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De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de
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Voorwoord
De FOD Economie structureert zijn opdracht en management op basis van een strategische matrix die zijn vier kerntaken (coördineren, kennen, reglementeren en toezicht
houden) kruist met vier strategische krachtlijnen (het concurrentievermogen van onze
economie stimuleren, de consumenten beschermen, zorgen voor markttransparantie
en streven naar een duurzame economie).
Het klimaatakkoord naar aanleiding van de Parijse COP21-conferentie van december
2015, de geopolitieke druk op fossiele energie, de versnelde transitie naar een circulaire economie en de maatschappelijke verwachtingen en eisen plaatsen deze laatste
strategische krachtlijn, streven naar een duurzame economie, meer dan ooit op de
voorgrond. In dat opzicht staat deze uitdaging vandaag hoog op de politieke agenda,
niet alleen voor onze toekomstige generaties, maar ook omdat ze ontegensprekelijk
ontwikkelings- en groeipotentieel biedt voor onze ondernemingen.
Al enkele jaren is de FOD Economie de weg naar meer duurzaamheid ingeslagen,
natuurlijk vanwege zijn bevoegdheid voor het energiebeleid, maar ook bij uitbreiding
via normatieve beleidslijnen waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt enerzijds en
via de EMAS-milieucertificatie van zijn intern beheer anderzijds. Ook bezorgde de FOD
Economie, samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, in 2014 aan de formateurs van de huidige regering de nota “België als
voortrekker van de circulaire economie” Conform het “Pakket Circulaire economie”
van oktober 2015 van de Europese Commissie bouwt de FOD op vraag van zijn voogdijminister tot slot een intern kenniscentrum uit dat als katalysator moet dienen voor
federale initiatieven die in het teken van een duurzame en circulaire economie staan.
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Streven naar een duurzame economie vergt een verandering van mentaliteit en consumptiepatronen. Ook moeten onze ondernemingen nieuwe producten en diensten en
innovatieve productiemethoden ontwikkelen. Door zijn engagement en anticipatie op
dat vlak positioneert onze FOD zich als een dynamische overheidsspeler en schakel
ten dienste van de federale regering. Zijn bestuursovereenkomst 2016-2018 is daar
trouwens een bewijs van, meer bepaald via een doelstelling die exclusief aan duurzame ontwikkeling is gewijd.
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De vorige jaaroverzichten van de FOD Economie
maakten het mogelijk zijn activiteiten vanuit al zijn
strategische krachtlijnen toe te lichten, te illustreren en geloofwaardig te maken, met uitzondering
van de krachtlijn over duurzame economie. Dit verslag 2015 komt dan ook op het gepaste moment
om u te overtuigen van de uitgebreide waaier aan
instrumenten, projecten en succesvolle verwezenlijkingen van de FOD Economie ten behoeve van een
groene en inclusieve groei.
Veel leesgenot.
Jean-Marc Delporte
Voorzitter van het Directiecomité
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Algemene inleiding
De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en
duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische
krachtlijnen bestaat erin te streven naar een duurzame economie.
In de nieuwe bestuursovereenkomst die tussen de FOD en zijn voogdijministers werd
gesloten, zijn duidelijk omschreven doelstellingen over duurzame ontwikkeling opgenomen. Via deze overeenkomst is het hele Directiecomité betrokken bij alle bevoegdheidsdomeinen van het departement.
De FOD Economie beschikt over een interne cel voor duurzame ontwikkeling die de
beleidslijnen en maatregelen over duurzame ontwikkeling coördineert. Deze cel zorgt
o.a. voor de toepassing van het langetermijnbeleid voor duurzame ontwikkeling van de
regering. Bovendien beschikt de FOD over een EMAS- en ISO14001-certificaat met als
doel de impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken.
Diverse eenheden van de FOD Economie buigen zich over gevoelige vraagstukken
inzake economische duurzaamheid, zoals het Nationaal Contactpunt voor de OESORichtlijnen voor multinationale ondernemingen, het Belgische platform voor elektrische voertuigen en voertuigen op alternatieve brandstoffen (waterstof, aardgas, …) en,
last but not least, de dienst Duurzame Economie, met als belangrijke doelstelling het
bestuderen van duurzame productieprocessen en consumptiepatronen in het kader
van de circulaire economie.
Daarnaast oefent de FOD Economie functionele bevoegdheden uit die een invloed
kunnen hebben op de duurzaamheid van onze economie. Denken we hierbij onder
meer aan de nanometrologie, de winning van zand en grind in de Noordzee, het
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kwaliteitsbeleid, de innovatiepremie, de bestrijding van overmatige schuldenlast,
de collectieve schuldenregeling, de energiebevoorradingszekerheid en de talrijke
statistieken.
Samen met andere besturen draagt de FOD Economie ook bij tot de ontwikkeling
van speerpunttechnologieën zoals biotechnologie, nanotechnologie, waterstoftechnologie en op het gebied van vervoer en opslag van hernieuwbare energiebronnen.
De FOD Economie wil actief meewerken aan een duurzame economie, meer bepaald
om de concurrentiekracht van onze economie te versterken, de economische aantrekkelijkheid van ons land te vergroten en onze bedrijven een gunstige positie op de buitenlandse markten te garanderen. Onze ondernemingen moeten minder afhankelijk
worden van de prijsschommelingen van grondstoffen en onze burgers moeten zich
duurzamere consumptiepatronen eigen maken. Op dat vlak neemt de federale overheid initiatieven in overleg met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en
andere bevoegde politieke instanties.
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1. Coördinatie, overleg en sensibilisering
1.1. Overleg met de stakeholders
1.1.1. Hoge Raad voor Normalisatie
In het Belgische normalisatiesysteem, is de Hoge Raad voor Normalisatie de strategische denktank. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, inclusief de kmo’s, de academische wereld en de maatschappelijke belangenorganisaties (milieu, consumenten, werknemers, ...). De adviezen vormen een stevige
basis waarmee de Belgische normalisatie zich kan ontwikkelen en een dynamische
duurzame economie kan ondersteunen.
In 2015 heeft de Hoge Raad voor Normalisatie een advies uitgebracht maar ook toezicht gehouden op een goede uitvoering van de aanbevelingen die geformuleerd werden in vorige adviezen. Sommige van deze aanbevelingen hebben een min of meer
rechtstreeks verband met de duurzame economie. De deelname van maatschappelijke actoren aan de normalisatiewerkzaamheden werd vergemakkelijkt door de toepassing van speciale goedkopere tarieven voor deelname aan Belgische normalisatiecommissies. De maatschappelijke belangenorganisaties genieten van verlaagde
prijzen bij de aankoop van normen.
1.1.2. Het e-commerceplatform
Het in het regeerakkoord vermelde e-commerceplatform werd op 5 mei 2015 door de
ministers Peeters, De Croo en Borsus gelanceerd, met het doel bij te dragen tot de
ontwikkeling van de sector van de e-commerce in België. Deelnemers aan dit platform uit de privésector hebben eerst een reeks probleempunten aangehaald die ze in
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de sector vaststellen. Diezelfde deelnemers, de FOD Economie en de kabinetten van
de ministers hebben vervolgens diverse acties voorgesteld.
Die vaststellingen zijn de vrucht van talrijke vergaderingen met de stakeholders. Vier
werkgroepen kwamen samen voor installatievergaderingen, met als doel de vinger te
leggen op precieze en concrete probleempunten in de sector: de groep “reglementaire
obstakels”, op 11 juni 2015, de groep “geldkwesties – betalingsdiensten en fiscaliteit”,
op 30 juni 2015, de groep “ondersteuning – ondersteuning van innovatie, aanmoediging en steun aan kmo’s”, op 2 juli 2015, de groep “internationaliteit – internationale
dimensie van de e-commerce en aantrekking van de buitenlandse stakeholders in
België”, op 30 juni 2015.
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Na deze debatten werd een oproep gedaan tot schriftelijke bijdragen. Eenzelfde oproep werd ook gelanceerd voor de logistiek. Deze debatten en bijdragen dienden als
grondslag voor een transversale bespreking, tijdens een gezamenlijke werkvergadering over alle aangehaalde punten, op 15 december 2015. Voor het eerste kwartaal van
2016 wordt verwacht dat de deelnemers al een eerste conclusie trekken. Een tweede
voltallige vergadering van het platform wordt in principe belegd in de loop van het
tweede kwartaal van 2016.
1.1.3. Shared value creëren in de voedingsindustrie
In de beleidsnota wordt gesteld dat strategieën voor duurzame economie in de bedrijven bevorderd moeten worden met “casestudy’s”.
In samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federatie
Voedingsindustrie (FEVIA) en dankzij de coaching van professor Leo Sleeuwaegen
van de Vlerick Business School werkte de FOD Economie vier “casestudy’s” uit
rond het principe “Creating Shared Value” om na te gaan in hoeverre duurzaamheid als kern van de strategie van een bedrijf daadwerkelijk (of niet) een motor
voor het concurrentievermogen vormt. Deze casestudy’s geven een zo nauwkeurig
mogelijk beeld van deze strategische ontwikkelingen van bedrijven die resoluut
gekozen hebben voor duurzame ontwikkeling als voornaamste bron van concurrentievermogen.

1.2. Coördinatie en institutioneel overleg
1.2.1. Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS)
Als onderdeel van de uitvoering van het institutionele akkoord van 11 oktober 2011
werd er op 15 juli 2014 een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de federale
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staat en de deelstaten om een Interfederaal Instituut voor de Statistiek op te richten
(het IIS) en de deelstaten te laten toetreden tot de Raad van Bestuur van het Instituut
voor de Nationale Rekeningen (INR). Dit samenwerkingsakkoord werd op 20 oktober
2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Het samenwerkingsakkoord voorziet een nauwere samenwerking tussen de federale
staat en de deelstaten op het vlak van de productie en de verspreiding van openbare
statistieken. Het samenwerkingsakkoord voorziet dus onder meer in de oprichting
van het IIS met volgende opdrachten:
1. De jaarlijks door de statistische autoriteiten uitgewerkte statistische programma’s
coördineren en een geïntegreerd statistisch programma opstellen. Dit geïntegreerde programma moet rekening houden met de evoluerende informatiebehoeften van
de diverse overheden en hun internationale verplichtingen en heeft ook tot doel om
de kwaliteit van de openbare statistieken te verhogen en de globale enquêtedruk te
verminderen.
2. Advies geven over de standpunten die België op internationale bijeenkomsten moet
innemen rond de uitwerking van openbare statistieken.
3. Methodologische aanbevelingen richten tot overheidsinstanties die openbare statistieken uitwerken.
4. Een permanente kwaliteitsmonitoring voeren bij alle stappen van de statistiekproductie en voor alle overheidsdiensten die verbonden zijn met de werkzaamheden
ervan overeenkomstig de Eurostat-praktijkcode voor Europese statistieken.
Het samenwerkingsakkoord voorziet erin dat het IIS op 1 januari 2016 van start
gaat.
In 2015 werden alle juridische stappen ondernomen om klaar te zijn voor deze datum.
Op federaal niveau ging het om de afkondiging van de wet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord (die in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2015 werd gepubliceerd) en de relevante federale wetgeving in overeenstemming te brengen met
de voorwaarden van het samenwerkingsakkoord (de betreffende wetgeving werd in
het Belgisch Staatsblad van 29 december 2015 gepubliceerd).
Naast het juridische werk werd er op initiatief van de Algemene Directie Statistiek
een informele werkgroep opgericht met de toekomstige federale en gewestelijke/gemeenschapspartners uit de raad van bestuur van het IIS. Het doel van deze
werkgroep was om de opstart van het IIS vanaf 1 januari 2016 zo goed mogelijk
voor te bereiden.
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1.2.2. Het Nationaal Contactpunt voor de OESO
De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen van de
regeringen aan hun ondernemingen, ongeacht waar deze hun bedrijvigheid uitoefenen.
Deze aanbevelingen hebben betrekking op verschillende domeinen, zoals informatieverstrekking, mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu,
bestrijding van corruptie, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging, belastingen. Tevens werden de begrippen ketenverantwoordelijkheid en “due
diligence” ingevoerd.
De implementatie van deze richtlijnen berust bij de verschillende Nationale
Contactpunten, die belast zijn met de opvolging.
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In België wordt het Nationaal Contactpunt (NCP) voorgezeten door een afgevaardigde
van de FOD Economie. Het is drieledig samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, de verschillende federale overheidsdiensten en de gewestregeringen.
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De rol van het NCP bestaat erin bij te dragen tot de oplossing van kwesties die in specifieke gevallen voorgelegd worden. Het NCP tracht daarbij met consensusgerichte en
niet-conflictgerichte middelen tot een oplossing te komen, via verzoening of bemiddeling.
Om het expertisepeil van het NCP te verhogen, werd eind 2014 een expertennetwerk
opgericht. Dankzij dit netwerk van 22 experts, met verschillende kennis en achtergrond, moet het NCP met de nodige deskundigheid alle technische domeinen en technieken kunnen behandelen die verband houden met de OESO-richtlijnen. Het NCP
consolideert aldus zijn rol van raadgever en bemiddelaar om de Belgische bedrijven
wereldwijd te ondersteunen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In de loop van 2015 organiseerde het NCP twee rondetafelgesprekken met experts en bedrijven. De eerste betrof due diligence voor
verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflictgebieden of risicogebieden. De tweede rondetafel betrof de kledingindustrie. Daarnaast werd op verzoek van TUAC (Trade
Union Advisory Committee bij de OESO) een raadpleging
georganiseerd onder de Belgische bedrijven die actief
zijn in de bouwsector in Qatar. Er werd een verslag van
het NCP gepubliceerd.
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In 2015 stond het NCP in voor de opvolging van twee specifieke gevallen. Er kon één
dossier afgerond worden.
Tot slot nam het Belgische NCP in november 2015 deel aan een peerreview. Het
team van de “peers” bestond uit Nederland (voorzitterschap) en afgevaardigden van
Zwitserland en Marokko, alsook twee personen van het secretariaat van de OESO. Het
doel van deze oefening is om aanbevelingen te doen ter verbetering van de werking
van het NCP.
1.2.3. Coördinatie en overleg met wetgevende overheden in het kader van het
Europese notificatiesysteem van technische wetgevingen
Om niet-gerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en
diensten te voorkomen, heeft elke lidstaat de verplichting om op Europees niveau haar
ontwerpen van technische voorschriften aan te melden. Binnen de drie maanden kunnen de Commissie en de andere lidstaten opmerkingen maken maar ook uitvoerig
gemotiveerde meningen die deze termijn verlengen opdat de overheid haar ontwerp
kan intrekken, aanpassen of de bepalingen ervan kan verantwoorden.
In 2015 hebben de Belgische autoriteiten via de FOD Economie 19 ontwerpen van regelgeving aangemeld waarvoor de Commissie en de andere lidstaten 1 waarneming
alsook 1 uitvoerig gemotiveerde mening hebben uitgebracht en 3 keer aanvullende
informatie hebben gevraagd. Daarnaast heeft de FOD Economie naar de Belgische
autoriteiten 756 ontwerpen verzonden van andere lidstaten waarvoor België één opmerking maakte. De Belgische autoriteiten hebben ook verzocht om 7 aanmeldingen
op te volgen. Eén federatie heeft op zijn beurt een reactie gegeven op een ontwerp.
1.2.4. Overleg met wetgevende overheden in het kader van de Europese
normalisatieverzoeken
De FOD Economie vertegenwoordigt België in het “Committee on Standards”, opgericht in toepassing van de Europese Verordening 1025/2012 betreffende Europese
normalisatie. De lidstaten kunnen via het comité adviezen formuleren over bepaalde
uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie. Na raadpleging van de betrokken partijen heeft de FOD Economie in 2015 zestien adviezen geformuleerd over normalisatieverzoeken van de Europese Commissie aan de Europese normalisatie-instellingen om een aantal normen over een bepaald thema te ontwikkelen, evenals
vier over formele bezwaren tegen geharmoniseerde normen. Een aantal van deze
normalisatieverzoeken heeft betrekking op het ecologische ontwerp (of ecodesign)
van verschillende producten. De raadpleging resulteerde in de bepaling van Belgische
standpunten die een evenwicht vormen tussen alle aspecten die verband houden met
het concept van duurzame economie.
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1.2.5. Coördinatie met wetgevende overheden in het kader van het Europese
notificatiesysteem van conformiteitsbeoordelingsinstanties
Derde instanties zijn verantwoordelijk voor de conformiteitsbeoordeling van de producten die vallen onder de “nieuwe aanpak”-richtlijnen. Nadat ze zijn goedgekeurd
worden ze aangemeld bij de Europese Commissie en de andere lidstaten en opgenomen in de Europese databank “NANDO”.
In 2015 hebben de Belgische autoriteiten voor deze wetgevingen, via de FOD Economie,
11 instanties aangemeld of de aanmelding ervan verlengd voor een periode van 5 jaar.
Deze aanmeldingen hebben niet geleid tot opmerkingen van buitenlandse autoriteiten. Op 31 december 2015 bevat de NANDO-databank 46 Belgische aangemelde instanties. De FOD Economie heeft de Belgische autoriteiten op de hoogte gebracht van
161 aanmeldingen van andere lidstaten, waaronder 69 op basis van accreditatiecertificaten wat resulteerde in 32 Belgische reacties.
1.2.6. ENOVER

