
aan lokale initiatieven uit de buurt die actief zijn binnen de sociale economie.
• Op mobiliteitsvlak onderzoeken we de mogelijkheden om meer flexibiliteit in de huidige abonnementen van het openbaar vervoer te krijgen. Hierdoor spelen we in op de flexibelere werkregimes en het
thuiswerken. Het zorgt voor een kostenefficiënte omgang met het budget voor woon-werkverkeer en
dienstverplaatsingen en het beoogt dus een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de FOD Economie.
Binnen het geheel van al deze HR-acties besteden we continu aandacht aan het digitaliseren van de
processen en het verminderen van het papierverbruik. Hiermee schrijven we ons in in de EMAS strategie
van de FOD Economie.
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Budget en beheerscontrole
Vanuit ondersteunend oogpunt is het de bedoeling dat de FOD Economie door het invoeren van een
actief milieubeheerssysteem, zoals beschreven in de Europese EMAS-verordening, zijn milieuprestaties
nog verder kan verbeteren.
Dit milieubeheerssysteem heeft betrekking op:
• het geheel van de opdrachten van de FOD;
• op het algemene logistieke beheer van de FOD met in het bijzonder aandacht voor het beleid inzake
duurzame aankopen en het wagenpark beheer;
• alle aspecten van het gebouwbeheer , energie, water , afvalbeheer, papier en toebehoren voor de gebouwen bezet door de FOD.
De FOD Economie zal zijn milieubeheerssysteem continu monitoren en door externe en interne instanties laten auditen met de bedoeling het EMAS label en zijn ISO 14001 / 2015 certificering voor de gebouwen te Brussel verder te behouden.
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Communicatie
Duurzame communicatie betekent zowel mensvriendelijk als milieuvriendelijk communiceren.
Menselijke communicatie is een kwestie van goed doseren om een informatie-overload te vermijden.
We bieden noch te veel, noch te weinig informatie aan onze doelgroepen aan. De hoeveelheid en het
moment hangt af van de informatienoden van ons publiek. Het vraagt eveneens om een “kanaalstrategie” op mensenmaat. Want menselijke communicatie is inclusief en houdt ook rekening met menselijke
beperkingen en diversiteit.
Duurzaam communiceren is ook milieuvriendelijk communiceren. De communicatie van de FOD Economie
ligt in lijn met het vernieuwde EMAS-engagement van de FOD Economie, maar we zijn ambitieuzer. We
moeten creatief omspringen met de beperkte middelen. Daarenboven willen we onze informatie openstellen en herbruikbaar maken voor anderen.

Strategische assen
De FOD Economie structureert zijn activiteiten rond 4 kerntaken: de markt kennen om ze correct te
reglementeren en er doeltreffend toezicht op te houden, en zorgen voor de coördinatie met zijn institutionele partners en zijn stakeholders.
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De strategie wordt uitgesplitst in 4 strategische krachtlijnen: het concurrentievermogen van de economie bevorderen, de consument beschermen, streven naar een duurzame economie en een transparante
markt waarborgen.
De strategische matrix van de FOD Economie geeft een duidelijke en gestructureerde omschrijving van
de transversaliteit tussen zijn kerntaken en zijn strategische krachtlijnen.
Coördineren

Kennen

Competitieve
economie
Consumentenbescherming
Duurzame
Economie
Transparante
Markt
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Reglementeren

Toezichthouden

Artikel 17 - Huidige structuur van de FOD Economie
Algemene Directies
Energie

Economische
Reglementering

Stafdiensten
Personeel en Organisatie

Ministers

Voorzitter
van het
Directiecomité

Economische Analyses
en Internationale Economie
Budget- en
Beheerscontrole
K.M.O.-beleid
ICT

Directie
Communicatie

Kwaliteit en Veiligheid

Economische Inspectie

Statistiek - Statistics Belgium
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Artikel 18 - Middelenschema
Evolutie van het budget in de periode 2019-2021
Hieronder wordt het middelenschema van de FOD Economie weergegeven.

In vereffeningskredieten en in 000 EUR

2019

2020

2021

103.118

103.118

103.118

1.953

1.949

1.949

Werking

36.475

36.205

35.705

Subsidies

389.622

399.841

418.213

Fondsen

39.007

33.927

33.947

ex-fondsen

9.112

9.412

9.112

Kabinetten

5.362

5.362

5.362

Enquêteurs

1.592

1.592

1.592

586.241

591.406

608.998

Personeel
Vergoedingen

TOTAAL

De begroting 2019 is de begroting die door de regering werd goedgekeurd en in het Parlement werd
ingediend.
In deze fase is het meerjarentraject beperkt tot de integratie van de kredietschommelingen die het gevolg
zijn van reeds door de huidige regering genomen beslissingen.
Dit betreft voornamelijk de subsidie-enveloppe en in het bijzonder Myrrha, waarvan de behoeften 2020
en 2021 zijn toegenomen ten opzichte van 2019.
De nieuwe regering moet beslissen over de vermindering van de lineaire besparingen van 2015 tot 2019.
Een uitbreiding  van de lineaire besparingen met 2% per jaar over de periode 2020-2024 zou een impact
hebben van:
• 8.000 K EUR op de personeelsenveloppe
• 2.800 K EUR op de wervingsenveloppe.

Personeelsverloop 2018-2021
In de volgende grafieken wordt een raming van de evolutie van de voltijds equivalenten weergegeven, per
algemene directie en per niveau. Er is enkel rekening gehouden met de ambtenaren die de leeftijd van 65
jaar bereiken in de komende jaren plus de reeds ingediende pensioenaanvragen. Toekomstige aanwervingen of het vertrek van ambtenaren voor de leeftijd van 65 jaar (behalve als de pensioenaanvraag al werd
ingediend) zijn dus niet meegerekend.
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Artikel 19 – Stakeholdersanalyse
Dit artikel werd niet geactualiseerd
De stakeholders van de FOD Economie zijn talrijk en zeer divers:

(Inter)
professionele
en sectorale
federaties

Consumentenorganisaties

Politieke
voogdij

Consumenten

Institutionele
organisaties

Regulerende
organen

FOD Economie

Overlegorganen

Adviesorganen

Ondernemingen

Administratieve
autoriteiten

Kamers van
koophandel

Academische
wereld

Media

Intersupranationale
instanties

Onze klanten
Consumenten: burgers, handelaars, zelfstandigen, ondernemers, het personeel van de FOD
Ondernemingen: micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, met inbegrip van de partners en
de leveranciers van de FOD

Werkkader
Institutionele organisaties: de federale, gewestelijke en gemeenschappelijke regeringen
Politieke voogdij: vijf ministers
Andere federale en regionale administratieve autoriteiten en interdepartementale organen, Rekenhof,
NBB, INR, FPB, RIZIV, FAGG, FAVV
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Regulerende organen: BMA, FSMA, BIPT, CREG, FANC
Overlegorganen: Overlegcomité, IEC, ENOVER, ICCF
Adviesorganen: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Hoge Raad voor de Economische Beroepen, Hoge
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Raad voor het Verbruik, Hoge Raad voor de Statistiek, Hoge
Raad voor Normalisatie, Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Commissie voor Verzekeringen,
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Begeleidingscomité van de Centrale
voor Kredieten aan Particulieren, Arbitragecommissie, Raad voor de Intellectuele Eigendom, Commissie
voor de Mededinging met adviesbevoegdheid (art. IV.39 WER), Raad voor het Kwekersrecht, Commissie
tot Regeling der Prijzen, Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten (omgezet in de
Geneesmiddelencommissie)
Inter-/supranationale instanties: Benelux, EU en EUROSTAT, OESO, VN, WTO, Europese Bankautoriteit,
IEA, IAEA, IEF, NEA, NSCOGI (North Seas Countries Offshore Grid Initiative), IRENA (International
Renewable Energy Agency), Pentalateral Energy Forum, Gas Platform

Onze partners
Interprofessionele, professionele en sectorale federaties
Beroepsinstituten en -orden
Erkende ondernemingsloketten
Consumentenorganisaties
Federale Ombudsman
Sociale partners
Kamers van koophandel
Geaccrediteerde operatoren
Academische en wetenschappelijke wereld: universiteiten, laboratoria, Koninklijke Militaire School
Media
De parketten van het Openbaar Ministerie (FOD Justitie)
Een intern multidisciplinair horizontaal team bestaande uit medewerkers van alle algemene directies van
de FOD is specifiek belast met de analyse van de memoranda en de actieprogramma’s van de stakeholders met het oog op een continue verstrekking van informatie aan het Directiecomité en in het belang
van een coherente actie van de FOD conform de verwachtingen en bezorgheden van deze stakeholders.
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Artikel 20 – Omgevingsanalyse
Dit artikel werd niet geactualiseerd
Op basis van de PESTEL-analyse die op het strategisch seminarie van het Directiecomité in november
2014 werd uitgevoerd, moet de FOD:
• op het vlak van Beleid en Wetgeving, zich aansluiten bij de Europese agenda via eigen bevoegdheden
die verband houden met de governance van de interne markt en met de naleving van het normatieve
kader van de Europese Unie, maar ook als interface tussen de gewesten en de EU. De laatste staatshervorming heeft een beperkte impact gehad op de FOD;
• op het gebied van Economie, de doelstelling nastreven om de goederen- en dienstenmarkt te kennen,
te analyseren, te omkaderen en er toezicht op te houden als ondersteuning van de regering, en hierbij
te focussen op groei en tewerkstelling;
• op Sociaal vlak, zich aanpassen aan een steeds complexere organisatie van de stakeholders door gedigitaliseerde en geoptimaliseerde communicatie- en informatietools ter beschikking te stellen;
• Wat Technologie betreft, performante informaticatools ontwikkelen ten dienste van ondernemingen
en consumenten en de processen digitaliseren;
• op het vlak van Duurzame Economie, duurzame en circulaire economische beleidslijnen stimuleren en
de criteria voor milieucertificatie in zijn eigen management eerbiedigen;
NB: Tijdens het strategisch seminarie van 19 september werd het accent op duurzame economie versterkt door het creëren van een nieuwe strategische doelstelling: De FOD heeft de ambitie een rol te
spelen in de overgang naar nieuwe duurzame economische modellen.
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De SWOT-analyse van de FOD ziet er als volgt uit:

Strengths
1. Fundamentele bevoegdheden voor het welzijn van de burger, het concurrentievermogen van de ondernemingen en de welvaart van het land.
2. Een ideale rol van facilitator tussen de verschillende nationale overheidsniveaus en de diverse internationale autoriteiten, waaronder voornamelijk de Europese Unie.
3. Een aanzienlijk initiatief- en/of reactiviteitsvermogen op het vlak van diverse verticale bevoegdheden
(observatie, reglementering en coördinatie).
4. Een FOD op mensenmaat met een uitgebreide knowhow in zeer uiteenlopende maar complementaire domeinen, met een groot aantal zeer vakkundige medewerkers die de transversaliteit van deze
diverse bevoegdheden en het belang ervan voor de nationale economie hebben geïntegreerd.
5. Een zeer goede implementatie van de hervormingen die de laatste jaren in het kader van de modernisering van het openbaar ambt (Copernicus) werden doorgevoerd.
6. Het vermogen om informatie op een duidelijke en doelgerichte manier zowel aan experts als aan
consumenten via moderne communicatiekanalen mee te delen.

Weaknesses
1. Een gebrek aan identiteit en een niet benut potentieel in termen van zichtbaarheid en deliverables.
2. Een misleidend budget en oudere human resources die de kritieke massa naderen.
3. Een ontoereikende uitwisseling van expertise tussen medewerkers door de segmentatie van de vakgebieden, de scheiding tussen algemene directies en hun afhankelijkheid van diverse ministers.

Opportunities
1. Een consolidatie van de bevoegdheden als gevolg van het bestaan van een juridische basis (Wetboek
van economisch recht) die de bevoegdheden van de FOD in een geïntegreerde tekst verenigt, waardoor een visie op middellange en langere termijn mogelijk wordt in een gestabiliseerd Belgisch institutioneel kader.
2. Een interessante positionering als dienstverlener met de gewesten wegens de federale basis van bevoegdheden, de expertise van de medewerkers en de moderne en performante informaticatools.
3. Het vermogen om in diverse bevoegdheidsdomeinen een internationale rol te spelen in synergie met
de economische spelers (stakeholders).

Threats
1. De eisen op het vlak van budget en personeel.
2. Het groot aantal besluitvormingsorganen en hun versnippering in België, alsook de diverse ministers
die bevoegd zijn voor het departement.
3. Het institutionele debat, indien er in de toekomst naar aanleiding van de 6e staatshervorming nog
opeenvolgende staatshervormingen zouden worden doorgevoerd, en dus een risico op demotivatie
als gevolg van de institutionele instabiliteit en onzekerheid.
4. De overdreven neiging tot decentralisatie van de economische bevoegdheden die onder de federale
overheid ressorteren ten gunste van onafhankelijke regulerende autoriteiten, waardoor ambtenaren
die bij deze instanties worden ingedeeld als gevolg van een losser federaal ambtenarenstatuut beter
vergoed kunnen worden.
Artikel 25, dat de strategische en operationele doelstellingen uitsplitst, moet beantwoorden aan de zwaktes, de opportuniteiten en de bedreigingen van de SWOT-analyse, voor zover de FOD er de controle over
heeft.
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Artikel 21 - Strategische risicoanalyse
Voor zijn interne controle baseert de FOD Economie zich op de aanbevelingen van het Centraal
Auditcomité van de federale overheid, waaraan de FOD zijn jaarverslag overmaakt. Zijn interne controle
wordt uitgevoerd op basis van een voor alle AD’s uniform schema dat de identificatie van de risico’s, de
evaluatie van het belang van het risico (impact en frequentie) en de uitwerking en follow-up van een corrigerend actieplan omvat.
De interne controle werd concreet toegepast voor alle strategische en operationele doelstellingen van de
bestuursovereenkomst. In het kader van de opdracht van de FIA (Federale interne auditdienst) werd er
een top tien van strategische risico’s geïdentificeerd:
• ICT systemen;
• Onvoldoende meegaan met evoluties;
• Gebrek aan (financiële) middelen;
• Gebrek aan voldoende personeelsleden;
• Kloof tussen de verwachtingen van stakeholders en wat effectief gerealiseerd/uitgevoerd kan worden;
• Moeilijkheid met het aanwerven en behouden van personeel;
• Risico voor de continuïteit;
• Versnippering van de competenties;
• Toevoeging van opdrachten aan het takenpakket van de FOD Economie;
• Gebrek aan onderling verband en coherentie management tools.
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Artikel 22 - Kritische succesfactoren
Dit artikel werd niet geactualiseerd
De FOD identificeert de volgende kritische succesfactoren:
• Geen vertraging in de validatieprocedures: personeelsplan, budget, ICT;
• Positieve samenwerking tussen de voogdijministers;
• Stabiliteit van de financiële middelen;
• Mogelijkheid om deel van vrijgekomen marge door pensioneringen te kunnen aanwenden om personeel te werven en bevorderingen door te voeren (upgrade);
• Stabiliteit en voorspelbaarheid op het vlak van lineaire besparingen, gekoppeld aan soepelheid en managementautonomie inzake begrotings-en personeelsprocedures;
• Performante IT voor modernisering van onze processen en BOSA-bijdrage hierbij (o.a. migratie site);
• Andere overheidsdiensten die vlot toegang verschaffen tot administratieve databanken;
• Voldoende medewerking van externe partijen.
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Mededinging
• Prijzenobservatorium
• Samenwerking regulatoren
• Versterking BMA

Consumenten
• Sociale energietarieven
• Kostprijs geneesmiddelen
• Bescherming financiële producten
• Empowerment
• Reisbemiddelingscontract
• Proactief beleid inzake overmatige schuldenlast

KMO’s
• Vrouwelijk ondernemerschap
• Administratieve vereenvoudiging
• KMO-plan
• Evaluatie wet KMO-financiering
• Elektronische facturatie
• KMO-test — RIA-test
• Publicatie jaarrekeningen
• KMO-toegang tot overheidsopdrachten
• Evaluatie en optimalisering EOL’s
• KMO-toegang tot UPC
• Internationalisatie KMO’s

Codex/vereenvoudiging
• Vereenvoudiging boekhoudwetgeving
• Ex-post analyse van de wetgeving
• Wet continuïteit ondernemingen
• Vereenvoudigd vennootschapsrecht

Multilateraal handelsbeleid
• Prioriteit transatlantische betrekkingen
• Internationale handel + EU + USA
• MVO
• Economische diplomatie
• IEC-coördinatie

Duurzame ontwikkeling
• Energiemix
• EMAS: werkingskredieten
• Managementplan

Attractiviteit buitenlandse investeringen

Varia
• Interfederaal Ruimtevaartbureau
• POD Wetenschapsbeleid  AD
• Optekening verkeersongevallen
• Bescherming persoonlijke levenssfeer

Inspectie
• ADR
• Charter Inspectiediensten
• Gezamenlijke inspecties
• Strijd tegen voedselfraude
• FAG ter bestrijding witwassen geld
• Versterking onderzoek naar cyberveiligheid
• Dienstenrichtlijn en sociale dumping

Concurrentievermogen
van de ondernemingen

Sectoren
• E-commerce
• Horeca: transparante prijsvorming
• Landbouw:
• Prijzenobservatorium
• EU-raad
• Overmatige schuldenlast

EU
• EU 2020-strategie
• Oprichting Europese Energie-unie
• Digitale agenda en EU 2020
• Interne energiemarkt
• EU 2020-doelstellingen
• PNR: compilatie
• Label Made in Europa
(EU-normen voor producten)
• Interne markt: Diensten en Telecom
• Strijd tegen overmatige IM-regulering
• IM governance

Innovatie
• Industrieel proces jobcreatie
• Wetenschappelijk onderzoek: gewesten
• Fiscaliteit en octrooien

Telecom en Informatiemaatschappij
• Elektronische handel
• Elektronische facturatie
• Verplichte e-facturatie in FOD (FEDCOM)
• Strijd tegen digitale fraude
• Digitale kloof
• Strijd tegen e-commerce-fraude
• Federale cyberautoriteir  evaluatie
• Wettelijke veiligheid nieuwe technologieën
• Cybersecurity
• Elektronische handtekening
• Internetneutraliteit

Energie
• Evaluatie energieprijzen en energiebelasting
• Samenwerking gewesten
• Energienorm
• Duurzame mix
• Afschakeling
• Interfederaal energiepact
• Offerteaanvraag + strategische reserve
• Offshore-steun
• Betaalbare bevoorradingszekerheid
• Myrrha + SCK
• NIRAS
• Biobrandstof

Statistieken
• Indexhervorming
• Vermindering aantal NIS-enquêtes

KBO
• Unieke gesprekspartner (kmo’s - gewesten)
• Only Once
• Gratis toegang register natuurlijke personen

Uniﬁed Patent Court

EGCW + EEG

Artikel 23 - Prioriteiten van de Minister(s)

De bestuursovereenkomst omvat de prioriteiten van de regeringsverklaring die tot de bevoegdheden
van de FOD Economie behoren. Deze verklaring werd in detail geanalyseerd om de impact ervan op de
activiteiten van de FOD te meten. De volgende thema’s belangen de FOD Economie aan:

Het Directiecomité houdt ook rekening met de hoofdbeleidslijnen die alle voogdijministers in hun algemene beleidsnota hebben geformuleerd.

