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De interne markt van de Europese Unie berust op
het vrije verkeer van personen, kapitaal en goederen en diensten.
De opdracht van de FOD Economie bestaat erin
de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de
goederen- en dienstenmarkt. Daarvoor hebben wij
een strategie ontwikkeld die een motor voor groei
wil zijn. Deze strategie zit vervat in de bestuursovereenkomst.
Deze strategie wil enerzijds de vier “kerntaken” van
de FOD Economie (de markt kennen om ze correct
te reglementeren en er doeltreffend toezicht op te
houden, en zorgen voor de coördinatie met zijn
institutionele partners en zijn stakeholders) kruisen met anderzijds de vier strategische “krachtlijnen” (het concurrentievermogen van de economie
bevorderen, de consument beschermen, streven
naar een duurzame economie en een transparante
markt waarborgen). Zo komen we tot een matrix.
Steunend op zijn opdracht ontwikkelde de FOD
Economie dan ook een visie die in de lijn ligt van
de Europese verbintenissen en van de prioriteiten gedefinieerd door de betrokken ministers. De
federale regering stippelde een strategie uit om
het concurrentievermogen van onze ondernemingen te versterken, de koopkracht van de burgers
te vrijwaren en meer kwaliteitsbanen te scheppen.
De FOD Economie is vastberaden om zich te
positioneren in een loyaal partnerschap met de
gewesten om het algemeen belang en evenwichtige betrekkingen tussen de marktspelers te dienen
en het concurrentievermogen van onze economie
te bevorderen.
Jean-Marc Delporte
Voorzitter van het Directiecomité
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Van het Ministerie
van Economische
Zaken naar de
FOD Economie
Het “Ministerie van Economische Zaken” werd
in 1934 opgericht toen de eerste economische
maatregelen moesten worden genomen met het
oog op het economische en financiële herstel.
Sindsdien onderging dit ministerie grondige
herstructureringen en tal van fasen voor de
regionalisering van bevoegdheden om vandaag
de “FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie” te worden. Hierbij denken we vooral
aan de regionaliseringen van 1980, 1988, 1993,
2001, 2011 en 2014.
In het kort kan worden gesteld dat de federale
staat alle economische bevoegdheden behoudt
die onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking
van de Economische en Monetaire Unie.
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De FOD Economie vandaag
Missie
De missie van de FOD Economie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

Visie
De FOD Economie, geïnspireerd door de waarden respect en uitmuntendheid, wil een gezamenlijke strategie ontwikkelen ten dienste van de spelers van de goederen- en dienstenmarkt. De ambitie is om binnen
de federale overheid de spil te worden voor de regulering en de coördinatie van de beleidslijnen en het
bestuur van de interne markt, zowel voor de interne als de externe aspecten ervan. Dit gebeurt in een
voortdurende dialoog met de gewesten.
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Waarden
De FOD Economie draagt een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvol contact met
burgers, ondernemingen en betrokken partijen hoog in het vaandel.
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De FOD als gecertificeerde instelling
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Sinds midden november 2016 is het Bureau van de Voorzitter ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee treedt
het in de voetsporen van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, die gecertificeerd is sinds 2010.
ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt er mee voor dat de organisatie in staat is om kwaliteitsvolle producten en diensten te
leveren, volgens de gemaakte afspraken en doelstellingen, rekening houdend met de verwachtingen van
de klant. De focus van het kwaliteitsmanagementsysteem ligt op een procesgerichte organisatie met aandacht voor continu verbeteren en aantoonbare verbeteracties.