denisismagilov © fotolia.com
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Al meer dan 20 jaar organiseert de AD Energie een structureel overleg met de gewestelijke overheden om gemeenschappelijke posities uit te werken en onverenigbaarheden die het beleid kunnen ontwrichten of minder efficiënt maken, weg te werken.
Dit is noodzakelijk in een beleidsdomein waar de bevoegdheden sterk verdeeld zijn
tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten (de gewesten).
Dit overleg werd op 18 december 1991 geformaliseerd in het samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de activiteiten die verband houden met energie en in
de praktijk werd vertaald door de oprichting van ENOVER (in het Frans: CONCERE).
Deze overleggroep brengt afgevaardigden samen van de vier energieadministraties
en de vier kabinetten bevoegd voor energie, de Permanente Vertegenwoordiging en
de Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
Het voorzitterschap van de voltallige groep ENOVER wordt waargenomen door de
directeur-generaal van de Algemene Directie Energie. Zij wordt ondersteund
door een secretariaat dat zich in de schoot van de AD Energie bevindt.
Naast de voltallige groep ENOVER, die maandelijks vergadert, zijn
er een 15-tal werkgroepen die bepaalde onderwerpen meer in
detail behandelen (o.a. energie-efficiëntie (EE) , hernieuwbare energiebronnen (HEB). Het is ook op het niveau van
ENOVER dat de verslagen aan de Europese Unie voorbereid worden.
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1.2.7. One-stopshop
Daarnaast vervult de AD Energie sinds 17 mei 2015 officieel de secretariaatsfunctie
van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) voor trans-Europese
energie-infrastructuurprojecten. Op deze datum trad het samenwerkingsakkoord
tussen de federale staat en de gewesten in werking dat deze one-stopshop opricht en
werd een sterkere coördinatie tussen de betrokken vergunningverlenende overheden
op alle beleidsniveaus uitgebouwd.
Met dit samenwerkingsakkoord gaf ons land uitvoering aan de infrastructuurverordening (nr. 347/2013). Het betreft te volgen richtsnoeren voor trans-Europese energieinfrastructuren. Het doel van deze verordening is de vergunningsverlening voor transEuropese energie-infrastructuren vereenvoudigen om het Europese energienetwerk
te moderniseren en uit te breiden en zo de integratie van hernieuwbare energiebronnen te waarborgen, in een concurrentiële energiemarkt.
Om de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken, wordt elke twee jaar een EUlijst met “projecten van algemeen belang” (PCI) opgesteld. Op de nieuwe lijst, die op
18 november 2015 werd goedgekeurd, werden voor België drie PCI-clusters in de
elektriciteitssector weerhouden (NEMO, Alegro et de Cluster BE-LUX).
1.2.8. Burden sharing
Burden sharing behelst de verdeling tussen de federale overheid en de gewesten van
de verantwoordelijkheid voor de klimaat-energiedoelstellingen die voor België voor
de periode 2013-2020 bepaald zijn in het Europese en internationale kader.
Het dossier wordt aangestuurd door de Nationale Klimaatconferentie (Milieufilière) in
samenwerking met de thematische ENOVER-groep “Burden Sharing”. De implementatie van het luik biobrandstoffen en offshore en de uitwerking en opmaak van bijkomende energie-PAMs (Policies & Measures) in het raam van de CO2-doelstellingen
vindt plaats in deze ENOVER-groep.
De AD Energie heeft regelmatig verslag uitgebracht over elementen die verband houden met hernieuwbare energie, met verwijzing onder meer naar de besprekingen die
met de gewesten hebben plaatsgevonden in het raam van de ENOVER-groep.
Op 4 december 2015 is tijdens de COP21 een politiek akkoord ondertekend. Daarin
staan twee uiterst ambitieuze doelstellingen voor het federaal niveau op het vlak van
hernieuwbare energie:
• een energieproductie uit hernieuwbare energie bereiken equivalent aan 0,718 Mtoe,
dit is ongeveer 8.350 GWh tegen 2020;
• de federale overheid is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling van
10 % hernieuwbare energie in de transportsector, “in goede combinatie met het
beleid en de maatregelen van de gewesten” op dat vlak.
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De Nationale Klimaatcommissie (NKC) heeft de opdracht gekregen bij het
Overlegcomité (een politiek overlegorgaan tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten) een ontwerp van samenwerkingsakkoord voor te leggen. De
ENOVER-werkgroep Burden Sharing, waarvan de AD Energie deel uitmaakt, werd belast met de voorbereiding van het deel “Energie” van dit ontwerpakkoord.
1.2.9. Alternatieve transportbrandstoffen
Het stimuleren van alternatieve transportbrandstoffen kan significante opportuniteiten inhouden, zoals:
• het versterken van de economie en nieuwe tewerkstelling, zowel rechtstreek als
onrechtstreeks;
• de verbetering van onze luchtkwaliteit & het tegengaan van de klimaatverandering;
• het verminderen van de olieafhankelijkheid van de transportsector.
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Ook de Europese Commissie heeft de voordelen van de alternatieve transportbrandstoffen tijdig ingezien. In het kader van de Europese Richtlijn 2014/94 betreffende de
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (vooral elektriciteit en aardgas, maar ook waterstof) moet België een nationaal plan (incl. kwantitatieve doelstellingen voor laad- en tankinfrastructuur) opstellen tegen 18 november 2016.
De AD Energie organiseert en coördineert het overleg met de gewesten en de ontwikkeling van dit nationaal plan. Een specifieke ENOVER-Transport werkgroep
“Alternatieve transportbrandstoffen” werd hiertoe opgericht, waarin zowel de energie- als transportfilière van de gewesten en het federaal niveau vertegenwoordigd zijn.
Op Benelux-niveau is er een versterkte samenwerking in dit kader. Hiertoe werd een
Benelux werkgroep “Alternatief Vervoer” opgericht en een ministeriële Beneluxaanbeveling ondertekend op 19 oktober 2015.
1.2.10. Regionaal overleg – NSCOGI, PENTA en BENELUX
België is ook sterk geëngageerd binnen regionale fora om een duurzaam, betaalbare
en zeker energievoorziening te waarborgen.
Binnen het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) streeft België en
negen andere landen die aan de Noordelijke zeeën grenzen ernaar een offshorenetwerk te ontwikkelen dat mee instaat voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit
in de toekomst en de noodzakelijke onshore-connecties en delen de gemeenschappelijke doelstelling om te komen tot een lage-koolstofeconomie, met behoud van energiebevoorradingszekerheid aan de laagst mogelijke kost voor de consumenten.
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Na vijf jaar heeft dit initiatief duidelijk gemaakt dat er duidelijkheid nodig is op lange
termijn en dus stabiele reglementaire kaders, lagere regulatoire risico’s, transparante procedures en een samenhangend beleid. Daarom werd tijdens de viering van het
5-jarig bestaan van NSCOGI op 23 oktober 2015 ook een vernieuwde “way forward”
voorgesteld. Hierbij stelde minister Marghem aan haar collega’s voor om een nieuw
werkprogramma te maken voor de komende vijf jaar met als enig doel het proces te
versnellen van de uitrol van een net op zee én de nodige onshore-verbindingen. Dit kan
de landen helpen om meer ambitieuze hernieuwbare 2030 doelstellingen te bereiken.
De essentiële elementen van het werkprogramma zijn:
• realistische NSCOGI 2030 doelstellingen;
• nationale roadmaps op elkaar afstemmen om de doelstellingen te halen;
• best practices inzake steunmechanismen of voordelen voor de “first mover projets”
uitwisselen;
• een stakeholdersplatform voor Noordzeegebruikers oprichten en ondersteunen;
• informatie verlenen aan de stakeholders en de aanneming bevorderen;
• de kosten verminderen en delen alsook de technologie.
Het Pentalateraal Energieforum is een samenwerkingsverband tussen de Benelux,
Duitsland en Frankrijk tot bevordering van de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende elektriciteitsuitwisseling om zo te komen tot een betere marktwerking en het garanderen van de leveringszekerheid. Sinds februari 2011 is Oostenrijk
volwaardig lid en Zwitserland waarnemer.
Op 8 juni 2015 ondertekenden de “Penta”-ministers een tweede politieke verklaring
die een nieuw actieprogramma voor een periode van 4 jaar rond de volgende pijlers
in het daglicht stelt: marktintegratie, bevoorradingszekerheid, flexibiliteit en governance.
Op Duits initiatief werd ook de zogenaamde Baake-verklaring ondertekend door 12
Europese staten om regionale samenwerking over leveringszekerheid te versterken,
ongeacht uiteenlopende standpunten over de nationale energiemix en de implementatie van capaciteitsmechanismen. Deze verklaring zet een aantal “no regret”-maatregelen op een rij waarover consensus bij alle deelnemende landen bestaat, met als
doel de voordelen van de Europese interne energiemarkt te maximaliseren. Dit betekent onder meer een verdere koppeling van de energiemarkten, een regionale kijk
op de berekening van leveringszekerheid, een grensoverschrijdende handel zonder
belemmeringen zelfs in perioden van hoge prijzen en de behoefte aan adequate flexibiliteit van de elektriciteitsmarkten op basis van flexibele prijzen.
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In het kader van de Benelux werd in 2015 het Benelux Energie Expertise Netwerk
(Ben!Ex) opgericht. Dit is een interdisciplinair netwerk van kennis en expertise in de
Benelux op het gebied van energie en duurzame energievoorziening. Het maakt kennisstructuren in de Benelux inzichtelijk, presenteert en promoot ze en biedt de betrokken actoren en organisaties de mogelijkheid in contact te komen met elkaar. Het
netwerk ondersteunt zo de energietransitie in de Benelux en het versterkt haar kennisinstellingen.
Het netwerk beschikt over een website, een kenniskaart, een databank en organiseert in het bijzonder thematische seminars en conferenties. Het Benelux Energie
Expertise Netwerk is een initiatief van het Secretariaat-generaal van de Benelux
Unie.
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De conferentie voor de oprichting van het Benelux Energie Expertise Netwerk vond
op 28 september 2015 in Brussel plaats. De Europese, nationale en regionale besturen, de kenniscentra en de ondernemingen hebben de domeinen onderzocht die nood
hebben aan of genieten van een Benelux-samenwerking inzake energietransitie. Ze
hebben ook de manier bestudeerd waarop men dit tot stand kan brengen.
1.2.11. Interministeriële Economische Commissie
De FOD Economie beschikt over een formeel coördinatiemechanisme om de standpunten van de federale en gewestelijke autoriteiten in nationale en internationale
dossiers op elkaar af te stemmen. In dit coördinatieorgaan, de Interministeriële
Economische Commissie (IEC), is de FOD voortrekker, voorzitter en administratieve
ondersteuner.
Het is een flexibel en efficiënt coördinatie-instrument dat de samenhang moet waarborgen tussen de federale en gefedereerde entiteiten die betrokken zijn bij internationale economische aangelegenheden. Zijn taak als onafhankelijke administratieve
en technische coördinator voor aangelegenheden die gemeenschappelijke economische beslissingen vereisen wint aan belang gelet op de verdeling van de bevoegdheden in de huidige en toekomstige structuur van de Belgische staat en de noodzaak
om rekening te houden met de internationale context (Benelux, Europese Unie, WTO,
OESO, enz.). De IEC is de plaats waar ervaren ambtenaren bijeenkomen volgens hun
bevoegdheidsdomein. Deze formule bevordert de samenhang wanneer België zijn
standpunt moet innemen.
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De IEC is met de tijd een netwerk geworden waar meer dan 2.000 ambtenaren van
de federale en gefedereerde entiteiten elkaar ontmoeten. Ze werken in subcommissies waarvan de samenstelling afhankelijk is van de inhoud van de te behandelen
dossiers.

1.3. Sensibilisering
Sensibiliseringscampagne “OFF ON”
Door de tijdelijke onbeschikbaarheid van een deel van de productiecapaciteit van onze
kerncentrales bestond er voor de winter 2014-2015 een verhoogd risico op een elektriciteitstekort.
De FOD Economie voerde toen een grootschalige sensibiliseringscampagne om het
elektriciteitsverbruik bij een dreigend risico op schaarste te verminderen. De sensibilisering in kwestie moest burgers en ondernemingen aanzetten om verantwoord
en duurzaam om te springen met elektriciteit, en zo veel mogelijk vermijden dat in
geval van nood het plan voor de afschakeling van het elektriciteitsnet in werking zou
worden gesteld.
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De hele campagne was opgebouwd rond een centrale website, www.offon.be , en de
slogan “Off & we blijven On”. Overal in België en in de media werd gebruik gemaakt
van de talrijke informatiebronnen en communicatiedragers die op de site ter beschikking werden gesteld.
Daarnaast werden voor deze campagne nog andere communicatiekanalen ingezet: sociale media, uniek contact center, affiches, radio en tv, etc.
De campagne liep van 1 november 2014 tot 31 maart 2015, maar
de elektriciteitszuinige tips konden nog na deze periode worden geraadpleegd.
In september 2015 werd de inhoud van de “OFF ON”site losgekoppeld van de notie schaarsterisico. Zo werd
de webstek een permanente sensibiliseringssite voor
een slim en duurzaam elektriciteitsverbruik in alle
seizoenen (en niet alleen in de winter).

sonsedskaya © fotolia.com

Deze campagne met de naam “OFF ON” werd op touw gezet in samenwerking met
de gewesten en met tal van externe stakeholders en partners, zoals het Federaal
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, transmissienetbeheerder Elia, de
distributienetbeheerders, de elektriciteitsproducenten, verenigingen voor de promotie van een verstandig energieverbruik, …

olly © fotolia.com

2. Kennisopbouw en -verspreiding
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2.1. Observatie en analyse
2.1.1. Kmo-observatorium
In het kader van zijn internationale activiteiten en zijn rol als tussenpersoon tussen de gewesten, en supranationale en internationale instellingen, volgde het Kmoobservatorium het ‘Green Action Plan for SMEs’ van de Europese Commissie.
Dit plan legt de aandacht op onder meer het efficiënte gebruik van grondstoffen door
kmo’s bij de productie van goederen. Het plan beoogt tijdens de lopende meerjarenbegrotingsperiode van de Commissie acties op dit gebied te realiseren op het niveau
van de EU als geheel, en op dat van haar lidstaten.
De acties in het kader van dit groene actieplan vinden voornamelijk plaats in het
raamwerk van de EU-programma’s COSME (voor financiering aan kmo’s en andere
ondernemingen), Horizon 2020 (op het gebied van onderzoek en innovatie), LIFE (voor
milieu-, natuur- en klimaatacties) en Europese structuur- en investeringsfondsen.
De Algemene Directie KMO-beleid volgt ook de Europese Commissie in haar “EU action plan for the Circular Economy”, door de Commissie meegedeeld in december 2015.
Ze heeft hiervoor ook meegewerkt aan een stakeholdersdialoog van het Belgische
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) in januari 2016. Eerder in 2015
volgde ze een bijeenkomst met presentaties over de deeleconomie georganiseerd
door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).
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Ook bij de OESO volgt de Algemene Directie K.M.O.-beleid onderzoeken en beleidsadviezen op op het gebied van economische duurzaamheid en kmo’s.
In het kader van de EU-onderhandelingen met de Verenigde Staten over het eventueel tot stand te komen “trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen” (TTIP) probeerde de Algemene Directie zo veel mogelijk duidelijkheid te krijgen
over de mogelijke voor- en nadelen van dit akkoord voor de Belgische kmo’s en zelfstandigen. Dit behelst onder meer de vraag in hoeverre zo’n overeenkomst risico’s
met zich zou meebrengen voor sociale en product standaarden, en de gevolgen voor
het milieu.
2.1.2. Prijzenobservatorium
Door het aanleveren van objectieve informatie inzake prijzen en marktwerking, speelt
het Prijzenobservatorium een cruciale ondersteunende rol bij de realisatie van de
kernopdracht van de FOD Economie, namelijk het scheppen van de voorwaarden voor
een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen –en dienstenmarkt.
In het jaarverslag van het Prijzenobservatorium1, dat in maart 2015 gepubliceerd
werd, kwam de totale inflatie in België aan bod en het prijsstijgingstempo van de
vijf grote productgroepen: energiedragers, bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen, diensten en ten slotte industriële, niet-energetische goederen. Voor
elke productgroep werd ook de inflatie in België vergeleken met die in onze buurlanden.
In 2014 bedroeg de totale inflatie in België gemiddeld 0,5 %, tegenover 1,2 % in 2013.
Deze inflatievertraging kan voornamelijk toegeschreven worden aan het prijsverloop
van de niet-bewerkte levensmiddelen. De inflatie voor deze productgroep vertraagde
immers van 4,4 % in 2013 tot -1,3 % in 2014. Na een negatieve inflatie in 2013 (-4,6 %),
namen de prijzen voor energieproducten in 2014 opnieuw af, met 6,0 % gemiddeld ten
opzichte van 2013.
De totale inflatie in onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland)
vertraagde ook (tot gemiddeld 0,7 % in 2014), maar bleef gemiddeld hoger dan in
België.

1

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2014_prijzenobservatorium_tcm325264045.pdf
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Vastgoedprijzen
Naast de recurrente analyse over het prijsverloop, werd in het tweede kwartaalverslag 20152 ook een bijkomende thema uitgewerkt over de evolutie van de vastgoedprijzen in België, evenals aan de determinanten ervan. Een duurzame werking van
de Belgische vastgoedmarkt is dan ook van fundamenteel belang voor de Belgische
economie. Verschillende indicatoren werden onderzocht om de waardering van de
Belgische vastgoedmarkt in te schatten.

24

Uit de analyse bleek dat de nominale Belgische vastgoedprijzen tussen het eerste kwartaal 2005 en het laatste kwartaal 2014 met gemiddeld 53 % zijn toegenomen. In Frankrijk
en Duitsland gingen de vastgoedprijzen ook naar omhoog met respectievelijk 18,6 % en
24,3 % tussen het eerste kwartaal 2005 en het eerste kwartaal 2015, terwijl Nederland
een daling liet optekenen (-5,9 %). Op basis van de indicatoren “price-to-income” en
“price-to-rent” kende de Belgische vastgoedmarkt een overwaardering van respectievelijk 48,4 % en 54,1 % in het vierde kwartaal 2014 (laatst beschikbare gegevens). Op basis
van de vergelijking tussen de price-to-rent ratio en de evolutie van de reële rente zou de
overwaardering van de Belgische vastgoedmarkt in het beschouwde kwartaal 11,2 %
bedragen hebben, tegenover een overwaardering van 10,6 % op basis van de interestadjusted affordability ratio. Uit de schattingen van het Prijzenobservatorium ten slotte
bleek dat de Belgische vastgoedmarkt in het vierde kwartaal 2014 correct gewaardeerd
was. Geen enkele van de vijf indicatoren is echter perfect.
Prijzen, kosten en rendabiliteit in de varkenskolom
Op vraag van de voormalige federale minister bevoegd voor Landbouw, mevrouw
Laruelle, werd ook een actualisatie van de studie “Prijzen, kosten en rendabiliteit in
de varkenskolom” afgewerkt3. In deze studie werd onder andere onderzocht of elke
schakel in de keten voldoende rendabel is.
In deze studie werd vastgesteld dat de varkenshouderij de afgelopen jaren gekenmerkt werd door een sterke concentratietendens. Tussen 2000 en 2013 nam de varkensstapel immers minder snel af dan het aantal varkenshouderijen. Terwijl de varkensstapel in de beschouwde periode met 10,5 % is gedaald, verminderde het aantal
varkenshouderijen met maar liefst 49,4 %.
Wat de verschillende types varkensbedrijven betreft, werd opgemerkt dat het financiële resultaat inclusief vergoeding voor eigen arbeid over de hele beschouwde periode
negatief was voor fokvarkensbedrijven en gesloten bedrijven. De bedrijfstak vetmes2

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Prijzenobservatorium_2015_Q2_NL_tcm325-269286.pdf

3

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Actualisatie_studie_varkenskolom_mei2015_tcm325267698.pdf
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ting vertoonde daarentegen positievere resultaten. Het financiële resultaat was elk
jaar positief, met uitzondering van 2013.
Het Prijzenobservatorium is het afgelopen jaar ook van start gegaan met twee punctuele studies naar marktwerking in de cinemasector (NACE 5914) en in de suikerkolom (NACE 1081).
2.1.3. Energieobservatorium
Om een goed en onderbouwd energiebeleid uit te werken, is betrouwbaar, gedetailleerd en duidelijk cijfermateriaal noodzakelijk. Daarom beschikt de AD Energie sinds
2009 over een Energieobservatorium, dat de gegevens bij de energiesector verzamelt
en deze vertaalt in duidelijke statistieken.
Deze statistieken hebben betrekking op alle energievectoren (elektriciteit, aardgas,
olie en steenkool) en de verschillende schakels van de productie- en consumptieketen, zowel op nationaal als internationaal niveau. De resultaten worden ter beschikking gesteld aan overheden, maar eveneens aan de burgers en de bedrijven. Op deze
manier komt de AD Energie tegemoet aan de verplichtingen die op Europees (verordeningen 1099/2008 en 431/2014) en internationaal niveau worden opgelegd (IEA, IEF).
De gecollecteerde en verwerkte gegevens laten bijvoorbeeld toe om de evolutie van
de energiemix en de energieafhankelijkheid op te volgen en de doelstellingen van het
Klimaat-Energiepakket te behalen.
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2.1.4. De statistieken
De Algemene Directie Statistiek produceert ongeveer 120 statistieken die de drie pijlers
van duurzame ontwikkeling omvatten: “de economie, het sociale aspect en het milieu”.

• de consumptieprijsindex die het prijsverloop van goederen en diensten doorheen
de tijd meet;
• de vastgoedprijsindex die de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande
residentiële eigendommen volgt die door huishoudens worden gekocht;
• de conjunctuurindicatoren (activiteit, omzet, afzetprijzen,
loonkosten,...) die de huidige en toekomstige economische activiteit voor de verschillende economische sectoren zo snel en precies mogelijk moeten meten;
• de structurele ondernemingsstatistieken (activiteit,
werkgelegenheid, inkomsten, uitgaven en investeringen) en de demografie van de ondernemingen
(oprichtingen, faillissementen en aantal ondernemingen in de verschillende activiteitssectoren).

staras © fotolia.com

Onder de economische statistieken kunnen we citeren:

Er worden eveneens verschillende sociale statistieken geproduceerd:
• over werkgelegenheid, werkloosheid en de structuur van de arbeidsmarkt. Ze komen uit de enquête naar de arbeidskrachten, die wordt uitgevoerd met behulp van
gemeenschappelijke concepten in alle lidstaten van de Europese Unie;
• over de inkomens en levensomstandigheden. Ze worden verkregen op basis van
de EU-SILC-enquête, een belangrijk meetinstrument voor armoede en sociale
uitsluiting;
• bijzonder gedetailleerde statistieken over fiscale inkomens;
• statistieken over het huishoudbudget, die een gedetailleerd beeld opleveren van de
gemiddelde uitgavestructuur van Belgische huishoudens;
• statistieken over lonen;
• statistieken over levenslang leren en
• statistieken over ICT-gebruik bij huishoudens, waarmee indicatoren van de digitale
kloof kunnen worden gemeten.
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Ook worden er meerdere statistieken die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het milieu
geproduceerd, namelijk over:
• afval (afvalproductie en -verwerking);
• bodemgebruik en bodembezetting;
• uitgaven van ondernemingen aan het milieu (investeringen en courante uitgaven);
• uitgaven van huishoudens aan het milieu (huishoudelijk afval, waterzuivering, individueel vervoer);
• wegvervoer van goederen;
• vervoer per boot; treinvervoer; luchtvervoer; het wagenpark,...
Alle resultaten zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie: http://economie.
fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ of rechtstreeks via: http://statbel.fgov.be/.
Maandelijks worden er persberichten met de meest recente resultaten van de conjunctuurindicatoren verspreid. Het gaat onder meer om de afzetprijsindexen, de indexcijfers van de industriële productie, het indexcijfer van de omzet in de industrie, de
faillissementen, ... Op regelmatige basis verschijnen er ook persberichten over algemene thema’s zoals vastgoed, bevolking, verkeer en de arbeidsmarkt.
De gebruikers blijven op de hoogte van de data waarop de voornaamste economische
indicatoren worden gepubliceerd via de verspreidingskalender opgesteld voor het hele
jaar, die eveneens beschikbaar is op de website van de FOD Economie.
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Gebruikers die dat willen, kunnen ook een nieuwsbrief ontvangen. Ook via Facebook
of Twitter kunnen ze updates op de website volgen. Om zich voor de nieuwsbrief in te
schrijven of bijkomende inlichtingen te vragen over het zoeken van statistische informatie op de website, volstaat een e-mail naar statbel@economie.fgov.be.
Naast de productie van beleidsondersteunende statistieken die verbonden zijn met
duurzame economie, past de Algemene Directie Statistiek eveneens haar productieen verspreidingswijze van statistieken aan om duurzamer te werken: ze geeft de voorkeur aan digitale enquêtes om briefwisseling en papieren enquêtes zoveel mogelijk te
beperken, de resultaten digitaal verspreiden en de oude papieren publicaties digitaliseren, het gebruik van kleurenprints verminderen,...
2.1.5. Een circulaire economie bevorderen
In 2015 werd van start gegaan met de uitvoering van het werkprogramma dat in 2014
werd vastgelegd in de nota aan de formateurs onder de titel België als voortrekker van
de circulaire economie. De toekomstige actualisering houdt rekening met de wijzigingen in de context, meer bepaald:
• de nieuwe doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die op 25 september 2015
door de VN werden goedgekeurd en
• het nieuwe actieplan voor de circulaire economie dat eind 2015 door de Europese
Unie werd gepubliceerd.
In de beleidsnota wordt duidelijk aangegeven dat de circulaire economie bevorderd
wordt, zodat onze bedrijven minder afhankelijk worden van de invoer van grondstoffen.
In dit kader werden in 2015 ook de voorbereidingen getroffen voor de oprichting in de
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van het kenniscentrum voor duurzame economie. Dit centrum werkt vanaf 2016 rond de volgende
doelstellingen:
1. bepalen van een federale strategie en een federaal stappenplan “Circulaire economie”;
2. uitwerken van indicatoren en monitoren van beleidsresultaten;
3. oprichten van een platform voor informatie-uitwisseling en ontmoetingen tussen
de belangrijkste actoren;
4. sensibiliseren en informeren van verschillende sleutelactoren;
5. studie van de levensduur van producten.
Eind 2015 werd begonnen met de praktische voorbereidingen voor een studie over de
levensduur van producten en de kunstmatige veroudering van consumptiegoederen.
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Deze studie leidt mogelijk tot een aantal wetgevende initiatieven om de consument
beter te beschermen en het duurzame gebruik van producten te bevorderen.