Artikel 24 - Kernprocessen
Het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem van de FOD Economie zijn een duidelijk statement en moeten mee leiden tot een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Dit geïntegreerd kwaliteitssysteem concretiseert de kennis in processen en procedures, onafhankelijk van specifieke personen
in de organisatie. Het systeem zorgt ervoor dat er structureel gewerkt wordt aan het verbeteren van de
kwaliteit en dat medewerkers gemotiveerd en tevreden zijn.
De FOD Economie streeft naar een geïntegreerd kwaliteits- en milieusysteem dat alle activiteiten van de
organisatie in overeenstemming brengt met de internationale normen voor kwaliteitsmanagement (o.a.
ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 14001/EMAS, ISO 27001). Dit systeem maakt het mogelijk dat
de managementtaken met betrekking tot kwaliteit, milieu en informatieveiligheid op een uniforme wijze
worden uitgevoerd zodat de inspanningen en de ontwikkelde tools éénmalig zijn en bruikbaar zijn voor
iedereen.
De samenhang van het managementsysteem wordt weergegeven in onderstaande figuur en beschrijft
hoe de Bestuursovereenkomst en kernopdrachten van de FOD gerealiseerd worden door processen en
projecten.
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ECONOMIE 1-03 De samenhang van het Managementsysteem

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

ECONOMIE 1-03 De samenhang van het Managementsysteem

Gemaakt door: Pascal VANDERBECQ

Versie: V2

Goedgekeurd door: Jean-Marc DELPORTE

Van toepassing sinds: 6-sep-2018

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

Visie

De komende 3 jaar wil de FOD Economie op basis van de waarden respect en
uitmuntendheid een gezamenlijke strategie ontwikkelen ten dienste van de spelers van de
goederen en dienstenmarkt, met de ambitie om binnen de federale administratie de spil te
worden van de regulering en de coördinatie van de beleidslijnen en de governance van de
interne markt, zowel voor de interne als de externe aspecten ervan, en dit in voortdurende
dialoog met de gewesten. De visie van de FOD Economie komt dus neer op een externe
ambitie en is gesteund op de 4 waarden die intern door alle medewerkers worden
gedragen.

10 KERNOPDRACHTEN:

BESTUURSOVEREENKOMST

● 9 voor Algemene Directies
● 1 voor Stafdiensten

KERNPROCESSEN:

● 19 voor Algemene Directies met 120 thema's
● 30 voor Stafdiensten

PROJECTEN

ORGANISATIE

Met het oog op voortdurende verbetering en integrale kwaliteitszorg heeft het beheer en het optimaliseren van de processen en projecten als doel de procesmaturiteit en organisatiebeheersing van de FOD te
vergroten. Alle management-, operationele- en ondersteunende processen maken deel uit van de procescartografie van de FOD en worden gegroepeerd in kernopdrachten met onderliggende kernprocessen.
ECONOMIE 1-02 Kernopdrachten van de FOD Economie

ECONOMIE 1-02 Kernopdrachten van de FOD Economie

1/1
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Gemaakt door: Pascal VANDERBECQ

Versie: 1

Goedgekeurd door: Jean-Marc DELPORTE

Van toepassing sinds: 1-feb-2018

9 Kernopdrachten voor de externe klant
Reglementeren

Toepassen van de
reglementering

Toezicht houden op het
toepassen van de
wetgeving

Verzamelen, behandelen
en verspreiden van
informatie

Verzamelen, produceren
en verspreiden van
statistieken

Coördineren en
onderhandelen op
internationaal, federaal
en regionaal niveau

Analyseren van de
economische omgeving

Beheer van (technische)
kennis en competenties

Ondersteunen van
innovatie en onderzoek

1 Kernopdracht voor de interne klant
Omkaderen en ondersteunen

Personeel- en
organisatiebeheer

ICT

Financiële en facilitaire
aspecten

Communicatie

2 Kernopdrachten voor het management
Aansturen van de
strategie

Beheren van de directie
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Artikel 25 - Strategische doelstellingen die betrekking
hebben op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering
van de missies en opdrachten
Bestuursovereenkomst 2019-2021
FOD ECONOMIE / Minister

SD: Strategische doelstellingen

1

SD1: In het kader van zijn federale bevoegdheden en via permanent overleg met
de betrokken spelers biedt de FOD Economie proactief, betrouwbare en innovatieve ondersteuning voor de sociaaleconomische uitdagingen en prioriteiten van
de consumenten, de ondernemingen en de federale regering.

OD: Operationele doelstellingen
E2

OD1: De voorwaarden scheppen voor een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading

E2

OD2: De voorwaarden scheppen voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem

E3

OD3: Een gunstig juridisch kader voor een harmonieuze ontwikkeling van de goederen- en dienstenmarkt creëren – proactief en invoerend zijn op het gebied van economische recht

E3

OD4: Overleg als basisprincipe

E4

OD5: Deelnemen aan en uitvoeren van het Europees en internationaal handels- en investeringsbeleid
ten behoeve van de Belgische bedrijven

E4

OD6: Ten behoeve van de overheid, de sociale partners en de sectoren een kenniscentrum uitbouwen
inzake sectorale conjunctuur en ontwikkelingen, en concurrentievermogen

E4

OD7: Defensie en Luchtvaart

E5

OD8: De ondernemingszin stimuleren en het ondernemerschap versterken

E6

OD9: Efficiënte bescherming van de gebruikers (consumenten) verzekeren inzake de kwaliteit en de
veiligheid van producten en diensten: met de beschikbare middelen zich richten op die diensten en
producten die het grootste risico vormen voor de consumenten/gebruikers

E7

OD10: Een doeltreffend en actief toezicht op de goederen- en dienstenmarkt uitbouwen via een innovatief controlebeleid en door een informatief, een preventief of een repressief optreden

E7

OD11: Op basis van een permanente opvolging van het functioneren van de markt via het Meldpunt
en overleg met de stakeholders een marktregulerende rol spelen

E8

OD12: Verspreiden van pertinente statistieken en cijfers ter ondersteuning van het socio-economisch
beleid
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E8

OD13: Verderzetten van de modernisering van het statistisch proces, met gebruik van nieuwe databronnen, afbouw van de enquêtedruk en administratieve vereenvoudiging

S2

OD14: Vanuit een multifunctionele aanpak een basis leggen om de FOD Economie toe te laten haar
missie te realiseren, m.n. door het ter beschikking stellen van budgettaire en facilitaire middelen

S3

OD15: Optimalisatie van de processen voor de creatie en update van de ondernemingen in KBO ter
versterking van de authenticiteit en de kwaliteit van de gegevens

2

SD2: De FOD Economie ziet toe op de naleving van het normatieve kader van de
economische unie en speelt de rol van bruggenbouwer in de governance van de
interne markt in een geest van openheid, luisterbereidheid en partnerschap met
de gewesten.

OD: Operationele doelstellingen
E5

OD16: De schakel tussen de EU en de federale en gewestelijke overheden inzake kmo-beleid
Artikel 26: Operationele doelstellingen die betrekking hebben op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de missies en opdrachten

3

SD3: In het kader van zijn Directiecomité zorgt de FOD Economie voor de uitwerking, de implementatie en de ontwikkeling van alle beheersinstrumenten die
onontbeerlijk zijn voor een krachtdadig en geloofwaardig management van het
departement met het oog op een verhoging van de efficiëntie van zijn middelen en
de naleving van de vooropgestelde timing.

OD: Operationele doelstellingen
E6

OD 17: Een beleid uitwerken dat gunstig is voor competitiviteit en innovatie

S2

OD 18: Vanuit een professionele organisatie van de interne processen inzake facilitaire en budgettaire
materies, bijdragen tot een hogere productiviteit van de FOD en tot een duurzame economie door het
continu verminderen van de voetafdruk van de werkplek
Art. 27: Efficiëntieverbetering en kostenreductie
Art. 32: Verbetering interne controle

4

SD4: De FOD Economie wil een welzijnsbewuste en wendbare organisatie zijn die
als aantrekkelijke werkgever competente medewerkers aantrekt, begeleidt en ontwikkelt en duurzame werkprocessen hanteert om zijn doelstellingen te bereiken.

OD: Operationele doelstellingen
S1

OD19: Er steeds voor zorgen dat tijdig het noodzakelijke aantal mensen met de juiste competenties
op de juiste plaats worden ingezet

S1

OD20: Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisatie met het oog op efficiënt en
effectief realiseren van de organisatiedoelstellingen

S1

OD21: ‘implementeren van een kwalitatief multidisciplinair welzijnsbeleid in de werkomgeving’
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S1

OD22: ‘voorzien in een kwalitatieve en uniforme personeelsadministratie’

E6

OD23: Het beleid uitvoeren in een organisatie die de waarden van de FOD respecteert met gemotiveerde en professionele medewerkers en dit alles in het concept “het nieuwe werken”
Art. 27: Efficiëntieverbetering en kostenreductie (ICPI opleiding)
Art. 31: Bevordering gelijke kansen

5

SD5: De FOD Economie positioneren als analist van de goederen-en dienstenmarkt en als beschermer en facilitator van de economische marktspelers. Dit doen
we door in de communicatie met onze klanten, stakeholders, partners en medewerkers correcte, verstaanbare en actuele informatie te bezorgen die aangepast is
aan hun noden en behoeften.

OD: Operationele doelstellingen
S4

OD 24: Het communicatieplan uitvoeren
Art. 28: Administratieve vereenvoudiging
Art. 29: Klantgerichtheid

6

SD6: De FOD Economie wil een betrouwbare en proactieve partner zijn voor de
burgers en de ondernemingen op het vlak van egovernment, open data, innovatieve digitalisering en sensibilisering van nieuwe informatica trends (AI, blockchain,...).

OD: Operationele doelstellingen
E6

OD 25: Uitmuntend zijn door technische en wetenschappelijke kennis

E6

OD 26:Het vertrouwen in de eengemaakte goederen- en dienstenmarkt verhogen voor economische
operatoren, gebruikers (consumenten) en organismen

S3

OD 27: Promoten bij de collega’s DG’s en in de verschillende ICT-projecten van digitalisering van hun
processen ten aanzien van de burgers en ondernemingen

7

SD7: De FOD Economie heeft de ambitie een rol te spelen in de overgang naar
nieuwe duurzame economische modellen.

OD: Operationele doelstellingen
E4

OD 28: Het kenniscentrum voor duurzame economie ontwikkelen
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Artikel 26 - Operationele doelstellingen die betrekking
hebben op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering
van de missies en opdrachten. De belangrijkste
projecten, processen, initiatieven of acties
Deze bestuursovereenkomst focust op een selectie van operationele doelstellingen per algemene directie die meer aansluiten bij de prioriteiten van de regering. Deze selectie ontslaat de FOD Economie niet
van de uitvoering van al zijn wettelijke opdrachten en recurrente taken en activiteiten die ermee verbonden zijn en waarvoor de stakeholders voortdurend een doeltreffende en kwaliteitsvolle dienstverlening
verwachten. De objectieve evaluatie van de implementatie van de bestuursovereenkomst in het kader
van het vandaag gekende middelenschema moet deze verplichtingen van de FOD integreren.
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Algemene Directie Energie (E2)
OD1: De voorwaarden scheppen voor een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading.
1.1. Het waarborgen van de bevoorradingszekerheid voor alle energievectoren.
KPI: De trimestriële lijst met beschikbare productiecapaciteit op het transmissienetwerk is actueel.
Periodiciteit: trimesterieel
Alarmdrempels:
Groen: ja
Rood: neen
KPI: Het volume voor de strategische reserve werd bepaald, tot zo lang nodig.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Vert: le planning a été respecté
Orange: le planning n’a pas été respecté mais la date limite finale n’est pas compromise
Rouge: le planning n’a pas été respecté et la date limite finale est compromise
KPI: Aantal belegde stakeholdersvergaderingen via ENOVER L-gas voor het uitwerken van het globaal
conversieplan.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 2
Oranje: x = 1
Rood: x = 0
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1.2. Actualiseren en operationaliseren van het crisisbeleid voor alle energievectoren
KPI: Aantal unieke geëvalueerde crisisplannen.
2016

1

2017

2

2018

3

Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ streefcijfer
Oranje: streefcijfer > x ≥ streefcijfer-1
Rood: x < streefcijfer - 1
1.3. Kennis ontwikkelen over de productie, de verwerking, de invoer en het verbruik van de diverse energiedragers.
KPI: Percentage van de balansen per bedrijfstak die binnen de termijn zijn opgemaakt.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: x < 60%
1.4. Operationaliseren van het “vergunningscoördinerend en faciliterend comité” (uniek loket voor grensoverschrijdende projecten).
KPI: Aantal keer dat het coördinatieorgaan overlegd heeft.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 2
Oranje: x = 1
Rood: x = 0
1.5. Versterken van de regionale energie positionering (Benelux, penta, NSCOGI).
KPI: Aantal sleutelposities die worden ingenomen binnen regionale energieorganisaties.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 2
Oranje: x = 1
Rood: x = 0

Recurrente activiteiten:
Een van de centrale opdrachten van de Algemene Directie Energie is het scheppen van de voorwaarden
voor een zekere en betaalbare energiebevoorradingszekerheid. Hiervoor dient zij te beschikken over de
meest actuele gegevens over de productie- en consumptie van de verschillende energiebronnen. Op basis van deze marktmonitoring kan zij beleidsaanbevelingen doen om de bevoorradingszekerheid ten alle
tijden te waarborgen.
In deze context is zij ook de drijvende kracht voor het uitwerken van een operationeel crisisbeleid voor
de verschillende energievectoren.
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Verder is zij verantwoordelijk voor het afleveren van vergunningen voor de bouw en de exploitatie van
productie-eenheden en netwerkinfrastructuren. In dit kader is de Algemene Directie Energie steeds op
zoek naar efficiëntiewinsten en streeft ze naar een betere coördinatie met de procedures op gewestelijk
niveau.
De Algemene Directie Energie volgt ook de evolutie van de energieprijs, met het oog op het veilig stellen van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven. Zij bepaalt dagelijks de maximumprijzen
voor aardolieproducten. Ook beheert zij de toepassing van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit,
waarbij zij inzet op een doorgedreven automatisering, en kijkt zij toe op een correct beheer van het sociaal stookoliefonds.
Ter ondersteuning van haar beleidsdoelstellingen, voert de Algemene Directie Energie een actieve energiediplomatie op bilateraal, regionaal, Europees en multilateraal niveau.

Projecten:
• In samenwerking met alle betrokken partijen zal het wettelijk kader voor de introductie van een
Capaciteitsvergoedingsmechanisme worden voorbereid met het oog op een de organisatie van een
eerste veiling in 2021.
• De Algemene Directie Energie zal de nodige interne voorbereidingen treffen om de secretariaatsrol
voor het federaal energiecomité op zich te nemen. Daarnaast neemt ze actief deel aan de voorbereiding van de nodige rapporten die aan dit comité zullen worden voorgesteld.
• Het doorlichten, en waar nodig aanpassen, van de federale (en gewestelijke) vergunningsprocedures
met het oog op het vereenvoudigen en stroomlijnen van deze procedures en het wegwerken van overlappingen met de gewestelijke procedures. In dit kader zal ook de digitalisering van het proces worden
opgestart.
• Omzetting van de Europese Netwerkcodes via een doorgedreven herziening van het Federaal Technisch
Reglement tegen begin 2019.
• Werkzaamheden rond het actualiseren, stroomlijnen en -indien mogelijk- vereenvoudigen van het
Algemeen Reglement Elektrische Installaties (AREI) finaliseren.

Prioriteiten minister:
• Het veilig stellen van de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit: deze prioriteit kan worden opgenomen onder OD1.1 en 1.2.
• Het doorvoeren van een administratieve vereenvoudiging: deze prioriteit kan worden opgenomen onder OD1.4.
• Versterken van de Belgische voortrekkersrol in Europese en internationale energievraagstukken: deze
prioriteit kan worden opgenomen onder OD1.5.
OD2: De voorwaarden scheppen voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem.
2.1. Begeleiden van de realisatie van een energiepact.
KPI: Percentage binnen de met het kabinet afgesproken termijn aangeleverde documenten.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x = 100%
Oranje:100% > x ≥ 75%
Rood: x < 75%
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2.2. De ontwerpen van koninklijk besluit voor de levering van ondersteunende diensten worden tijdig
aangeleverd.
KPI: Projectplanning voor het realiseren van een analyse over de nood aan flexibiliteit.
Periodiciteit: trimestrieel
Alarmdrempels:
Groen: planning werd gerespecteerd
Oranje: planning werd niet gerespecteerd, maar finale deadline komt niet in het gedrang
Rood: planning werd niet gerespecteerd en finale deadline komt in het gedrang
2.3. Het ondersteunen van het nucleair onderzoek.
KPI: Het advies aan de regering m.b.t. de bouw van het Myrrha project is tijdig aangeleverd.  
Periodiciteit: eenmalig
Alarmdrempels:
Groen: Ja
Rood: Neen
2.4. Verzekeren van de veilige en duurzame bevoorradingszekerheid van aardolieproducten.
KPI: Percentage unieke staalnemingen (teller: aantal unieke staalnemingen/ noemer: totaal aantal mogelijke staalnemingspunten).
2018

93 %

Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: planning werd gerespecteerd
Oranje: planning werd niet gerespecteerd, maar finale deadline komt niet in het gedrang
Rood: planning werd niet gerespecteerd en finale deadline komt in het gedrang
2.5. Verzekeren van het markttoezicht op energie-etikettering op het Belgische grondgebied.
Percentage uitgevoerde controles (teller: aantal uitgevoerde controles/ noemer: totaal aantal voorziene
controles) (zowel douane acties, administratieve controles als fysieke testen).
2018

26

Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: planning werd gerespecteerd
Oranje: planning werd niet gerespecteerd, maar finale deadline komt niet in het gedrang
Rood: planning werd niet gerespecteerd en finale deadline komt in het gedrang
2.6. Beheren van een energie-transitiefonds.
KPI: De wettelijke verplichtingen inzake de organisatie en de verdere opvolging van de oproep tot indiening van projectvoorstellen in het kader van het energie-transitiefonds tijdig uitvoeren.
Periodiciteit: Jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: planning werd gerespecteerd
Oranje: planning werd niet gerespecteerd, maar finale deadline komt niet in het gedrang
Rood: planning werd niet gerespecteerd en finale deadline komt in het gedrang
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Recurrente activiteiten:
Om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te verzekeren, onderneemt de Algemene Directie
Energie meerdere activiteiten.
In de eerste plaats ondersteunt zij de regering in het uitvoeren van haar beslissingen met betrekking tot
de kernuitstap. Verder begeleidt zij het beheer van bestraalde splijtstoffen en radioactief afval en ondersteunt het nucleair onderzoek.
De Algemene Directie Energie verzekert daarnaast het markttoezicht voor de kwaliteit van de aardolieproducten en kijkt erop toe dat voldoende biobrandstoffen worden toegevoegd. Ze neemt ook de coördinatierol op voor de promotie van alternatieve transportbrandstoffen.
De Algemene Directie controleert verder de veiligheid van energie-infrastructuur en -producten. Ze kijkt
ook toe op de correcte toepassing van de Europese regels inzake energie-etikettering.
Verder werd haar ook het toezicht op de veiligheid van de kritieke infrastructuur in de energiesector
toevertrouwd.
Tot slot zal ze, in overeenstemming met de beslissing van de regering, de implementatie van het energiepact en de federale energiestrategie ondersteunen en het beheer van het energie-transitiefonds waarnemen.

Projecten:
Een wetgevend kader zal worden uitgewerkt voor de organisatie van een tender-procedure voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee binnen de zones die hiervoor worden voorzien binnen het marien ruimtelijk plan 2020-2026.
Tegen eind 2019 zal een finaal geïntegreerd Nationaal Energie en Klimaatplan aan de Europese Commissie
worden overgemaakt. Bij de opmaak van dit plan i.s.m. de gewesten zal de nodige aandacht worden besteed aan de consultatie van het publiek en de coördinatie van andere betrokken lidstaten.