De bestuursovereenkomst
De FOD Economie heeft begin januari 2016 een bestuursovereenkomst afgesloten met zijn minister
van Economie.
Deze bestuursovereenkomst bevat de strategische doelstellingen en prioriteiten voor de FOD Economie
voor een periode van drie jaar, die jaarlijks geconcretiseerd worden in een bestuursplan.
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Onze FOD bouwt mee aan Europa
In 2010 tekende de Europese Unie een nieuwe groei- en tewerkstellingsstrategie uit voor de volgende tien
jaar: de strategie Europa 2020. Ze volgt de Lissabonstrategie op, die al als inspiratiebron diende voor de
richtlijnen van de FOD Economie. Ze stelt drie hoofdprioriteiten voorop die elkaar versterken en gericht zijn
op slimme, duurzame en inclusieve groei. Daarvoor heeft de EU zich vijf ambitieuze doelstellingen op het
vlak van tewerkstelling, innovatie, onderwijs, sociale integratie en energie opgelegd die tegen 2020 moeten
worden gehaald met zeven kerninitiatieven en steunend op verschillende instrumenten, waaronder met
name de interne markt.
De uitvoering en de opvolging van de strategie EU 2020 kaderen in het Europees semester, een jaarlijkse
cyclus van economische en budgettaire beleidscoördinatie van de lidstaten van de EU. De naam komt van
het feit dat de cyclus de eerste zes maanden van elk jaar beslaat.
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De Europese Commissie die in november 2014 is aangetreden, komt tegemoet aan de uitdagingen van de
EU 2020 strategie. Zij heeft van de toename van de werkgelegenheid, de groei en de investeringen haar
topprioriteit gemaakt en bewerkstelligt dat door de eengemaakte markt in alle bedrijfstakken en op alle
beleidsterreinen te verdiepen. In 2014 werd al een investeringsplan voor Europa en het Europees Fonds
voor strategische investeringen gepresenteerd, gevolgd door de Europese energie-unie, een strategie
voor een digitale eengemaakte markt, een kapitaalmarktunie en een eengemaakte internemarktstrategie
in 2015. Het merendeel van de acties van deze strategieën wordt opgevolgd door de verschillende diensten van de FOD Economie.

De strategie van de FOD Economie
De strategie van de FOD Economie gaat grotendeels uit van de Europese strategie EU 2020.
De FOD Economie zorgt voor de naleving van het normatieve kader van de economische unie en vervult
een verbindende rol in het bestuur van de interne markt met de bedoeling om open te zijn voor, aandachtig te luisteren naar en partnerschappen te sluiten met de gewesten.
De FOD Economie heeft aandacht voor de ontwikkeling van de internationale uitdagingen en wil in dit
opzicht op één lijn zitten voor de nieuwe Europese doelstellingen alsook zijn steun bieden aan de sociaaleconomische prioriteiten van onze regering. De algemene beleidsnota van de voogdijministers is de
politieke vertaling van de prioriteiten die de ministers en de federale regering voor de FOD Economie
bepalen.
De strategie van de FOD Economie is gestructureerd op basis van een “matrix” en volgens een transversale benadering die georganiseerd is rond vier kerntaken en vier prioritaire strategische krachtlijnen.
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De vier kerntaken
Coördineren

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

Kennen

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

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

Controleren

De markt monitoren; deze taak gaat veel verder dan gewone inspectie. Zij omvat eveneens informatie
aan de marktspelers, preventie, responsabilisering (“empowerment”), handhaving van de regelgeving en
bemiddeling.

De vier strategische krachtlijnen
Competitieve economie

Een competitieve economie stimuleren om België tegenover andere landen te positioneren. Enkel vanuit
deze optiek kan een hoge levensstandaard en tewerkstellingsgraad worden bereikt.

Consumentenbescherming

De consument beschermen met het oog op een vrijwaring van zijn rechten. Consumenten nemen een
bevoorrechte plaats op de markt in, een markt waarin zij vertrouwen moeten stellen.

Duurzame economie

Streven naar een duurzame economie die rekening houdt met de economische, sociale, maatschappelijke
en ecologische vraagstukken.

Transparante markt

Een transparante markt tot stand brengen om bij te dragen aan een gezonde mededinging tussen alle
marktspelers. Informatie, etikettering, prijsvermelding, contracten, normen en statistieken zijn allemaal
elementen die onontbeerlijk zijn voor een efficiënt economisch beleid.
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De algemene directies
Per algemene directie worden de volgende beleidsondersteunende taken vervuld:

Energie

Schept de voorwaarden voor een zekere, duurzame,
betaalbare en veilige energiebevoorrading.

Economische Reglementering
Werkt een wettelijk en reglementair kader uit,
onder meer op het vlak van informatiemaatschappij, intellectuele eigendom, bescherming van de
consument, hypothecair krediet, enz. in het belang
van alle spelers.

Economische Analyses en
Internationale Economie
14

Ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische
economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal
vlak.

K.M.O.-beleid

Stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor
kmo’s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaaleconomische situatie.