2.2. Open data
2.2.1. De indicatoren voor duurzame economie in België begrijpen
Om een beter inzicht te krijgen in de economische duurzaamheid van België ontwikkelde de FOD Economie in 2015 een complete set van 72 indicatoren voor duurzame
economie, die meten in hoeverre verschillende concepten die inherent zijn aan de
duurzame economie versterkt kunnen worden, waaronder het maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame productiewijzen en consumptiepatronen, bevordering van duurzamere activiteiten, de “competitiviteit4” van onze economie en de transparantie van de markt.

28

Dankzij de verspreiding van dit project, met name bij de diverse bedrijfsfederaties en
bepaalde scholen van het hoger onderwijs (economie, handel, management, journalistiek, marketing,…), kunnen verschillende doelgroepen in 2016 een beter inzicht verwerven in wat economische duurzaamheid inhoudt.
Voor de bedrijven bijvoorbeeld levert dit project rechtstreeks nut op als ondersteuning
bij de publicatie van hun duurzaamheidsverslag en vergemakkelijkt het de integratie
van duurzame ontwikkeling in hun managementplan.
Daarnaast nam de FOD Economie in 2015, in het kader van de Interdepartementale
Commissie Duurzame Ontwikkeling, tevens deel aan de voorbereidingen voor de
“aanvullende indicatoren naast het bbp” waarvoor een opdracht is toevertrouwd aan
het Federaal Planbureau.
2.2.2. Geen duurzaam beheer van zeezand zonder adequate cartografie!
De Dienst Continentaal Plat verzamelt, in het kader van zijn wettelijke missie, alle
beschikbare data over de ruimtelijke indeling van het Belgische deel van de Noordzee
en de economische activiteiten die hierop plaatsvinden in een geografisch informatiesysteem in eigen beheer: GIS Noordzee. Al deze informatie is publiek beschikbaar en
kan in kaartvorm verkregen worden (digitaal en op papier).
Met het oog op het bevorderen van een open en communicatieve organisatie stelt de
Dienst Continentaal Plat sinds januari 2016 deze informatie ook beschikbaar onder de
vorm van een Google-Earthapplicatie. Deze toepassing geeft geen volledig overzicht
van alle aanwezige gegevens en kennis maar beperkt zich tot een aantal belangrijke
aspecten in het kader van de opdracht van de Dienst Continentaal Plat en zijn rol:
zand- en grindwinning, energie, telecommunicatie en het Marien Ruimtelijk Plan.
4

Niet te verwarren met de Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie.
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Het digitaal ter beschikking stellen van onze cartografische gegevens draagt bij tot
een betere naamsbekendheid, zichtbaarheid en geloofwaardigheid van de Dienst
Continentaal Plat van de FOD Economie en versterkt ons imago bij alle actoren op het
Belgische deel van de Noordzee.
2.2.3. Het statistische dataportaal
In oktober 2015 opende de Algemene Directie Statistiek haar open-dataportaal:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/opendata/home/.
Op dit portaal staan bestanden in “open” formaat, die vrij en gemakkelijk hergebruikt
kunnen worden. Momenteel zijn er al datasets beschikbaar over:
• de bevolking,
• consumptieprijzen,
• inkomens,
• bodembezetting en
• de Census 2011.
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Het portaal wordt geleidelijk en proactief aangevuld met nieuwe datasets in open formaat die makkelijk te hergebruiken zijn. De informatie blijft uiteraard ook beschikbaar in toegankelijk formaat op de website voor minder technische gebruikers.
Er zijn talrijke gebruiksmogelijkheden voor deze gegevens. Met de gegevens over de
bevolking en het grondgebied op het open-dataportaal kunt u bijvoorbeeld:
• een soort identiteitskaart maken van elke gemeente van het land;
• dynamische rapporten aanmaken, enz.
Dankzij hun formaat kunnen deze gegevens even makkelijk geïntegreerd
worden in een databank als in een smartphone-app. De toepassingsmogelijkheden voor creatieve ontwikkelaars zijn eindeloos.
De datasets van het open-dataportaal zijn eveneens verbonden met het federale open-dataportaal (http://data.
gov.be), dat op zijn beurt verbonden is met de regionale en Europese portalen. Zo kan iedereen de juiste datasets terugvinden op alle portalen zonder te
moeten zoeken waar de datasets zich precies bevinden.

Sergey Nivens © fotolia.com

• interactieve kaarten creëren;

2.3. Publicaties over duurzame economie
Sinds 2013 publiceerde de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale
Economie op de website van de FOD een tiental documenten (10 tot 30 bladzijden elk)
over strategieën voor duurzame economie die door bedrijven zijn uitgewerkt. Het is de
bedoeling om met deze artikelen andere bedrijven te helpen om ze toe te passen en
zelf ook te kiezen voor strategieën voor een duurzame economie.
In 2015 werden de volgende artikelen gepubliceerd:
De awards voor duurzaam ondernemen: Belgische bedrijven aan de top!
Energieprijzen en energiearmoede
België als voortrekker van de circulaire economie
Verder publiceerde de FOD in 2015 zijn eerste duurzaamheidsverslag (over 2014).
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2.4. Innovatie ten dienste van een duurzame economie
2.4.1. Nanometrologie ten dienste van de gezondheid

Melpomene © fotolia.com

Met ruim 8 miljoen sterfgevallen in 2012 is kanker één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. De grootste aandacht gaat bijgevolg naar de diagnose en de behandeling ervan. Een vroegtijdige opsporing is essentieel, maar tevens een grote uitdaging voor onderzoekers.
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Microblaasjes met afmetingen van een tiental nanometer (een honderdduizendste van
een millimeter) zijn aanwezig in lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine en sommigen ervan kunnen worden gebruikt als niet-invasieve biomarkers voor ziekten zoals
kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Ze zijn namelijk verschillend bij gezonde
personen en bij patiënten. Ondanks hun klinische relevantie maken hun extreem
kleine formaat en heterogeniteit het moeilijk om ze op te sporen, waardoor hun nut
als diagnostisch middel beperkt wordt. Het 3-jarige EMRP5 MetVes project, waar de
dienst Nationale Standaarden aan deelnam, is gericht op het toch kunnen gebruiken
van die microblaasjes als biomarkers voor medische aandoeningen. De meting ervan
zal leiden tot minder invasieve onderzoeken en het in een vroeger stadium kunnen
detecteren van ziekten, wat op zich dan weer resulteert in een vermindering van de
kost voor gezondheidszorg.
Het detecteren van de microblaasjes is echter zeer moeilijk door hun extreem kleine
afmetingen (en door het feit dat de klassieke methoden maar 1 % tot 2 % ervan kunnen detecteren), wat niet voldoende is voor een nauwkeurige diagnose. Het EMRP
project richt zich op het ontwikkelen van een betrouwbare, vergelijkbare en kwantitatieve analyse van microblaasjes, van het bepalen van hun afmetingen, hun vorm en
hun totale populatie om de link te maken met soorten ziekten.
De sectie Nanometrologie van de dienst Nationale Standaarden (die in België de rol
speelt van nationaal metrologisch instituut) werkte in dit project samen met de nationale metrologische instituten van Zwitserland (METAS), Duitsland (PTB), Nederland
(VSL) en met het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam
(AMC). Ze bundelden hun krachten zodat de metrologie een antwoord kan geven aan
een dringende behoefte van het medische onderzoek.
Het team van de sectie Nanometrologie dat aan het project meewerkte bestond uit
2 ervaren AFM (atoomkrachtmicroscoop) microscopisten en een wiskundige. Samen
ontwikkelden ze een methode om op betrouwbare en correcte wijze microblaasjes
in voldoende aantallen te detecteren en te karakteriseren met AFM. De ontwikkelde
methode heeft internationaal een zeer grote interesse gekregen vanuit de medische
wereld. Het MetVes project werd trouwens tot beste Europese project voor metrologisch onderzoek uitgeroepen. Nadien werd onze bijdrage in verband gebracht met andere internationale onderzoeken naar intercellulaire communicatie via microblaasjes
(waarvoor 3 dokters in 2013 de Nobelprijs in de geneeskunde gekregen hebben).
Om de verdere ontwikkeling van de nanometrologie bij Nationale Standaarden te verzekeren worden onder andere een cleanroom en 2 afzonderlijke laboratoria in gebruik
genomen.

5

European Metrology Research Programme.
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2.4.2. Innovatiepremie
De innovatiepremie stelt bedrijven in staat om hun creatieve werknemers te belonen
met een volledig vrijgestelde premie. De FOD Economie keurt de aanvragen van bedrijven goed voor wat betreft het innoverende karakter van de projecten. In 2015 heeft
hij 1.347 vrijstellingsaanvragen beoordeeld. De FOD heeft bijna 95 % van de ingediende aanvragen gevalideerd, waaronder 15 % na ontvangst van bijkomende informatie.
De projecten waarvoor werknemers worden beloond, geven een meerwaarde aan het
bedrijf, welke van verschillende aard kan zijn: economisch maar ook, in veel gevallen,
ecologisch of sociaal (veiligheid van de werknemers, ergonomie, ...) waardoor ze in de
dynamiek van duurzame economie kunnen worden ingeschreven.
2.4.3. Collectieve centra
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Collectieve centra worden opgericht op sectorale basis door de representatieve beroepsorganisaties van bedrijven in de betrokken sectoren. Hun eerste doel is het ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke en technische kennis ten
behoeve van alle bedrijven in hun sector. Ze kunnen eveneens een bedrijf individueel
bijstaan om een specifiek probleem op te lossen. Er bestaan twee soorten collectieve
centra:
• die waarvan het lidmaatschap verplicht is voor alle bedrijven in de betrokken sector
als gevolg van een bepaalde rechtsvorm, de centra De Groote genaamd en
• deze die de bedrijven vrij laten om al dan niet lid te worden.
De centra De Groote zijn actief in de sectoren bouw, technologische nijverheid, textiel,
wegenbouw, cement, keramiek en houtbewerking. De sectoren verven en vernissen,
elektriciteit, metaalbewerking, lassen en elektrische installateurs laten liever de keuze van het lidmaatschap aan de bedrijven.
De thema’s van de duurzame economie en de circulaire economie maken steeds vaker deel uit van de kern van de vele ontwikkelingen die gerealiseerd werden door de
centra ten behoeve van hun aangesloten bedrijven.
2.4.4. Normen
De normen vormen een solide basis waarop innovatie kan ontwikkelen, terwijl de
duurzame economie versterkt. Inderdaad, een innovatief product met duurzame kenmerken wordt gemakkelijker door de markt geaccepteerd als het ontwerp en productieomgeving volgens de normen uitgevoerd zijn. Bovendien versnelt een dergelijk
gebruik van normen het proces om een product op de markt te brengen en verlaagt
het de kosten daarvan. Deelname aan het opstellen van normen laat toe om via de
technische specificaties meer aandacht te vestigen op de duurzame eigenschappen
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van nieuwe producten. Het normalisatieproces creëert een soort netwerk waarin de
verspreiding van ideeën en nieuwe technieken en de integratie van onderzoeksresultaten in het economische weefsel aanzienlijk vergemakkelijken.
2.4.5. Normenantennes
De normenantennes sensibiliseren de kmo’s over normalisatie en informeren hen
over de bestaande normen en ontwerpnormen binnen een specifiek domein dat een
impact op de bedrijven zou kunnen hebben. 30 normenantennes werden opgericht
binnen 8 collectieve centra op uiteenlopende onderwerpen, zoals beton, technisch
textiel en nanomaterialen. De normenantennes vergemakkelijken bovendien het verdedigen van de belangen van de kmo’s in de ontwikkeling van nieuwe normen. Deze
overweging wordt soms versterkt door de resultaten van studies over prenormalisatie
die toelaten de relevante technische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen voor
het uitwerken van normen waar de belangen van alle betrokken partijen, economische
of maatschappelijke, elkaar het best ontmoeten en waar met de dimensie duurzaamheid in het bijzonder rekening gehouden wordt. In 2015 heeft de FOD Economie financieel 30 normenantennes voor 75 % van hun kosten en 29 studies voor prenormalisatie tot 50 % van hun kosten, voor een totaal bedrag van 4.411.000 euro ondersteund.
2.4.6. Octrooicellen
Het goed benutten van de mogelijkheden van de intellectuele eigendom, tijdens de
ontwikkeling en het op de markt brengen van producten, stelt bedrijven in staat om
hun concurrentie- en innovatievermogen te versterken. Kmo’s beschikken in het algemeen echter niet over voldoende middelen om alle benodigde kennis op dit gebied te
verwerven en deze doeltreffend toe te passen. Daarom heeft de FOD Economie op sectorale basis octrooicellen gecreëerd die de kmo’s sensibiliseren en informeren over
intellectuele eigendom. Ze laten hen dus toe een intellectuele-eigendomstrategie toe
te passen die afgestemd is op hun behoeften alsook om de kennis over de octrooien
beter te benutten. De bescherming van uitvindingen met een duurzaam karakter vergt
speciale aandacht van de bedrijven. Vandaar dat het gebruik van octrooicellen extra
aandacht verdient.
Vier octrooicellen zijn op dit moment gevestigd in drie collectieve onderzoekcentra en
een professionele federatie. In 2015 heeft de FOD Economie deze 4 octrooicellen financieel ondersteund voor 75 % van de kosten voor een totaalbedrag van 535.000 euro. Ze
dekken de sectoren van de technologische industrie, de bouw, de textiel en de chemie.
Deze sectorale aanpak is hun grootste kracht. Dit laat immers toe aan de teams van de
octrooicellen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke behoeften van bedrijven die
hen contacteren. Opzoekingen in octrooidatabanken worden ook in grote mate vergemakkelijkt omdat men beter in staat is om de meest relevante informatie te bekomen.
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2.4.7. Sectorale operator voor normalisatie in het domein van innovatiebeheer
De FOD Economie, door het NBN (Bureau voor Normalisatie) goedgekeurd als sectorale operator voor de normalisatiecommissie in het domein van innovatiebeheer,
organiseert de raadpleging van deskundigen om het Belgische standpunt over het
ontwerp van Europese of internationale normen te bepalen. Om bij te dragen tot de
ontwikkeling van een duurzame economie, zorgt de FOD Economie ervoor dat alle
stakeholders betrokken zijn. Ze komen uit het bedrijfsleven, de academische wereld
of maatschappelijke belangenorganisaties (milieu, consumenten , werknemers, ...).
In 2015 heeft deze commissie gewerkt aan de ontwikkeling van 2 normen, waarvan 1
werd goedgekeurd. De catalogus bevat in dit domein 7 geldende normen.
2.4.8. Nieuw referentieniveau voor zandwinning in het Belgische deel van de
Noordzee

Nightman 1965 © fotolia.com
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Op basis van het voorzorgsprincipe dat aan de zandbanken een beschermende rol
voor de kust toebedeelt, is de zandwinning op basis van de huidige regelgeving gelimiteerd tot 5 meter onder de zeebodem, zoals die door de Dienst Continentaal Plat van
de FOD Economie is bepaald.
Een strategische doelstelling van de Dienst Continentaal Plat is het definiëren van
een nieuw verticaal referentieniveau dat een optimale exploitatie van de zandbanken
toelaat waarbij de impact op de integriteit van de zeebodem minimaal is. Deze ambitieuze doelstelling past perfect in het duurzame beheer van zeezand. Het bepalen
van een wetenschappelijk referentieniveau, waardoor er op een objectieve manier een
wettelijke grens voor de zandwinning vastgelegd wordt, kan enkel door een kartering
in 3D van de zandvoorraad en de kwaliteit van het zand. Deze kartering in 3D is gebaseerd op de meest complete én recent gecontroleerde en gevalideerde geologische
gegevens. Daarom is dit project ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste actoren: de administraties die zich bezighouden met de monitoring van de zandwinning
op zee, de wetenschappelijke instellingen die betrokken zijn bij projecten aangaande
zeezand zoals “TILES” dat gefinancierd is door POD Wetenschapsbeleid én
de zandwinningssector zelf voor de economische aspecten.
Op basis van dit nieuwe referentieniveau wordt de impact van
de zandwinning op het kustevenwicht en het tolereerbare extractieniveau geëvalueerd. Dit project past binnen de innovatiestrategie van onze FOD: de economie ondersteunen
waarbij de controle en de evaluatie van de impact ervan
gegarandeerd wordt op basis van modellen die verkregen zijn uit gevalideerde wetenschappelijke gegevens.
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2.4.9. Energie en onderzoek
In 2008 creëerde de EU het “Strategic Energy Technology Plan” (SET-Plan) om
Europa te helpen bij het halen van de ambitieuze 2020 doelstellingen, namelijk 20 %
minder CO2 emissies, 20 % energie uit hernieuwbare energiebronnen in de bruto
vraag en 20 % minder verbruik van primaire energie via energie-efficiëntie. Op 15
september 2015 werd de communicatie “Accelerating the European Energy System
Transformation – an integrated SET-Plan” gepubliceerd.
Het doel van een geïntegreerde aanpak is de zichtbaarheid van de R&I-inspanningen
te verhogen en meer verantwoording te geven over de vooruitgang gemaakt via de
monitoring van investeringen en de R&I-projecten.
Het doel van deze communicatie is een antwoord te bieden op de cruciale uitdagingen van de Energy Union, namelijk de transitie naar een duurzaam energiesysteem.
Daarom werden de sterktes en de zwaktes van de Europese energietechnologie geanalyseerd. Hieruit bleek de EU sterk te staan voor hernieuwbare energie, waarbij
ze wereldleider is op het vlak van wind- en zonne-energie, en voor onderzoek inzake
kernenergie. Ze scoort echter slechter op de integratie van ICT- en energie-infrastructuur, en opslagtechnologieën.
De Implementing Agreements, de samenwerkingsakkoorden van het Internationaal
Energieagenschap (IEA) om nieuwe energietechnologieën te ondersteunen kregen dit
jaar na de IEA Ministerial Meeting in november een nieuwe naam, namelijk de IEA
Technology Collaboration Programmes (TCP). Het doel van deze TCP’s is om een kader te creëren voor samenwerking tussen de overheid en de industrie om zo de reeds
beperkte hoeveelheid middelen optimaal te gebruiken en zo tot versnelde resultaten
te komen. De FOD Economie ondersteunt de deelname aan de volgende initiatieven:
Demand Side Management (DSM), intelligente netwerken (ISGAN), Ocean Energy
Systems, Bioenergy en sinds 2015 eveneens de TCP rond windenergie.
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3. Reglementering
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3.1. Evenwichtige wetgeving
3.1.1. Internationale handelsakkoorden
Het handelsbeleid behoort tot de bevoegdheden van de Europese Unie (artikel 207
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). De Commissie sluit
akkoorden in naam van de EU en binnen de regels van de WTO, en werkt nauw samen
met de lidstaten en het Europees Parlement om toe te zien op de werking van het wereldwijde systeem en om zich te kunnen aanpassen aan de veranderingen.
Een van de doelstellingen van het Europese handelsbeleid bestaat erin de economische groei, de sociale ontwikkeling en de milieubescherming te ondersteunen. De
EU tracht in haar bilaterale handelsakkoorden, zowel met de industrielanden als met
de ontwikkelingslanden, voorschriften op te nemen met betrekking tot aspecten van
duurzame ontwikkeling die belangrijk zijn in de handelscontext.
Alle recent door de EU gesloten bilaterale handelsakkoorden (bijvoorbeeld met ZuidKorea, Centraal-Amerika, Colombia en Peru, Singapore) bevatten bepalingen over
handel en duurzame ontwikkeling (“Trade and Sustainable Development Chapter”).
Ze beogen de naleving van essentiële internationale normen en afspraken over arbeid
en milieu, het verstandige gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals hout en vis, en
de bevordering van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ervoor te zorgen dat deze bepalingen daadwerkelijk in de praktijk worden
omgezet, ontmoet de EU regelmatig de handelspartners met wie ze akkoorden sloot.
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Daarnaast streeft de EU in haar handelsakkoorden naar de liberalisering van de handel in milieugoederen en milieudiensten en de bevordering van handel en investeringen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen die bijdragen tot de doelstellingen van het milieu- en klimaatbeleid.
In dat kader werden in juli 2014 tussen de EU en 16 andere leden6 van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandelingen gestart rond een akkoord over
milieugoederen (“Environmental goods agreement” of EGA) met het oog op het wegwerken van belemmeringen voor de handel in milieugoederen (of “groene goederen”)
die van cruciaal belang zijn voor het beschermen van het milieu en het afremmen
van de klimaatverandering. De deelnemende landen vertegenwoordigen samen het
grootste deel van de wereldhandel in milieugoederen.
In eerste instantie gaan de besprekingen over het afschaffen van douanerechten voor
een uitgebreide lijst van milieugoederen. Het is de bedoeling dat het EGA vervolgens
een “levend akkoord” wordt en dat er aan de oorspronkelijke lijst nieuwe producten
toegevoegd kunnen worden. Daarnaast is het de ambitie van de EU om diensten in
verband met de uitvoer van milieugoederen (bijvoorbeeld herstellings- en onderhoudsdiensten voor windmolens) toe te voegen en niet-tarifaire belemmeringen weg
te werken, zoals eisen inzake local content of beperkingen op het vlak van investeringen.
Zoals hierboven vermeld, hebben momenteel slechts een klein aantal leden van de
WTO besloten om deel te nemen aan de besprekingen. Zodra een kritische massa
van deelnemende landen bereikt is, gelden de voordelen van dit multilaterale initiatief
voor alle leden van de WTO, op basis van het beginsel van meest begunstigde natie
(MFN). Op termijn zou het akkoord ook kunnen opgenomen worden in het geheel van
WTO-akkoorden, zodat de andere leden van de WTO ook zouden overwegen om hun
markten open te stellen.
Sinds juli 2014 vonden er elf onderhandelingsrondes plaats onder de hoede van
Australië, de laatste was in december 2015. Hoewel er op achttien maanden tijd
enorm veel vooruitgang geboekt werd, kon men geen overeenkomst bereiken met het
oog op de ministerconferentie van de WTO in Nairobi in december 2015. De verschillende betrokken partijen besloten dan ook hun werkzaamheden in 2016 te vervolgen
om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen.