Prioriteiten minister:
• Het implementeren van het energiepact en de federale energiestrategie: deze prioriteit kan worden
opgenomen onder OD2.1.
• Het ontwikkelen van flexibiliteit in de Belgische elektriciteitsmarkt aanmoedigen: deze prioriteit kan
worden opgenomen onder OD2.2.
• Het behoud van excellentie in het onderzoek naar de nucleaire veiligheid: deze prioriteit kan worden
opgenomen onder OD2.3.
• Verzekeren van een betrouwbare en veilige energie-infrastructuur en producten: deze prioriteit kan
worden opgenomen onder OD2.4, OD 2.5 en OD 2.6.
• Het organiseren van de oproepen in het kader van het energie transitiefonds: deze prioriteit kan worden opgenomen onder OD2.7.
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Algemene Directie Economische
Reglementering (E3)
De hoofdactiviteit van de AD Economische Reglementering is het « creëren » van reglementering: aanpassingen van de nationale wetgeving aan de Europese en internationale normen (Verdragen, Europese
verordeningen, omzetting van richtlijnen,…), opstellen van maatregelen voor het uitvoeren van de wetgevingen (KB, MB,…).
Ze oefent haar regelgevende activiteit uit in de volgende domeinen: intellectueel eigendomsrecht (octrooi, auteursrecht, enz.), elektronische economie, consumentenbescherming en marktpraktijken, reizen,
huwelijksbemiddeling, kilometerfraude, precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, groepsvordering, verzekeringen, betalingsdiensten, boekhoudrecht, audit, coöperatieve
vennootschappen, consumentenkrediet, hypothecair krediet, leasing, concurrentie, buitengerechtelijke
regeling van consumentengeschillen, enz.
Ze brengt adviezen uit en geeft interpretaties over de wetgevingen die tot haar bevoegdheid behoren.
Ze volgt het geschillendossier voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof in die materies die tot
haar bevoegdheid behoren. Ze formuleert opmerkingen bij de prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie.
Ze verleent eveneens vergunningen: prijsaanvraag in de gereglementeerde sectoren, vaststelling van het
JKP, erkenning van de coöperatieve vennootschappen, aanvraag tot afwijking van de Belgische boekhoudkundige verplichtingen, notificatie van de gekwalificeerde entiteiten (ADR) bij de Europese Commissie,
enz.
Ze beheert de procedures voor het indienen, het verlenen, het in stand houden en de publicatie van
Belgische octrooien en van in België gevalideerde Europese octrooien alsook van de aanvullende beschermingscertificaten en van de kwekersrechten.
Ze vervult een coördinatierol in de domeinen van digitale agenda, telecommunicatie, informatiemaatschappij.
Ze verzorgt het wetenschappelijk secretariaat van de verschillende adviesorganen.
Ze informeert de burger, de ondernemingen via rechtstreekse antwoorden, brochures, workshops, via de
website, enz. Ze beantwoordt parlementaire vragen.
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OD 3: Een gunstig juridisch kader voor een harmonieuze ontwikkeling van de markt van goederen en
diensten creëren – proactief en innoverend zijn op het gebied van economische recht.
3.1. Voorstellen doen voor de verbetering van het recht volgens de politieke prioriteiten.
KPI: Binnen de 3 maanden bij elk begin van een legislatuur, een actieplan met wetgevingsontwerpen en
Koninklijk Besluiten voorleggen aan de Minister.
Groen: Het plan is opgesteld en de planning werd gerespecteerd
Oranje: het plan is opgesteld maar de planning werd niet gerespecteerd
Rood: Het plan is niet opgesteld en  de planning werd niet gerespecteerd
3.2. Implementering van « Better Regulation »
KPI: Een globaal plan voor de legislatuur opstellen binnen de 3 maanden bij elk begin van een legislatuur
en de uitvoering ervan volgens de planning verifiëren.
Groen: Het plan is opgesteld en de planning werd gerespecteerd
Oranje: het plan is opgesteld maar de planning werd niet gerespecteerd
Rood: Het plan is niet opgesteld en  de planning werd niet gerespecteerd
3.3. Administratieve vereenvoudiging en doorlooptijden.
KPI: 2018: 80% van de octrooiaanvragen behandelen binnen een termijn van 18 maanden vanaf de indiening van de aanvraag.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI: een voorstel voor een antwoord op de prijsaanvragen in de gereglementeerde sectoren in 80% van
de gevallen 15 dagen voor de vervaldag, rekening houdend met de wettelijke termijn van 90 dagen, aan
de minister overmaken, stemt overeen met een groen signaal.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI: aan de minister een voorstel overmaken voor een antwoord op de prijsaanvragen binnen de gereglementeerde sectoren in 80% van de gevallen 7 dagen voor de vervaldag, rekening houdend met de
wettelijke termijn van 60 dagen,
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI: aan de minister een voorstel overmaken voor een antwoord op de prijsaanvragen binnen de gereglementeerde sectoren in 80% van de gevallen 7 dagen voor de vervaldag, rekening houdend met de
wettelijke termijn van 45 dagen,
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
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KPI: een ontwerp voor een ministerieel besluit tot erkenning van leasingondernemingen opstellen binnen
een termijn van maximum drie maanden vanaf de indiening van de volledige aanvraag
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI : Nieuwe kredietovereenkomst : Eerste analyse van het dossier ten laatste 3 maanden na ontvangst
van de volledige aanvraag die aan alle eisen voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI : Erkenning van incassobureaus die minnelijke invordering uitoefenen binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag die aan alle eisen voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
NEW:  een ontwerp opstellen voor de erkenning van coöperatieve vennootschappen binnen een termijn
van twee maanden na indiening van een dossier die aan alle wettelijke eisen voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI : Erkenning van vennootschappen : 75 dossiers per kwartaal controleren om na te gaan of de vennootschap/groepering nog altijd aan de erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen en
voor groeperingen van coöperatieve vennootschappen voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen:   X ≥ 75
Oranje: 75 > X ≥ 65
Rood:   X < 65
KPI : De interpretatievragen beantwoorden rond de wetgeving van E7 binnen de 20 werkdagen die volgen op de aanvraag.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
KPI : De voorstellen van guidance onderzoeken binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
NEW: De betalingsaanvragen van de schuldbemiddelaars behandelen en het dossier aan S2 overhandigen binnen de twee maanden na ontvangst van het volledig dossier, dat aan alle eisen voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 65%
Rood: X < 65%
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OD 4: Overleg als basisprincipe
4. Verbeterde synergieën met institutionele partners (met inbegrip van regelgevende instanties) buiten de
AD Economische Reglementering
KPI: Twee jaarlijkse analyses van de synergieën met institutionele partners en formulering van verbeteringsvoorstellen, en indien nodig voorstellen tot de opmaak van een protocol of overlegstructuren (formeel of informeel).
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: les analyses sont réalisées
Oranje: les analyses ne sont pas terminées mais elles sont en cours
Rood: les analyses ne sont ni réalisées ni entamées
KPI: deelname aan de vergaderingen van de Hoge Raad voor de Intellectuele Eigendom.
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: X < 60%
KPI: deelname aan de vergaderingen van de Commissie voor Verzekeringen.
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: X < 60%
KPI: deelname aan de vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging.
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: X < 60%
KPI: deelname aan de vergaderingen van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie.
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: X < 60%
KPI: deelname aan de vergaderingen van de Raad voor het Verbruik.
Periodiciteit: jaarlijks
Groen: X ≥ 80%
Oranje: 80% > X ≥ 60%
Rood: X < 60%
Rood: x < 60%
KPI: Erkenning van minnelijke invorderingsvennootschappen binnen 2 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag die aan alle vereisten voldoet.
Periodiciteit: driemaandelijks
Groen: x ≥ 80%
Oranje: 80% > x ≥ 60%
Rood: x < 60%
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Algemene Directie Economische
Analyses en Internationale
Economie (E4)

OD5: Deelnemen aan en uitvoeren van het Europees en internationaal handels- en investeringsbeleid ten
behoeve van de Belgische bedrijven.
5.1. Voorbereiden van, inlichten over en deelnemen aan het Europese en internationale handels- en investerings-, en sanctiebeleid.
KPI: aanwezigheid van E4 tijdens relevante EU-werkgroepen (Raad en Comitologie) en in internationale
vergaderingen is verzekerd.
Aantal vergaderingen in de afgelopen periode in het kader van het handels- en investeringsbeleid
waar de aanwezigheid van E4 noodzakelijk was en verzekerd werd.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen = aanwezigheid van 95 pct en meer
Oranje = tussen 90 en 95 pct aanwezig
Rood = minder dan 90 pct aanwezig
KPI: geleverde bijdrage en verslagen van vergaderingen zijn beschikbaar en gecommuniceerd volgens
timing die afgesproken werd met hiërarchie en minister.
Aantal nota’s die niet binnen de termijn ter beschikking werden gesteld.
Periodiciteit: semestrieel
Groen: x = 0
Oranje: x = 1
Rood: x > 1
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5.2. Het beleid ondersteunen in zijn bilaterale en multilaterale economische betrekkingen.
KPI: de voorbereidingen voor de onderhandelingen voor de handelsakkoorden (FTA’s) worden volgens de
timing afgesproken met hiërarchie en de minister afgeleverd.
Aantal niet volgens de gemaakte afspraken afgeleverde voorbereidingen voor economische zendingen.
Alarmdrempels:
Groen: x = 0
Oranje: x = 1
Rood: x > 1
5.3. Overleg en communicatie met de sectorfederaties verzekeren inzake het handels- en investeringsbeleid in ruime zin.
KPI: met de sectorfederaties wordt twee maal per jaar overleg gevoerd inzake actuele handelspolitieke
onderwerpen.
De algemene directie neemt initiatieven voor collectieve ontmoetingen met de sectorfederaties.
Alarmdrempels:
Twee of meer collectieve initiatieven: groen
Een initiatief: oranje
Geen initiatief: rood
KPI: jaarlijks wordt een verslag van de verschillende handelspolitieke instrumenten gepubliceerd
Het jaarlijkse verslag van de verschillende handelspolitieke instrumenten is gepubliceerd.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Rood: neen
5.4. De samenwerking tussen de Kamers van Koophandel en de FOD Economie inzake internationaal
handelsbeleid wordt op basis van hun partnership overeenkomst uitgevoerd.
KPI: Driemaandelijks wordt een overleg met de Kamers van Koophandel georganiseerd.
De vergaderingen met de KvK volgen het afsprakenkader
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels
Vier of meer vergaderingen: groen
Drie vergaderingen: oranje
Minder dan drie vergaderingen: rood
KPI: Voor elke economische zending waarvan de FOD Economie deel uitmaakt wordt coördinatieoverleg
georganiseerd met de Kamers van Koophandel.
Het aantal economische zendingen waarvoor geen voorafgaandelijk overleg werd georganiseerd.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x = 0
Oranje: x = 1
Rood: x > 1
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Andere recurrente activiteiten:
• Voorbereiden van, inlichten over en deelnemen aan EU-vergaderingen inzake handels-en investeringsbeleid, in het bijzonder inzake Oorsprong, inzake dossiers Trade Defence Instruments, markttoegang.
TPC Diensten en Investeringen (Commissie en Raad).
• Voorbereiden van, inlichten over en het woordvoerderschap waarnemen van het Handelspolitiek
Comité STIS, de Raadsgroep Handelsvraagstukken en de Raadsgroep Douane-Unie (luik gemeenschappelijk douanetarief).
• Voorbereiden van, inlichten over en deelnemen aan internationale vergaderingen inzake handels- en
investeringsbeleid (OESO, WTO, WDO).
• Secretariaat waarnemen van de Verbindingscel Buitenlandse Investeringen.
• Sancties- , embargo- en vergunningenbeleid mee opvolgen.

Projecten en initiatieven:
• Verder ontwikkelen van de analysecapaciteit inzake de impact van handelsakkoorden en het mondiale
handelsbeleid  op de Belgische Economie.
• De toegang voor andere overheden en stakeholders tot handels- en investeringsformatie faciliteren en
verbeteren, vooral in de voorbereidingsfase van FTA’s.
• Beleidsvoorbereidend werk in het kader van de EU-initiatieven inzake screening van buitenlandse investeringen (strategische sectoren).
• Het nationale contactpunt voor de oeso-richtlijnen voor multinationale ondernemingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen zal contacten met stakeholders versterken.
• De modernisering van van het toezicht op de diamanthandel wordt afgerond met een nieuw toezichtsbesluit.
• Handel in conflictmineralen:  de nodige beleidsacties worden gepland om de inwerkingtreding van de
verordening van 3 april 2017 voor te bereiden.
• Monitoring van de brexit: de ondersteuning van de High Level werkgroep aan de hand van verdere
impact analyses en impactmonitoring wordt verder gezet.
• Organisatie en deelname aan Internationale tentoonstellingen: het algemene beleid inzake organisatie
van Internationale Tentoonstellingen wordt opgevolgd en voorbereid en de organisatie van de wereldtentoonstelling te Dubai wordt via deelname aan het Stuurcomité opgevolgd.
• De modernisering van de verticale levensmiddelenwetgeving wordt verder gezet in overleg met alle
betrokken stakeholders en overheidsdiensten.
• De verordeningen waarbij een toezichtsysteem voor de invoer van staal en aluminium ingesteld wordt,
worden uitgevoerd via de opmaak van en verwerking van toezichtsformulieren).
OD6: Ten behoeve van de overheid, de sociale partners en de sectoren een kenniscentrum uitbouwen
inzake sectorale conjunctuur en ontwikkelingen, en concurrentievermogen.
6.1. Meten en analyseren van de structurele factoren van het Belgisch concurrentievermogen.
KPI: Eén maal per jaar publiceren van de boordtabellen van het Belgische concurrentievermogen.
De boordtabellen van het Belgische concurrentievermogen worden 1 maal per jaar gepubliceerd.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x = 1
Rood: x = 0
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6.2. Meten en opvolgen van de sectorale conjunctuur.
KPI: Jaarlijkse publicatie van de sectorale conjunctuur op NACE2-niveau.
De publicatie vindt plaats
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Publicatie: groen
Geen publicatie: rood
KPI: Publicatie in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de conjunctuurverslagen voor minstens drie economische sectoren.
De conjunctuurverslagen worden gepubliceerd.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: drie of meer publicaties
Oranje: twee publicaties
Rood: minder dan twee publicaties

Recurrente activiteiten van de afdeling economische analyses:
De afdeling Economische Analyses draagt bij tot een betere kennis van de goederen-en dienstenmarkt,
en voert haar analyses uit langs drie assen:
1. prijzen en marktwerking
2. concurrentievermogen
3. conjunctuur en sectorale ontwikkelingen
Tot haar takenpakket behoort onder meer:
• Publicatie van de kwartaal- en jaarverslagen van het Prijzenobservatorium;
• Publicatie van punctuele verslagen inzake prijsontwikkeling en marktwerking;
• Via ad hoc studies, onderzoeken en adviezen de stakeholders ondersteunen inzake dossiers van prijsontwikkeling;
• Horizontale screening naar marktwerking, en de communicatie ervan, zoals voorzien in het Protocol
met de Belgische Mededingingsautoriteit;
• Uitoefenen van het secretariaat van de Nationale Raad voor de Productiviteit;
• Uitoefenen van het secretariaat van het Observatorium voor de Farmaceutische Industrie.

Projecten en initiatieven:
• Beheer, uitbouw en onderhoud van een databank met microdata van ondernemingen, ten behoeve na
het Prijzenobservatorium;
• Uitbouwen van een management informatiesysteem inzake sectoren en/of groepen van ondernemingen;
• Extra aandacht voor indicatoren die de transitie naar een meer duurzame en een state-of-the-art digitale economie monitoren;
• Monitoring van de brexit: ondersteunen van de High Level werkgroep  (Zie ook OD 5);
• Ontwikkeling van een methodologie om het niveau en de evolutie van de prijzen van duurzame en
biologische producten op te volgen (in samenwerking met Eenheid Duurzame Economie).
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OD 7: Defensie en Luchtvaart.
Airbus: de Belgische luchtvaartindustrie ondersteunen via het beheer van het federaal luchtvaartplatform
en via het (co)beheer van de federale steundossiers (in samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid.
KPI: de dossiers worden conform de verantwoordelijkheden van de FOD Economie afgehandeld.
Rood: minder dan 70% van de dossiers afgehandeld
Oranje: tussen 70% en 90% van de dossiers afgehandeld
Groen: 90% (of meer) van de dossiers afgehandeld
Defensie: verzekeren van de uitvoering van de opdrachten die de FOD Economie heeft in het kader
van het samenwerkingsprotocol Defensie-Economie voor de implementatie van Belgische veiligheidsbelangen.
KPI: de documenten in het kader van het samenwerkingsprotocol worden tijdig afgeleverd.
Rood: minder dan 70% van de dossiers afgeleverd
Oranje: tussen 70% en 90% van de dossiers afgeleverd
Groen: 90% (of meer) van de dossiers afgeleverd
OD 28: Het kenniscentrum voor duurzame economie ontwikkelen.
28.1. Zich profileren als federaal referentiepunt voor duurzame productie en consumptie
KPI: minstens 2 vergaderingen per jaar met stakeholders organiseren.
Rood: 0 vergaderingen georganiseerd
Oranje: 1 vergadering georganiseerd
Groen: 2 vergaderingen georganiseerd
KPI: een jaarlijks actieplan opstellen om relevante informatie over duurzame productie en consumptie te
verspreiden onder de betrokken stakeholders.
Rood: actieplan niet beschikbaar
Groen: actieplan  beschikbaar
28.2. De trends in duurzame productie en consumptie op Belgisch, Europees en internationaal niveau
volgen.
KPI: een halfjaarlijks verslag aan de minister voorleggen om de balans van de laatste trends op te maken.
Rood: 0 verslagen per jaar overgemaakt
Oranje: 1 verslag per jaar overgemaakt
Groen: 2 verslagen per jaar overgemaakt
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Algemene Directie K.M.O.-beleid
(E5)
OD 8: De ondernemingszin stimuleren en het ondernemerschap bevorderen.
8.1. De intellectuele beroepen voorzien van een wettelijk kader en waken over de kwaliteit van de uitoefening van deze beroepen (toelatingsvoorwaarden en plichtenleer).
KPI: Op het eind van elk semester aan de Minister een overzicht bezorgen van de lopende wijzigingen en
van mogelijke opties voor nieuwe wijzigingen van reglementeringen.
Groen: 2 overzichten
Oranje: 1 overzicht
Rood: 0 overzichten
8.2. Het ondernemerschap bevorderen.
KPI: Een studie uitvoeren en een publicatie realiseren over een thema dat de kmo’s rechtstreeks aanbelangt, in overeenstemming met het federale kmo-plan.
Groen: 1 studie en een publicatie
Oranje: 1 studie of een publicatie
Rood: geen van beide
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8.3. De ondernemingsloketten begeleiden.
KPI: De leefbaarheid en werking van de ondernemingsloketten permanent opvolgen en evalueren via
semestriële vergaderingen van de Gemeenschappelijke Erkenningscommissie.
Groen: 2 vergaderingen
Oranje: 1 vergadering
Rood: 0 vergaderingen
8.4. Een concurrentiële markt voor de kmo’s en zelfstandigen waarborgen.
KPI: De aanvragen voor een erkenning als ambachtsman behandelen binnen de wettelijke termijnen.
Groen: 95 % van de aanvragen behandeld binnen termijn
Oranje: 85 % van de aanvragen behandeld binnen termijn
Rood: 75 % van de aanvragen behandeld binnen termijn
KPI: Aflevering van EG-verklaringen binnen drie werkdagen na ontvangst van het volledig dossier.
Groen: 80%
Oranje: 70 %
Rood: 60 %
KPI: Registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten binnen 60 dagen na ontvangst
van het volledige dossier.
Groen: 90%
Oranje: 80%
Rood: 70%
8.5. Een boordtabel ontwikkelen voor kmo’s en zelfstandigen.
KPI:
Groen: boordtabel
Rood: geen boordtabel
OD 16: De schakel zijn tussen de EU en de federale en gewestelijke overheden inzake kmo-beleid.
16.1. Zich profileren als een federaal referentiepunt en vertegenwoordiger inzake kmo-beleid voor België,
zowel op nationaal als op internationaal vlak.
KPI: Jaarlijks minstens 2 studiedagen, colloquia of andere evenementen houden over thema’s die de
kmo’s aanbelangen.
Groen: 2 evenementen
Oranje: 1 evenement
Rood: 0 evenementen
16.2. In een geest van openheid, luisterbereidheid en partnerschap een nauwe samenwerking met de
gewesten opbouwen.
KPI: Als nationaal coördinator informatie en best practices met betrekking tot de omzetting van de richtlijn over wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties uitwisselen met de gefedereerde entiteiten.
Groen: 2 keer/jaar
Oranje: 1 keer/jaar
Rood: 0 keer/jaar

52

KPI: Jaarlijks ten minste 8 overlegvergaderingen houden met de gewesten om Belgische standpunten
voor te bereiden in het kader van de werkzaamheden van de Europese Commissie (SME Envoy, SBA Fact
Sheet, e.a.), en van de OESO.
Groen: 8 vergaderingen
Oranje: 4 vergaderingen
Rood: 0 vergaderingen
De opdracht van de Algemene Directie “KMO-Beleid” bestaat erin de federale regering bij te staan in
de bevordering van het ondernemerschap en de ondernemingszin teneinde ze te ondersteunen in haar
beleid betreffende de oprichting en groei van kmo’s en zelfstandige ondernemers die zowel kwantitatief
als kwalitatief gezien, een belangrijke rol spelen op de goederen- en dienstenmarkt en die de EU in het
middelpunt op haar politieke en sociaal economische agenda plaatst.
De visie van AD E5 is in de zes volgende jaren een referentiepunt te zijn inzake het kmo-beleid, en dit,
door:
• haar kennis van het bedrijfsleven, enerzijds door haar zeer nauwe samenwerking met de gewesten en
de stakeholders en anderzijds door haar bevoorrechte betrekkingen met de Europese Commissie;
• haar proactieve en professionele behandeling van de verschillende vragen van haar klanten (overheden, zelfstandige ondernemers, kmo’s, EU, enz.);
• haar rol als coördinator en loyale en toegankelijke institutionele schakel tussen de EU en de gewesten.
Via haar twee afdelingen (“Reglementering” en “Kmo-Observatorium”) voert de AD E5 een reeks terugkerende activiteiten uit, en dit ook in de vorm van projecten en initiatieven tegen de achtergrond van de
prioriteiten van haar voogdijminister.