Kwaliteit en Veiligheid

Versterkt het vertrouwen in producten, diensten
en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie.

Economische Inspectie

Houdt toezicht op de naleving van de economische
wetgeving en is de bemiddelaar voor alternatieve
geschillenoplossingen.

Statistiek - Statistics Belgium

Heeft in België de verantwoordelijkheid voor
de nationale (officiële) statistieken. Ze is ook
belast met de productie van Europese statistieken. Bovendien is ze als partner van het Instituut
voor de Nationale Rekeningen (INR) wettelijk verplicht om basisdata in te zamelen voor de andere
INR-partners (Nationale Bank van België, Federaal
Planbureau, Prijzenobservatorium) om hun statistieken te kunnen opmaken.

Algemene Directies

Energie

Economische
Reglementering

Stafdiensten

Personeel en Organisatie

Ministers

Voorzitter
van het
Directiecomité

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

Directie
Communicatie

Kwaliteit en Veiligheid

Economische Inspectie

Statistiek - Statistics Belgium
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Enkele voorbeelden
uit het actieterrein van de
FOD Economie

Wetboek van economisch recht
De FOD Economie werkte een geïntegreerd, duidelijk en duurzaam wettelijk kader uit waarbij de economische wetgeving in een wetboek wordt gebundeld. Dit wetboek moderniseert, indien nodig, de wetten
die tot het economisch recht behoren. Deze codificering van het economisch recht is bedoeld om een
instrument in het leven te roepen dat zowel de economische bedrijvigheid als de economische groei
stimuleert. Bovendien moet het wetboek het algemeen economisch rechtskader omvatten om een efficiënt economisch beleidsmiddel te vormen. Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door de volgende
subdoelstellingen te verwezenlijken:
1. stimulering van een efficiënte marktwerking;
2. bevordering van een transparante regelgeving;
3. waarborgen van rechtszekerheid en stabiliteit;
4. uitwerking van een uniforme, flexibele en duidelijke regelgeving;
5. opheffing van de tegenstrijdigheden die het gevolg zijn van een versnippering van de economische
wetten.
Ondertussen zijn heel wat boeken tot stand gekomen. Zo bevat boek VII een hele serie wetgeving over
“Betalings- en Kredietdiensten” waaronder het consumentenkrediet, het hypothecair krediet, de werking
van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de betalingsdiensten waaronder de basisbankdienst,
het aanbieden van een betaalrekening, waarbij ook de overschrijving, de domiciliëring en het kaartgebruik
worden geregeld. Onder meer omwille van de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving ondergaat dit boek in de komende jaren nog talloze wijzigingen en aanpassingen.
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Kruispuntbank van Ondernemingen
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De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de authentieke bron voor alle basisinformatie van ondernemingen. Elke onderneming krijgt een uniek ondernemingsnummer dat overheidsdiensten gebruiken
om de onderneming te identificeren. Daardoor speelt de KBO een centrale rol in de administratieve
vereenvoudiging. De KBO heeft specifieke diensten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Publieke
gegevens zijn voor allen beschikbaar via kanalen zoals KBO Public Search of de opendatabestanden. Zo
kan iedereen eenvoudig bepaalde ondernemingsgegevens consulteren.
De ondernemers kunnen hun eigen gegevens raadplegen en bepaalde gegevens aanpassen via My Enterprise.

Online meldpunt voor consumenten en
ondernemingen
Het Meldpunt (meldpunt.belgie.be) is een onlineplatform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen
een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen verder kan
helpen. Indien het gaat om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde
instantie, die antwoordt. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten
en stellen zij indien nodig een onderzoek in.
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Economische Analyse
Via vier grote krachtlijnen analyseert de FOD Economie de economische activiteit:
• prijsobservatie- en analyse,
• marktwerking,
• concurrentievermogen,
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• conjunctuur.
Aan de hand van vlaggenschepen zoals het jaarverslag van het Prijzenobservatorium, de horizontale
screening van de marktwerking, de Boordtabel van het concurrentievermogen en het Sectorale Panorama, volgt de FOD Economie immers de economische omgeving van nabij op. Op die manier laten we de
stem van de FOD Economie weerklinken bij beleidsmakers, internationale instellingen (zoals IMF, OESO,
Europese Commissie), lokale stakeholders en diverse media.