6

Australië, Canada, China, Costa Rica, Taipei China, Hong Kong (China), Japan, Zuid-Korea,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, Singapore, Verenigde Staten, Israël, Turkije en
IJsland.
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3.1.2. Wettelijk toezicht in het kader van bouwproducten (ecodesign, afval,
circulaire economie,....)
Duurzame aankopen, aanmoediging tot recyclage van materialen, invoering van financiële stimuleringsmaatregelen en uitwisseling van de goede praktijken. Talrijk zijn de
domeinen waarin er aanbevelingen bestaan in het kader van de circulaire economie.
Dit pakket omvat een actieplan om de circulaire economie te stimuleren met o.a. een
nieuwe wetgeving over afval. Teneinde de eenvormigheid van deze acties te verzekeren, is het belangrijk om de coherentie tussen de verschillende wetgevingen te vrijwaren, met inbegrip van de Europese verordening 305/2011 betreffende het verhandelen
van de bouwproducten.
Door de invoering van deze verordening 305/2011 zijn de bouwproducten reeds onderhevig aan het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie. De verordening legt
regels op voor het opstellen van prestatieverklaringen en het aanbrengen van de CE
markering. Om de beoordeling van de prestaties van de bouwproducten te bewerkstelligen, wordt het gebruik van technische specificaties opgelegd.
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Bovendien moeten volgens diezelfde verordening de bouwwerken voldoen aan 7 fundamentele eisen, met inbegrip van het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
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Om de coherentie tussen de verschillende wetgevingen te vrijwaren, verzekert de
dienst Goedkeuring en Voorschriften in de Bouw de nodige opvolging van de regelgeving. Momenteel zijn de 2 beoogde regelgevingen nieuwe voorstellen voor een richtlijn
inzake afval en voor verordeningen inzake ecodesign.
De voorgestelde maatregelen in het kader van de nieuwe richtlijn over afval zullen bijdragen tot het sluiten van levenscyclus dankzij het frequentere hergebruik van de producten en dit ten gunste van milieu en economie. Om de stabiliteit van de bouwwerken
te verzekeren moet de markt van de hergebruikte materialen rekening houden met de
technische specificaties.
Bovendien zouden de stimuleringsmaatregelen, beoogd door het pakket betreffende de circulaire economie, aanleiding moeten geven
tot nieuwe consumptie- en productiepatronen, met een directe
impact op het milieu en de klimaatsverandering. Op te merken is dat de geharmoniseerde technische specificaties
reeds eisen omvatten over energieprestaties beoordeeld
door aangemelde instanties. Het nauwgezet opvolgen
van de regelgeving belet dat in een multidisciplinaire
context bepaalde overwogen maatregelen strijdig zouden zijn met bestaande regels.
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3.1.3. De REACH-Verordening
Ook in 2015 werd verder toezicht uitgeoefend op de toepassing van de REACHVerordening wat betreft de competitiviteit van de bedrijven, de inachtneming van de
interne markt en de ontwikkeling van innovaties. REACH vereist een zorgvuldige opvolging van het nieuwe systeem van autorisatie, zodat het evenwicht behouden blijft
tussen de 3 componenten van duurzame ontwikkeling.
In juni 2017 moet de Europese Commissie haar tweede algemeen verslag met betrekking tot REACH voorstellen, eventueel met voorstellen voor regelgeving. Gezien de
grote impact van de verordening, zowel op de bescherming van de gezondheid en het
leefmilieu als op de interne markt van de EU, de competitiviteit en de innovatie, zal de
regering overleg plegen met de verschillende betrokken sectoren. Op 18 september
2015 werd een high level group opgericht om de duurzaamheid van de sector chemie,
kunststoffen en life sciences in België te bevorderen.
De REACH-Verordening past in het kader van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling
van Johannesburg7. Ze werd eind 2006 goedgekeurd en trad geleidelijk in werking
vanaf 1 juni 2007. De Europese Unie wou op dat punt de rol van “frontrunner” op zich
nemen in de hoop dat, als de internationale ondernemingen zich aanpassen aan de
Europese verordening, zij druk op de andere landen zouden uitoefenen opdat hun regelgeving niet te veel zou verschillen van die van de EU (in ieder geval zouden ze gebruik kunnen maken van de informatie die reeds voor REACH werd verzameld).
Deze verordening bevindt zich nog steeds in een overgangsfase voor registraties van
bestaande stoffen (op de markt van de Gemeenschap gebracht tussen 1 januari 1971
en 18 september 1981) die geproduceerd of geïmporteerd worden in hoeveelheden
van minder dan 100 ton.
Overeenkomstig artikel 124 van de verordening riep de FOD een helpdesk in het leven
om de bedrijven te helpen, en met name de kmo’s. Deze rol wordt bevestigd door artikel 18 van het samenwerkingsakkoord voor REACH van 17 oktober 2011.
De FOD is een van de partijen bij het samenwerkingsakkoord. De FOD draagt daarnaast ook bij tot de werkzaamheden van het Comité sociaaleconomische analyse van
het Europees Agentschap voor Chemische Producten (ECHA) en neemt tevens deel
aan de subgroep van de Enterprise Policy Group voor de REACH-Verordening en de
7

Goedgekeurd op 4 september 2002. Omvat een uitvoeringsplan “Agenda 21” (in navolging van
de Top van Rio van 1992.) In het deel over de verandering van de productiemethoden en consumptiepatronen worden alle betrokken partijen opgeroepen om tot een risicobeheer voor
chemische producten te komen waarbij de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid
van de mens geminimaliseerd worden.
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CLP-Verordening8. Deze subgroep van de Commissie onderzoekt de economische aspecten van REACH, onder meer voor onderzoek en innovatie in het kader van deze
verordening.
In 2015 is de “A” (voor autorisatie) van REACH bijzonder belangrijk geworden. De
nieuwe procedure voor het beheer van de meest zorgwekkende stoffen (SVHC –
“Substance of Very High Concern”) is op de voorgrond geschoven door het groeiende
aantal betrokken stoffen, en vooral ook omdat de eerste, vrij ruim gebruikte stoffen
de datum hebben bereikt (of binnenkort bereiken) waarop zij niet meer op de markt
van de Europese Unie gebracht mogen worden (als zodanig of in een mengsel) zonder
een autorisatie verkregen te hebben. In verschillende gevallen kunnen deze autorisaties verkregen worden op basis van een sociaaleconomische analyse waarbij een
afweging wordt gemaakt tussen de economische voordelen voor het bedrijf en voor de
maatschappij als de stoffen verder gebruikt blijven worden (voor een specifiek gebruik
onder specifieke voorwaarden) en de voordelen voor de gezondheid en het milieu als
ze van de markt gehaald worden.
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In het kader van de circulaire economie levert REACH een positieve bijdrage via de
risicobeheersing bij nieuwe producten, door de risico’s te beperken van stoffen die
in de handel gebracht worden. Zo verbetert men de mogelijkheden tot recyclage en
hergebruik. Anderzijds wordt REACH ook als een rem gezien door de aanwezigheid
van gevaarlijke stoffen in afval en in producten die het einde van hun levensduur bereiken. Het zou misschien wenselijk zijn om bepaalde vormen van gebruik (onder welbepaalde veiligheidsvoorwaarden) te bepalen die een geringer risico opleveren en die
te verkiezen zijn boven verbranding). Dat is een van de uitdagingen van REACH in dit
specifieke kader.
Een tweede punt betreft de stoffen die niet langer beschikbaar zijn op de markt (omdat ze verboden zijn, of omdat autorisatie vereist is, of omdat ze niet geregistreerd
zijn vanwege de hoge kosten voor het samenstellen van een registratiedossier). Men
beschikt momenteel over weinig informatie over deze stoffen die om “economische”
redenen van de markt gehaald worden. Sommige weliswaar gevaarlijke stoffen kunnen nochtans belangrijke kwaliteiten hebben voor de levensduur van producten. Naar
aanleiding van de herziening van 2013 wordt er daarom eerst een economische analyse uitgevoerd alvorens te beslissen wat de beste manier is om de risico’s te beheersen die eigen zijn aan de meest zorgwekkende stoffen. De FOD Economie volgt deze
werkzaamheden op de voet en zal dit des te meer doen in het kader van de komende
evaluatie van REACH, waarover de Commissie haar verslag indient in 2017.

8

Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en
mengsels.
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3.2. Specifieke wetgeving ten gunste van een
duurzamere economie
3.2.1. Handelsbeleid: de speciale stimuleringsregeling voor duurzame
ontwikkeling en goed bestuur (APS+)
Het Algemeen Preferentiestelsel (APS) is sinds de invoering ervan in 1971 een belangrijk instrument voor het handelsbeleid van de Europese Unie (EU). De ontwikkelingslanden kunnen hun producten tegen preferentiële voorwaarden op de EU-markt
afzetten (d.w.z. invoerders betalen lagere invoerrechten of zijn er zelfs van vrijgesteld).
Op die manier kunnen de ontwikkelingslanden inkomsten verwerven en kunnen zij de
armoede terugdringen.

Op 1 januari 2014 waren er 15 APS+ landen, op 1 januari 2015 waren het er 13, en
per 1 januari 2016 nog 8. Op EU-niveau wordt op een goede uitvoering van de APSVerordening toegezien door een werkgroep van de Raad (Working Party on GSP) en
door een expertengroep van de Commissie. De FOD Economie volgde in 2015 de
werkzaamheden van de werkgroep en nam deel aan de vergaderingen van de expertengroep. Zo nam de FOD Economie tussen juni en december 2015 deel aan 4
vergaderingen van de expertengroep, waar er met name gesproken werd
over het toezicht op de activiteiten van drie landen die reeds onder
het APS+ vallen, de behandeling van een aanvraag voor APS+ die
ingediend werd door een derde land, en de bijwerking van bijlage III van de APS-Verordening.
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Het APS wil zowel duurzame ontwikkeling als goed bestuur bevorderen door, onder bepaalde voorwaarden, de toekenning van aanvullende preferenties mogelijk te
maken. Deze aanvullende preferenties worden toegekend aan ontwikkelingslanden
die erkend zijn als “kwetsbare” landen (zoals gedefinieerd in de APS-Verordening)
en die 27 internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, fundamentele
arbeidsrechten, duurzame ontwikkeling en goed bestuur geratificeerd en daadwerkelijk ingevoerd hebben. Deze preferenties vallen onder de “speciale stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur” (APS+), die verder gaat dan
de algemene regeling. De APS+ landen zijn opgenomen in bijlage III van de APSVerordening.

3.2.2. Bedrijven responsabiliseren die conflictmineralen gebruiken
In maart 2014 stelde de Europese Commissie een ontwerpverordening voor tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de
overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden9.
Deze verordening bouwt in het kader van EU-regelgeving voort op de gids van de OESO
voor mineralen uit conflictgebieden en risicogebieden. De FOD Economie is woordvoerder voor België in de werkgroep van de Raad van de Europese Unie. Eind 2015 waren er
nog aanzienlijke meningverschillen tussen het Europees Parlement en de Raad, maar
ondertussen werd al duidelijk vooruitgang geboekt om gebruik te kunnen maken van de
evaluaties en audits die reeds uitgevoerd werden in het kader van toepassings- en controlesystemen die door de OESO erkend kunnen worden als beantwoordend aan haar
richtlijnen. Dankzij deze systemen kunnen met name op internationaal niveau raffinaderijen of smelterijen erkend worden die onafhankelijke audits ondergaan hebben in overeenstemming met de OESO-gids. Bovendien kunnen kmo’s zich dan bij deze bedrijven
met de 4 metalen bevoorraden zonder zelf een volledige controle te moeten uitvoeren.
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De belangrijkste open vragen hebben betrekking op de verplichte of vrijwillige toepassing van de verordening voor de invoer van de 4 metalen en de overeenkomstige ertsen, en op de toepassing van de due-diligenceregels na het stadium van de invoer tot
de verkoop in de detailhandel. Ook de omvang alsook de verdeling van het werk tussen
de betrokken autoriteiten is een andere delicate zaak die nog opgelost moet worden.
De verordening wordt effectief toepasbaar twee jaar na het van kracht worden. De FOD
Economie neemt dit op zich.
Wat de uiteindelijke oplossing ook wordt, ze betekent een belangrijke stap in de
Europese wetgeving op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, samen met de richtlijn inzake niet-financiële informatie voor ondernemingen met meer
dan 500 werknemers, die op 6 december 2016 van kracht wordt. In tegenstelling tot de
ontwerpverordening is deze richtlijn algemeen geldig. De FOD Economie is ook met
de omzetting in Belgische wetgeving van deze richtlijn belast.
3.2.3. Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit
Op 15 november 2014 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot
wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen
en groepen.
9

Titel van het oorspronkelijke voorstel. De titel van de verordening kan bij de goedkeuring nog
gewijzigd worden.
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Deze richtlijn moet tegen 6 december 2016 worden omgezet. Grote ondernemingen die organisaties van openbaar belang zijn en meer dan 500 personeelsleden
hebben, moeten dan een niet-financiële verklaring in hun jaarverslag opnemen.
Beursgenoteerde ondernemingen moeten een beschrijving van hun diversiteitsbeleid
in hun verklaring van deugdelijk bestuur opnemen.
De niet-financiële verklaring bevat informatie, in de mate waarin zulks noodzakelijk is
voor een goed begrip van de ontwikkeling , de resultaten en de positie van de onderneming alsmede van de effecten van haar activiteiten, die minstens betrekking heeft
op milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten
en de bestrijding van corruptie en omkoping.
Op 10 juni 2015 organiseerde de FOD Economie, in samenwerking met de Federale
Raad voor Duurzame Ontwikkeling een seminarie over deze richtlijn.
3.2.4. Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
Op federaal niveau bestaan er voor personen met een laag inkomen of in een onzekere situatie sociale energiemaatregelen om de energiefactuur draaglijker te maken.
Voor elektriciteit en aardgas bestaat er een sociaal tarief, in de wetgeving ook de “sociale maximumprijs” genoemd. Daardoor kunnen personen of gezinnen die behoren
tot bepaalde categorieën een gunstiger tarief genieten dan het commerciële tarief als
zij elektriciteit en/of aardgas verbruiken. De maatregel wordt gefinancierd door de
federale bijdrage waaraan alle verbruikers via de energiefactuur bijdragen.
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De FOD Economie staat in voor het automatiseringsproces en beoogt een maximale
toepassing van rechten, op basis van administratieve vereenvoudiging op ieder niveau,
ten opzichte van het verleden (de sociale instelling moet geen papieren attest opmaken, de klant moet geen aanvraag indienen, de leverancier moet het niet verwerken).
Tot nog toe is de automatische toepassing van het sociaal tarief de meest
verregaande vorm van automatisering van rechten. Rechten automatiseren is een van de beleidsdoelstellingen van het regeerakkoord 2014-2019.
In 2015 werd het sociaal tarief op 470.968 elektriciteitscontracten automatisch toegepast. Naast het feit dat dit
enkel de geautomatiseerde toepassing betreft, moet
er ook rekening gehouden worden met het feit dat de
cijfers dubbels, wegens verhuis, veranderingen van
energieleverancier en meerdere tellers op 1 adres
kunnen bevatten.
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Sinds 2010 wordt het sociaal tarief in de meeste gevallen automatisch toegepast, zodat de rechthebbenden het sociaal tarief krijgen zonder dat ze daartoe zelf initiatief
moeten nemen (programmawet van 27 april 2007).

3.2.5. Sociaal Verwarmingsfonds
Voor gezinnen die verwarmen met stookolie, bulkpropaangas of lampetroleum (type
c) werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke
situatie bevinden.
Het Fonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.
Om recht te hebben op een tussenkomst van de vzw moet een sociaal onderzoek uitmaken of de aanvrager een laag inkomen heeft of zich in een moeilijke situatie met
schuldoverlast bevindt. De tussenkomst moet aangevraagd worden via het OCMW van
de gemeente, binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof. Om zoveel mogelijk
burgers en potentiële rechthebbenden te bereiken, voorziet de vzw ieder jaar opnieuw
in een uitgebreide reclamecampagne verspreid via de sector en de OCMW’s. In 2015
werd hiervoor gewerkt via een stripalbum om de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te stimuleren.
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De FOD Economie is verantwoordelijk voor het toezicht op de werking van het Sociaal
Verwarmingsfonds en de inningen van de bijdragen door accijnsplichtige bedrijven in
de aardoliesector.
In 2014 kregen 107.055 gezinnen een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds.
Nationaal programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof
De afdeling Nucleaire Toepassingen van de Algemene Directie Energie is bevoegd
voor de opvolging van het Belgische beleid inzake beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof.
De lidstaten moeten nationale beleidsmaatregelen opstellen en in stand houden inzake het beheer van hun verbruikte splijtstof en radioactief afval10. Bovendien moeten
de lidstaten een nationaal programma voor de uitvoering van dit beleid, gaande van
de productie tot de berging van splijtstof en afval, opmaken, de Europese Commissie
hiervan voor de eerste keer in kennis stellen tegen 23 augustus 2015 en haar alle
belangrijke verdere wijzigingen doorgeven. Het Comité van het nationaal programma
wordt voorgezeten door de AD Energie van de FOD Economie.
In juni 2015 overhandigde het Comité van het nationaal programma het ontwerp
van het eerste nationaal programma, alsook het advies van de bevoegde regelge10

Overeenkomstig richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2011
tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.
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vende autoriteit, aan de ministers voor Energie en Economie. Het Comité besloot
om het eerste nationale programma te beperken tot een beschrijving, zonder enige nieuwe normatieve context, van de bestaande situatie op 31 december 2014 inzake de nationale beleidsmaatregelen voor het beheer van verbruikte splijtstof en
radioactief afval, de uitvoering ervan en het nationale kader voor deze uitvoering.
Deze beleidsmaatregelen werden bepaald in overeenstemming met de toenmalige
wettelijke en reglementaire bepalingen van de landen waar ze werden ingevoerd,
in het bijzonder op het vlak van milieu, grensoverschrijdend effect en informatie
aan het publiek. Deze beleidsmaatregelen liggen sinds ettelijke jaren aan de basis
van een verantwoord en dagelijks beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof in België.

3.3. Wetgeving ter bevordering van de rechtszekerheid
3.3.1. Invoering van een algemeen juridisch kader voor de “vertrouwensdiensten”
Op 23 juli 2014 keurde de Europese wetgever een verordening goed met als hoofddoelstelling de invoering van een juridisch kader om de rechtszekerheid en het vertrouwen in de elektronische transacties in de interne markt te vergroten11.
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Deze tekst, opgesteld door de Algemene Directie Economische Reglementering
van de FOD Economie, ijvert voor het invoeren van een algemeen, samenhangend
en transparant juridisch stelsel voor de derde vertrouwenspersonen en de
diensten die zij verlenen. Dergelijk stelsel moet de rechtszekerheid
vergroten, de stakeholders bescherming garanderen, en een
eerlijke, gezonde concurrentie tussen de operatoren verzekeren. Het werkt daarnaast ook innovatiebevorderend en stimuleert het creëren van nieuwe activiteiten en duurzame
ondernemingen.
11

Verordening nr. 910/2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van
richtlijn 1999/93/EG.
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In aansluiting daarop, heeft de Belgische Ministerraad op 11 december 2015 een
wetsontwerp goedgekeurd dat ertoe strekt, die verordening ten uitvoer te brengen en
aan te vullen, en nieuwe bepalingen in te voegen met het oog op het creëren van een
volledig en samenhangend juridisch kader voor de elektronische archivering. Daartoe
wordt een titel 2 ingevoegd in het boek XII “ Recht van de elektronische economie “ van
het Wetboek van economisch recht. Titel 2 behandelt sommige regels betreffende het
juridische kader voor de vertrouwensdiensten (handtekening, zegel, tijdsregistratie,
aangetekende elektronische zending en elektronische archivering).