Terugkerende activiteiten:
• de regelgevingen betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen beheren en evalueren;
• de regelgeving betreffende de openingsuren beheren en evalueren;
• de verzoeken tot bescherming van de beroepstitel behandelen;
• de mondelinge en schriftelijke parlementaire vragen beantwoorden;
• de griffie van de federale raden en van de federale raden van landmeters-experten verzekeren;
• aanvragen van beroepsverenigingen (oprichting en wijziging van de statuten + registratie bij de KBO)
behandelen;
• de uitvoering begeleiden van de kmo-test ter beoordeling van de impact op de kmo’s van elk wetgevend en reglementair voorstel dat voor de Ministerraad moet komen;
• de organisatie van de Middenstand en vertegenwoordiging van de zelfstandigen en kmo’s regelen (erkenning van organisaties binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO);
• relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie identificeren, verzamelen, verwerken en verspreiden betreffende de kmo’s en zelfstandige ondernemers;
• actief optreden als vertegenwoordiger in de internationale fora, waar vragen en onderwerpen betreffende de kmo’s en het ondernemerschap behandeld worden;
• de ondernemingsloketten en hun exploitatiezetels erkennen;
• erop toezien dat de loketten de erkenningsvoorwaarden naleven;
• de boekhoudkundige werking en behandeling van hun omzet controleren en hun financiering evalueren;
• de ondernemingsloketten bij de registratie in de KBO (registratieplichtige ondernemingen en syndici)
begeleiden;
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• de EU-verklaringen afleveren;
• evenementen zoals de “awards” voor Ondernemerschapsbevorderingorganiseren;
• steun en sponsoring van start-ups op Europees vlak, in het bijzonder tijdens de SME Assembly verlenen;
• regelmatige en geformaliseerde contacten met de verschillende stakeholders en gewestelijke overheden opbouwen;
• de omzetting van de Belgische luiken van verschillende Europese initiatieven en programma’s coördineren;
• de Europese “best practises” bekend maken;
• de belanghebbenden informeren over de inhoud van de wetgeving op de openingsuren (algemene
beginselen en afwijkingen);
• het behandelen van de aanvragen van gemeenten om erkend te worden als toeristisch centrum (analyse van de dossiers, advies inwinnen van het betrokken gewest, ministeriële besluiten opstellen voor
de erkenning of de afwijzing van de aanvraag);
• zorgen voor de nationale coördinatie voor Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties;
• registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen;
• de aanvragen om erkenning als ambachtsman behandelen;
• evaluatie van de wet op de kmo-financiering en tweejaarlijks verslag.

Projecten en initiatieven:
• de administratieve vereenvoudiging ten behoeve van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers ondersteunen, in samenwerking met de KBO, met name wat betreft het eenloket en de Single Digital
Gateway;
• colloquia, seminaries of studiedagen rond de voor het kmo-observatorium gedefinieerde thema’s organiseren;
• verschillende publicaties uitgeven;
• ontwerpen en toepassen van specifieke regelgevingen ter bevordering van de ondernemingszin en ter
verbetering van het maatschappelijk en cultureel welzijn van de zelfstandige ondernemers;
• studies laten uitvoeren door externe organisaties in verband met de prioriteiten van de Minister;
• thema’s rond het ondernemerschap en de kmo’s behandelen die op Europees en internationaal vlak
aan bod komen (Europese Unie, Benelux, OESO enz.);
• een monitoring van de kmo-toegang tot overheidsopdrachten opzetten.

Prioriteiten van de Minister(s):
De uitvoering van de voorstellen in het federale KMO-plan voortzetten, versterken en consolideren.
Nieuwe oriëntaties volgens 7 krachtlijnen:
1. Concurrentievermogen, fiscaliteit en  strijd tegen sociale dumping:
• Nul-bijdragen: cijfers verstrekken
• Wet op de overheidsopdrachten: toezien op de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor
kmo’s
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2. Bevordering van ondernemerschap:
• Vrouwelijk ondernemerschap
• Diversiteitsondernemerschap
• Aandeelhouderschap van werknemers
• Statuut van student-ondernemer
3. Bedrijfsfinanciering en tweede kans:
• Alternatieve kmo-financiering
• Verspreiding van kennis over financieringsinstrumenten en terbeschikkingstelling van een ratingmodule
• Bijdragen aan de organisatie van een roadshow op nationaal niveau
• Verbetering van informatieverstrekking aan kmo’s
4. Administratieve vereenvoudiging:
• Verbetering van de kwaliteit van de KBO-informatie
• Europese rapportage over de genomen maatregelen om de kmo-toegang tot overheidsopdrachten
te bevorderen
5. Versterking van de veiligheid, met inbegrip van cybersecurity:
• Communicatieplan
6. Sectorale maatregelen:
• Hervorming van de Orde van Architecten
• Fusie van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van de
Accountants en Belastingconsulenten
• Registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten
• Oprichting van een Orde van Landmeters-Experten
• Hervorming van het Instituut van de Auto-experts
• Psychologen: verbetering van de deontologische code en van de organisatie van de
Psychologencommissie
• Regulering van de activiteit van vastgoedmakelaar en modernisering van hun beroepskader
• Informatiecampagne over de erkenning als ambachtsman/-vrouw
• Evaluatie van de wetgeving inzake deze erkenning als ambachtsman/-vrouw
7. Aanpassing van het economisch recht om de concurrentiepositie van kmo’s te verbeteren:
• erkenning van organisaties die wensen op te treden als vertegenwoordigers in het kader van class
actions voor kmo’s
• strategische monitoring van de oneerlijke praktijken in B2B relaties en van misbruiken van machtspositie t.o.v. kmo’s, dit om bij te kunnen dragen aan de omkadering van de markt (in het kader van de
instructiebevoegdheid van de minister bij de Belgische mededingingsautoriteit, van de mogelijkheid
tot het vragen van onderzoeken aan de Economische inspectie en van het nemen van reglementaire
initiatieven).
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Prioriteiten van de Algemene Directie (niet opgenomen in de algemene beleidsnota
van de minister):
1. Administratieve vereenvoudiging:
• De voorbereiding en ontwikkeling van de Single Digital Gateway (SDG) monitoren, begeleiden en
aangrijpen als een opportuniteit om het eenloket te ontwikkelen
• Ondernemingsloketten:
•

In het kader van het KBO+  project de nodige technische middelen ter beschikking stellen opdat de ondernemingsloketten hun nieuwe taken kunnen uitvoeren en hun investeringen zoveel
mogelijk kunnen beperken

•

De ondernemingsloketten begeleiden in hun eventuele nieuwe taken in het kader van hun eenloketopdracht

2. Sectorale maatregelen:
• De huidige regelgeving aanpassen, met name op het gebied van minimale participatievoorwaarden,
multidisciplinaire activiteiten,...
• De huidige regelgeving aanpassen aan de wijziging van het begrip “onderneming” in het WER
3. Evaluatie en aanpassing van de huidige wetgeving:
• De wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordigers van de zelfstandigen en de kmo’s - digitalisering van de aanvraagprocedure evalueren
• De wet en uitvoeringsbesluiten betreffende de registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten implementeren en evalueren
• De wetgeving betreffende de vervangende zelfstandige aanpassen aan de reële verwachtingen van
ondernemingen
• Een systeem van erkenning als beroepsvereniging opzetten naar aanleiding van de afschaffing van
de wet van 31 maart 1898
4. Varia:
• Zorgen voor de follow-up en bevordering van het sociaal ondernemerschap in België
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Algemene Directie Kwaliteit en
Veiligheid (E6)

OD 9: Efficiënte bescherming van de gebruikers (consumenten) inzake de kwaliteit en de veiligheid van
producten en diensten: met de beschikbare middelen zich richten op die diensten en producten die het
grootste risico vormen voor de consumenten/gebruikers.
9.1. Het automatiseren en uniformiseren van PV’s opdat de rechtsgang eenvormiger en sneller zal verlopen en uitbouw van een repressief kennissysteem (nieuwe deadline: 31/12/2019).
KPI: Percentage Pv’s die elektronisch opgesteld werden en waarvan de voorgestelde boetes (transacties)
gebaseerd zijn op een gestandaardiseerd “grille systeem”
KPI streefcijfer:
2020: 60 %
Alarmdrempels 2018:
Groen: ≥ 60%
Oranje: 60% > x ≥ 50%
Rood: x < 50%
Periodiciteit: driemaandelijks
9.2. Uitbouwen van een methodiek/procedurele aanpak voor crisissen (deadline: 31/12/2020).
Uitbouwen van een wachtsysteem voor E6
Risico-evaluatie van de meest kritische punten voor E6. Op basis hiervan plannen van aanpak definiëren, crisiscommunicatie, verantwoordelijkheden bepalen.
KPI: vanaf 2021 100% van de crisissen worden volgens de nieuwe methodologie opgevangen.
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Recurrente activiteiten:
Alle activiteiten die de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in het kader van zijn strategische en
operationele doelstellingen uitvoert, zijn recurrente activiteiten.
Bovenstaande doelstellingen kaderen volledig binnen de bescherming van de gebruikers (consumenten)
inzake de kwaliteit en de veiligheid van producten en diensten. De wijze waarop deze kerntaken tot stand
worden gebracht dient te gebeuren binnen een gecertificeerd/ geaccrediteerd kwaliteits- en managementsysteem en dient continu verbeterd te worden opdat de klanten (burgers en bedrijven) een zo’n
optimaal mogelijke dienstverlening krijgen.
In het kader van alle controles die E6 uitvoert in het kader van het toezicht op de economische reglementering waarvoor zij bevoegd is, worden onderstaande initiatieven genomen. Een evenwicht tussen
bescherming van de consument en lasten voor de bedrijven moet bewaard worden. Er wordt gezocht
naar een realistisch, aanvaardbaar en betaalbaar compromis dat in de mate van het mogelijke wetenschappelijk onderbouwd wordt.

Acties/projecten:
• Guidance aanpak binnen E6 ontwikkelen.
• Inventarisering van alle inspecties en de tijd en de middelen die deze in beslag nemen. Deze zal dan
geëvalueerd worden om te bekijken wat kan uitbesteed worden en welk niveau van inspectie-/auditprocedure er moet ingevoerd worden.
• Ontwikkeling van een transparant beleid voor de publicatie van audit/inspectieresultaten in het kader
van de wet op de openbaarheid van bestuur.
• Automatisering en uniformisering van PV’s opdat de rechtsgang eenvormiger en sneller zou verlopen
en uitbouw van een repressief kennissysteem door de toepassing van de e-PV filosofie. Hiertoe een
functionele analyse van AS IS en TO BE en de samenwerking met de FOD Justitie verbeteren.
• Uitwerken van een crisisaanpak door het uitbouwen van een methodologie, procedures, wachtsysteem.

Prioriteiten Minister:
De prioriteit van de minister betreft de modernisering van de wetgeving op de springstoffen. Deze prioriteit kan gelinkt worden aan SD1/OD9, namelijk de bescherming van de gebruikers.
OD 17: Een beleid uitwerken dat gunstig is voor competitiviteit en innovatie.
17.1. Inspelen op de evolutie van nieuwe technologieën, deze opvolgen en nagaan:
• hoe ze kunnen worden gebruikt voor beter markttoezicht;
• tot welke nieuwe producten en diensten ze kunnen leiden, die onder onze bevoegdheid vallen (deadline 31/12/2021);
• mogelijke toepassingen van nieuwe technologie in het kader van markttoezicht door E6 bestuderen:
blockchain, deep learning, artificiële intelligentie, data mining en trawling;
• op Europees niveu een voortrekkersrol spelen op gebied van markttoezicht op nieuwe technologieën
“cybersafety”: internet-of-things, connected products, artificiële intelligentie.
KPI: minimum 1 nieuwe technologie toepassen voor het uitvoeren van markttoezicht.
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OD 23: Het beleid uitvoeren in een organisatie die de waarden van de FOD respecteert met gemotiveerde en professionele medewerkers en dit alles in het concept “het nieuwe werken”.
23.1. De interne organisatie stroomlijnen zodat ze meer toegevoegde waarde biedt met gemotiveerde
medewerkers (deadline: 31/12/2021):
• promoties en overgangen van niveau bevorderen en de expertencarrière;
• incentives en flexibiliteit: gelijktijdige aanwerving FR/NL door SELOR ;mogelijkheden tot realisatie van
doctoraten;
• sleutelfiguren dienen een opleiding change management te volgen om beter de menselijke component
in rekening te brengen.
KPI: 30% van het personeelsbestand dienen A3/A4 in een expertenloonbaan te zijn.
KSF: nodige budget voor wervingen en personen. Dit impliceert minstens het behoud van het huidige
budget.
OD 25: Uitmuntend zijn door technische en wetenschappelijke kennis.
25.1. Een kennis- en competentiemanagementsysteem ontwikkelen (nieuwe deadline voor volledige implementatie: 31/12/2021) .
KPI: Percentage vertrekkende of van functie veranderende medewerkers waarvan de kennis gedocumenteerd is voor hun opvolger/vervanger.
KPI streefcijfer:
2018: 100 %
Alarmdrempels 2018:
Groen: ≥ 100%
Oranje: 100% > x ≥ 75%
Rood: x < 75%
Periodiciteit: driemaandelijks
25.2. De introductie van het “nieuwe werken” om zo gemotiveerde medewerkers aan zich te binden; de
managers dienen meer coach, coördinator en inspirator te zijn dan specialist in de domeinen van hun
dienst of afdeling.
KPI: Stijging van de resultaten van de tevredenheidsenquête ten opzichte van de nulmeting in 2016.
KPI streefcijfer:
2020: 10 % stijging t.o.v. 2016
Alarmdrempels 2018:
Groen: X ≥ 10%
Oranje: 10% > x ≥ 5%
Rood: x < 5%)
Periodiciteit: Jaarlijks

59

Recurrente activiteiten:
Alle activiteiten die de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in het kader van bovenstaande strategische en operationele doelstellingen uitvoert zijn recurrente activiteiten.
Bovenstaande doelstellingen kaderen volledig binnen het streven naar uitmuntendheid door technische
en wetenschappelijke kennis. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid wil een voortrekkersrol spelen
op dit vlak. Dit is wat de Algemene Directie E6 een “unique selling proposition” oplevert, “we are one of a
kind” en deze positie moet versterkt worden door de talenten van de medewerkers te laten tot ontplooiing komen en door diezelfde medewerkers continu te triggeren. Kennis is het sleutelelement voor de
goede werking van diensten die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van technische reglementeringen en voor het realiseren van de nationale standaarden. De mate waarin de medewerkers hun expertise
kunnen tonen naar hun externe contacten (collega’s uit andere binnenlandse en buitenlandse overheden,
fabrikanten, organismen, gebruikers (consumenten)s, parket,…) bepaalt de geloofwaardigheid en de uitstraling van onze FOD. In dit kader worden onderstaande initiatieven genomen.

Acties/projecten:
• De opmaak en het beheer van het GOP automatiseren (meerjarenvorming, dienstreizen, internationale
vergaderingen, seminaries, trainingssessies).
• Bevoegdheidstabel/takentabel voor alle diensten en afdelingen toevoegen in het kwaliteitssysteem
met links naar functiebeschrijvingen.
• Technische competentiedatabank van S1 mee helpen uitbouwen.
• Acties ondernemen n.a.v. de uitkomst van de tevredenheidsenquêtes.
OD 26: Het vertrouwen in de eengemaakte goederen- en dienstenmarkt verhogen voor economische
operatoren, gebruikers (consumenten) en organismen.
26.1. Een politiek ontwikkelen in het kader van de nanometrologie die kwaliteitsvol, veilig en innovatief
is (deadline: 31/12/2021):
• stand van zaken over de nanoactiviteitein binnen E6 en evaluatie ervan om tot een transversale aanpak
te komen;
• participatie in de taskforce op federaal niveau in het kader van het “nanoregister” (traceerbaarheid,
guidelines, vorming, communicatie,…);
• opvolging van de te ontwikkelen wetgeving op Europees niveau (herziening definitie – REACH –labelling - …);
• ontwikkeling van een toekomstige controlepolitiek;
• ontwikkeling van labo-activiteiten (sciencebased policy + metrology research).
KPI: min. 2 wetenschappelijke publicaties/jaar.
Of deelname aan ten minste één onderzoek/jaar (/project)
Of 2 communicaties aan actoren/jaar
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Algemene Directie Economische
Inspectie (E7)
OD.10: Een doeltreffend en actief toezicht op de goederen- en dienstenmarkt uitbouwen via een innovatief  controlebeleid en door een informatief, een preventief of een repressief optreden.
10.1. Het uitbouwen van een jaarlijks controleprogramma inzake de handhaving van de economische
reglementering waarop door de Economische Inspectie toezicht wordt gehouden.
KPI: Jaarlijks wordt een controleprogramma opgemaakt dat beschikbaar is op X-3 maanden.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Rood: neen
KPI: Percentage van uitvoering van de controles algemene onderzoeken in het jaarlijks actieplan.
Streefcijfer: minimaal 75%
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels
Groen: x ≥ 75%
Oranje: 75% > x ≥ 60%
Rood: x < 60%
KPI: Percentage van uitvoering van de acties voorzien in het jaarlijks controleprogramma.
Streefcijfer: minimaal 75%
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels
Groen = x ≥ 75%
Oranje = 75% > x ≥ 60%
Rood = x < 60%
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10.2. De controleactiviteiten bepalen na risicoanalyses.
KPI: Percentage van de meldingen voorwerp van een risicoanalyse.
Streefcijfer: minimaal 90%
Periodiciteit: Jaarlijks
Groen: x ≥ 90%
Oranje: 90% > x ≥ 60%
Rood: x < 60%
10.3. Het effect van de controles en de rapportering optimaliseren door aangepaste en uniforme instructies.
KPI: Binnen de termijn opgemaakte eindrapporten van de algemene onderzoeken.
Streefcijfer: gemiddeld binnen de 3 maanden na einde controles
Periodiciteit: semestrieel
Alarmdrempels
Groen: x ≤ 3 maanden
Oranje: 4,5 maanden > x >3 maanden
Rood: x ≥ 4,5 maanden
KPI: Jaarlijks een verslag opmaken van de activiteiten van de Economische Inspectie.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Rood: neen
10.4. De gegevens uit het Meldpunt worden dagelijks geëxploiteerd.
KPI: Ontwikkeling van een dataminingcapaciteit en opgeleide personen.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels
Groen: ja
Rood: nee
10.5. Een verhoogde controle op het internet en de informatiemaatschappij voorzien.
KPI: Aantal uitgevoerde controles op het internet en e-commerce stijgt jaarlijks.
Streefcijfer: minimaal 10%
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 10%
Oranje: 10% > x ≥ 5%  
Rood: x = < 5%
10.6. De opvolging en doorlooptijd van controledossiers versnellen.
KPI: Percentage transacties die binnen de 3 maanden na de vaststelling van de inbreuk worden afgerond
Periodiciteit: semestrieel
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 75%
Oranje: 75% > x ≥ 50%
Rood: x < 50%
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10.7. Het afstemmen van het gevoerde controlebeleid met de parketten.
KPI: Aantal georganiseerde overlegmomenten met de lokale parketten en het parket generaal.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 1
Rood: x =0

Recurrente activiteiten:
Het centrale takenpakket van de economische inspectie bestaat eruit de consumenten te beschermen, te
zorgen voor een eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en het bestrijden van economische fraude
en consumentenbedrog. Zij ziet toe op de correcte toepassing van de rechten van de consument en de
consumentenbescherming en in het bijzonder op het naleven van de informatie en transparantieverplichtingen door ondernemingen, door te voorkomen dat consumenten misleid worden door oneerlijke
handelspraktijken of gebonden worden door onrechtmatige bedingen, door het gebruik van consumentenkrediet in goede banen leiden, te zorgen voor veilige producten en toezicht te houden op de elektronische handel.
De Algemene Directie Economische Inspectie voert jaarlijks meer dan 30.000 controles uit op de naleving
van de economische reglementering waarvoor zij bevoegd is om te controleren. De inspectie coördineert
de strijd tegen economische fraude en is belast met de controle op de beheersvennootschappen van
auteursrechten en naburige rechten. Om het marktgebeuren in goede banen te leiden treedt de inspectie
niet enkel repressief op maar hanteert ze een mix van informatie, preventie, handhaving, sectorale bemiddeling en guidance.
De controles door de inspectie worden gevoerd op basis van meldingen, op basis van eigen geïnitieerde
(algemene) onderzoeken of op basis van opdrachten.
Het organiseren van algemene onderzoeken vormt het hart van het vak van markttoezicht. Het gaat om
het toezicht, de verificatie en de controle van de toepassing van een of meerdere reglementeringen in
een of meerdere sectoren van economische activiteit. De algemene onderzoeken kaderen doorgaans in
een repressieve benadering van het beleid inzake markttoezicht. Ze worden echter ook aangewend in het
kader van het preventieve beleid dat werd gedefinieerd door de Algemene Directie. Van elk algemeen
onderzoek wordt een omstandig rapport gemaakt.
De vastgestelde inbreuken geven aanleiding tot een proces-verbaal van waarschuwing of de opmaak van
een Pro Justitia. Het Pro Justitia geeft aanleiding tot een voorstel van transactie of wordt rechtstreeks
overgemaakt aan het parket. Elk jaar geeft de economische inspectie een jaarverslag uit over zijn controleactiviteiten.