Accreditatie (BELAC)
De conformiteit van producten en diensten die deel uitmaken van ons dagelijkse leven, vormt een
essentieel element voor de bescherming van de consument en de goede werking van de economische sectoren. Het kan daarbij gaan om de veiligheid van een lift, van een elektrische installatie of van
speelgoed, om voedselveiligheid of om milieubeheer. Het Belgische accreditatieorganisme BELAC,
dat onder de bevoegdheid van de FOD Economie valt, is belast met de accreditatie van laboratoria,
inspectie- en certificatie-instellingen die de conformiteit van producten of diensten nagaan. Accreditatie getuigt van de competentie, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze instellingen
en versterkt het vertrouwen in de certificaten en rapporten die zij uitgeven. Accreditatie zorgt op die
manier voor een geharmoniseerde en vlotte werking van de markten, voor een opheffing van technische handelsbelemmeringen, voor de promotie van innoverende producten en voor een stimulering
van eerlijke mededinging.
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Kmo-observatorium
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Met als doel op middellange termijn een kenniscentrum te worden, behandelt het Kmo-observatorium diverse kmo-gebonden aangelegenheden. Het observatorium verricht studiewerk en andere
voorbereidende taken, zowel op eigen initiatief als op vraag van de ministers die economie en kmo in
hun bevoegdheidspakket hebben. Zijn werk bestaat onder meer, maar niet uitsluitend, in het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met het oog op de analyse ervan; het publiceert
bovendien een boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers waarin de ontwikkeling van de
sector vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en neemt deel aan de aanpassing en evaluatie van de wetgeving en het begeleiden van externe studies. Het Kmo-observatorium staat dan
ook in contact met de organisaties die de kmo’s vertegenwoordigen evenals met interne en externe
overheidsdiensten. Ook werkt het mee aan het internationale beleid en de bevordering van het
ondernemerschap en de interne markt. In de internationale instellingen verdedigt het observatorium
het Belgische standpunt in overleg met de gewesten. Het Kmo-observatorium helpt ook mee aan de
ondersteuning van de kmo-test voor federale regelgevingen.

Energievoorziening
De FOD Economie is belast met het verzekeren van de energievoorziening in België in een context
waarin de bevoorrading sterk afhankelijk is van de rest van de wereld en een volledige kernuitstap
moet worden gerealiseerd tegen 2025. Om hieraan te beantwoorden, monitort de FOD Economie
in overleg met de betrokken stakeholders actief de bevoorradingszekerheidssituatie voor alle energievectoren, zorgt hij voor een wettelijk kader dat investeringen in de energiesector aantrekt en een
optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur verzekert, werkt hij een energiecrisisbeleid voor alle
energievectoren uit en ontwikkelt hij een energiediplomatie. Bij al deze maatregelen wordt de noodzaak om te komen tot een transitie naar een duurzaam energiesysteem voor ogen gehouden, o.a. via
de ontwikkeling van offshore windenergie en het promoten van alternatieve transportbrandstoffen.
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Controle energieproducten en -infrastructuur
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Het waarborgen van kwaliteitsvolle en veilige energieproducten en energie-infrastructuur is een van
de kernopdrachten van de FOD Economie. Zo bepaalt hij niet alleen het wetgevende kader voor o.a.
de veiligheid van elektrische installaties, elektrische toestellen en gastoestellen, het toekennen van
energy-labels en de kwaliteit van aardolieproducten, maar worden ook gerichte controles uitgevoerd
om de naleving ervan te waarborgen.

Op weg naar een duurzame economie
Eind 2016 werd er een Kenniscentrum Duurzame Economie opgericht. Dit centrum draagt meer
bepaald bij tot de centralisatie van best practices, en moet op termijn fungeren als een uitwisselingsplatform voor onze stakeholders en de kernspelers voor duurzame economie. Het centrum zal met
name de acties op het vlak van circulaire economie coördineren. Andere zaken die in het centrum
aan bod komen, zijn:
• de bepaling, monitoring en evolutie van de prijzen voor duurzame producten en diensten;
• de studie van fenomenen van geplande veroudering (lopend project) en de implementatie van ad
hoc federale beleidslijnen en maatregelen voor de bescherming van de consument en de verlenging van de levensduur van producten;
• de oprichting van een meldpunt waar consumenten gevallen van geplande veroudering kunnen
signaleren;
• de ontwikkeling van indicatoren om de evoluties van circulaire economie in kaart te brengen;
• een routekaart met 21 kernmaatregelen voor circulaire economie, die een initiatief is van de
ministers K. Peeters en M-C. Marghem;
• een nationale sensibiliseringscampagne voor de aankoop van duurzame producten en labels;
• een onderzoek naar de impact en opportuniteiten van een duurzame economie voor ondernemingen;
• een analyse en benchmarking over het administratieve beheer van de duurzame economie in onze
buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland).
Het centrum neemt ook deel aan werkgroepen die nadenken over de deeleconomie.