Zowel de Europese verordening als de Belgische tekst moeten worden gezien als
een juridische toolbox, die elektronische equivalenten biedt voor de traditionele juridische vereisten in een papieren omgeving (met de hand geschreven handtekening,
datumstempel, fysieke aangetekende zending, papieren archivering). Die elektronische equivalenten worden ter beschikking gesteld van ondernemingen, burgers en
besturen, opdat ze hun juridische risico’s efficiënt zouden beheersen, in een tijdperk
van steeds toenemende digitalisering en minder papierverbruik.
3.3.2. De afgifte van oorsprongscertificaten via het DigiChambers-systeem
Niet-preferentiële oorsprongscertificaten attesteren de niet-preferentiële oorsprong
of de nationaliteit van het betrokken goed. Ze worden gebruikt voor het toepassen van
maatregelen van handelsbeleid zoals antidumpingrechten, hoeveelheidscontingenten
of de “made in”-aanduiding op producten. Exporteurs vragen deze certificaten aan bij
de kamers van koophandel om te voldoen aan de vereisten van de landen van bestemming, hun klanten of banken.
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In 2015 gaven de kamers van koophandel 315 784 certificaten af. Exporteurs kunnen deze certificaten sinds 2009 ook online aanvragen via het DigiChambers-systeem.
Sindsdien is het aantal online-aanvragen elk jaar toegenomen. In 2015 werd 70,8 %
van de afgiftes via het DigiChambers-systeem gerealiseerd.
Het DigiChambers-systeem is voor de bevoegde overheid een bron van nuttige informatie en kan dan ook gebruikt worden als monitoringsinstrument bij het uitvoeren van verschillende taken. Zoals bijvoorbeeld n.a.v. het uitvoeren van audits over de
afgifte van oorsprongscertificaten, het realiseren van analyses n.a.v. sanctiemaatregelen, enz. Zoals aangehaald, wordt 70,8 % van de data al automatisch ingevoerd in
het systeem via de digitale afgifte van oorsprongscertificaten (de andere 29,2 % wordt
momenteel nog opgeladen door de kamers van koophandel).
Het DigiChambers systeem heeft reeds verschillende administratieve vereenvoudigingen gerealiseerd. Zo draagt het voor de gebruiker-ondernemer bij tot een tijd- en
kostenbesparing. Deze vereenvoudigingen- en besparingen gaan vaak ook samen
met aspecten van duurzaamheid.
Ter illustratie:
• Bedrijven kunnen bij het aanvragen van hun certificaat via DigiChambers elektronische documenten opladen als bewijsvoering i.p.v. deze op papier af te printen en in
te dienen bij de kamer.
• Bedrijven moeten zich niet meer verplaatsen om hun aanvraag in te dienen en vervolgens ook hun certificaat af te halen bij de kamer van koophandel, het fysieke
transport valt dus weg.
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• De FOD Economie, alsook de kamers en autoriteiten van derde landen kunnen online verificaties verrichten van de certificaten die elektronisch werden afgegeven
i.p.v. hiervoor authentieke papieren certificaten op te vragen per post, kopieën te
verspreiden enz.
• Fysieke audits bij de kamers van koophandel betreffende hun afgifte kunnen afgewisseld worden met audits die digitaal worden verricht, waardoor er minder transport nodig is.
• Een realisatie in 2015 was het printen van certificaten door ondernemingen op
blanco papier, weliswaar onder bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. Op die manier zou
de FOD Economie in de toekomst geen templates meer moeten drukken op grote
schaal. Bijkomend wordt ook het transport naar de kamers, en van de kamers naar
de ondernemingen vermeden, alsook het soms vernietigen van documenten wegens foute druk op grote schaal.
• Reeds eerder werd ook het aanvraagformulier voor een certificaat elektronisch ter
beschikking gesteld op het internet, waardoor het aantal formuleren dat door de
FOD Economie gedrukt en geleverd moet worden aan de kamers verminderd is. Een
aanvraagformulier bestaat sinds enkele jaren ook uit vier talen in één document
i.p.v. vier verschillende documenten.
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4. Energiebevoorradingszekerheid
4.1. Duurzame energiebevoorradingszekerheid
48

Voor de winter 2015 – 2016 werd het risico op een elektriciteitstekort sterk teruggedrongen, door acties op vier niveaus:
1. Productie: het aanleggen van een bijkomende strategische reserve van 800 MW ten
aanzien van vorige winter, en het verlengen van de levensduur van de kerncentrales
Doel 1 en 2.
2. Import: het versterken van de interconnecties tussen het Belgische en Nederlandse
elektriciteitsnet.
3. Energieleveranciers: toepassing van het onevenwichtstarief (4.500 euro/MWh) ingeval de leveranciers hun portefeuille niet in evenwicht kunnen houden nadat de
strategische reserves zijn geactiveerd en het bestaan van een structureel tekort in
real time is bevestigd.
4. Vraagbeperking: maatregelen om de vraag naar elektriciteit te verminderen door
sensibliserings- en verbodsmaatregelen, die bij bindende regelgeving worden afgedwongen.
De communicatiestrategie van de winter 2014-2015 werd voor 2015-2016 bijgestuurd:
er werd beslist geen sensibiliseringscampagne vanaf 1 november 2015 op te starten,
maar enkel campagne te voeren in functie van een potentieel crisismoment.
De centrale website OFF/ON blijft evenwel de situatie actief en up-to-date weergeven (de bevoorradingssituatie voor de komende zeven dagen, blijft beschikbaar via de
stroomindicator).
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4.2. Strategische reserve
De wet van 26 maart 2014 introduceerde in België het mechanisme van de strategische reserve in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Deze strategische reserve moet zorgen voor een voldoende mate van
continuïteit van de bevoorradingszekerheid tijdens de winterperiode van 1 november
tot 31 maart van elk jaar. De strategische reserve maakt gebruik van niet-markt productie-eenheden en van load management. Het is belangrijk om te signaleren dat de
strategische reserve een niet-commerciële productiecapaciteit is die in laatste instantie geactiveerd wordt in geval van feitelijke schaarste en prijzenexplosie.
Om de risico’s inzake bevoorradingszekerheid tijdens de winter 2015/2016 te beperken, werd een extra strategische reserve van 804 MW (446 MW in productie en 358 MW
load management) gecontracteerd voor één jaar vanaf 1 november 2015.
Op 15 december 2015 gaf de Algemene Directie Energie haar advies over de strategische reserve die moet worden samengesteld voor de winter 2016/2017. De AD Energie
stelde aan de minister van Energie voor om geen opdracht te geven aan de transmissienetwerkbeheerder om een extra strategische reserve samen te stellen voor de
winter 2016-2017. Het verstrekte advies is gebaseerd op probabilistische analyses van
de netbeheerder Elia, op deze van academische deskundigen en op de deterministische analyse van de AD Energie.
Op 15 januari 2016 besloot de minister van Energie om geen extra strategische reserve samen te stellen voor de winter 2016-2017.

4.3. Offshore
Bij de verdeling van de Europese 2020-doelstellingen over de lidstaten in 2009 werd
reeds rekening gehouden met hun potentieel voor hernieuwbare energie. België moet
daardoor, tegen 2020, 13 % van zijn energie uit hernieuwbare energiebronnen halen.
Een van de middelen die de federale overheid inzet om deze doelstelling te halen is
een afgebakende zone in de Noordzee waar projecten voor de opwekking van elektriciteit uit water, getijdestromen en wind gelanceerd kunnen worden. Momenteel
wordt het geïnstalleerde vermogen dat deze zone kan voortbrengen geraamd op
2.200 MW tegen 2020. Dit zou op termijn een jaarlijkse productie van ruimschoots
8.350 GWh moeten opleveren.
In 2015 hebben de eerste drie parken, C-Power, Belwind en Northwind 2.582 GWh
geproduceerd met een geïnstalleerd vermogen van 712 MWe. Dit is een record dat
overeenkomt met het verbruik van ongeveer 738.000 Belgische huishoudens, of 3 %
van het totale elektriciteitsverbruik in België.
In 2015 werden de concessies Rentel en Norther geoptimaliseerd: een grotere oppervlakte stelt hun in staat om de kracht van de voorgestelde machines, maar vooral de verwachte productie iets te verhogen. Om de financiering van de tweede fase
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van het Belwind project te vergemakkelijken, werd het onbebouwde deel van de
Belwindconcessie verkocht aan zijn zustermaatschappij Nobelwind. Het zuidelijke
deel van de Mermaidconcessie werd verkocht aan Northwester 2.
De vergunning voor het leggen van stroomkabels van Northwind Sea werd verkocht
aan Cabelco en een kabel van Belwind werd afgestaan aan Nobelwind. Het doel van
dergelijke overdrachten is Northwind, Belwind en Nobelwind gezamenlijk aan te sluiten op het onshorenetwerk met slechts twee kabels, dit is goedkoper en efficiënter.
De machtigingen voor het Stevin-project (dat offshore-energie kan evacueren naar het
onshore-netwerk) werden allemaal toegekend.
Een memorandum of understanding en een masterplan tussen de concessiehouders
en Elia werden goedgekeurd. Het doel is om de tracés van de zeekabels en hun landingsplaats te rationaliseren.
In oktober 2015 was het offshoresteunmechanisme het voorwerp van een voorstel tot
aanpassing naar beneden voor de toekomstige projecten, dat eind november door de
ministerraad werd goedgekeurd.
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Tot slot werd eind december 2015 een principeakkoord bereikt tussen de CREG, Elia,
de projectontwikkelaars en de AD Energie voor de collectieve aansluiting van de laatste 4 parken op zee, Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2: dit is de Modular
Offshore Grid, of MOG. De technische en financiële regelingen worden in 2016 afgerond

4.4. Energie-efficiëntierapport
In het kader van de Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU artikel 24.1 moet
België ieder jaar uiterlijk op 30 april verslag uitbrengen over de bereikte voortgang
naar de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers. In dit kader heeft België in 2015 een
jaarrapport genotificeerd aan de Europese Commissie. Hierin heeft de federale overheid een stand van zaken gegeven over de omzetting van artikel 5 betreffende de energiebesparing in federale overheidsgebouwen.
Ook werd onder artikel 15.2a op 5 juni 2015 aan de Europese Commissie een beoordeling doorgestuurd van het potentieel voor energie-efficiëntie van de Belgische gas- en
elektriciteitsinfrastructuur. Dit werd opgesteld door Synergrid in samenwerking met
de Belgische energieregulatoren en de gewestelijke energie-distributeurs. Na goedkeuring door de federale en gewestelijke overheden via ENOVER, werd het rapport
genotificeerd aan de Europese Commissie.
Ten slotte werd in december 2015 een beoordeling van het potentieel voor de toepassing van een hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming
en -koeling gemaakt. De Commissie werd hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Dit is
echter een uitsluitend gewestelijke bevoegdheid, bijgevolg heeft de federale overheid
hieraan geen bijdrage geleverd.
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5. Toezicht
5.1. Transparantie van prijzen
5.1.1. Prijzen van de hoorapparaten
Op vraag van de minister van Economie werd een studie gerealiseerd over de werking
van de markt voor hoorapparaten in België. Na een algemene analyse over de organisatie van de markt voor hoorapparaten in België, werd onder meer aandacht besteed
aan het verloop en het gemiddelde niveau van de prijzen, de beschrijving van de verschillende distributieschema’s, de financiële analyse van de belangrijkste actoren in
de sector, en tot slot een vergelijking van de situatie in België met die in de buurlanden.
De gemiddelde prijs van hoorapparaten steeg met 4,5 % tussen 2009 en 2013, van
1.575,3 euro naar 1.646,7 euro. Door de toename van de gemiddelde terugbetaling in
deze periode (+6,8 %) is het gemiddelde supplement ten laste van de patiënt minder
sterk gestegen (+2,9 %). Verschillende actoren zijn betrokken bij de productie en distributie van hoorapparaten: producenten, importeurs-distributeurs en audiologen. De
wereldwijde markt voor de productie van hoorapparaten is zeer geconcentreerd: zes
producenten hadden samen een wereldwijd marktaandeel van 98 % in 2012 in termen
van verkochte eenheden. In België vertegenwoordigen vijf importeurs het overgrote
deel van de import van hoorapparaten (94 % van het aantal geïmporteerde hoorapparaten voor hardhorigen in 2013).
Parallel aan deze studie, vroeg de minister van Economie dat de sector van de hoorapparaten wordt onderworpen aan de prijzencontrole. Zo is er een wettelijk kader
opgezet, in uitvoering van hoofdstuk V, titel 2 van het Wetboek van economische recht
dat de importeurs-distributeurs van hoorapparaten oplegt om bij de Prijzendienst
een prijsvastellingsaanvraag in te dienen voor alle hoorapparaten die reeds op de
Belgische markt werden verkocht vóór 1 juli 2014 en voor alle nieuwe hoortoestellen
gecommercialiseerd op de Belgische markt vanaf die datum.
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Naar aanleiding van de hiervoor vermelde prijzenreglementering, heeft de
Prijzendienst van de FOD eind 2014, prijsvastellingsaanvragen ontvangen van importeurs-distributeurs voor meer dan 2.500 soorten hoorapparaten die reeds op de
markt waren. Al deze aanvragen werden binnen de wettelijk voorgeschreven termijn verwerkt door de Prijzendienst in 2015. Op basis van de adviezen van de leden van de Commissie tot regeling der prijzen en van de Prijzencommissie voor de
Farmaceutische Specialiteiten evenals op voorstel van de Prijzendienst, heeft de
minister van Economie beslissingen genomen inzake de maximumprijzen voor al
deze hoorapparaten. De beslissingen van maximumprijzen worden voortdurend genomen door de minister van Economie voor alle nieuwe hoortoestellen die door de
importeurs-distributeurs op de markt worden gebracht.
Het moet evenwel worden opgemerkt dat alleen de groothandelsprijzen van de importeurs-distributeurs onderworpen zijn aan prijzenreglementering en dat hiervoor de
maximumprijzen zijn vastgelegd. De door importeurs-distributeurs gevraagde prijzen
worden verhoogd met de door audiologen gevraagde bedragen voor hun prestatie,
bedragen die niet onder prijscontrole vallen.
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De bedoeling is om voor de audiologen te voorzien in een vergoeding voor de aan de
consument geleverde diensten en prestaties; deze vergoeding zou moet worden vastgesteld door de minister van Sociale Zaken - RIZIV, zodat het vervolgens op termijn
mogelijk moet worden de uiteindelijke maximumverkoopprijs van het hoortoestel aan
de consument vast te leggen.

5.2. Etikettering
Markttoezicht op elektrische apparaten
In België verkochte elektrische en gastoestellen moeten voldoen aan een aantal richtlijnen die de consument zowel qua veiligheid als energieverbruik moeten beschermen.
De FOD Economie voerde in 2015 verschillende campagnes uit op in België verkochte
producten om te controleren of deze voldoen aan deze richtlijnen.
Zo werden campagnes gevoerd om de veiligheid te controleren van onder meer tafelcontactdozen, koffiezetapparaten, kerstlichtjes en elektrische kabels. Door deze
controles kunnen producten die direct of indirect gevaar betekenen voor de consument, uit de handel genomen worden vooraleer zij ongelukken kunnen veroorzaken.
Daarenboven vrijwaart men hierdoor ook het vertrouwen dat in de welbekende CEmarkering wordt gesteld. Deze controles zorgen er ook voor dat fabrikanten geen oneerlijke concurrentie krijgen van fabrikanten of invoerders die de Europese regels en
standaarden met de voeten treden. Ze garanderen met andere woorden een eerlijk
speelveld voor de fabrikanten en een markt met veilige producten.
Energie-etiket
In het kader van het energie-etiket werden vorig jaar ook controles uitgevoerd. Deze
etiketten dragen direct bij tot de promotie van energie-efficiënte toestellen en dus tot
een daling van ons totale elektriciteitsverbruik en van elk gezin individueel. Daarnaast
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creëert het een grotere afzetmarkt voor de technologisch vooruitstrevende producten,
welke voor een deel ook in Belgische bedrijven worden ontwikkeld. Deze controles
verzekeren de correctheid van de informatie op de etiketten, hetgeen belangrijk is
voor zowel de consumenten als de producenten

5.3. Kwaliteit
5.3.1. Normen en conformiteitsbeoordeling
De conformiteitsbeoordeling door een derde partij vergroot het vertrouwen van de gebruiker of de consument in het product, de dienst of de installatie die hij/zij gebruikt.
De conformiteitsbeoordeling is gebaseerd op normen om te bepalen op welke wijze de
beoordelingsinstanties moeten werken en aan welke technische specificaties voldaan
moet zijn. Het vergemakkelijkt ook de toegang tot de buitenlandse markten als de
technische specificaties beschreven worden in de Europese of beter nog de internationale normen.
De transitie naar een duurzame economie vereist een kwalitatieve omkadering. De
conformiteitsbeoordeling wordt dus nog belangrijker. De accreditatie van deze organismen, die eveneens gebaseerd is op internationale normen, versterkt het vertrouwen in de weergegeven duurzame eigenschappen.
5.3.2. Sectorale operator voor normalisatie in het domein van
conformiteitsbeoordeling
De FOD Economie, door het NBN (Bureau voor Normalisatie) goedgekeurd als sectorale operator voor de normalisatiecommissie in het domein van conformiteitsbeoordeling, organiseert de raadpleging van deskundigen om het Belgische standpunt over
het ontwerp van Europese of internationale normen te bepalen. Om bij te dragen tot
de ontwikkeling van een duurzame economie, zorgt de FOD Economie ervoor dat alle
stakeholders betrokken zijn. Ze komen uit het bedrijfsleven, de academische wereld
of maatschappelijke belangenorganisaties (milieu, consumenten , werknemers, ...).
In 2015 heeft deze commissie gewerkt aan de ontwikkeling van 14 normen waarvan 11
werden aangenomen. De catalogus bevat in het domein van de conformiteitsbeoordeling 48 geldende normen.
5.3.3. Accreditatie
Om hun concurrentievermogen te ondersteunen, moeten de ondernemingen aan de
eindgebruikers van hun producten en diensten kunnen aantonen dat deze beantwoorden aan de verwachtingen, zowel inzake kwaliteit en prestatieniveau als inzake naleving van de reglementaire eisen.
De instanties die de overeenstemming van de producten en diensten controleren (laboratoria, inspectie-instellingen, en certificatie-organisaties) spelen derhalve een
primordiale rol. De certificaten die zij afleveren, vormen technische paspoorten die
de toegang van de producten tot de nationale en internationale markten vergemakkelijken en bijdragen tot het toezicht op de markten door de bevoegde autoriteiten.
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De Belgische nationale accreditatie-instelling BELAC beoordeelt de bekwaamheid
van de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling van producten. BELAC helpt aldus het vertrouwen tussen alle actoren van de keten, van producent tot verbruiker/
consument te versterken en het vrije verkeer van de producten en diensten te vergemakkelijken met het oog op “tested/inspected/certified once, accepted everywhere”.
BELAC werkt op een wettelijke basis en de accreditaties worden uitgereikt na evaluaties volgens criteria die op internationaal niveau worden aanvaard. Overeenkomstig
de bepalingen van de verordening EG 765/2008 over accreditatie, is BELAC de enige
actieve accreditatie-instantie op Belgisch niveau en kan ze dus alle technologische
sectoren bestrijken.
Tot nu toe heeft BELAC meer dan 400 instellingen voor de conformiteitsbeoordeling
geaccrediteerd in zeer uiteenlopende domeinen zoals de kwaliteit van de voedingsmiddelen of van bouwproducten, de veiligheid van heftoestellen en drukapparatuur,
de prestaties van medische laboratoria en de milieucontroles. De Belgische ondernemingen kunnen in België aldus direct de betrouwbare partners vinden om de conformiteitsbeoordelingen te verwezenlijken die voor hen noodzakelijk zijn.
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BELAC is bijzonder actief in de gereglementeerde sectoren, op verzoek van de bevoegde overheden. Deze eisen een accreditatie als bewijs van bekwaamheid van de
instellingen voor conformiteitsbeoordeling die kandidaat zijn voor een nationale erkenning of een kennisgeving ten opzichte van de Europese reglementeringen.
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BELAC neemt actief deel aan de discussies op internationaal niveau binnen een aanpak van benchmarking en is ondertekenaar van de overeenkomsten van wederzijdse
erkenning tussen accreditatie-instanties, zowel op Europees als op wereldniveau. De
certificaten en de verslagen van de instanties die door BELAC worden geaccrediteerd,
genieten aldus van een brede erkenning op de markten.
5.3.4. Biobrandstoffen
In 2015 werd de controle op de naleving van de verplichtingen inzake bijmenging met
biobrandstoffen in fossiele brandstoffen verdergezet. Dit gebeurde in het kader
van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes
duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten
bevatten. Eens alle elementen ter beschikking staan van de
overheid in de loop van het eerste kwartaal van dit jaar kan
de jaarlijkse evaluatie worden uitgevoerd.
In parallel werd de behandeling van de overtredingsdossiers voortgezet in het kader van de vorige wet van
22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging.
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Overigens werd de wet van 17 juli 2013 gewijzigd bij wet van 26 december 2015 naar
aanleiding van het arrest van 7 mei 2015 van het Grondwettelijk Hof.