Prioriteiten Minister:
Strijd tegen telefonische marketing: deze prioriteit wordt opgenomen onder OD10.1. (controleprogramma).
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OD 11: Op basis van een permanente opvolging van het functioneren van de markt via het Meldpunt en
overleg met de stakeholders een marktregulerende rol spelen.
11.1. werking van het Meldpunt verbeteren.
KPI: Aantal experten dat een actieve bijdrage levert aan de uitwerking en actualisering van scenario’s
voor het Meldpunt.
Streefcijfer: minimaal 5
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 5
Oranje: 5  > x ≥ 2
Rood: x < 2
11.2. Het proactief informeren (op maat) van de consumenten bevorderen zodat de consumenten vlugger
een individuele oplossing kunnen bekomen.
KPI: Hoeveelheid informatie ter beschikking gesteld van de consumenten langs verschillende kanalen om
hen in staat te stellen hun rechten te doen gelden.
Streefcijfer: minstens 5
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 5
Oranje: 5 > x ≥ 3
Rood: x < 3
11.3. Meer draagvlak creëren via overleg met de stakeholders.
KPI: Aantal overlegvergaderingen op niveau senior management met de belangrijkste stakeholders.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 1 per betrokken stakeholder
Oranje: x = 0 voor enkele (maar niet voor alle)
Rood: x = 0
11.4. Verzekeren van een betere toepassing van de economische reglementering via “guidance”.
KPI: Aantal nieuwe of herwerkte richtlijnen of guidelines.
Streefcijfers: minstens 5
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 5
Oranje: 5 > x ≥ 3
Rood: x < 3
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11.5. Voorzien in de coördinatie en promotie van alternatieve geschillenregeling.
KPI: Aantal uitgevoerde audits van de gekwalificeerde entiteiten.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 2
Oranje: x = 1
Rood: x = 0
KPI: Aantal overlegvergaderingen met de Consumentenombudsdienst.
Streefcijfers: minstens 4
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 4
Oranje: 4 > x ≥ 2
Rood: x < 2

Recurrente activiteiten:
Sinds de oprichting van het meldpunt.belgie.be in 2016 ontvangt de economische inspectie meer dan
35.000 meldingen, klachten en verzoeken om informatie van consumenten en ondernemingen. De inspectie heeft een systeem voor klachtenbehandeling uitgewerkt met een verscherpte risicoanalyse. Op
die manier kan een maximum aan middelen worden ingezet voor de belangrijkste risicofactoren, zonder
dat daarbij uit het oog wordt verloren dat elke melding tot een beter inzicht in de markt kan leiden. Aan
elke melding wordt dus een adequater gevolg gegeven. Aldus wordt elke klager geholpen op de snelste
en meest efficiënte manier via de meest geschikte weg, wat een onderzoek kan zijn of een andere vorm
van begeleiding.

Prioriteiten Minister:
• De “consumentenombudsdienst”: deze prioriteit wordt opgenomen onder OD11.5.
• De alternatieve geschillenregeling met inbegrip van de ondernemingen (ADR inzake B2B): deze prioriteit wordt opgenomen onder OD11.5.
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Algemene Directie Statistiek –
Statistics Belgium (E8)
OD 12: Verspreiden van pertinente statistieken en cijfers ter ondersteuning van het socio-economisch
beleid.
De AD Statistiek (Statbel) werkt als nationale statistische instelling in een specifieke institutionele omgeving.
12.1. Zorgen voor de correcte naleving van de Europese verplichtingen als aanspreekpunt bij EUROSTAT
en respecteren van de beginselen uit de Verordening 223/2209 en Praktijkcode voor Europese statistiek.
Het op tijd leveren van datasets aan EUROSTAT vormt een basissokkel.
KPI: Percentage op tijd verstuurde datasets van Statbel naar EUROSTAT.
Periodiciteit: maandelijks
Streefcijfer: gemiddelde laatste 12 maanden minstens gelijk aan 80%
Alarmdrempels:
Groen: x = 80% -100%
Oranje: 70% ≤ x < 80%
Rood: x < 70%
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12.2. Als federale statistische autoriteit loyaal het samenwerkingsakkoord uitvoeren tot oprichting van
het IIS (Interfederaal Instituut voor de Statistiek) en de verplichtingen naleven als één van de INR-partners (Instituut voor de nationale rekeningen).
KPI: Jaarlijks wordt een statistisch werkprogramma van Statbel  opgemaakt als partner van het IIS.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Oranje: in voorbereiding
Rood: neen
KPI: Jaarlijks wordt een geïntegreerd statistisch werkprogramma van het IIS opgemaakt, onder coördinatie van Statbel.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Oranje: in voorbereiding
Rood: neen
12.3. Garanderen van de bescherming van de privacy, de gegevensbescherming en de statistische geheimhouding, met aandacht voor een vlotte ontsluiting van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
KPI: Beperken van de periode tussen ontvangst van een formele gegevensaanvraag door onderzoekers en
het versturen van het finaal te ondertekenen vertrouwelijkheidscontract, mits positief standpunt van Statbel
als verwerkingsverantwoordelijke conform de bepalingen van de statistiekwet en de GDPR-verplichtingen.
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfer: gemiddeld maximum 30 kalenderdagen tussen ontvangst formele gegevensaanvraag en
versturen finaal vertrouwelijkheidscontract
Alarmdrempels:
Groen: x ≤ 30 kalenderdagen
Oranje: 50 kalenderdagen ≥ x > 30 kalenderdagen
Rood: x > 50 kalenderdagen
De uiteindelijke bedoeling van de statistiekproductie is om die ter beschikking te stellen van de gebruikers.
12.4. Zorgen voor een transparante verspreiding en communicatie op maat van de gebruikers, met aandacht voor open data.
KPI: Raadpleging van de door Statbel verspreide producten via de website  ten opzichte van de nulmeting
in 2018 (startjaar  van de nieuwe website).
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfer:  minimaal gemiddeld het aantal sessies (bezoeken) per maand uit de nulmeting van 2018
Alarmdrempels:
Groen: x nulmeting 2018
Oranje: nulmeting 2018 – 10%   ≤ x <  nulmeting 2018
Rood: x < nulmeting 2018 – 10%
KPI: Beantwoorden van externe ad hoc vragen via de centrale mailadressen (Statbel, be.Stat, Statpress).
Periodiciteit: maandelijks
Streefcijfer: gemiddeld beantwoorden binnen 5 kalenderdagen (gemiddelde laatste 12 maanden)
Alarmdrempels:
Groen: x ≤ 5 kalenderdagen
Oranje: 7 kalenderdagen ≥ x > 5 kalenderdagen
Rood: x > 7 kalenderdagen
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12.5. Ter beschikking stellen van de statistieken en indicatoren als input voor de uitvoering van de
EU2020-strategie en de prioriteiten van de federale Regering.
KPI: Jaarlijks een werkprogramma maken voor de consumptieprijsindex als strategische indicator ter ondersteuning het Belgisch sociaal-economisch beleid.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Oranje: in voorbereiding
Rood: neen
12.6. Bijdragen tot de versterking van de analysecapaciteit van de FOD Economie en de valorisatie van
het Datawarehouse van de FOD.
KPI: Aantal strategische werkvergaderingen op niveau senior management met de AD’s waarvoor recurrente statistische ondersteuning wordt gegeven.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 1 per betrokken AD
Oranje: x = 0 voor één AD (maar niet voor alle)
Rood: x = 0

Recurrente activiteiten
Statbel  produceert een honderdtal  statistieken (op jaarbasis) over prijzen en index, arbeidsmarkt, lonen
en loonkosten, bevolking en demografie, opleiding, armoede (o.a. input voor analyse rond leefloon door
de POD Maatschappelijke Integratie), woningen, ondernemingen (demografie, structuur, kleinhandel,
conjunctuur, industriële productie, …), landbouw (o.a. in het kader van het ketenoverleg en ad-hoc rapporten), milieu, vervoer, wagens, verkeersongevallen, bodemgebruik, … De meerderheid van deze statistieken (75%) zijn Europese verplichtingen. Andere worden geproduceerd in het kader van de wettelijke
INR-verplichtingen of ter ondersteuning van het federaal socio-economisch beleid.
Het voornaamste communicatie-instrument is de nieuwe website Statbel.fgov.be die begin 2018 online
werd gezet. Deze geldt als een standaard in het Belgische openbare statistische landschap. Belangrijk
binnen de Statbel-website is de be.STAT-toepassing, waarmee gebruikers zelf statistieken op maat kunnen maken vanuit de gegevens in het DWH. In   2015 werd een opendataportaal gelanceerd waarbij
datasets worden aangeboden in open formaat voor vrij en eenvoudig hergebruik.
Andere toepassingen op Statbel zijn de huurcalculator en -index search. Thematische websites worden
ontwikkeld voor specifieke projecten of doelgroepen (zoals CENSUS 2011, - dashboard “Ontdek uw gemeente”, website op maat van scholen,…).
Daarnaast zijn er verschillende ondersteunende instrumenten: wekelijkse nieuwsbrief, de persberichten,
de sociale media (Facebook en Twitter), …
Wat betreft de publicaties verschijnen enkel nog de jaarlijkse kerncijfers (“Kerncijfers België”) op papier. De publicatie “Kerncijfers landbouw” wordt enkel gepubliceerd voor de jaarlijkse Landbouwbeurs
in Libramont. In 2013 werd de elektronische publicatiereeks “Analyses” opgestart waarbij een “print on
demand” mogelijk is. De historische collectie papieren publicaties wordt gedigitaliseerd en is toegankelijk
voor onderzoekers. Een andere belangrijke activiteit is de User support, het beantwoorden van de dagelijkse gerichte vragen van journalisten en andere gebruikers.
Voor de wetenschappelijke gebruikers is er de toegang tot gepseudonimiseerde gegevens van Statbel.
Jaarlijks zijn er zo’n 30 vertrouwelijkheidscontracten met onderzoekers om gepseudonimiseerde data in
de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG-GDPR) door te geven.
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Initiatieven/Projecten
• Uitvoeren van de verbeteracties in de periode 2015-2019 in uitvoering van de aanbevelingen uit de
laatste EUROSTAT Peer review van april 2015. Opstart van de voorbereidingen voor een nieuwe Peer
Review-cyclus.
• Samenwerking met de regionale statistische autoriteiten binnen het IIS verder versterken via de jaarlijkse geïntegreerde programma’s
• Voorbereiding van de CENSUS 2021.
• Berekening van de consumptieprijsindex de verdere uitrol van scannerdata en webscraping, de jaarlijkse actualisering van de korf en methodologische verfijningen
• Statistische ondersteuning van en samenwerking met de AD’s van de FOD Economie verder blijven
uitbouwen op basis van vertrouwelijkheidscontracten en continue dialoog, naargelang de behoeften.
• Waarborgen dat de regels van de bescherming van de privacy (o.a. GDPR) en statistische geheimhouding worden gerespecteerd.
• Uitbouwen van een communicatiebeleid doorheen de ganse organisatie, vanuit de nieuwe naam, het
nieuwe logo en de nieuwe website, gericht op de vraag en de behoeften van de verschillende gebruikers en stakeholders.

Prioriteiten van de Minister
• De statistische ondersteuning van het overheidsbeleid.
• De bijdragen tot de analyses van het Prijzenobservatorium.
• De klantgerichte verspreiding van statistieken.
• De integratie van scangegevens van de supermarkten bij de berekening van de consumptieprijsindex,
in het kader van de indexhervorming.
• De jaarlijkse berekening van de medische index.
• Ondersteuning secretariaat nieuwe Nationale Raad voor Productiviteit.
OD 13: Verderzetten van de modernisering van het statistisch proces, met gebruik van nieuwe databronnen, afbouw van de enquêtedruk en administratieve vereenvoudiging.
De modernisering van alle activiteiten in Statbel rond de gegevensverzameling, de verwerking en de
productie van statistieken werd een aantal jaren geleden ingezet via een BPR. De voornaamste bedoeling
was om te evolueren van een klassiek “stovepipe”-model (verticale organisatie waar elke statistiek zijn
eigen proces had, van dataverzameling tot verspreiding) naar meer integratie en standaardisering van de
werkprocessen (horizontale organisatie). Vandaag is deze BPR zo goed als afgerond waardoor de bouwstenen beschikbaar zijn om op deze weg verder te werken.
13.1. Versterken van de standaardisering, integratie, digitalisering en kwaliteitsbewaking doorheen het
volledige statistisch proces.
KPI: Het aantal respondenten van enquêtes ondernemingen die antwoorden via websurvey ten opzichte
van de nulmeting uit 2016.
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfer: minimaal het percentage uit de nulmeting van 2016
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ nulmeting 2016
Oranje: nulmeting 2016-10% ≤ x < nulmeting 2016
Rood: x < nulmeting 2016-10%
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13.2. Uitvoeren van het Europees moderniseringsprogramma voor sociale en ondernemingsstatistieken.
KPI: Statbel is “compliant” met planning en verplichtingen EUROSTAT voor IESS (Integrated European
Social Statistics).
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Oranje: ja met opmerkingen
Rood: neen
KPI: Statbel is “compliant” met planning en verplichtingen EUROSTAT voor FRIBS (Framework Regulation
Integrating Business Statistics).
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: ja
Oranje: ja met opmerkingen
Rood: neen
13.3. Zorgen voor een gestroomlijnd en proactief gebruik van administratieve en andere databanken in
het statistisch proces.
KPI: Percentage van het aantal statistieken geproduceerd door Statbel  enkel op basis van enquêtes.
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfer: maximaal 45%
Alarmdrempels:
Groen: x ≤ 45%
Oranje: 45% < x ≤ 50%
Rood: x > 50%
Statbel wil niet alleen een moderne organisatie zijn op vlak van interne processen maar ook als werkgever
ten opzichte van haar personeel en extern ten opzichte van de gebruikers.
13.4. Als moderne werkgever kansen bieden op vlak van flexibel werken, opleiding en kennisdeling.
KPI: Het aantal universitair geschoolden ten opzichte van het totaal personeelsbestand binnen Statbel als
indicator van personeelsupgrade.
Periodiciteit: maandelijks
Streefcijfer: minimaal 30%
Alarmdrempels:
Groen: x ≥ 30%
Oranje: 30% > x ≥ 25%
Rood: x < 25%
13.5. Uitbouwen van een gestructureerde dialoog met de gebruikers en stakeholders.
KPI: Aantal strategische werkvergaderingen op niveau senior management met de voornaamste beroepsfederaties.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: x >=1 per betrokken beroepsfederatie
Oranje: x = 0 voor enkele (maar niet voor alle)
Rood: x = 0
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13.6. Optimaliseren van de beheersinstrumenten met het oog op een efficiënte inzet van de beschikbare
middelen.
KPI: Aantal statistische output per VTE als efficiëntie-indicator binnen Statbel.
Periodiciteit: jaarlijks
Alarmdrempels:
Groen: jaar T/jaar T-1 ≥ 1
Oranje: 1 > jaar T/jaar T-1 ≥ 0,9
Rood: jaar T/jaar T-1 < 0,9

Recurrente activiteiten
De omschakeling van het klassieke “stovepipe”-model naar een meer horizontale organisatie komt onder meer tot uiting in de wijze waarop de enquêtes bij burgers en ondernemingen vandaag worden
georganiseerd. Zo wordt er gewerkt met een beperkt aantal softwaretools en wordt er zoveel mogelijk
geprobeerd om kleinere enquêtes te koppelen aan 1 grote enquête (modules). Dit komt tegemoet aan
lopende moderniseringsprogramma’s van EUROSTAT en zorgt voor een lagere enquêtedruk bij de burgers en ondernemingen. Statbel  heeft op die manier belangrijke resultaten kunnen neerzetten op vlak
van administratieve vereenvoudiging. Onder meer bij de enquêtes bij ondernemingen worden zoveel
mogelijk vragen vooraf ingevuld op basis van bestaande gegevens, wordt zoveel mogelijk gekozen voor
rotatie van de deelnemers, worden de kleine ondernemingen zo weinig mogelijk bevraagd en wordt waar
kan gekozen voor digitale communicatie in plaats van papier.
Statbel werkt met de meest recente gespecialiseerde software geschikt voor de verschillende onderdelen
van het statistisch proces zoals XBRL, Blaise en Java voor de enquête-vragenlijsten en SAS voor de dataverwerking. De FOD Economie beschikt over een performant Datawarehouse (DWH) waar de beschikbare databanken worden in ondergebracht met het oog op exploitatie ervan. Statbel is de voornaamste
gebruiker: het DWH vormt het platform voor enerzijds de opvolging en het beheer van de enquêtes en
anderzijds voor het beheer en gebruik van de databanken als input voor de statistiekproductie. Het DWH
wordt ook ingezet om de statistieken extern te verspreiden.
Cruciale databanken voor de enquêtes zijn het Rijksregister voor de statistieken rond burgers en DBRIS
voor de statistieken rond ondernemingen (gebaseerd op KBO, aangevuld met enkele sleutelvariabelen,
nodig voor de selectie bij de steekproeven). Deze databanken vormen de basis van de statistische universums waaruit de steekproeven (en coördinatie van steekproeven) worden getrokken. Bovendien zijn
rond deze databanken de andere beschikbaar gekomen databanken geconcentreerd. Op deze manier
respecteert Statbel  volledig de only once wet.