Internationale handel
In het kader van het handelsbeleid neemt de FOD Economie deel aan de uitwerking en het beheer van:
• handelsbeschermende instrumenten (antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen),
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• tariefschorsingen en –contingenten,
• economische douanestelsels,
• de oorsprong van goederen (met inbegrip van oorsprongscertificaten).
Hij draagt zo bij tot een groter concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen.

Handelsakkoorden
De FOD Economie volgt de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en haar handelspartners op
de voet op. Daartoe stelt de FOD analyses op die focussen op de handelsbelangen van België in het
kader van toekomstige akkoorden. Deze werkzaamheden gebeuren in samenwerking met de FOD
Buitenlandse Zaken, de beroepsfederaties en de regio’s. Naast dit voorbereidende en aan de onderhandelingen voorafgaande werk, volgt de FOD Economie de voorbereidingen en de specifieke vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Op die manier worden de belangen van de economische
sectoren in aanmerking genomen vanaf de onderhandeling van het mandaat tot aan het sluiten van
de handelsakkoorden. De Belgische bedrijven worden via hun beroepsfederaties en de kamers van
koophandel geïnformeerd op overlegvergaderingen die het departement organiseert.
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Intellectuele eigendom
De FOD Economie is belast met het afleveren en beheren van de Belgische titels van industriële eigendom, het informeren van de gebruikers over intellectuele eigendom, het voorbereiden van wetgevende
teksten, het verstrekken van advies aan de regering en het vertegenwoordigen van België op internationaal niveau. De intellectuele eigendom omvat de industriële eigendom (uitvindingsoctrooien, merken,
tekeningen en modellen, kwekerscertificaten), alsook het auteursrecht en de naburige rechten. Industriële
eigendomsrechten worden verkregen via een indiening bij een nationaal bureau (in België: de DIE) en het
auteursrecht verkrijgt men zonder formaliteiten.
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Wanneer men zich beschermt via intellectuele eigendomsrechten, heeft men middelen in handen om
zich te verweren tegen namakers en tegen oneerlijke praktijken, maar ook om innovaties te valoriseren
en creativiteit te stimuleren. Zo kan het bezit van een portefeuille van octrooien, merken, tekeningen en
modellen voor een onderneming bijdragen tot een verrijking van haar immateriële kapitaal en een bron
van inkomsten betekenen.
Er zijn echter voorwaarden verbonden aan het bezit van een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld
om octrooieerbaar te zijn, moet een uitvinding nieuw zijn, op inventiviteit berusten, op industriële schaal
kunnen worden toegepast en geoorloofd zijn).

Strijd tegen economische fraude en piraterij
De niet-naleving van een regelgeving leidt tot onzekerheid en een economisch nadeel voor de ondernemingen die de wetgeving eerbiedigen. Onder meer dankzij haar Meldpunt (meldpunt.belgie.be) voor de
behandeling van klachten identificeert de Economische Inspectie eventuele verstoringen op de markt.
Meer algemeen ziet zij toe op de handhaving van een eerlijke mededinging door preventief en repressief
op te treden. De FOD Economie werkt via zijn onderzoeken mee aan de strijd tegen economische fraude
en piraterij, bijvoorbeeld:
• de strijd tegen massafraude (alle vormen van fraude waarbij massacommunicatietechnieken worden
aangewend zoals telemarketing, internet, massamailings);
• de strijd tegen agressieve telefonische reclamecampagnes;
• de controle op de elektronische handel;
• de strijd tegen namaak en piraterij, met inbegrip van controles bij verkopers van namaakproducten op
sociale netwerken en valse websites voor merkkleding.
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Guidance
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Guidance sluit aan bij de waaier aan instrumenten die de Economische Inspectie gebruikt om toe te
zien op de naleving van de reglementering: informatie, preventie, guidance, “empowerment”, bemiddeling en tot slot repressie. Het gaat om documenten die aandachtspunten en richtlijnen bevatten
voor de ondernemingen alsook informatie over de manier waarop de wetgeving moet worden geïnterpreteerd.