5.4. Veiligheid
5.4.1. Normen en veiligheid
Normen zijn een essentiële aanvulling op de regelgeving inzake veiligheid van producten en diensten. In feite bepaalt het Europese wetgevende kader, waarop de Belgische
wetgeving grotendeels gebaseerd is, dat de regelgeving enkel de essentiële veiligheidseisen bevat, welke zeer ruim zijn. Deze eisen worden vertaald in technische specificaties in de normen. Het gebruik van een norm geeft een vermoeden van overeenstemming met de eisen gesteld door de norm.
Deze methode laat toe om de wetgeving snel aan te passen aan de technologische
ontwikkelingen en om beter in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen alsook
op de toenemende eisen voor duurzaamheid. De normen vergemakkelijken ook de
conformiteitsbeoordeling en het markttoezicht.
5.4.2. Sectorale operator voor normalisatie in de domeinen van speelgoed en van
kinderverzorgingsartikelen
De FOD Economie, door het NBN (Bureau voor Normalisatie) goedgekeurd als sectorale operator voor de normalisatiecommissie in de domeinen van speelgoed en
van kinderverzorgingsartikelen, organiseert de raadpleging van deskundigen om het
Belgische standpunt over het ontwerp van Europese of internationale normen te bepalen. Om bij te dragen tot de ontwikkeling van een duurzame economie, zorgt de FOD
Economie ervoor dat alle stakeholders betrokken zijn. Ze komen uit het bedrijfsleven,
de academische wereld of maatschappelijke belangenorganisaties (milieu, consumenten , werknemers, ...).
In 2015 hebben de commissies betreffende speelgoed en kinderverzorgingsartikelen
gewerkt aan de ontwikkeling van respectievelijk 27 en 8 normen waarvan er respectievelijk 12 en 5 werden aangenomen. De catalogus bevat 27 geldende normen over
veiligheid van speelgoed en 9 over kinderverzorgingsartikelen.
5.4.3. Veiligheid van producten en diensten
De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat veilige
producten en diensten ter beschikking gesteld worden van professionele gebruikers
en consumenten. Zowel via een reactief beleid op incidenten, ongevallen, klachten, …
als via routinecontroles en geplande controlecampagnes is de aanwezigheid van de
toezichthouder gedurende het ganse jaar gegarandeerd.
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Enerzijds worden consumenten en werknemers beschermd tegen niet-conforme en/
of gevaarlijke producten, anderzijds worden ondernemingen beschermd tegen oneerlijke concurrentie van degenen die zich niet aan de regels houden.
Door corrigerende maatregelen op te leggen zoals o.a. het uit de handel nemen of
het terugroepen van producten, het stilleggen van bepaalde dienstverleningen en het
toepassen van proportionele sancties, wordt een bijdrage geleverd tot een duurzame
economie en wordt het concurrentievermogen van onze ondernemingen versterkt.
Ons toezicht draagt ertoe bij dat er meer veilige en conforme producten en diensten
op de markt aangeboden worden waardoor de gebruikers een langere gebruiksduur
kunnen genieten dan bij kwalitatief minderwaardige goederen en diensten of deze die
teruggeroepen of stopgezet worden. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu (minder grondstoffenverbruik, minder afval), de gezondheid, goede werkomstandigheden
en het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
5.4.4. Veiligheid van de installaties voor vervoer via leidingen van gasachtige en
andere producten
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De afdeling Vergunningen en Nieuwe Technologieën van de Algemene Directie Energie
is verantwoordelijk voor het hoog toezicht en de reglementering op de veiligheid van
het vervoer van gas- en andere producten langs leidingen.
De veiligheidsvereisten voor de installaties voor vervoer via leidingen van gasachtige
en andere producten worden thans opgenomen in meerdere toepassingsbesluiten van
de wet van 12 april 1965 (wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen), die specifiek zijn voor vervoerde producten.
Een herziening van deze wettelijke basis is aan de gang sinds 2012. Het doel van deze
herziening is rekening te houden met de technologische vooruitgang op dit gebied,
met de normering en de internationale standaarden, evenals met een aantal elementen die aan het licht zijn gekomen in het proces volgend op de ramp in Gellingen. Het
ontwerp van herziening omvat alle vormen van gasvormige producten die momenteel
beoogd worden door de gaswet (zoals aardgas, zuurstof, vloeibare koolwaterstoffen of
vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen, enz.) om een gemeenschappelijke regelgevende basis voor alle producten te verkrijgen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Algemene Directie Energie, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid,
de Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline en van de erkende controleorganisaties (Apragaz en Vinçotte). Het doel is om het herzieningsproces in 2016 af
te ronden.
De belangrijkste elementen van de veiligheidsvereisten worden opgenomen in het
nieuwe koninklijk besluit (gemeenschappelijk voor alle producten die vallen onder de
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wet van 12 april 1965). De meer technische details komen in verwante teksten (technische codes), waarnaar het koninklijk besluit zal verwijzen.
5.4.5. Veiligheid van de distributie-installaties van aardgas
De afdeling Vergunningen en nieuwe Technologieën van de Algemene Directie Energie
is verantwoordelijk voor het hoog toezicht en de regelgeving op de veiligheid van distributie-installaties van aardgas door middel van pijpleidingen.
De veiligheidsvereisten voor de distributie-installaties van het vervoer van gasachtige
en andere producten via pijpleidingen zijn thans vervat in het koninklijk besluit van 28
juni 1971 overeenkomstig de wet van 24 december 197012.
Een herziening van deze reglementaire basis werd gestart in 2015. De herziening
van deze reglementaire basis voor de veiligheid van de distributie van aardgas
beoogt de reglementaire basis te verduidelijken en te harmoniseren wat betreft
de veiligheid van het distributienet ten aanzien van de reglementaire basis voor
transport. Deze herziening maakt het mogelijk om de technische en reglementaire
consistentie te behouden met het oog op het verzekeren van de openbare veiligheid
door de veiligheid van de netwerken en bij dezelfde gelegenheid de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De werkzaamheden maken het ook mogelijk om rekening te houden met de technologische vooruitgang ter zake en met het normeren
en de internationale standaarden op dit gebied. Deze herziening gebeurt op basis
van een filosofie die vergelijkbaar is met die van de werkgroep voor de herziening
van de reglementaire basis voor de veiligheid van de transportinstallaties. Deze
herziening steunt in het bijzonder op de technische notities die reeds beschikbaar
zijn via met name de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG). Er
wordt geraamd dat een periode van minimaal twee jaar nodig is om, in samenwerking met de verschillende gewesten, een volledige herziening van de regelgeving
op punt te stellen.
De belangrijkste elementen van de veiligheidsvereisten zullen opgenomen worden in
het nieuwe koninklijk besluit. De meer technische details komen in de bijlagen (technische codes), waarnaar het koninklijk besluit zal verwijzen.
De opgerichte werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Algemene
Directie Energie, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en Synergrid (Federatie
van Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België).
12

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, en
Wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van gasdistributie-installaties.
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5.4.6. Veiligheid van de elektriciteitsinfrastructuur
De afdeling Controle en Infrastructuur van de Algemene Directie Energie is bevoegd
voor de veiligheid van de elektriciteitsinfrastructuur.
De veiligheidseisen voor de elektriciteitsinfrastructuur in België zijn vastgelegd in het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Het AREI omvat 279 artikels en is van toepassing voor zowel huishoudelijke en niet-huishoudelijke laagspanningsinstallaties, hoogspanningsinstallaties en installaties voor het transport en de
distributie van elektrische energie.
Om de gebruiksvriendelijkheid van het AREI te verbeteren, de regelgeving te richten naar
zijn doelpubliek en de structuur van het AREI gelijklopend te maken met de desbetreffende internationale normen, werd er gestart met een herstructurering van het AREI.
Deze herstructurering omvat de opdeling van het AREI in drie delen, namelijk:
• Boek I: Laagspanningsinstallaties;
• Boek II: Hoogspanningsinstallaties;
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• Boek IIl: Transport en distributie van elektrische energie.
In 2015 werd het ontwerp van boek II en boek III gefinaliseerd. Het is de bedoeling om
in de eerste helft van 2016 nog enkele wijzigingen (quick-wins) in deze ontwerpen op
te nemen en gedurende de tweede helft van 2016 voor de drie boekdelen de nodige
gunstige adviezen te bekomen.
De inwerkingtreding van het nieuwe AREI is voorzien voor het voorjaar 2017.
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5.5. Metrologie
5.5.1. Juist meten aan het tankstation
De consument verwacht dat het aantal liters dat na een tankbeurt op het display van
de brandstofpomp wordt vermeld, overeenstemt met de werkelijk afgeleverde hoeveelheid. Juist en betrouwbaar meten draagt immers bij tot een
evenwichtige en duurzame economie.
Het meten van de juiste hoeveelheid is een technisch complexe aangelegenheid en verschillende parameters kunnen
de meting beïnvloeden. In België vereist de regelgeving
bovendien dat het volume dat op het display wordt aangegeven, overeenstemt met het volume bij 15°C. Dit wil
zeggen dat de meetinstallatie van de brandstofpomp
de getankte hoeveelheid omrekent naar het volume
dat ze zou hebben bij een temperatuur van 15°C. Deze
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verplichting werd onder meer ingevoerd om de totale hoeveelheden van de in België
verhandelde brandstoffen nauwkeuriger te kunnen opvolgen. Al de individuele hoeveelheden zijn nu immers uitgedrukt in een genormaliseerde eenheid en men moet
niet langer rekening houden met temperatuurschommelingen op het ogenblik van de
aflevering.
De brandstofpompen van de tankstations en de technische onderdelen ervan worden
regelmatig onderworpen aan een keuring of controle. Om het toezicht uit te voeren
rekent onze FOD niet enkel op de experten van de controlediensten van de afdeling
Metrologie. Ongeveer 20 geaccrediteerde privékeuringsinstellingen werden erkend
om, onder toezicht van de afdeling Metrologie, de herijk van brandstofpompen uit
te voeren. Bij de herijk wordt nagegaan of de meetinstallatie correct en voldoende
nauwkeurig werkt. Als er technische gebreken zijn of de meetfouten groter zijn dan de
wettelijk toegelaten toleranties, dan moet de brandstofpomp onmiddellijk uit gebruik
worden genomen door de exploitant van het tankstation. De pomp wordt dan voorzien
van een rood vignet: het “afkeuringsmerk”. In de andere gevallen, als de brandstofpomp correct en nauwkeurig meet, dan wordt dit aangegeven door het aanbrengen
van een groen vignet of “aanvaardingsmerk”.
In 2015 werden nagenoeg 36.000 brandstofpompen bezocht door onze controlediensten of door een erkende keuringsinstelling voor een controle of een herijk.
Grafiek 1. Aantal gecontroleerde brandstofpompen in 2015

Het overgrote deel van de bezochte brandstofpompen werd tijdens de controle of na de
herijk in orde bevonden. Slechts een beperkt aantal werd uit gebruik genomen. In bepaalde gevallen werd door onze controledienst een officiële waarschuwing afgeleverd
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aan de eigenaar of de exploitant van het tankstation, met de aanmaning om het nodige
te doen om de brandstofpomp in overeenstemming te brengen met de reglementaire
eisen. Indien aan de waarschuwing geen gepast gevolg wordt gegeven, dan stellen de
inspecteurs van onze FOD een proces-verbaal op met een administratieve boete.
Grafiek 2. Controles uitgevoerd door de Afdeling metrologie
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In 2015 behandelden de controlediensten van de Afdeling Metrologie eveneens 13
klachten afkomstig van consumenten die vermoedden dat de meting aan de brandstofpompen niet correct gebeurde. Al deze klachten werden onderzocht en slechts in
2 gevallen bleek de klacht terecht te zijn.

5.6. Strijd tegen fraude
5.6.1. Bestrijding van namaak en piraterij van rechten van intellectuele eigendom
1. Waarom namaak en piraterij bestrijden?
Namaak is een verschijnsel dat zich uitbreidt, geen enkele economische sector ontziet
en zowel consumenten als ondernemingen treft. Voorwerpen die andere imiteren of
kopiëren, misleiden de consument: ze zijn niet enkel goedkoper, maar ook van minder goede kwaliteit. Sommige nagemaakte producten houden een gevaar in voor de
gezondheid of de veiligheid van de consumenten. Namaak is schadelijk voor de in-
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vesteringen in onderzoek en ontwikkeling door ondernemingen, leidt tot oneerlijke
concurrentie en vormt aldus een daad die indruist tegen eerlijke handelsgebruiken.
Vroeger ambachtelijk, nu georganiseerd in de vorm van echte industriële kopieer- en
imitatie-industrie, is namaak een fenomeen van wereldwijde omvang geworden dat
de ondernemingen die het best geplaatst zijn op de markt aanvalt en destabiliseert.
De kleine, clandestiene ateliers hebben plaatsgemaakt voor een echte industrie die is
uitgerust met hightechinstallaties en over een complex distributienetwerk beschikt.
Tegenwoordig komen de namaakproducten soms zelfs vóór de “authentieke” goederen op de markt.
Namaak levert duidelijk hogere winstmarges op dan andere misdrijven. Daarbij lopen
de daders slechts een klein risico gevat te worden, en zijn de sancties nog relatief miniem. Deze situatie, die gekenmerkt wordt door de ratio “low risk/high return”, doet
experts vermoeden dat namaak en piraterij op termijn de favoriete financieringsbronnen kunnen worden van de georganiseerde misdaad en van terroristische groeperingen. De strijd tegen deze vorm van fraude is dus prioritair, zowel om de bescherming
van de consument te verzekeren, als om ondersteuning te bieden aan de ondernemingen en een eerlijke concurrentie op de markt te waarborgen.
De acties kunnen worden ingedeeld al naargelang ze betrekking hebben:
• op de illegale markt van namaak, d.w.z. kopieën van een product, een dienst, een
naam beschermd door een intellectueel-eigendomsrecht (octrooi, merk, auteursrecht, tekening, model, …);
• of op piraterij, d.w.z. zonder dat de intellectuele-eigendomsrechten werden betaald.
2. Het Belgische model: de wetsbepalingen en de gecoördineerde aanpak van de
controles
Boek XI van het Wetboek van economisch recht over de intellectuele eigendom en
boek XV van het Wetboek van economisch recht over de rechtshandhaving stellen de
titularissen van een intellectueel-eigendomsrecht en de overheid doeltreffende bestrijdingsmiddelen ter beschikking. Zij liggen in het verlengde van de Europese douanereglementering en breiden de repressie van niet alleen namaak van merken, maar
ook van andere inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten, zoals tekeningen en
modellen, uitvindingsoctrooien en auteursrechten, uit tot de Belgische interne markt.
De Economische Inspectie en de Douane kunnen administratieve transacties voorstellen. Die mogelijkheid werd ingevoerd om de parketten te ontlasten van de behandeling
van de voornamelijk lichtere inbreuken. De procedure mag enkel worden aangewend
indien de benadeelde partij ervan afziet klacht in te dienen en de overtreder vrijwillige
afstand doet van de inbreukmakende goederen.
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3. Gecoördineerde aanpak van de strijd tegen namaak en piraterij – “Samenwerking
is de sleutel tot succes”
Het Wetboek van economisch recht voorziet in een coördinatie tussen de controleoverheden (Douane, Economische Inspectie en federale politie). Er werd een subwerkgroep
“Coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij” opgericht in de Interministeriële
Economische Commissie, de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van
de Fraudebestrijding in de Economische sectoren (ICCF). Ook vertegenwoordigers van
de FOD Justitie, een magistraat van het parket-generaal, het FAVV (voedselveiligheid) en
het FAGG (geneesmiddelen), vertegenwoordigers van de FOD Financiën en van de federale politie maken er deel van uit. Op termijn zou een ontwerp van koninklijk besluit de
coördinatie van de strijd tegen namaak moeten institutionaliseren. Er zou ook een jaarverslag moeten komen over de samenwerking op het terrein tussen controleoverheden.
De acties die worden ondernomen komen er ofwel op eigen initiatief (controles op
openbare markten, kermissen en beurzen, in nachtwinkels, …), of worden gecoördineerd samen met de andere bevoegde instanties, of zijn reacties op klachten van
professionals, verenigingen, parketten, particulieren, andere FOD’s, enz.
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4. Markante acties van de cel namaak in 2015
Van januari tot december 2015 werden een 50-tal acties uitgevoerd in samenwerking
met andere controle-instanties. Hierna volgen bij wijze van voorbeeld een aantal van
de gekozen doelen en resultaten van 2015:
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Magazijnen en garageboxen
Het voorbije jaar werden opnieuw een aantal dossiers geopend die aanleiding gaven
tot zoekingen in garageboxen en magazijnen. Deze boxen worden vaak gehuurd met
een valse identiteit en worden cash betaald om de anonimiteit te garanderen. Er werden duizenden paren schoenen, veel kleding en parfums aangetroffen die wellicht
bedoeld waren om verkocht te worden op markten of in kleine winkeltjes.
Namaakverkopers op socialenetwerksites
Ook dit jaar werden verscheidene dossiers geopend naar aanleiding van klachten over personen die via socialenetwerksites namaakproducten verkopen. Dit is een steeds vaker
voorkomend fenomeen. Men kan in gesloten groepen
een grote hoeveelheid geïnteresseerde consumenten
bereiken en denkt schuil te kunnen gaan achter de
anonimiteit van het internet.
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Designlampen nagemaakt
De producent van een bepaald type designlampen stelde vast dat zijn product gekopieerd en op grote schaal verkocht werd in enkele Belgische tuin- en doe-het-zelfwinkels. Na controle in enkele filialen en een bezoek aan de hoofdzetel van de firma werd
door onze dienst de inbreuk vastgesteld en werden een 5.000-tal van deze lampen van
de Belgische markt gehaald.
Inbeslagname van namaakartikelen op de markt aan de slachthuizen van Anderlecht
Op 8 mei werd op de markt op de terreinen van het slachthuis van Anderlecht een controle uitgevoerd door meerdere onderzoeksdiensten. Die controle heeft ertoe geleid
dat de Economische Inspectie bijna 15.000 namaakproducten in beslag heeft genomen en dat een tiental processen-verbaal werden opgesteld.
Groot netwerk van namaakverkopers opgerold
In oktober is de FOD Economie, na langdurig voorbereidend onderzoek, erin geslaagd
een groot netwerk van namaakverkopers op te rollen. De reële verkoopwaarde van de
in beslag genomen goederen bedraagt meer dan drie miljoen euro.
Een van de opslagruimtes was ingericht als werkatelier. Gewone ongemerkte handtassen werden hier voorzien van bekende luxelabels. In het atelier werden duizenden
valse labels en etiketten aangetroffen, die bedoeld waren om aan de producten genaaid te worden.
Deze namaakgoederen werden door verschillende verkopers aan de man gebracht. De identificatie van enkele verkopers door de Economische Inspectie van
de FOD Economie maakte het mogelijk om het netwerk in kaart te brengen, met
de inbeslagnames tot gevolg. Het dossier is nu in handen van het Parket van
Brussel.
Markt Tessenderlo
Tijdens twee controles op een gekende markt in Tessenderlo werden duizenden namaakproducten aangetroffen. 1 handelaar bood handtassen aan waar geen merknaam op terug te vinden was. Na grondige controle van de stand werden honderden
labels aangetroffen van een gekend handtassenmerk. Wanneer een klant een – op het
eerste gezicht gewone – handtas wilde kopen, bevestigde de standhouder deze labels
aan de handtas, waardoor de tas ter plaatse in een namaakdesignerhandtas werd
omgetoverd.
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Namaaksmartphones en -onderdelen
In 2015 voerde de Economische Inspectie verschillende onderzoeken naar namaaksmartphones en –smartphone-onderdelen. In deze sector werd er vastgesteld dat er
zowel door reguliere handelszaken als door geheel illegale ondernemingen namaak
werd verkocht of geproduceerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om namaakaccessoires
of namaak-vervangonderdelen.
Zowel bij een groothandel in smartphone-onderdelen als bij verschillende detailhandelaars werden er producten aangetroffen waarop de merknaam was afgeplakt. Dit
kennelijk om vaststellingen van inspectiediensten te bemoeilijken. Bij de illegale ondernemingen werden er tevens aanzienlijke geldstromen naar het buitenland in kaart
gebracht. Bovendien wezen verschillende elementen op een verwevenheid tussen de
verkoop van namaakgoederen en andere criminele activiteiten.
Namaakwaspoeder
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Ook dit jaar werd vastgesteld dat er nog steeds namaakwaspoeders in omloop zijn. In
samenwerking met de Douane kwam de Economische Inspectie een leverancier op
het spoor die aan kleine buurtwinkels namaakwaspoeder verkocht in verpakkingen
van 600 gram. Bij een controle ter plaatse bij de leverancier werden 3.860 dozen met
namaakwaspoeder aangetroffen.
Gecontroleerde bestelwagen leidt naar depots vol namaak in Nederland
Tijdens een grenscontrole werd door de wegpolitie van Antwerpen een gehuurde bestelwagen gestopt vol met namaakgoederen afkomstig uit Nederland. Wegens intracommunautaire handel werd het dossier overgemaakt aan onze diensten voor verder
gevolg.
Na grondig onderzoek werden verschillende opslagplaatsen, woningen en winkels te
Brussel gecontroleerd waar opnieuw grote hoeveelheden namaak werden aangetroffen.
Aangezien er linken naar Nederland werden gevonden, werd er nauw samengewerkt
met de Nederlandse Belastingdienst/FIOD. Dankzij de informatie overgemaakt door
de Economische Inspectie werd een enorme hoeveelheid namaakgoederen aangetroffen in een opslagplaats in Nederland.
Duurzame “vernietiging” van namaakgoederen
De Economische Inspectie wordt in namaakdossiers geconfronteerd met grote hoeveelheden in beslag genomen producten die vernietigd moeten worden. Het gaat om
de meest uiteenlopende productcategorieën: van vloeibaar wasmiddel tot hoofdtele-
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foons. Om de druk op het milieu zo laag mogelijk te houden, tracht de Economische
Inspectie, in samenwerking met de merkhouders, zo veel mogelijk op een duurzame
manier te vernietigen.
Het overgrote deel van de te vernietigen goederen wordt afgevoerd naar een demontagewerkplaats. Dit is een beschutte werkplaats waar de werknemers de goederen
volledig demonteren tot er enkel nog grondstoffen overblijven. Bij een hoofdtelefoon
in verpakking bijvoorbeeld wordt de kartonnen verpakking verwijderd, de hoofdtelefoon volledig uit elkaar gehaald en de elektrische bedrading gestript zodat enkel nog
papier, plastic, metaal en koper overblijven. Deze grondstoffen worden dan opnieuw
gebruikt om producten van te maken.
5.6.2. De beteugeling van fraude op het internet
Operatie “In Our Sites”
De FOD Economie en de Douane namen deel aan een internationale actie (“In Our
Sites VI”) van Interpol om websites die namaakproducten verkopen ontoegankelijk te
maken. De consumenten die deze websites willen bezoeken, hebben geen toegang
meer tot de site of krijgen een informatiepagina te zien met uitleg over deze actie voor
de strijd tegen namaak.
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Voor België werden 411 gecontroleerde websites met domeinnamen die eindigen op
“.be” of “.eu” geblokkeerd, waarvan 328 door de FOD Economie en 83 door de Douane.
Hoewel de domeinnamen eindigen op “.be” of “.eu”, worden deze websites niet in ons
land beheerd.