Initiatieven/Projecten
• Verdere afbouw van de enquêtedruk door bij de bestaande enquêtes gebruik te maken van verschillende vereenvoudigingstechnieken, waar mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen en
pro-actief in te spelen op aandachtspunten die de enquêtelast riskeren te doen toenemen. Het einddoel is een verdere lastenverlaging te realiseren zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen of engagementen ten aanzien van EUROSTAT en het INR.
• Toegang tot data van privé-actoren onderzoeken om de mogelijkheden van big data te kunnen benutten binnen het statistisch proces.
• Uitvoeren van het Europees programma Integrated European Social Statistics (IESS). De eerste resultaten worden verwacht  voor het referentiejaar 2019 maar vooraf moet nog veel voorbereidend werk
gebeuren op juridisch en organisatorisch vlak, zowel op Europees als op nationaal niveau.
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• Uitvoeren van het Europees Framework Regulation Integrating Business Statistics (FRIBS). Een van
de voornaamste uitdagingen is om statistieken te produceren die beter aansluiten bij de economische
realiteit van bedrijven en bedrijfsgroepen in een internationale context. De aanpak zal gebeuren in
nauwe samenwerking met de INR-partners en ook E4 wordt betrokken. EUROSTAT wil FRIBS implementeren vanaf het referentiejaar 2018, maar ook hier is veel voorbereidend juridisch en organisatorisch werk nodig op Europees en nationaal niveau.
• Geïntegreerde aanpak voor een nieuwe organisatiecultuur met aandacht voor interne vorming, aangepaste interne communicatie, flexibele manier van werken, resultaatsgericht werken, kennisoverdracht
en inspelen op het openvallen van kritische functies in de komende jaren.
• Waar mogelijk beroep doen op de drukkerij van de FOD Financiën (Fedopress).

Prioriteiten van de Minister
De verderzetting van de administratieve vereenvoudiging en afbouw van de enquêtedruk.

Kritische succesfactoren bij de 2 doelstellingen
• Mogelijkheid om een deel van vrijgekomen marge door pensioneringen te kunnen aanwenden om hoger geschoold personeel te werven en bevorderingen door te voeren (upgrade).
• Stabiliteit en voorspelbaarheid op vlak van lineaire besparingen, gekoppeld aan soepelheid en managementautonomie op vlak van begrotings-en personeelsprocedures.
• Performante IT voor de business as usual en modernisering van onze processen.
• Houding en samenwerking Regio’s in kader van Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS).
• Pragmatische houding ten opzichte van interpretatie en respecteren privacywetgeving om vlot microdata te kunnen ontsluiten voor onderzoekers en zelf toegang te kunnen krijgen tot administratieve
databanken.
• Responsgraad burgers en ondernemingen op peil kunnen houden.
• Begrip bij gebruikers en partners dat enquêtedruk moet worden afgebouwd en er meer met administratieve databronnen moet worden gewerkt.
• Andere overheidsdiensten die vlot toegang verschaffen tot administratieve databanken.
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Stafdienst P&O (S1)
OD 19: Er steeds voor zorgen dat tijdig het noodzakelijke aantal mensen met de juiste competenties op
de juiste plaats worden ingezet.
19.1. Monitoren van het personeelsplan.
KPI 1: Realisatiegraad personeelsplan (wervingen en promoties).
Kritische succesfactor: voor zover uitvoering personeelsplan mogelijk is (kredieten beschikbaar, advies Inspecteur van Financiën)
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfers:
≥ 80% en ≤ 100% = groen
≥ 60% en < 80% = oranje
< 60% = rood
KPI: realisatiegraad wervingen: aantal gerealiseerde acties/aantal voorziene acties.
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfers:
≥ 80% en ≤ 100% = groen
≥ 60% en < 80% = oranje
< 60% = rood
KPI: realisatiegraad promoties: aantal gerealiseerde acties/aantal voorziene acties.
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfers:
≥ 80% en ≤ 100% = groen
≥ 60% en < 80% = oranje
< 60% = rood
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KPI: realisatiegraad overgangsexamens: aantal gerealiseerde acties/aantal voorziene acties.
Voor elke KPI worden volgende streefcijfers gehanteerd:
Periodiciteit: jaarlijks
Streefcijfers:
≥ 80% en ≤ 100% = groen
≥ 60% en < 80% = oranje
< 60% = rood
19.2. Tijdig uitvoeren van de voorziene selecties (doorlooptijden).
KPI 1: Gemiddelde duur aanwerving personeelslid (doorlooptijd rekrutering & selectie) aanvraag Selor tot
lijst van geslaagden.
Streefcijfer: 108 dagen
KPI 2: Gemiddelde duur aanwerving personeelslid (doorlooptijd afhandeling) ): lijst van geslaagden tot
consultatie van de wervingsreserve.
Streefcijfer: 10 dagen
19.3. Tijdig uitvoeren van de interne mobiliteit.
Tijdig uitvoeren van de interne mobiliteit: aantal gevraagde acties / aantal gerealiseerde acties.
KPI 1: Mobiliteit binnen de organisatie.
Naar analogie met de streefcijfers inzake de realisatiegraad personeelsplan:
≥ 60% en ≤ 100% = groen
≥ 40% en < 60% = oranje
< 40% = rood
19.4. ‘verstevigen van de taalconformiteit’ door:
1) De taalrol te bewaken bij de wervingen zodat per taaltrap en per klasse een taalevenwicht conform
de verdeelsleutels bereikt wordt:
KPI 1: oplevering project nieuwe taalkaders in de vorm van een KB tegen 15 februari 2019.
KPI 2: het onevenwicht per klasse en per taaltrap is verminderd: verminderen van het taalonevenwicht
voor wat betreft:
• De 2e taaltrap met 50%
• De 3e taaltrap met 50%:
• Attaché A1 vermindering met 50%
• Attaché A2 vermindering met 25%
• Niveau B vermindering met 75%
Opmerking: geen invloed op de 4e en 5e taaltrap aangezien (bijna) geen aanwervingen op dat niveau.
2) Het verhogen van de conformiteit met het KB functionele tweetaligheid.
KPI: functionele tweetaligheid evaluatoren: aantal evaluatoren met art 10bis of art 7 of art 12 / aantal
evaluatoren met medewerkers van een andere taalrol.
Streefcijfers
Tussen 80% en 100% = groen
Tussen 60% en 80% = geel
Lager dan 60% = rood
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Recurrente activiteiten:
• Monitoren van het personeelsplan.
• Uitvoeren van de voorziene selecties (statutair, contractueel, interne mobiliteit).
• Uitvoeren van de voorziene promoties (niveau A + overgang).

Initiatieven / projecten:
• Ontwikkelen van een budgettair beheersinstrument als aanvulling op de Sepp monitoring.
• Extra certificatie van HR-experten binnen de FOD Economie voor de module interview Selor.
• Vernieuwen van de oefeningen die gebruikt worden voor het assessment center.
• Gebruik maken van Extranet en/of sociale media voor het verspreiden van vacatures.
• Versterken van het ‘employer brand’ door aanwezigheid op jobbeurzen van universiteiten/hogescholen van knelpuntfuncties.
• Stimuleren van mobiliteit en rekrutering via Talent Exchange en Rosetta contracten.

Prioriteiten Minister
• Het verstevigen van de taalconformiteit.
OD 20: Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisatie met het oog op efficiënt en
effectief realiseren van de organisatiedoelstellingen.
20.1. Uitvoeren en ondersteunen van leeractiviteiten.
KPI 1: Vormingsinspanning: totaal aantal dagen vorming, training & ontwikkeling / totaal aantal VTE’s.
Streefcijfer: 2,0d
KPI 2: Participatiegraad van de organisatie (VTO) voor opleiding: aantal personeelsleden met minimum 1
dag vorming / totaal aantal personeelsleden.
Streefcijfer: op basis van een nulmeting wordt het streefcijfer 50%.
20.2. ondersteunen bij het beheren en delen van kennis.
KPI: ondersteuning kennisoverdracht: aantal opgestarte kennisoverdrachten bij medewerkers met kritieke kennis die vertrekken / totaal aantal gekende vertrekkers met kritieke kennis binnen 12 maanden.
Streefcijfers
Tussen 80% en 100% = groen
Tussen 60% en 80% = oranje
Lager dan 60% = rood
20.3. coördineren van het meerjaren Globaal Ontwikkelingsplan.
KPI: budgettaire inspanning voor opleiding:  opleidingsbudget  (centraal en decentraal)  / personeelsenveloppe.
Streefcijfer = 0,21%
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De recurrente activiteiten, projecten en prioriteiten Minister die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling 20.
Recurrente activiteiten:
• Ondersteunen van veranderingsprojecten.
• Ondersteunen bij het beheren en delen van kennis en talent.
• Ondersteunen van de evaluatie.
• Ondersteunen van de werkorganisatie.
• Ondersteunen van de loopbaanontwikkeling.
• Beheren van de organisatiestructuur en –data.
• Coördineren van de organisatiecultuur.
• Coördineren van het meerjaren Globaal Ontwikkelingsplan.
• Voorbereiden van medewerkers op (overgangs)examens.
• Uitvoeren en ondersteunen van leeractiviteiten.
• Coördineren van studentenstages.

Initiatieven / projecten:
• Opmaak van een dienstencatalogus O-support.
• Implementeren van een geïntegreerde projectwerking binnen de FOD voor de projecten die een impact hebben op het personeel.
• Mee uitwerken van organisatieregels en -concepten: ontwikkelen van instrumenten Ontwikkelen van
een HR-cartografie voor strategische personeelsplanning.
• Stimuleren van mobiliteit en rekrutering via Talent Exchange.
• Voorzien van structurele kennisoverdracht kritieke kennis.
• Opmaak van het meerjaren GOP geënt op de budgettaire cyclus.
• Continu leren via de realisatie van transversale en thematische leerprogramma’s voor specifieke doelgroepen.
• Ondersteunen van leiderschapsontwikkeling.
• Realiseren van opleidingen om compliant te zijn met functionele tweetaligheid ikv de evaluaties.
• Het ondersteunen van de medewerkers teneinde hun digitale vaardigheden te verbeteren.
• Aanbieden van een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers.
• Introduceren van nieuwe leertechnologieën.
• Het verder uitbouwen van Ecademy.
• Optimaliseren van rapporteringsmogelijkheden en HR-analytics.
• Kwalitatief meten van opleidingen.
• Aanbieden van leermogelijkheden bij loopbaanveranderingen.
• Verhogen van het aantal stages.
• Verbeteren van het onthaal van de studenten.
• Verhogen van de employer branding via stages.
• Verbeteren van de procedure studentenstages.
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OD 21: ‘implementeren van een kwalitatief multidisciplinair welzijnsbeleid in de werkomgeving’.
21.1. beheren van het ziekteverzuim.
KPI: ziekteverzuimpercentage: aantal verzuimdagen x 100 gedeeld door het product van het aantal VTE’s
en het aantal te presteren dagen voor een VTE.
Streefcijfer = 7,14%

Recurrente activiteiten, projecten en prioriteiten Minister die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling 21.
Recurrente activiteiten:
• Opvolgen absenteïsme.
• Opvolgen diversiteit.
• Coördineren van arbeidsgeneeskunde, ziekteopvolging en preventie.
• Verlenen van paramedische en sociale dienstverlening.

Initiatieven / projecten:
• Re-integratie na (langdurige) afwezigheid faciliteren d.m.v. sensibilisatie en begeleiding op maat.
• Opmaak preventief actieplan ter voorkoming van stress en burnout.
• Organiseren gezondheidstoezicht en  faciliteren van contact met de preventie adviseur psychosociale
aspecten voor begeleiding bij psychosociale risico’s.
• Integratie van het takenpakket  van de vzw  Sociale Dienst.
• Uitvoering van het actieplan ‘terugdringen ziekteverzuim FOD Economie’.
• Aanbieden specifieke begeleiding bij fysische en psychosociale begeleiding.
• Jaarlijkse organisatie van de ‘week van de gezondheid’.
• Jaarlijkse organisatie van de ‘dag van de diversiteit’.
• Organiseren van gestructureerde contactmomenten met de welzijnsactoren (arbeidsgeneesheer,  beheerscomité Empreva, preventie adviseur, preventie adviseur psychosociale aspecten,…).
OD 22: ‘voorzien in een kwalitatieve en uniforme personeelsadministratie’.
22.1. de kwaliteit van de personeelsadministratie verbeteren.
KPI 1: foutenmarge PersoPoint: de verhouding opgeleverde besluiten/beslissingen (door Persopoint) die
teruggestuurd worden naar PersoPoint voor correctie tegenover het totaal aantal opgemaakte besluiten/
beslissingen door PersoPoint.
Streefcijfer:
2019: 75%
2020: 50%
2021: 30%
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KPI 2: totale doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen: het gemiddeld aantal
werkdagen verloop tussen ingave ticket in Sago door Stafdienst Personeel en Organisatie en opgeladen
in het digitale personeelsdossier van het ondertekende besluit door S1.
Streefcijfer = 27 werkdagen
KPI 2.1: doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen door PersoPoint: het gemiddeld werkaantal dagen verloop tussen ingave ticket in Sago door Stafdienst Personeel en Organisatie en
ontvangst van het correcte besluit, opgesteld door Persopoint.
Streefcijfer = 7 werkdagen
KPI 2.2: interne doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen bij FOD Economie:
het gemiddeld aantal werkdagen verloop tussen ontvangst correct opgestelde besluit van Persopoint en
opgeladen in het digitale personeelsdossier van ondertekende besluit door S1.
Streefcijfer =  20 werkdagen

Recurrente activiteiten, projecten en prioriteiten Minister die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling 22:
Recurrente activiteiten:
• Het bieden van ondersteuning in de toepassing van de HR-reglementering.
• Het verzorgen van de personeelsadministratie (indiensttreding, loopbanen, persoons- en tewerkstellingsgegevens, tijdsgegevens,…).

Initiatieven / projecten:
• Het optimaliseren van de personeelsadministratieprocessen en taakverdeling van de verschillende actoren die betrokken zijn.
• Opzetten van een kwaliteitsproces om de correctheid van de personeelsgegevens te verzekeren en op
te volgen via KPI’s.
• Verbeteren van de kennis van de HR-reglementering en –processen bij de eigen dossierbeheerders van
de personeelsadministratieprocessen.
• Het ontwikkelen van de rapporteringsmogelijkheden en het opzetten van een digitaal personeelsdossier zodat de personeelsgegevens als basis voor strategische rapportering kunnen dienen.
• Het verbeteren van de informatie die ter beschikking is op het intranet rond personeelsadministratie
voor de medewerkers van de FOD Economie.
• Aanbieden van de personeelsapplicaties via een geïntegreerd platform.
• Het analyseren en realiseren van een duidelijke en gebruiksvriendelijke architectuur van de personeelsapplicaties voor een correcte gegevensuitwisseling.
• Het opzetten van een beleid voor de toegang tot de gegevensbanken.
• Aanpassen van de personeelsadministratie aan de aanpassingen in de reglementering, naar aanleiding
van de codificatie van het statuut.
• Aanpassen van de processen van personeelsadministratie naar aanleiding van het streven naar het
afschaffen van de prikklok.
• Het realiseren van de vereisten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR).
• Het inbouwen van meer flexibiliteit in de abonnementen van het openbaar vervoer door toe te werken
naar een mobiliteitsbudget.
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Stafdienst Budget en
Beheerscontrole (S2)
OD 14: Vanuit een multifunctionele aanpak een basis leggen om de FOD Economie toe te laten haar missie te realiseren, m.n. door het ter beschikking stellen van budgettaire en facilitaire ondersteuning.
14.1. Monitoring van de begrotingsuitvoering.
Continu actueel houden van het gebruik van de begrotingskredieten, per Basisallocatie, in het bijzonder
voor wat de uitvoering betreft van de ramingsstaat en de aankoopprogramma’s en de specifieke budgetenveloppes.
KPI 14.1.1:  Het maandelijks rapport met de stand van zaken van de begrotingsuitvoering (inclusief management summary en analyse) is tijdig voorgelegd aan het Directiecomité.
Periodiciteit: Groen = ja
Rood = neen
Kritieke succesfactoren:
tijdige goedkeuring aankoopprogramma’s
tijdige beschikbaarstelling van begrotingskredieten
aanvaarding ramingsstaat door controle-instanties (CvV en IF)
beschikbaarheid personeel (slechts 1 medewerker beschikbaar voor deze opdracht)
KPI 14.1.2: de kwaliteit van de verslagen optimaliseren op basis van een jaarlijkse enquête.
nulmeting in 2019
KPI 14.1.3: percentage aankopen gerealiseerd binnen de vooropgestelde termijn.
Groen = > 75%
Oranje = 60% < x < 75
Rood = x < 60%
KPI 14.1.4: geraamde staat: ten minste 50% gerealiseerd op 01/09/20xx (referentiemeting in 09/2018).
KPI 14.1.5: uitvoering (gunning) van ten minste 50% van het aankoopprogramma op 01/09/20xx (referentiemeting in 09/2018).
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KPI 14.1.6: follow-up van het aankoopprogramma: het aantal wijzigingen in het aankoopprogramma na
validatie (referentiemeting eind 2018).
KPI 14.1.7: realisatie van de geraamde staat per BA moet op 31/12/20xx tussen 90 en 110% liggen.
Kritieke succesfactoren:
• voldoende samenwerking van de betrokken operationele – of stafdiensten;
• stabiliteit van de politieke besluitvorming zowel budgettair als operationeel;
• beschikbaarheid van voldoende personeel op niveau van de uit te voeren taken.
14.2: Tijdig opmaken van een correcte jaarrekening en balans van de FOD conform de nieuwe wetgeving
op de overheidscomptabiliteit.
KPI: De jaarrekening is tijdig en conform de vereiste vorm neergelegd bij de Federal Account.
Groen: ja
Rood: neen
Kritieke succesfactoren:
tijdig en nuttig beantwoorden van ingediende tickets door Federal Account
operationaliteit van de Fedcom-toepassingen
beschikbaarheid van personeel (slechts 1 medewerker beschikbaar voor deze opdracht)
KPI 14.2.2: follow-up van uitstaande bedragen (van meer dan een jaar geleden) - referentiemeting in 2018.
KPI 14.2.3: het aantal uitstaande bedragen die al overschreden zijn, blijft stabiel.
groen: geen stijging
oranje: stijging < 10%
rood: stijging > 10%
14.3. Op basis van een multidisciplinaire aanpak samen met de stafdiensten P&O en ICT zorgen voor een
werkplek voor elke medewerker van de FOD die optimaal is aangepast aan zijn of haar opdrachten en
professionele context.
KPI: Percentage facilitaire aanvragen (goederen en/of diensten) die binnen de (realistische) deadline afgehandeld worden.
Periodiciteit: maandelijks
Groen: x > 75%
Oranje: 60% < x < 75%
Rood: x < 60%
Kritieke succesfactoren:
• de facilitaire aanvraag dient correct geformuleerd via de Archibustool;
• de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke budgettaire middelen dienen beschikbaar te zijn;
• de nodige facilitaire medewerkers dienen beschikbaar te zijn.
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KPI 14.3.2: het aantal arbeidsongevallen met betrekking tot de werkplek.
nulmeting in 2019
KPI 14.3.3: klanttevredenheidsenquête.
nulmeting in 2019

Recurrente activiteiten
• Uitvoeren van de begrotingscyclus: opmaak en verantwoording van de initiële begroting en begrotingsaanpassingen
• Monitoring van de uitvoering van de begroting, rapporteringen aan Directie Comité, geven van adviezen inzake budgettaire aangelegenheden
• Voeren van de boekhouding van het departement conform de opgelegde normen. Opstellen en verifiëren van balans en resultaten rekening.
Afleveren en commentariëren van boekhoudkundige staten aan het Rekenhof, Federal Account en
andere controle instanties
• Behandeling van subsidiedossiers (toekenning, betaling en controle)
• Uitstippelen en uitvoeren van het beleid inzake aanschaf van goederen en diensten
• Uitvoeren van de aankoopprocessen en voeren van het contractbeheer met het oog op de financiële
opvolging van dienstverleningscontracten
• Beheren van de logistieke en veiligheidsaspecten van onze gebouwen
• Organiseren van de facilitaire dienstverlening

Initiatieven / projecten
• Consolidatie van E-invoicing en Gewaardeerde Goederenontvangst
• Integratie van het “Traject 1” – Federaal Aankoopmodel
• Realisatie van het “end to end” platform
• Modernisering van het inventarisbeheer en correcte koppeling met de comptabiliteit
• Behalen van de ISO 41001 certificatie van de facilitaire dienstverlening