• ze pleegden stuk voor stuk inbreuk op de openbare orde (ze boden namaakgoederen aan, terwijl ze zich als het oorspronkelijke merk voordeden);
• ze veroorzaakten oneerlijke concurrentie ten opzichte van de legitieme
ondernemingen;
• ze tastten de belangen van de consumenten zwaar aan (de
consument ontvangt de goederen niet, want die worden bij
de Douane in beslag genomen en de consument moet
betalen voor de vernietiging ervan, …);
• ze specificeerden de identiteit niet van de verantwoordelijke van de website (terwijl iedere handelaar
verplicht is om zich duidelijk te identificeren op zijn
website).
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De geblokkeerde websites pleegden inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten
van verschillende merkhouders. De websites vertoonden verschillende inbreuken:

Deze vier inbreuken waren voldoende om de domeinnamen te schrappen, de enige
mogelijke actie die de overheden kunnen ondernemen. Deze actie verliep in goede samenwerking met de registrars, dit zijn ondernemingen die instaan voor de registratie
van internetdomeinnamen.
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De strijd tegen het illegale downloaden.
De FOD Economie en de toenmalige Belgian Anti-piracy Federation (BAF, nu BEA)
hebben op 17 oktober 2012 een samenwerkingsakkoord ondertekend om de strijd tegen piraterij en namaak op internet op te voeren.
Tot dan richtte de Economische Inspectie haar aandacht voornamelijk op het aanbod
van materiële namaakvoorwerpen op het internet, en niet zozeer op het ter beschikking stellen van beschermde digitale inhouden. Bij gebrek aan informatie van de rechtenhouders over de identiteit van de aanbieders aan wie ze al dan niet machtigingen
hebben gegeven, is het dan ook moeilijk voor de Economische Inspectie om te weten
of er al dan niet inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.
De Belgian Anti-piracy Federation veranderde eind 2014 van naam en heet nu de
Belgian Entertainment Association (BEA). BEA is een vzw die in België en Luxemburg
strijdt tegen namaak en piraterij van de werken van haar leden. Die leden zijn producenten en uitvoerders van films, muziek en videogames. Daartoe gaat de federatie
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onder meer op het internet op zoek naar personen die de intellectuele-eigendomsrechten van haar leden schenden.
In die context hebben de Economische Inspectie en de BEA een akkoord gesloten
en op 8 januari 2015 vernieuwd, over de modaliteiten van hun samenwerking, om de
middelen, de technische middelen, de kennis en de onderzoeksbevoegdheden van
hun organisatie zo goed mogelijk te benutten bij de verwezenlijking van hun doelstellingen.
De informatie die de BEA verzamelt tijdens de uitoefening van haar taken kan de basis
vormen voor een doorgedreven onderzoek door de FOD Economie.
Nieuwe “duurzame” vormen van ondernemen op het internet
Een deel van de handelaars die hun producten op die elektronische platformen te
koop aanbieden, houdt zich niet aan de reglementering die op elke beroepsverkoper van toepassing is. De cel “Internetbewaking” heeft zich dan ook toegelegd op het
bloeiende fenomeen van het gebruik van veilingplatformen door personen die zich
uitgeven voor “particulieren”, maar die in feite handelstransacties verrichten buiten
het gebied van de economische reglementering om.
In 2015 hebben we nieuwe platformen zien opduiken, gebaseerd op het concept
van de collaboratieve economie. Dit nieuwe economische model heeft de aandacht getrokken van de cel Internetbewaking en blijft ook de komende maanden
prioritair en het middelpunt van de besprekingen. Er werden controles gewijd
aan het fenomeen “foodsharing”. Heel wat particulieren bieden maaltijden te
koop aan via de sociale media of via platformen die de koks en de klanten met elkaar in contact brengen. Als dat gebeurt op professionele basis, moet de persoon
de economische reglementering volgen en een ondernemingsnummer aanvragen. Ook moet hij de wetgeving op de voedselveiligheid, die de bevoegdheid is van
het FAVV, respecteren.
Het “foodsharing”-concept kadert zeker in de duurzame economie, maar de regels
moeten worden nageleefd.
5.6.3. De diamantsector
De diamantsector is een economisch zeer belangrijke sector voor België. Dit blijkt uit
de cijfers van de in- en uitvoer van diamant, maar ook uit het aantal actieve diamanthandelaren (ongeveer 1.600). De Belgische in- en uitvoer van diamant was in 2015
goed voor een omzet van ongeveer 44 miljard euro.
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De dienst Vergunningen van de AD Economische Analyses en Internationale Economie
is bevoegd voor het toezicht op de handelingen gesteld in de diamantsector in België.
Dit toezicht houdt in:
• registratie van diamanthandelaren;
• fysieke inspectie van zendingen diamant die ingevoerd of uitgevoerd worden (centralisatie van de formaliteiten in Diamond Office);
• verplichte jaarlijkse aangifte van de voorraden en de bedrijvigheid.
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De dienst Vergunningen is ook bevoegd voor de implementatie van het “Kimberley
Process Certification Scheme” voor de internationale handel in ruwe diamant (KPCS).
Het Kimberley Process is een vrijwillig samenwerkingsverband dat bestaat sinds 2003
tussen internationale overheden, de diamantindustrie en ngo’s om de handel in conflictdiamanten aan banden te leggen. Iedere zending ruwe diamant die internationaal
verhandeld wordt tussen de deelnemende landen, moet vergezeld zijn van een geldig Kimberley-Processcertificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het exporterend land. Het land van import controleert zowel het certificaat als de zending
en bevestigt vervolgens de ontvangst van de zending aan de exportautoriteit in het
land van herkomst. Maandelijks worden de gegevens van ontvangen en uitgereikte
KP-certificaten gerapporteerd aan de Werkgroep Statistieken.
Het KP telt 52 deelnemers die samen 79 landen vertegenwoordigen. De Europese
Commissie vertegenwoordigt de lidstaten van de Europese Unie. Het Kimberley
Process komt twee keer per jaar samen om de stand van zaken, de naleving van
de KPCS-bepalingen en de toekomstige perspectieven te bespreken. Binnen het
Kimberley Process streeft de dienst Vergunningen naar een uniforme toepassing van
de regels op internationaal niveau door alle deelnemende landen. In dat verband hebben de medewerkers in 2015 een actieve bijdrage geleverd aan de besprekingen en
onderhandelingen in het kader van handhavingsmechanismen op internationaal vlak.
De naleving van de KPCS-regulering door de verschillende deelnemende landen
wordt opgevolgd via een peerreviewsysteem. De Europese Unie heeft in
september 2015 een Peer Review Visit ontvangen. Als grootste van de
zes bevoegde autoriteiten in de EU heeft de dienst Vergunningen
een belangrijke bijdrage geleverd om deze Review Visit tot een
goed einde te brengen. Het rapport van dit bezoek is pas in de
loop van 2016 beschikbaar. Een medewerker van de dienst
heeft eveneens in september 2015 deelgenomen aan de
Review Visit aan de Verenigde Arabische Emiraten.
De dienst Vergunningen heeft in 2015 in totaal 9.878
vergunningen uitgereikt voor de in- en uitvoer van di-
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amant. Op basis van deze vergunningen werden in totaal 119.856 (48.639 invoer en
71.217 uitvoer) zendingen diamant gecontroleerd tijdens de uitoefening van de controletaken in Diamond Office, dat fungeert als douanekantoor voor de formaliteiten. Voor
de zendingen ruwe diamant werden bij invoer 9.766 Kimberley-Processcertificaten en
bijhorende zendingen gecontroleerd. Voor uitvoer werden 26.063 zendingen ruwe diamant gecontroleerd en van een KP-certificaat voorzien.
Het toezichtsysteem in de diamantsector en de bijhorende onderzoeken die ingesteld
worden, hebben als doel de fraude te bestrijden en dus de eerlijke concurrentie te
vrijwaren. Op internationaal niveau zorgt de dienst ervoor dat het Belgische toezichtsysteem als beste praktijk in de verf gezet wordt en streeft ze mee naar een gelijk
speelveld in andere diamantcentra, door middel van presentaties, zowel nationaal als
internationaal.
Sinds 2006 is de dienst Vergunningen ook toezichthoudende overheid voor de toepassing van de anti-witwaswetgeving. Zijn rol is vooral gericht op preventie. De diamanthandelaars bezorgen de dienst ieder jaar een activiteitenverslag, waaruit moet
blijken welk cliëntacceptatiebeleid iedere firma voert. Het is in hun belang dat ze bij
iedere handelstransactie hun klant/leverancier identificeren, verdachte handelingen
traceren en de bevoegde diensten verwittigen (witwasverrichtingen, financiering terrorisme, cashtransacties boven 3000 euro…). In een samenwerkingsovereenkomst
met de Economische Inspectie worden gezamenlijke controles ter plaatste bij de diamanthandelaren ingesteld om na te gaan of de verplichtingen in het kader van de
preventieve antiwitwaswetgeving en de uitvoeringsmodaliteiten nageleefd worden. In
2015 werden 35 controles uitgevoerd, een tweede reeks van 30 loopt van december
2015 t.e.m. 29 februari 2016.
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6. Bemiddeling
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Onze FOD heeft tot opdracht “de controle op de toepassing van de economische reglementeringen en de informatie, de preventie en de bemiddeling tegenover de betrokken tussenkomende partijen.”13
Met “bemiddeling” wordt elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) bedoeld, ongeacht de benaming, de graad van betrokkenheid van de derde die met de procedure belast is en het al dan niet dwingende karakter van het bereikte akkoord: bemiddeling in strikte zin, maar ook verzoening, arbitrage of de functie van ombudsman.
De FOD Economie is zich ervan bewust dat de consumenten en ondernemingen hun
eventuele geschillen snel, flexibel en met weinig kosten willen oplossen. Daarom steunt,
promoot en onderneemt de FOD initiatieven die aan die doelstelling tegemoetkomen.
Dankzij dergelijke instrumenten kan het vertrouwen van alle actoren in de markt van
goederen en diensten versterkt worden, zowel op federaal niveau als grensoverschrijdend. Bemiddeling is een stuk goedkoper en sneller dan gerechtelijke procedures.

6.1. Belmed of de onlinebeslechting van
consumentengeschillen
In 2007 heeft het Directiecomité van de FOD Economie de Economische Inspectie verzocht een platform op te richten voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen. De tool heeft het licht gezien in 2011.

13

Artikel 2, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 25.02.2002 (BS 05.03.2002) houdende oprichting
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
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Het platform Belmed geeft enerzijds algemene informatie over de buitengerechtelijke
beslechting van geschillen en biedt anderzijds de mogelijkheid om online bemiddelingsprocedures te voeren in een beveiligde ruimte met de hulp van neutrale derden
die de kwaliteitscriteria respecteren die werden vastgelegd door een Europese richtlijn. In dit bijzondere geval komt de FOD Economie niet rechtstreeks tussen in het
markttoezicht, maar stelt hij de marktspelers een tool ter beschikking die het mogelijk maakt een einde te maken aan geschillen.
Deze aanpak is vooral gericht op kleine consumentengeschillen tussen een consument
en een beroepsverkoper, met inbegrip van grensoverschrijdende geschillen tussen een
consument uit een van de lidstaten van de Europese Unie en een onderneming die is
ingeschreven in de KBO. Sinds 26 februari 2014 kan Belmed ook gebruikt worden voor
economische b2b-geschillen, waardoor ondernemingen en zelfstandigen worden aangemoedigd om gebruik te maken van ADR (Alternative Dispute Resolution) in plaats van
naar de rechtbank te stappen of er gewoonweg van af te zien hun rechten te verdedigen;
dat ligt in de lijn van de verwachtingen uit de algemene beleidsnota van de minister.
Twee voorbeelden van de Belmed-aanpak:
• De materialen die een aannemer heeft besteld, werden niet geleverd, hoewel hij
een voorschot heeft betaald;
• De zaakvoerder van een kledingwinkel heeft de zomercollectie niet ontvangen, terwijl het seizoen al begonnen is.
De tool wordt beheerd door de Economische Inspectie, die op geen enkel moment de
betrokken partijen kan identificeren. Bij het invoeren van een bemiddelingsaanvraag
worden er echter automatisch anonieme gegevens over de betrokken activiteitensector en de aard van het geschil gegenereerd. Op die manier kan de Economische
Inspectie dus de spanningsvelden op de markt waarnemen zonder de vertrouwelijkheid van de bemiddelingsprocedure te schenden en de doeltreffendheid meten van de
duur en het slaagpercentage van de procedures.
Het platform Belmed voert niet zelf de bemiddeling, maar doet een beroep op competente en professionele partners waarmee het een samenwerkingsprotocol heeft
afgesloten. De partners van Belmed zijn:
• een bij de Europese Commissie genotificeerd ADR-orgaan en/of sinds 1 juni 2015
een gekwalificeerde entiteit die voorkomt op de lijst op de site van de FOD Economie
(economische b2c-geschillen). Alle ombudsdiensten die het Directiecomité van de
Consumentenombudsdienst vormen, zijn partners van Belmed, met uitzondering
van de Consumentenombudsdienst zelf en de ombudsdienst voor de postsector;
• OF een bemiddelaar die door de FOD Justitie werd erkend (Federale
Bemiddelingscommissie) op grond van de bemiddelingswet van 2005.
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De statistieken: Belmed, dat zijn 278.990 bezoekers op het informatieve gedeelte
sinds de oprichting in 2011. De 3 rubrieken die het vaakst geconsulteerd worden, zijn:
de succesverhalen (reële bemiddelingsgevallen, met een positieve afloop, anoniem
weergegeven); de voorbeelden van standaardbrieven (bijvoorbeeld: hoe een ingebrekestelling opstellen) en “wie kan u helpen om uw geschil op te lossen” (daar worden
alle partners beschreven volgens eenzelfde structuur).
Op het dynamische gedeelte (waar een aanvrager een bemiddelingsaanvraag kan indienen) werden 871 aanvragen ingediend sinds 2011.
Het platform Belmed heeft dienst gedaan als model voor de Europese Commissie die
op 15 februari 2016 haar eigen ODR-platform (Online Dispute Resolution) lanceert
voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ADR) over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit verkoop- of dienstenovereenkomsten via het internet
tussen een consument uit de Unie en een professional die gevestigd is in de Unie, door
tussenkomst van een ADR-entiteit die voorkomt op de door de Europese Commissie
opgestelde lijst. Het platform op het niveau van de Unie zou moeten steunen op de
bestaande ADR-entiteiten in de lidstaten.
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Waarom bemiddeling online?
Het is:
• veilig (uitwisseling van post in alle vertrouwelijkheid in een beveiligde ruimte);
• gemakkelijk (gebruiksgemak – geen formalisme);
• snel (geen verplaatsing – beschikbaarheid);
• kostenbesparend (vaak gratis – indien betalend, tegen een lage prijs);
• goed voor het milieu (geen verplaatsing of papier).

6.2. Bijdragen tot de implementatie van ADR en ODR.
Europees niveau en boek XVI van het WER
Er werden twee teksten opgesteld:
1. De Richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van
consumentengeschillen. Op grond van die richtlijn moeten de consumenten in alle
lidstaten geschillen kunnen voorleggen aan een instantie met het oog op een alternatieve oplossing.
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Deze richtlijn werd omgezet in Belgisch recht. Dat gebeurde via boek XVI van het WER,
“Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen”. De wet voorziet dus in de
ontwikkeling van een algemeen gecoördineerd en coherent systeem voor de regeling
van alle consumentengeschillen door buitengerechtelijke organen die alle garanties
bieden. De vrijheid van de partijen blijft uiteraard behouden.
Daartoe werd een Consumentenombudsdienst opgericht (1 juni 2015), met een coördinerende opdracht. Deze dienst moet de consumenten en de ondernemingen informeren over hun rechten en plichten en over de verschillende mogelijkheden op
het vlak van ADR. De dienst speelt een centrale rol en stuurt, als uniek loket, alle
ADR-aanvragen door naar de bevoegde (publieke en privé-) organen op de lijst van de
FOD Economie. De wet bepaalt de criteria waaraan de ADR-organen moeten voldoen:
toegankelijkheid, deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie,
doeltreffendheid, billijkheid, vrijheid van de partijen.
• De toegankelijkheid online (site) en offline, voor nationale of grensoverschrijdende
geschillen, met inachtneming van de veiligheid van de persoonlijke gegevens. De
mogelijkheid bestaat om een geschil af te wijzen in bepaalde gevallen, met verplichte toelichting. Financiële drempels zijn mogelijk, maar moeten redelijk zijn.
• De deskundigheid van de personen: algemene kennis van het recht, noodzakelijke
vaardigheden op het gebied van geschillenbeslechting, geregelde bijscholing op
deze gebieden.
• Hun onafhankelijkheid, hun onpartijdigheid (termijn van het mandaat, hiërarchische band, vergoeding);
• De transparantie (website, info op een duurzame drager): wat betreft de samenstelling, het procedurereglement, de financiering en de activiteiten (activiteitenverslag);
• De doeltreffendheid: beschikbaarheid, geen verplichting een beroep te doen op
een advocaat, geringe vergoeding, respecteren van een termijn van 90 kalenderdagen (kan worden verlengd in het geval van zeer complexe geschillen).
• De billijkheid: de partijen moeten volledig worden geïnformeerd over hun rechten en
over de gevolgen van de keuzes die ze maken in het kader van een ADR-procedure
voordat zij instemmen met of gevolg geven aan de voorgestelde oplossing.
• Vrijheid van de partijen.
De ODR-verordening (2013/524/EU) van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting
van consumentengeschillen die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van
goederen of verlening van diensten via internet, die voorziet in de oprichting van een
onlineplatform van de Europese Commissie.
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6.3. Auditeren van de entiteiten voor de
buitengerechtelijke beslechting
Auditeren van de entiteiten voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (ADR consumenten) om na te gaan of ze zich houden aan de criteria van de
Europese en de Belgische reglementering (ADR-richtlijn en boek XVI WER);
Sinds 1 juni 2015 publiceert de FOD Economie op zijn website de lijst van de entiteiten die
hij gekwalificeerd acht om aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te behandelen op basis van de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in boek
XVI WER en die worden verduidelijkt in het koninklijk besluit van 16 februari 2015.
De notificatie en de aanwezigheid op de officiële lijst van gekwalificeerde entiteiten
hebben onder andere tot gevolg dat de entiteit in aanmerking komt voor een audit door
de Economische Inspectie – afdeling Alternatieve Geschillenoplossing en Guidance
van de FOD Economie. Zij waakt erover dat de gekwalificeerde entiteit wel degelijk
werkt in overeenstemming met de criteria van boek XVI WER.
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Lijst van de gekwalificeerde entiteiten
1.

De Consumentenombudsdienst

2.

De Ombudsdienst voor telecommunicatie

3.

Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin)

4.

Ombudsman voor het notariaat

5.

Ombudsman van de verzekeringen

6.

Verzoeningscommissie Bouw vzw

7.

Ombudsdienst voor Energie

8.

Geschillencommissie Reizen

9.

Verzoeningscommissie Automoto

10. Ombudsdienst voor de postsector
11. Ombudsman Consumentengeschillen Advocatuur

6.4. Bemiddelen
De afdeling Alternatieve Geschillenoplossing en Guidance doet aan bemiddeling
(overleg), op basis van de marktsignalen die ze ontvangt, met een sector of een onderneming om te proberen een realistische en definitieve oplossing te vinden voor het
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aangehaalde probleem. Zo had in 2015 de tussenkomst van de afdeling onder andere
betrekking op de problematiek van de verduidelijking van aankondigingen van prijsverminderingen, op de verbetering van de klantendienst (kwaliteit en bereikbaarheid)
en op de benadering van nieuwe technieken voor identificatie van de klant in het kader
van de garantie.

6.5. Guidance
Op basis van het Wetboek van economisch recht (WER), boek XV, “Rechtshandhaving”,
zijn de controleambtenaren ook gemachtigd om guidelines of richtlijnen uit te vaardigen om aan te geven wat de juiste interpretatie is van de omkaderende wetgeving en
om de ondernemingen uit te leggen en te verduidelijken hoe ze de wetgeving het best
kunnen naleven. Het principe van guidance of het opstellen van guidelines bestaat
er voor de Economische Inspectie in praktische adviezen te geven, op basis van haar
controle-ervaring op het terrein en op basis van de contacten met de doelgroepen
en de partners, die bedoeld zijn voor de handelaars en de ondernemingen om hen in
staat te stellen de reglementering beter na te leven; dat gebeurt in overleg met de AD
Economische Reglementering.
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Dankzij guidance kan wat de agenten van de Economische Inspectie sinds jaren op
het terrein doen beter gevaloriseerd worden: verduidelijkingen en praktische adviezen
geven aan de handelaars en aan de ondernemingen. De guidelines die extern worden
meegedeeld, worden ook ter beschikking gesteld van de controleagenten om een uniforme toepassing te garanderen.

6.6. Empowerment
Empowerment bestaat erin de zelfredzaamheid van de consument, van de zelfstandigen en van de kmo’s te vergroten
door hen passende ondersteuning aan te bieden, zodat
ze zelf over de nodige instrumenten en informatie beschikken om hun individueel probleem op te lossen en
hun rechten zo efficiënt mogelijk af te dwingen.
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Guidance is een dienst die de Economische Inspectie verleent aan de ondernemingen
voor een betere en meer uniforme toepassing van de wet en voor een betere marktwerking; het is een instrument om de ondernemingen te helpen dat voor hen geen
bijkomende verplichtingen schept. De richtlijnen die in het kader van guidance worden
uitgewerkt, worden meegedeeld via onze website of via andere aangepaste kanalen,
om de impact ervan zo groot mogelijk te maken.

Zo behandelt de rubriek “Topics in de kijker” op de website van Belmed het thema
garantie, waarmee de consument te maken heeft. Concreet omvat die rubriek de volgende gegevens:
• Wat zijn de rechten en plichten van de consument volgens het thema garantie?
• Wat kan de consument doen om het geschil met de tegenpartij op te lossen?
• Welke modelbrieven kunnen daarvoor gebruikt worden?
De toepasselijke wetgeving en de mogelijkheden om dergelijke geschillen op te lossen, worden behandeld aan de hand van 25 vragen en antwoorden. Bovendien staan
er 14 modelbrieven ter beschikking die kunnen worden gebruikt om te proberen een
probleem met een verkoper op te lossen.
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7. Duurzaam beheer van de FOD Economie
7.1. GRI-rapportering
Bewust van het belang om duurzame ontwikkeling in alle aspecten van het beleid op
te nemen, heeft de FOD Economie beslist om, onder impuls van het Federaal Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling, een tweejaarlijks duurzaamheidsverslag op te stellen
volgens de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Dit engagement is trouwens
ook opgenomen in de bestuursovereenkomst. Het eerste duurzaamheidsverslag van
de FOD Economie met als referentiejaar 2014 werd in 2015 gepubliceerd.
De internationale GRI-richtlijnen werden bepaald om instellingen te helpen bij de opmaak van een kwalitatief verslag over niet-financiële informatie. GRI stimuleert het
gebruik van rapportering als middel voor organisaties om meer duurzaam te werken
en hun bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Een GRI-verslag zet de economische, maatschappelijke en milieu-impact van de activiteiten van de organisatie
op de voorgrond. Een afgelijnde structuur, specifieke criteria en indicatoren op mvoniveau en duurzaamheid vormen de basis van het rapport.
De FOD Economie heeft ook voor de eerste keer deelgenomen aan de “Awards for Best
Belgian Sustainability Reports”. De resultaten werden bekendgemaakt op 12 januari
2016. Onze FOD kreeg felicitaties van de jury omdat we het rapport voor de eerste keer
maakten en hiermee één van de pioniers zijn binnen de overheid14.

14

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/rapport_de_durabilite_2014.jsp
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7.2. Cel Duurzame Ontwikkeling
De oprichting van een cel duurzame ontwikkeling in elke federale overheidsdienst
(FOD) is verplicht volgens het koninklijk besluit van 22 september 200415, recent geactualiseerd door het KB van 9 oktober 2014. De opdrachten zijn o.a. de volgende:
• de voorbereiding van de bijdrage van de FOD tot het federale beleid voor duurzame
ontwikkeling;
• de coördinatie van de uitvoering door de FOD van het federale beleid voor duurzame
ontwikkeling, waaronder de langetermijnvisie en het federale plan duurzame ontwikkeling;
• het ter beschikking stellen van haar expertise aangaande de opdrachten van de
FOD, o.a. door de FOD te vertegenwoordigen in de Interdepartementale Commissie
Duurzame Ontwikkeling;
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• het verzekeren van de voorbeeldfunctie van de FOD voor duurzame ontwikkeling,
o.a. door interne milieuzorg, duurzame overheidsopdrachten, sensibilisering van
het personeel en duurzaamheidsverslaggeving.
De cel duurzame ontwikkeling van de FOD Economie bestaat ruim 10 jaar en komt
maandelijks samen, behalve in juli en augustus. De werkzaamheden in 2015 werden
enigszins bemoeilijkt door het uitblijven van een beslissing over het derde federale
plan duurzame ontwikkeling 2015-2020. Toch heeft de cel in 2015 heel wat zaken kunnen realiseren:
• het eerste duurzaamheidsverslag van de FOD Economie volgens de internationale
GRI-methodologie;
• sensibilisering van het personeel door de organisatie van infosessies (“Babbel
Bubble”) rond duurzame ontwikkeling en de “dag van de duurzame ontwikkeling”
rond het thema “Respect en Duurzame Ontwikkeling”;
• procedure voor de integratie van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten bij
de FOD Economie i.s.m. de dienst aankoop (omzendbrief 16 mei 2014);
• aanbeveling aan het Directiecomité i.v.m. duurzame mobiliteit;
• advies over aanvullende indicatoren naast het bbp.
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Koninklijk besluit houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale
overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van
Landsverdediging.
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7.3. EMAS
Sinds vele jaren engageert de FOD Economie zich om de milieueffecten van zijn ondersteunende activiteiten te verbeteren. Dit doel werd in talrijke concrete maatregelen
omgezet, zowel op het vlak van personeel als materiaal.
Door het invoeren van een milieubeheersysteem, zoals beschreven in de Europese
EMAS-verordening16, neemt de FOD een verantwoordelijke houding aan ten aanzien
van de huidige samenleving en vooral ook ten aanzien van de toekomstige generaties.
Het milieubeheersysteem wordt gesteund door het Directiecomité dat jaarlijks een
milieuverklaring ondertekent.
Dit systeem moet ervoor zorgen dat milieuvervuiling wordt vermeden, dat de milieuwetgeving wordt nageleefd en dat de milieueffecten voortvloeiend uit zowel de opdrachten als de ondersteunende activiteiten voortdurend worden verbeterd.
Voor zijn milieuproject voldoet de FOD Economie aan de eisen van de ISO-norm 14001:2004
en aan de voorschriften van Verordening (EG) 1221/2009 van het Europees Parlement en
van de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan
een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Het milieubeheersysteem dat in de FOD Economie werd ingevoerd om de EMAScertificatie te verkrijgen, is momenteel van toepassing op:
• alle opdrachten van de FOD;
• de algemene logistiek van het departement, bijvoorbeeld de kantoorbenodigdheden en het brandstofverbruik van de dienstwagens;
• het verbruik (elektriciteit, gas, water en papier) dat eigen is aan twee gebouwen, het
City Atrium en de North Gate.

16

Verordening (EG) 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009,
PB van 22 december 2009.
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Het EMAS certificaat van de FOD Economie heeft hetzelfde bereik, uitgezonderd het
gebouw North Gate. Het oorspronkelijk EMAS- en ISO 14001-certificaat werd behaald
in 2008. Een hercertificatie had plaats in 2011 en 2014. In 2015 was er een opvolgingsaudit.
In april 2015 werd een actieplan opgesteld voor 2016-2017 en na de opvolgingsaudit
werd het aangepast volgens de opmerkingen van de auditeur. Het betrof voornamelijk
het opstellen van een nieuwe bijgewerkte versie van de interne milieugids, het creëren
van betrokkenheid van de medewerkers en duidelijke milieu-instructies voor de telewerker. Dit laatste moet nog gerealiseerd worden in 2016.
De EMAS-verordening voorziet erin dat het volledige milieubeheersysteem, met andere woorden alle personen en alle diensten die in verband staan met het milieubeheer, minstens één keer om de drie jaar aan een interne audit onderworpen worden.
Dat komt overeen met de duur van een EMAS-certificatiecyclus,
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De analyse van wat nodig is voor de EMAS-certificatie van het gebouw North Gate
werd in 2015 gemaakt. De eerste stap die moet gezet worden, is een energieaudit door
een erkende energieauditor. De aankoopaanvraag werd in 2015 ingediend. Daarnaast
was de aanpassing van de milieuvergunning nodig want uit de analyse bleek dat diverse toestellen aanwezig zijn, die onderworpen zijn aan een milieuvergunning, maar
die niet in de huidige milieuvergunning zijn opgenomen.

7.4. Sensibilisering van de FOD-medewerkers
In het verlengde van de EMAS-registratie en de ISO 14001-certificatie sensibiliseert
de FOD Economie zijn personeelsleden permanent. Intern geeft onze FOD de voorkeur aan elektronische communicatie om geen overdadig papierverbruik in de hand
te werken. Op het intranet is er een pagina gewijd aan nuttige informatie over het
milieubeheersysteem van de FOD. Bovendien krijgt elke nieuwe medewerker een milieugids met diverse instructies over het milieumanagement in de FOD en waar je ze
kunt raadplegen.

7.5. Duurzaam HR-beleid
Meer een meer wordt het model van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
(mvo) toegepast op het HR-domein. HR brengt namelijk de “people”-dimensie in balans met de “profit” en “planet”-dimensie van dit model. Anderzijds staat duurzaamheid voor het besef dat ook human resources schaars zijn en dat het inzetten op een
goede band en het welbevinden van personeelsleden de sleutel is voor veel organisaties.
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In een duurzaam HR-beleid wordt er ingezet op 3 zaken: respect, omgevingsbewustzijn en continuïteit.
1. Respect staat voor erkenning en herwaardering van de medewerkers. Dit gaat over
thema’ s als zelfontplooiing, dialoog, talent, autonomie en engagement op de HRagenda.
2. Omgevingsbewustzijn betekent het vinden van een “fit” met de organisatie. Thema’s
als diversiteit, vergrijzing, work life balance, staan hier op de agenda, naast het uitwerken van een stakeholdersbeleid.
3. Continuïteit: het streven naar continuïteit en langetermijnperformantie blijft een
belangrijk thema: de inzetbaarheid van medewerkers, hun loopbanen verduurzamen en de personeelsplanning zijn hierbij actuele thema’s.
De Stafdienst Personeel en Organisatie werkt aan een aantal projecten om zijn HRbeleid duurzaam te maken. We streven ernaar om het evenwicht te vinden tussen het
individu en het geheel van de organisatie. Hieronder in het kort een voorstelling van
een aantal initiatieven.
Voor het thema respect
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• Het waardebeleid van de FOD Economie

De keuze en definiëring van onze vier waarden -tot uw dienst, respect, samen sterk en
uitmuntend - gebeurde door de medewerkers zelf. Een netwerk van waardemotoren
werkt acties uit om deze waarden te integreren en te bevorderen in onze hele FOD. Elk
jaar wordt een waarde centraal gesteld. In 2015 werden acties georganiseerd rond de
waarde respect. 2016 wordt het jaar van de waarde “tot uw dienst”.
• In het leerbeleid van de FOD Economie werden volgende initiatieven geïmplementeerd met het oog op een duurzaam
HR-beleid:
• Het globale ontwikkelingsplan (GOP) bundelt alle
leeractiviteiten binnen de organisatie voor het komende jaar en is een instrument om de competenties bij onze personeelsleden voortdurend te
ontwikkelen. De focus ligt op elke medewerker

.shock © fotolia.com

We willen als FOD Economie een aantrekkelijke werkgever zijn. Zowel oude als nieuwe medewerkers moeten zich hier goed kunnen voelen. Het is belangrijk dat onze
manier van werken in overeenstemming is met de veranderende eisen die aan ons
gesteld worden. Vanuit deze dubbele bezorgdheid heeft het Directiecomité beslist om
een waardebeleid uit te werken en een waardegedreven organisatie te worden.

en alle functiegroepen. Binnen het GOP worden individuele noden bij onze personeelsleden gekoppeld aan de belangen van onze organisatie en de managementplannen. Ook leeracties in het kader van het waardebeleid zoals bv. respect,
kunnen in het GOP opgenomen worden.
• Project bits & bytes: Bits & Bytes is een intern opleidingstraject dat is bedoeld
voor alle medewerkers van de FOD Economie met onvoldoende zelfvertrouwen
of een beperkte vaardigheid om met de pc te werken. Met deze opleidingen in
kleine groepen willen we stap voor stap basishandelingen aanleren om te werken
met de computer en de belangrijke programma’s. We streven naar een beleid van
digitale inclusie.
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• We organiseren jaarlijks een basistraject interne opleidingen om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun kennis over de belangrijkste bevoegdheden van de FOD te ontwikkelen. Dat aanbod van opleidingen wordt gegeven
door interne medewerkers. De focus ligt op gemeenschappelijke thema’s en bevoegdheden van de FOD ten voordele van samenwerking en uit respect voor het
werk van de andere diensten. Bovendien worden nieuwe en digitale opleidingsmethodes in de pedagogische aanpak geïntegreerd om de betrokkenheid van de
deelnemers te verhogen. Deze 9 modules zijn verplicht voor stagiairs van niveau
A maar zijn ook opengesteld voor alle andere medewerkers.
• Vanaf eind 2015 werden er interne sensibilisatiecursussen voor duurzame ontwikkeling en duurzame economie gegeven (in 1 of in 3 dagen). Er namen een
twintigtal ambtenaren aan deel.
• Deze cursussen bestaan ook in een versie van 3 uur, in het kader van het basistraject voor de opleiding van nieuwe ambtenaren (verplicht voor ambtenaren van
niveau A en facultatief voor de andere niveaus). Onder de 10 cursusmodules werd
een nieuwe module gecreëerd met de titel: “Module 5: Ondernemingsbeleid en
duurzame economie”.
• Naargelang de behoeften van andere FOD’s worden deze cursussen misschien
uitgebreid, zodat meer federale ambtenaren meewerken aan economische duurzaamheid.
Voor het thema omgevingsbewustzijn
• Telewerk en satellietwerk
Het tele- en satellietwerk zijn vormen van werken op afstand (thuis of in een bureau
in de provincie) die het mogelijk maken om een betere balans te vinden tussen werk
en privéleven. Onze FOD hanteert hierbij twee criteria. Enerzijds moeten de taken het
toelaten om op afstand te worden uitgevoerd en anderzijds moet de persoon ook voldoen aan een zeker profiel. Zo is het o.a. belangrijk om resultaatgericht te zijn en
autonoom te kunnen werken.
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Het aantal afstandswerkers in onze FOD neemt toe. In het kader van o.a. digitalisering en optimalisering van processen, zal deze positieve trend zich in de toekomst nog
verder zetten.
• Change
Het project Change werd ontwikkeld in 2015 en heeft als doel het begeleiden van de
menselijke component in veranderingsprojecten door:
a) ondersteuning en begeleiding op maat van diensten, projectleiders, leidinggevenden, teams ...;
b) voortdurende sensibilisering: dit gebeurt door opleidingen, infosessies, vergaderingen en netwerkbijeenkomsten …;
c) verlenen van advies op vraag van projectleiders of leidinggevenden.
Om uitwerking te kunnen geven aan deze drie pijlers wordt een transversaal changeteam opgeleid en werd een stappenplan ontwikkeld. De bedoeling is om op termijn te
kunnen komen tot een cultuur, een automatische reflex, die openstaat voor de menselijke component bij de opstart van elk nieuw project.
Voor het thema continuïteit
• GPS-Leadership en teams
Via GPS-Leadership (Goals, Plans and Strategies ) stimuleren we onze leidinggevenden om drie sleutelrollen aan te nemen: manager (focus op het werk), leader (focus
op het team) en coach (focus op elke medewerker). Deze drie rollen vormen samen
het leiderschapsmodel in onze FOD. Hierdoor staat hij op lange termijn in voor het
bereiken van de doelstellingen van onze organisatie en neemt hij het welzijn van elke
medewerker in acht.
Concreet bieden we onze leidinggevenden naargelang hun behoeften verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden: een evaluatie van hun competenties, “360°-feedback”
genoemd, individuele coachingsessies en workshops over verscheidene thema’s zoals teambeheer, conflictbeheer en changemanagement.
We hebben ook het initiatief “GPS-Teams” opgestart dat aan elke leidinggevende de
mogelijkheid geeft om samen met zijn team bepaalde workshops te organiseren met
het oog elkaar beter te leren kennen en de cohesie in de groep te versterken.
• GPS-Career
GPS-Career is erop gericht, rekening houdend met de strategische behoeften van de
organisatie, medewerkers persoonlijk te begeleiden in hun loopbaan op basis van hun
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competenties en talenten om een evenwicht te bekomen tussen hun inzetbaarheid en
jobtevredenheid. GPS-Career is dus een vorm van loopbaanbegeleiding, op basis van
de behoeften van de organisatie.

7.6. Duurzaam aankoopbeleid
Om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren en de overheidsopdrachten op een
correcte en kwaliteitsvolle wijze te kunnen realiseren, voert de Aankoopdienst een
actief aankoopbeleid. Dit bepaalt de wijze waarop met aankopen in het algemeen en
met overheidsopdrachten in het bijzonder wordt omgegaan. Het aankoopbeleid gaat
uit van bepaalde te maken keuzes op verschillende domeinen; enerzijds eigen beleidskeuzes (bv.: organisatie aankoopproces, standaardisering, …), anderzijds keuzes
beïnvloed door en ter ondersteuning van het algemene federale beleid ter zake (vb.:
duurzaam aankopen, e-procurement, …).
Verduurzaming van de kantoorartikelen
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Specifiek in het kader van het duurzaam aankoopbeleid voert de Aankoopdienst voor
de aankoop van recurrente, gemeenschappelijke behoeften een doorgedreven standaardiseringsbeleid. Dit heeft zich onder andere vertaald in een rationalisatie van het
standaardaanbod in kantoorartikelen, waarbij systematisch werk wordt gemaakt van
de vervanging van de “klassieke” kantoorartikelen door milieuvriendelijke. Hierdoor
hebben momenteel 111 van de 193 artikelen die beschikbaar zijn voor de medewerkers een groen label (= 58 %).
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Integratie milieu- en sociale criteria
Ook worden, waar relevant, milieu- en sociale criteria opgenomen in de bestekken
die betrekking hebben op de technische specificaties van de producten en diensten,
maar evenzeer op de kwalitatieve selectie van de ondernemingen, als op het vlak van
uitvoeringsvoorwaarden. Deze clausules worden systematisch toegepast bij de vernieuwing van de contracten voor de schoonmaak van de kantoren, de aankoop
en huur van decoratieve planten, het onderhoud van tuinen, …
Implementatie omzendbrief voor integratie van duurzame
ontwikkeling in overheidsopdrachten
De omzendbrief van 16.05.2014 voor integratie van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten bij de federale overheid gaat duidelijk een stap verder, waarbij
rekening wordt gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (integratie milieuaspecten, sociale
en economische overwegingen).
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Het is dus de bedoeling om een actief beleid voor duurzame overheidsaankopen te
voeren om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals het verbeteren van de
kwaliteit van het milieu en van de economische groei, het stimuleren van de participatie van de kmo’s en sociale economie in overheidsopdrachten, het bevorderen van
innovatie, …
Het Directiecomité heeft in 2015 dan ook het plan om de omzendbrief te implementeren in het aankoopproces goedgekeurd. Hierbij wordt het jaarlijkse aankoopprogramma als instrument gebruikt om de aankoopprojecten te identificeren die duurzame
ontwikkelingsaspecten kunnen integreren.
Het aankoopprogramma 2016 werd aan de interne cel Duurzame Ontwikkeling voorgelegd en in overleg met de Aankoopdienst zijn de aankoopdossiers die een voldoende
duurzaamheidspotentieel hebben, geïdentificeerd.
De meeste inspanningen situeren zich echter bij het lanceren van iedere individuele
overheidsopdracht waarbij aan de hand van de “controlelijst” die is opgenomen in de
omzendbrief, de keuze van gunningsprocedure, het opnemen van duurzaamheidscriteria, het bevorderen van de toegang voor kmo’s, ... telkenmale in overweging moet
worden genomen en afgewogen t.o.v. de budgettaire mogelijkheden.
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Lijst van afkortingen
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AD

Algemene Directie

ADR

Alternative Dispute Resolution

AGO

Alternatieve geschillenoplossing

APS

Algemeen Preferentiestelsel

AREI

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BAF

Belgian anti-piracy Federation

bbp

bruto binnenlands product

BEA

Belgian Entertainment Association

BELAC

Belgische Accreditatieinstelling

BENELUX België-Nederland-Luxemburg
b2b

Business-to-business

b2c

Business-to-consumer

CCIM

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

CLP

Classification, Labelling, Packaging

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

EC

Europese Commissie

ECHA

Europees Agentschap voor Chemische Producten

EE

Energie-efficiëntie

EG

Europese Gemeenschap

EGA

Environmental goods agreement

EMAS

Eco Management and Audit Scheme
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EMRP

European Metrology Research Programme

ENOVER

Energieoverleg tussen de staat en de gewesten

EU

Europese Unie

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FAVV

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FEVIA

Federatie Voedingsindustrie

FIDO

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

FIOD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

FOD

Federale Overheidsdienst

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

GPS

Goals, Plans and Strategies

GRI

Global Reporting Initiatives

HEB

Hernieuwbare energiebronnen

HR

Human ressources

ICCF

Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de
Fraudebestrijding

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IEA

International Energy Agency

IEF

International Energy Forum

IEC

Interministeriële Economische Commissie

IIS

Interfederaal Instituut voor de Statistiek

INR

Instituut voor de nationale rekeningen

ISO

International Organization for Standardization
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KBO

Kruispuntbank van Ondernemingen

kmo

kleine of middelgrote onderneming

KP

Kimberley process

KPCS

“Kimberley Process Certification Scheme” voor de internationale handel
in ruwe diamant

KVBG

Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden

MFN

Meest begunstigde natie

MOG

Modular Offshore Grid

mvo

maatschappelijk verantwoord ondernemen

MWe

eenheid megawatt voor elektrische energie

NACE

Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de
Europese Gemeenschap

NANDO

New Approach Notified and Designated Organisations

NBN

Bureau voor Normalisatie

NCP

Nationaal Contactpunt

ngo

niet-gouvernementele organisaties

NKC

Nationale Klimaatcommissie

NSCOGI

Northseas’ Offshore Grid Initiative

ODR

Online Dispute Resolution

OCMW

Openbare centra voor maatschappelijk welzijn

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PCI

Projecten van algemeen belang

POD

Programmatorische overheidsdiensten
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R&I

Research and Innovation

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

RIZIV

Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

SET

Strategic Energy Technology

SVHC

Substance of Very High Concern

TCP

Technology Collaboration Programmes

TTIP

Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen

TUAC

Trade Union Advisory Committee

VCFC

Vergunningscoördinerend en -faciliterend comité

vzw

vereniging zonder winstoogmerk

WER

Wetboek van economisch recht

WTO

World Trade Organization
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