Prioriteit Minister
• Only once principe bij aankoopdossiers
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OD 18: Vanuit een professionele organisatie van de interne processen inzake facilitaire en budgettaire
materies, bijdragen tot een hogere productiviteit van de FOD en tot een duurzame economie door het
continu verminderen van de voetafdruk van de werkplek.
18.1. Optimaliseren van de interne procedures voor betaling van leveranciersfacturen met als objectief
een tijdige en correcte betaling te kunnen verzekeren.
KPI 18.1.1: Monitoring betalingstermijnen van leveranciersfacturen.
Het percentage niet tijdig (= niet binnen de wettelijke betaaltermijnen) betaalde leveranciersfacturen.
Periodiciteit: trimestrieel
Groen: x < 20%
Oranje: 30% < x < 20%
Rood: x > 30%
Kritieke succesfactoren:
• de nodige begrotingskredieten moeten beschikbaar en vrijgegeven zijn;
• de Fedcom-monitoring tool dient voldoende accuraat de leveranciersfacturen te kunnen identificeren.
18.2. Voortdurend optimaliseren van de aankoopprocedures binnen de FOD met als objectief snel en
efficiënt aan de behoeften van de operationele diensten en stafdiensten gevolg te kunnen geven en tegelijkertijd de reglementaire context te respecteren.
KPI 18.2.1:  Monitoren van de doorlooptijd van de meest voorkomende aankoopaanvragen.
Als meest pertinente maatstaf worden de doorlooptijden gemeten van de aankoopaanvragen < 5.500 €.
Deze   mogen niet stijgen t.o.v. de (nog uit te voeren) nulmeting.
KPI 18.2.2:
De werkmethodes voor de uitvoering van de aankoopprogramma’s optimaliseren
Kritieke succesfactoren:
• de aankoopaanvraag moet correct geformuleerd zijn in Archibus;
• de budgettaire middelen moeten beschikbaar en vrijgegeven zijn.
18.3. De aanwezige expertise ten dienste stellen van de operationele diensten om samen de analyse van
hun kernprocessen te maken met als objectief deze te optimaliseren.
Kritieke succesfactoren:
• voldoende menselijke middelen aanwezig voor de uitvoering van de analyse;
• voldoende medewerking van de betrokken externe partijen (operationele diensten of andere stafdiensten).
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Recurrente activiteiten
• Een actief en modern archiefbeheer implementeren
• De werkplek van de medewerkers inrichten met het oog op het verhogen van hun efficiëntie en op de
aspecten van duurzaamheid
• Het overleg inzake aankoopbeleid met de andere Directie-generaal en stafdiensten binnen de FOD
intensifiëren om sneller en efficiënter aan de operationele behoeften van deze diensten te kunnen
voldoen
• Organiseren en continue monitoren van het betalingsproces om onze facturen en schuldvorderingen
tijdig en correct betaald te krijgen
• Samenwerken met de operationele diensten aan een optimale benutting van onze subsidiekredieten
via een efficiënt controleproces zowel bij de toekenning als bij de aanwending van subsidies en toelagen

Initiatieven / projecten
• Extra aandacht besteden aan de samenwerking en het overleg met externe instanties (FOD B&B, FOD
P&O…) om zo tot meer synergiën te komen en specifiek in het kader van de geplande redesign van de
overheidsdiensten
• Ontwerpen van een digitaal archiefmodel
• Digitaliseren van de processen inzake communicatie, controle en betaling van schuldvorderingen

Prioriteiten Ministers
• “Only once” principe bij aankoopdossiers
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Stafdienst ICT & KBO (S3)
OD 15: Optimalisatie van de processen voor de creatie en update van de ondernemingen in KBO ter
versterking van de authenticiteit en de kwaliteit van de gegevens.
15.1. Opzetten van het nieuwe proces voor de creatie en wijziging van rechtspersonen in KBO (overdracht bevoegdheden griffies naar ondernemingsloketten en notarissen).
(De rol die de beheersdienst KBO hierin zal vervullen, hangt af van een aantal politieke beslissingen en
moet nog vastgelegd worden).
KPI: Succesvol opnemen van de toebedeelde rol binnen de vooropgestelde planning van het project trimestrieel.
Groen: De beheersdienst KBO heeft binnen de gestelde periode zijn rol die hij binnen het project
toebedeeld kreeg, vervuld binnen de vooropgestelde planning van de procesherziening
Oranje: De beheersdienst KBO heeft binnen de gestelde periode zijn rol die hij binnen het project
toebedeeld kreeg, vervuld maar niet binnen de vooropgestelde planning van de procesherziening
Rood: De beheersdienst KBO heeft binnen de gestelde periode zijns rol die hij binnen het project
toebedeeld kreeg, niet vervuld
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15.2. Verhogen van de authenticiteit van de gegevens in KBO (de gegevens in KBO volledig tegenstelbaar
maken aan derden).
(Volgens de beleidsnota moet dit project starten nadat de bevoegdheden van de griffies overgedragen
zijn naar griffies en ondernemingsloketten).
KPI: Realisatie/verloop van het project.
2019: Het project is verlopen volgens de vooropgestelde planning
2020: Het project is verlopen volgens de vooropgestelde planning
2021: Het project is verlopen volgens de vooropgestelde planning
15.3. Verhogen van de toegevoegde waarde van de gegevens die in KBO zijn opgenomen.
KPI: Aantal nieuwe links met relevante gegevensbronnen m.b.t. ondernemingen (bv vennootschapsdossier, mandaten) – jaarlijks.
2019: 1 / jaar
2020: 1 / jaar
2021: 1 / jaar
15.4. Verhogen van de kwaliteit van de gegevens in KBO.
KPI: Aantal gecorrigeerde gegevens naar aanleiding van de gevoerde kwaliteitsacties - jaarlijks.
2019: 25.000 / jaar
2020: 25.000 / jaar
2021: 25.000 / jaar
15.5. Implementatie van de procedure ambtshalve inschrijving/wijziging.
KPI: Realisatie/verloop van het project – behandeling van aanvragen.
2019: alle aanvragen voor ambtshalve inschrijvingen/wijzigingen werden behandeld
2020:  alle aanvragen voor ambtshalve inschrijvingen/wijzigingen werden behandeld
2021:  alle aanvragen voor ambtshalve inschrijvingen/wijzigingen werden behandeld
15.6. Opname van federale/regionale /lokale Toelatingen in KBO.
KPI: Aantal opgenomen federale/regionale/lokale toelatingen in KBO - jaarlijks.
Groen: 2 nieuwe federale/regionale/lokale toelatingen
Oranje: 1 nieuwe federale/regionale/lokale toelating
Rood: 0 nieuwe federale/regionale/lokale toelating

Recurrente activiteiten
De Beheersdienst KBO is dagelijks belast met de verbetering van de kwaliteit van de gegevens, meer
specifiek rond:
• Inschrijven en verbeteren van ontbrekende functies;
• Doorhalen van adressen en ondernemersvaardigheden;
• Corrigeren van fouten gesignaleerd via de Public/Private Search of via de helpdesk KBO;
• Corrigeren van anomalieën gemeld door diverse overheidsdiensten.

85

Initiatieven/Projecten
• Projecten onder eigen beheer:
• Koppelen van het eDas systeem (=systeem waarin de vennootschapsdossiers onder elektronische
vorm worden opgenomen) aan de KBO;
• Volledig tegenstelbaar maken van de gegevens in de KBO (Vervangen van de publicatie van een uittreksel van een akte door een inschrijving in KBO of een publicatie in de KBO public search.);
• Integratie van het BEST-adressen bestand in de KBO;
• KBO + project.
• Projecten waaraan de beheersdienst KBO haar medewerking verleent:
• Herziening van het proces voor de creatie en wijziging van rechtspersonen in KBO;
• Uniek loket – implementatie van de Europese dienstenrichtlijn;
• EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limité).

Prioriteiten Minister
• Optimalisatie van de KBO staat in het regeerakkoord

Kritische Succesfactoren
• Voldoende middelen zowel qua budget als personeel
• Voldoende medewerking van
Ondernemingsloketten, DAV)

betrokken

externe

partijen

(FOD

Justitie,

Notarissen,

• Duidelijke politieke beslissing
• Regeling van de financieringsproblematiek (Staatsblad, Notarissen, ondernemingsloketten)
• Externe Communicatie van nieuw proces
• Interne kennis en competenties van nieuw proces
OD 27: Promoten bij de collega’s DG’s en in de verschillende ICT-projecten van digitalisering van hun
processen ten aanzien van de burgers en ondernemingen.
27.1. Digitaliseren van de processen bij de diverse algemene directies en stafdiensten van de FOD.
KPI: Aantal nieuwe gedigitaliseerde processen: 1 / jaar.
KPI: Aantal aanpassingen aan reeds (deels) gedigitaliseerde processen: 1 / jaar.
KPI: Aantal nieuwe of aangepaste toepassingen met hergebruik van eerder ontwikkelde modules: 1 / jaar.
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27.2.  Vanuit een multifunctionele aanpak een basis leggen om de FOD Economie toe te laten haar missie
te realiseren, met name door het bieden van IT-ondersteuning.
27.2.1. Een maximale beschikbaarheid van de IT-infrastructuur garanderen.
Streefdoel: alle diensten 99% beschikbaar
overzicht beschikbaarheid voorzien (bv statuspagina op intranet)
27.2.2. Voorzien van een moderne samenwerkingsinfrastructuur die de markt volgt.
KPI: verschillende pakketten zijn uitgerold (cfr. office 2016, o365, outlook, windows 10 voor eindgebruikers, maar ook upgrade op vlak van servers en installatie hogere versie van software gebruikt door IT’ers,
streefdatum 2019.

Recurrente activiteiten
We verwijzen naar de operationele ICT projectplanning die jaarlijks wordt opgesteld en maandelijks wordt
gerapporteerd naar het Directiecomité.

Initiatieven/Projecten
• New Indicateur
• Enquêtes naar ondernemingen verder digitaliseren
• Enquêtes naar burgers verder digitaliseren
• ERIS
• ITSM (IT service Management)
• E-pv

Prioriteiten Minister
• Cfr “Digital Belgium” plan van Minister De Croo

Kritische Succesfactoren
• Voldoende middelen zowel qua budget en personeel
• Voldoende medewerking van andere DG’s
• Beschikbaarheid van sluitend en tegenstelbaar systeem voor elektronische handtekening
• Juridisch impact van Open Data
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Directie communicatie (S4)

OD 24: het communicatieplan uitvoeren.
De communicatievisie van de FOD Economie voor de komende drie jaar vertaalt zich in 5 krachtlijnen:
1. De communicatie van de FOD Economie is het resultaat van permanent veranderende omgevingsfactoren.
2. De converserende overheid is een filosofie en maakt deel uit van het stakeholdersmanagement.
3. Duurzaam communiceren is een kwestie van goed doseren.
4. Contentmanagement wordt gekoppeld aan een Customer Relationship Managementsysteem (CRM).
5. De nieuwe media bereiken met eigen nieuwsverhalen.
Vertrekkende vanuit de missie van de FOD Economie - met name “De voorwaarden scheppen voor een
competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- dienstenmarkt in België - worden 3
communicatie-assen gedistilleerd met name:
1. Bijdragen tot de bescherming, de zelfredzaamheid en het versterken van de economische marktspelers (PROTECT).
2. De deelname van de economische marktspelers aan de economie stimuleren (FACILITATE).
3. Bijdragen tot een beter inzicht in de werking van de goederen- en dienstmarkt (KNOWLEDGE &
ANALYSIS).
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De Directie Communicatie staat ook in voor de interne communicatie van de FOD en bijgevolg deels voor
de realisatie van de vierde strategische doelstelling van de bestuursovereenkomst.
Hieruit vloeit de 4de communicatie-as voort met name:
4. Het ondersteunen van het HR-beleid door een dynamische interne en externe communicatie
(EMPLOYER BRANDING).
Operationeel worden de communicatievisie en -assen vertaald in 8 operationele doelstellingen:
1. We operationaliseren van de communicatie via een goed gecoördineerd communicatiebureau.
2. We beheren efficiënt en effectief de beschikbare communicatiekanalen.
3. We ontwikkelen van een extern stakeholdermanagement.
4. We ontwikkelen van een intern stakeholdermanagement.
5. We communiceren duurzaam.
6. We volgen de communicatietrends en innovatie op.
7. We beheren efficiënt en effectief de beschikbare middelen.
8. We volgen en beheren het communicatieplan via de beschikbare managementtools.
De operationele doelstelling zijn vertaald in een gedetailleerd actieplan.
KPI => % uitgevoerd van het “Communicatieplan 2019-2021. De FOD Economie: de converserende
overheid.”
> dan 80 % = groen
50-80 % = oranje
< dan 50 % = rood
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Deel 4. Strategische en operationele
doelstellingen betreffende de interne
werking
Artikel 27 - Efficiëntieverbetering en kostenreductie
Efficiëntieverbetering en kostenreductie is een samenspel van externe maatregelen als e-government,
vereenvoudiging en digitalisering van processen met interne maatregelen en acties zoals het verbeteren
van de processen, een betere coördinatie en afstemming en integratie van dienstverlening en het correct inschatten van behoeften en de impact waarbij dit alles gemonitord wordt door interne controle en
interne audit.
a) Een eerste vereiste is het goed beheer en het optimaliseren van de processen en projecten en het borgen van de kwaliteit ervan om te komen tot een grotere maturiteit. De FOD identificeert en beschrijft
zijn processen waarmee zijn kernopdrachten beschreven worden en past verbetering toe op de processen die hiertoe bijdragen.
Met het oog op voortdurende verbetering en integrale kwaliteitszorg binnen de FOD heeft de cel
Performantie en Kwaliteit een geïntegreerd kwaliteitsmanagement systeem opgezet. Het systeem zorgt
ervoor dat er structureel gewerkt wordt aan het beheer en verbeteren van de processen zodat medewerkers gemotiveerd en klanten tevreden zijn.
Deel uitmakend van dit geïntegreerd kwaliteitssysteem, zal de procescartografie worden uitgebreid door
de Cel Performantie en Kwaliteit, zodat deze de basis kan zijn van verschillende beheersinstrumenten in
de FOD.
Op het vlak van de verbetering van het kwaliteitsbeleid engageert de FOD zich om tegen het einde van
de bestuursovereenkomst het maturiteitsniveau inzake kwaliteit- en procesmanagement te verhogen.
Hiervoor worden de nodige projecten gelanceerd.
De verantwoordelijke voor deze doelstellingen is de Voorzitter.
b) Een ver doorgedreven opvolging en digitalisering van de processen als sluitstuk kan een ernstige efficiëntiewinst opleveren. Dit is zeker het geval op het vlak van het beheer en het ontwikkelen van het
personeel. De FOD verbindt zich er toe zich in te schrijven in de beleidsdoelstellingen inzake de digitalisering van de processen en de nodige inspanningen te leveren.
De FOD engageert zich om vooruitgang te boeken m.b.t.:
• Verdere uitrol van Ecademy
Via het project Ecademy zijn individuele opleidingsaanvragen momenteel volledig geautomatiseerd.
Tegelijk wordt het papieren aanvraagformulier afgeschaft. Dit draagt bij tot efficiëntieverbetering wegens  een duidelijke procesflow, een minimum aan tussenstappen en validaties en bijgevolg een snellere doorlooptijd van opleidingsaanvragen.
Op voorwaarde dat de nodige IT middelen ter beschikking worden gesteld aan het project, zal Ecademy
in de toekomst bijdragen tot een totale integratie van leergegevens met het oog op een correcte en
gecentraliseerde rapportering. Het betreft de automatisering en integratie van het Globaal ontwikkelingsplan, van groepsopleidingen en van OFO-opleidingsgegevens. Deze integratie zal ertoe bijdragen
dat budgetten voor opleidingen efficiënter worden benut voor gemeenschappelijke opleidingsbehoeften.
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De outcome van Ecademy vertaalt zich in de reeds beschreven KPI´s zoals vermeld in 20.1 uitvoeren
en ondersteunen van leeractiviteiten:
KPI 1: vormingsinspanning: totaal aantal dagen vorming, training & ontwikkeling / totaal aantal VTE’s
Streefcijfer: 2 d  
Op te nemen kanttekening: het streefcijfer blijft behouden gezien geen bijkomende middelen ter beschikking worden gesteld om gevraagde leernoden te realiseren en wegens het ontbreken van een
volledig en correct gecentraliseerd zicht op opleidingsgegevens door de stopzetting van Ecademy.
KPI 2: participatiegraad van de organisatie (vto) voor opleiding: aantal personeelsleden met minimum
1 dag vorming  / totaal aantal personeelsleden
• De ICT-instrumenten die HR-administratie ondersteunen organiseren, zodat deze gebruiksvriendelijk
zijn voor de personeelsleden
Vandaag bestaat er een veelheid aan systemen voor het beheren van de personeelsgegevens (Primetime,
Scope, Crescendo, Persys, UPE, Fedlog…). Deze systemen zijn niet altijd even efficiënt met elkaar verbonden door interfaces. Het is een belangrijke doelstelling om de systemen gebruiksvriendelijker te
organiseren voor de medewerkers. De uitdaging wordt aangegaan om een duidelijke en gebruiksvriendelijke architectuur te realiseren van het interne applicatielandschap. Er wordt ingezet op het organiseren van een correcte gegevensuitwisseling op basis van een gestroomlijnde ICT-architectuur met alle
interne en  externe applicaties. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerd platform, waarin het duidelijk
is voor de medewerkers hoe zij hun gegevens dienen te beheren. Dit alles vanuit de optiek om bij te
dragen tot een efficiëntieverbetering (bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal fouten).
De outcome van deze doelstelling vertaalt zich in de reeds beschreven KPI´s zoals vermeld in 23.1 de
kwaliteit van de personeelsadministratie verbeteren:
KPI 1: foutenmarge PersoPoint: de verhouding opgeleverde besluiten/beslissingen (door Persopoint)
die teruggestuurd worden naar PersoPoint voor correctie tegenover het totaal aantal opgemaakte besluiten/beslissingen door PersoPoint
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Streefcijfer:
2019: 75%
2020: 50%
2021: 30%
KPI 2: totale doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen: het gemiddeld aantal
werkdagen verloop tussen ingave ticket in Sago door Stafdienst Personeel en Organisatie en opgeladen in het digitale personeelsdossier van het ondertekende besluit door S1
Streefcijfer = 27 werkdagen
KPI 2.1: doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen door PersoPoint: het gemiddeld werkaantal dagen verloop tussen ingave ticket in Sago door Stafdienst Personeel en Organisatie
en ontvangst van het correcte besluit, opgesteld door Persopoint
Streefcijfer = 7 werkdagen
KPI 2.2: interne doorlooptijd administratieve afhandeling besluiten en beslissingen bij FOD Economie:
het gemiddeld aantal werkdagen verloop tussen ontvangst correct opgestelde besluit van Persopoint
en opgeladen in het digitale personeelsdossier van ondertekende besluit door S1
Streefcijfer =  20 werkdagen
• Verdere automatisering op het vlak van welzijn en gezondheid
Vanuit de Dienst Welzijn en Gezondheid dragen een aantal initiatieven en projecten bij tot een efficiëntieverbetering.
De nieuwe Medex-applicatie zorgt voor een efficiëntieverbetering op het vlak van het decentrale personeelsbeheer binnen de directies. De applicatie laat toe dat de afwezigheden van de personeelsleden
online kunnen worden gemonitord, medische controles kunnen worden aangevraagd, resultaten van
controleopdrachten kunnen worden geconsulteerd en feedback kan worden verkregen in verband met
de medische attesten die Medex ontvangt.   In de loop van 2019 wordt een verdere integratie van
de Medex-gegevens met Scope van Persopoint gepland, waardoor ook de leidinggevende een betere
zicht en opvolging kan doen van zijn medewerkers.   Het opsturen van deze medische attesten kan
momenteel via een papieren versie, maar ook via eMediAtt, de elektronische weg. De personeelsleden
zullen actief worden gestimuleerd om hun attesten elektronisch te versturen. Dit indien de behandelende geneesheer over de technische mogelijkheden beschikt.
Via de ontwikkeling van een nieuwe web applicatie Empreva (project Kitry-EHS) worden de uitnodigingen voor arbeidsgeneeskundig toezicht gedigitaliseerd en vindt er een rechtstreekse koppeling
plaats van bepaalde risicoprofielen en een automatische toekenning van de werkposten. Hierdoor kan
er worden gegarandeerd dat de nodige onderzoeken tijdig kunnen plaatsvinden.  De tool laat bovendien toe dat de werknemers hun persoonlijke gegevens kunnen consulteren (in overeenstemming met
GDPR en de wet op patiëntenrechten).
De outcome van deze doelstelling vertaalt zich in de volgende KPI:
KPI 1: opvolging medische attesten: aantal ontbrekende medische attesten die wordt opgevraagd door
PersoPoint tegenover het totaal aantal in te leveren medische attesten - streefcijfer(s) nog te bepalen
– nulmeting najaar 2018
KPI 2: realisatiegraad arbeidsgeneeskundige onderzoeken: aantal gerealiseerde onderzoeken tegenover het aantal te realiseren onderzoeken- streefcijfer(s) nog te bepalen – nulmeting najaar 2018
De verantwoordelijke voor deze doelstellingen is de directeur P&O.
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c) Ook op het vlak van het beheer van de kosten speelt digitalisering een grote rol. De FOD engageert
zich deze processen en projecten maximaal digitaal te laten verlopen:
Het opvolgen van het aandeel overheidsopdrachten dat via e-procurement verloopt of dient te verlopen is een belangrijke indicator.
Als KPI geldt het aantal dossiers op het totaal aantal overheidsopdrachten dat via e-procurement verloopt over de periode van de komende 3 jaar, rekening houdend met de Europese drempel.
Aantal boven de Europese drempel:
2016: 100%
2017: 100%
2018: 100%
Aantal onder Europese drempel:
2016: 50%
2017: 60%
2018: 70%
De verantwoordelijke voor deze doelstellingen is de directeur B&B.

Artikel 28 - Administratieve vereenvoudiging
Ook de administratieve vereenvoudiging gaat samen met e-government, vereenvoudiging en digitalisering van processen.
a) Op het vlak van inschatting van de behoeften en het incalculeren van de impact, engageert de FOD
zich om de effecten van geplande of nieuwe regelgeving in kaart brengen via een vroegtijdige impactanalyse.
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b) Op het vlak van administratieve vereenvoudiging, engageert de FOD zich om tegen het einde van de
bestuursovereenkomst de administratieve lasten opgelegd aan burgers, ondernemingen en verenigingen te beperken.
De FOD neemt deel aan de nulmeting van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging aan de hand van
het Kafka-meetmodel en integreert in zijn bestuursovereenkomst een intern actieplan administratieve
vereenvoudiging dat tevens de acties omvat vereist om te voldoen aan de only-once regelgeving zoals
bepaald in de Wet 5 mei 2014 (BS 4 juni 2014)
Als KPI geldt de ratio van het aantal gerealiseerde acties t.o.v. de vooropgestelde acties over de periode van de komende 3 jaar:
2019: 70%
2020: 80%
2021: 90%

Only Once
Situering:
In toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van de unieke gegevensinzameling
moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 verplicht rekening houden met de “Only Once”
principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. Het doel van de wet is het hergebruik van gegevens uit authentieke bronnen in de werking van federale overheidsdiensten te verankeren
alsook het stimuleren van het gebruik van elektronische formulieren door de waarde ervan gelijk te schakelen met papieren formulieren. De implementatie van deze wet is één van de essentiële instrumenten
om de interacties tussen burgers en ondernemingen met de overheid te vereenvoudigen.
In navolging van de Ministerraad van 20 juli 2016 heeft de FOD Economie:  
• een inventaris opgemaakt van de formulieren die nog gedigitaliseerd moeten worden
• een inventaris opgemaakt van de regelgeving die dient aangepast te worden teneinde het principe
van de unieke gegevensinzameling te verzekeren en alle eventueel hiermee nog strijdige bepalingen te
schrappen en te komen tot een volledige gelijkschakeling van papieren en elektronische formulieren.
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Op basis van deze inventaris werd een intern actieplan administratieve vereenvoudiging opgesteld. In het
kader van de bestuursovereenkomst 2016-2018 werd de opvolging van de realisatie van de voorgestelde
acties gemonitord.
Om ervoor te zorgen dat de FOD Economie volledig compliant wordt met de Only Once wetgeving wordt
een  continue monitoring en opvolging van de overgebleven strijdige regelgeving en formulieren voorgesteld. Ook worden nieuwe wetgeving en formulieren gescreend op het compliant zijn met de only once
wetgeving. Hiertoe wordt een actieplan Only Once opgesteld, die halfjaarlijks wordt bijgewerkt en geüpdated. De input voor dit actieplan komt van de Algemene Directies en Stafdiensten. Voor de wetgeving
en formulieren waarvoor zij bevoegd zijn gaan ze continu na of deze conform de Only Once wetgeving is.
Indien er formulieren of wetgeving is die niet compliant is, wordt hiervoor de volgende informatie meegedeeld aan de only once-coördinator bij T, op basis van de bestaande rapporteringstool die specifiek voor
deze doelstelling hergebruikt wordt.
KPI: een up-to-date actieplan Only Once werd opgesteld op basis van de bijdragen van alle Algemene
Directies en Stafdiensten.
Frequentie: halfjaarlijks
Groen: up-to-date actieplan is opgesteld
Rood: geen up-to-date actieplan opgesteld
De verantwoordelijker voor deze rubriek zijn de voorzitter en elke directeur generaal en stafdirecteur.
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c) Op het vlak van e-government en digitalisering van processen verbindt de FOD zich er toe actief bij te
dragen tot de digitalisering van de dienstverlening en het verminderen van de papierstroom (paperless
administration)
Hiertoe worden een maximum aantal databanken of gegevensbronnen van de instelling via een dienstenintegrator ontsloten en worden een maximum aantal datasets in het kader van de PSI-regelgeving
ter beschikking gesteld voor hergebruik.
Als KPI’s gelden:
het aantal dienstverleningen dat extern wordt aangeboden via digitale kanalen over de periode van de
komende 3 jaar
2019: 65
2020: 70
2021: 75
De verantwoordelijke voor deze indicator is de stafdirecteur ICT.
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Artikel 29 - Klantgerichtheid of verbetering van de
relatie met de gebruiker/burger
Op het vlak van de verbetering klantgerichtheid of verbetering van de relatie met de gebruiker/burger,
engageert de FOD zich om de klantgerichtheid als een permanent aandachtspunt en een sturend onderdeel te ontwikkelen van een beleid en dienstverlening dat optimaal afgestemd is op de noden en de
verwachtingen van de gebruikers – of groepen van gebruikers - en de stakeholders, op het respectvol omgaan met burgers, bedrijven en belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren,
en het regelmatig poolshoogte te nemen en desgewenst de dienstverlening bij te sturen.
Dit werd opgenomen in het communicatieplan van de FOD Economie.

Artikel 30 - Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling gaat over de manier waarop zowel economische, sociale en ecologische aspecten in overweging worden genomen in de werking en het beleid van een organisatie en houdt zowel een
korte-, een middellang- als een langetermijnperspectief voor ogen. Inzetten op duurzame ontwikkeling is
dan ook voor elke organisatie anders en houdt specifieke doelstellingen en uitdagingen in, afhankelijk van
haar corebusiness, haar omvang, haar invloed, haar geografische ligging, haar klanten, e.a.
Op het vlak van duurzame ontwikkeling, engageert de FOD zich om in overleg met zijn stakeholders zijn
materiële en immateriële maatschappelijke impact op vlak van duurzame ontwikkeling te monitoren en
te ontwikkelen.
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De FOD ziet het als zijn opdracht om:
1) de aan hem opgedragen taken goed uit te voeren met een minimale negatieve impact van de processen
en diensten op de stakeholders (mens en milieu);
2) oog te hebben voor alle vormen van maatschappelijke toegevoegde waarde die hij als overheidsdienst
realiseert, en deze in het kader van gemeenschappelijke waardecreatie met stakeholders verder uit te
werken.
De FOD zal:
a) een beheerssysteem hanteren waarbij de lasten onder controle blijven (gebaseerd op de Internationale
richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000 of het behoud van EMAScertificaat) en dat op frequente basis in stakeholder overleg geëvalueerd wordt en waarover tweejaarlijks rapportage gebeurt in de vorm GRI 4. Voor 2016 zijn de middelen voorzien.
Als indicatoren gelden:
Als KPI geldt de jaarlijkse verlenging van het EMAS - certificaat voor de gebouwen North Gate II en III
en Atrium C”
• De aanwezigheid van een op ISO 26000 gebaseerd of equivalent beheerssysteem (vb. EMAS) of de
aanwezigheid van een actieplan volgens PDCA-cyclus. De FOD beschikt momenteel reeds over het
EMAS certificaat.
Als KPI geldt het minimale realisatiepercentage van de doelstellingen uit de 3-jaarlijkse EMAS cyclus:
1e jaar van de cyclus: 30%
2e jaar van de cyclus: 60%
3e jaar van de cyclus: 90%
b) jaarlijks een actieplan duurzame ontwikkeling opmaken (KB van 22 september 2004) en integreren in
het bestuursplan.
Als indicatoren gelden:
• De aanwezigheid van een lijst van maatregelen van het lopend federaal plan duurzame ontwikkeling
waarvan de uitvoering aan de overheidsdienst is toevertrouwd en de wijze waarop deze geïmplementeerd worden.
• De aanwezigheid van een lijst van maatregelen inzake duurzame ontwikkeling die door de dienst
in het desbetreffende kalenderjaar zullen worden uitgevoerd in het kader van de langetermijnvisie
duurzame ontwikkeling en overeenkomstig de beleidslijnen van de minister of de ministers bevoegd
voor de overheidsdienst.
• Het aantal maatregelen op vlak van duurzaam beheer van de dienst, inzonderheid op vlak van interne milieuzorg en duurzame overheidsopdrachten, die tijdens het betreffende kalenderjaar zullen
worden uitgevoerd en de sensibilisatieacties hierover naar het personeel.
• Het aantal maatregelen en acties inzake duurzame ontwikkeling die door de dienst zullen worden
uitgevoerd die vallen onder de ‘Sustainable Development Goals’ van de V.N.  Dit kan maatregelen
betreffen die opgenomen zijn in de beleidsnota’s van de Ministers en staatssecretarissen, of andere
acties die kunnen ingedeeld worden onder 1 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
V.N.
Als KPI geldt de mate van realisatie van de maatregelen opgenomen in het jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling van de dienst:
< 50%: rood
≥ 50% en < 70%: oranje
≥ 70%: groen
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c) op regelmatige basis en op kwalitatieve manier in dialoog te treden met zijn stakeholders aangaande
zijn werking en beleid.
Als indicatoren gelden:
• De frequentie van een stakeholdersdialoog
• Het aantal weerhouden aanbevelingen die naar voor worden gebracht in het kader van de stakeholderdialoog
d) het rapporteren om de twee jaar over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de hand van de
richtlijnen van het Global Reporting Initiative.
Als indicatoren gelden:
• De publicatie van GRI-verslag om de twee jaar.
De verantwoordelijke voor deze doelstellingen is de Voorzitter.
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Artikel 31 - Bevordering gelijke kansen
De FOD wil een spiegel van de maatschappij zijn en gaat derhalve voor een inclusieve organisatie. De
Stafdienst P&O wil dit vertalen in de samenstelling van het personeel door een inclusief HR-beleid dat
een gelijke toegang tot het openbaar ambt voor elke burger van dit land mogelijk maakt.
Op het vlak van het diversiteitsmanagement, engageert de FOD zich om de federale diversiteit bevorderende initiatieven te ondersteunen door o.m. inspanningen te leveren op het vlak van:
a) het integreren van de genderdimensie in het geheel van zijn activiteiten (gender mainstreaming).
b) het participeren in specifieke acties in het kader van de tewerkstelling van de specifieke categorieën
personen.
c) op het vlak van de gedifferentieerde behandeling inzake het verlengd inzetten van competenties op
de werkvloer, zal de FOD meewerken aan initiatieven die als doelstelling hebben een leeftijdsbewust
personeelsbeleid te ontwikkelen.
De FOD engageert zich tot de opvolging van de volgende indicatoren en het nemen van positieve en
correctieve maatregelen.
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• Het naleven van de bij de artikelen 53 en 54 van het KB van 2 oktober 1937 opgelegde quota van
maximum 2/3 van hetzelfde geslacht bij nieuwe benoemingen vanaf de graad A3.
Als KPI over de komende 3 jaar de stand van zaken t.a.v. de ratio M/V:
2019: 31%
2020: 32%
2021: 33%
• Het verhogen van de vertegenwoordiging van de jongeren binnen de organisatie door het voorzien van
wervingsacties op basis van een startbaanovereenkomst.
KPI = aantal wervingsacties op basis van startbaanovereenkomst / aantal voorziene wervingsacties
Streefcijfer 5% voor 2019, 2020 en 2021
De verantwoordelijke voor bovenstaande doelstellingen is de directeur P&O.
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Artikel 32 - Verbetering interne controle
Op het vlak van de verbetering interne controle engageert de FOD zich om tegen het einde van de
bestuursovereenkomst het maturiteitsniveau inzake interne controle te verhogen. Hierbij wordt het referentiekader interne controle COSO/INTOSAI gebruikt conform de geldende reglementaire bepalingen
van de koninklijk besluiten van 17 augustus 2007 met betrekking tot het intern controlesysteem en de
interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
De FOD Economie heeft een nulmeting uitgevoerd aan de hand van de maturiteitsmatrix die ter beschikking werd gesteld door het ACFO. Op basis van deze resultaten, verbindt de FOD er zich toe om te stijgen
op de maturiteitsmatrix. Hiervoor worden de nodige projecten gelanceerd.
De verantwoordelijke voor deze doelstellingen is de Voorzitter.
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Artikel 33 - Dienstoverschrijdende samenwerking
Op het vlak van de dienstoverschrijdende samenwerking, engageert de FOD zich om te participeren en
te investeren in de federale of beleidsoverschrijdende initiatieven die er op gericht zijn om tot synergie
te komen.
De FOD schrijft zich in het initiatief van het College om een gemeenschappelijke cartografie van de mogelijke domeinen van synergie op te maken.
De FOD neemt deel aan gerichte prioritaire acties rond een aantal gekozen thema’s zoals IT, Facility &
logistiek, HRM en budgetbeheer.
De FOD engageert zich om:
a) de nodige beheersdata in kaart te brengen, te professionaliseren en voor de betrokken actoren en
stakeholders digitaal ter beschikking te stellen.
Dit vertaalt zich in:
• Het op constructieve wijze meewerken aan elke transversaal initiatief m.b.t. het inzamelen en het
aanleveren van de gevraagde bedrijfsgegevens aan instrumenten zoals de FED-20, PData, de Quick
Scan en de Duurzame Sociale Balans.
• Het meewerken aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk instrument voor de werklastmeting als objectieve basis voor het opstellen van het personeelsplan en de impact van de opdrachten op het ter beschikking en het toewijzen van de middelen.
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b) Mee te werken aan de uitbouw van een federale loopbaanbegeleiding.
c) Bij te dragen tot de realisatie van gecoördineerde horizontale vereenvoudigings- en synergie projecten
waarbij meerdere diensten of beleidsniveaus betrokken zijn.
• Algemene projecten
Als KPI’s gelden:
•

Aantal horizontale projecten waarbij men betrokken is;

•

Aantal gerealiseerde projecten.

• IT-project – Governance-Cloud-programma (G-Cloud) binnen de federale overheid:
Deelprojecten:
•

Actieve deelname aan Cloud Governance Board (bestuursorgaan van G-Cloud).

KPI:
Groen: meer dan 2 bijeenkomsten per normale werkmaand
Oranje: maximum 2 bijeenkomsten per normale werkmaand
Rood: 0 bijeenkomsten per normale werkmaand
•

G-Cloud–project “Unified Communication and Collaboration as a Service (UCCaas)” – Sponsor
en programmaleider door Fod Economie van interdepartementaal programma - semester

KPI:
Groen: integratie van meer dan 3.000 bijkomende gebruikers in het UCCaas-systeem
Oranje: integratie van meer dan 2.000 bijkomende gebruikers in het UCCaas-systeem
Rood: integratie van minder dan 2.000 bijkomende gebruikers in het UCCaas-systeem
d) Bij te dragen tot een transversaal onderbouwd, effectief, efficiënt en interactief communicatiebeleid
(informeren, bewustmaken, converseren) op maat van de burger:
• Een correcte, verstaanbare en tijdige informatie verstrekken, zowel intern als extern via de geschikte
communicatiekanalen.
• Op het vlak van interne communicatie de transversaliteit, informatiedeling en interacties binnen de
organisatie bevorderen.
• Het bewerkstellingen van synergie en samenwerking met andere organisaties op het vlak van communicatie om de effectiviteit, efficiëntie en impact te versterken.
• Het ondersteunen van de veranderingen in onze organisatie door de doelgroepen te informeren, bewust te maken en met hen in dialoog te gaan over het wat, het waarom en het hoe van de komende
verandering.
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Artikel 34 - Beleidsevaluatie
Situering:
In 2017 heeft het Rekenhof een audit naar de beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten opgestart. Voor die audit heeft het Rekenhof de medewerking van de FOD Economie gevraagd,
om een vragenlijst te beantwoorden. Alle Algemene Directies en de meeste stafdiensten van de FOD
Economie hebben input geleverd voor deze vragenlijst. Ook de meeste andere FODs hebben deze vragenlijst ingevuld. Het Rekenhof heeft intussen zijn eindverslag en bevindingen aan het parlement voorgelegd. De minister van Begroting en de FOD BOSA sluiten zich aan bij de conclusies en aanbevelingen.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de regering en de ministers belang hechten aan beleidsondersteuning op basis van beleidsevaluaties, maar dat er nog geen visie is ontwikkeld op de uitbouw van een
evaluatiesysteem voor de federale overheid. In de praktijk evalueren de FODs beleidsonderwerpen wel
ad hoc, maar dat gebeurt buiten het kader van een centrale aansturing en geharmoniseerde aanpak.
Uit de literatuur blijkt bovendien dat een organisatorische verankering van beleidsevaluatie (dus een centrale aansturing van beleidsevaluaties) vele voordelen heeft.
Daarom beveelt het Rekenhof de minister van Begroting aan een strategie te ontwikkelen om beleidsevaluatie een volwaardige plaats te geven in de beleids-, beheer- en budgetcyclus.  Een integratie van de
beleidsevaluatiefunctie in de bestuursovereenkomsten wordt ook gesuggereerd.
De FOD Economie zal actief deelnemen aan het beleid zoals uitgewerkt en gecoördineerd door de FOD
BOSA.
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Bijlage 1 - Lijst met afkortingen
ADR

Alternative Dispute Resolution

B&B

Budget en Beheerscontrole

BELAC

Belgische Accreditatie-instelling

Benelux

België-Nederland-Luxemburg

BIPT

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

BMA

Belgische Mededingingsautoriteit

BPP

Benelux Patent Platform

BPR

Business Process Reengineering

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

DWH

Datawarehouse

EEPA

European Enterprise Promotion Awards

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

ENOVER

Energieoverleg tussen de staat en de gewesten

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FEDICT

Federal Public Service for Information and Communication Technology

FOD

Federale Overheidsdienst

FPB

Federaal Planbureau

FSMA

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

IAEA

International Atomic Energy Agency

IEA

International Energy Agency

IEC

Interministeriële Economische Commissie

IEF

International Energy Forum

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

IRENA

International Renewable Energy Agency

KBO

Kruispuntbank van Ondernemingen

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

KPI

Key Performance Indicator

KSF

Kritieke succesfactoren

MIS

Management informatiesysteem

NACE

Nomenclature européenne des activités économiques

NBB

National Bank van België

NEA

Nuclear Energy Agency
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NSCOGI

North Seas Countries Offshore Grid Initiative

OD

Operationele doelstellingen

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFO

Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

P&O

Personeel en Organisatie

Prodcom

Products of the European Community (enquête naar de industriële productie)

PSI

Public Sector Information

SBA

Small Business Act

SD

Strategische doelstellingen

SILC

Statistics on Income and Living Conditions

SLA

Service Level Agreement

SME Envoys

Small and Medium Entreprise Envoys

VN

Verenigde Naties

VTE

Voltijds equivalent

VTO

Vorming, Training & Opleiding

WER

Wetboek van Economisch Recht

WTO

World Trade Organization
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