Belmed
U bent een particulier en hebt een probleem met een handelaar? U bent een handelaar en hebt een
probleem met een consument? U bent handelaar en hebt een probleem met een andere handelaar?
Belmed helpt consumenten die met een geschil worden geconfronteerd. De meeste handelstransacties
tussen een consument en een onderneming verlopen probleemloos. Maar in bepaalde gevallen lopen
deze transacties niet zoals verwacht (niet-conforme producten, te late levering, foute factuur, …). Als
het geschil blijft aanslepen, kan bemiddeling een oplossing bieden. Ook bij geschillen tussen handelaars,
kan Belmed met onlinebemiddeling een helpende hand toesteken.
Meer informatie op https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling
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Digital Single Market Strategie (DSM)
De Digital Single Market Strategie van de Europese Commissie werd voorgesteld in mei 2015 en bestaat
uit 16 actiepunten op basis van 3 pijlers:
• de 1e pijler betreft maatregelen voor een betere onlinetoegang tot digitale goederen en diensten;
• de 2e pijler betreft maatregelen voor de uitbouw van een omgeving waarin digitale netwerken en
diensten zich kunnen ontwikkelen;
• de 3e pijler omvat maatregelen om van de Europese digitale economie een groeimotor te maken.
Verschillende onderwerpen worden in deze DSM-strategie behandeld: o.a. de hervoming van het
Europese auteursrecht, herziening van de regels voor audiovisuele media, geoblocking, grensoverschrijdende pakjesdiensten, hervoming van de telecommunicatieregels, behandeling van persoonlijke data, de uitbouw van een op data gestuurde economie, ....
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Voor het merendeel van de 16 actiepunten werden al wetgevende voorstellen gelanceerd in de periode
2015-2016 en deze voorstellen worden op dit moment onderhandeld in de verschillende werkgroepen
van de EU-Raad.
De verschillende diensten van de FOD Economie volgen deze DSM-onderwerpen op en werken mee aan de
opstelling van de Belgische standpunten.

Beperking van de administratieve last
Via een continue screening van alle enquêtes tracht de FOD Economie, in nauwe samenwerking met
verschillende ondernemingsfederaties, de administratieve last tot een minimum te beperken. Daartoe
gebruikt hij een aantal beproefde technieken zoals het afschaffen van enquêtes, het reduceren van de
steekproef, het verlagen van de frequentie, het optrekken van aangiftedrempels, het vooraf invullen van
beschikbare informatie uit andere bronnen, het verminderen van het aantal vragen, het vermijden van
gold-plating, … Daarnaast zet de FOD Economie ook volop in op de exploitatie van big data en het toepassen van webscraping.
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Big Data: de derde datarevolutie in de
officiële statistiek?
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Big data zijn actueel en ook de FOD Economie ziet nieuwe mogelijkheden. Mensen en dingen laten
continu digitale ‘voetafdrukken’ na, via sensoren, camera’s, het gebruik van mobiele telefoons, tablets of
gps-toestellen, elektronische betalingen of afhalingen, onlineactiviteit allerhande, … Deze immense en
grotendeels ongestructureerde vloedgolf van gegevens is in principe bruikbaar om bestaande statistieken
sneller en beter te produceren en zelfs om fenomenen die tot nu toe volledig buiten beeld bleven in kaart
te brengen.
De FOD Economie heeft concrete projecten lopend om veelbelovende types van big data te exploiteren:
scannerdata van de detailhandel, mobieletelefoondata en ‘webscraping’ via robots van websites. Ze vormen het begin van een derde datarevolutie in de statistiek, na de aanvankelijke enquêtes bij burgers en
ondernemingen en het meer recente gebruik van administratieve bestanden.

Betere dienstverlening door Open Data
Op het Open Data-portaal staan een hele reeks datasets over allerlei onderwerpen, zoals bevolking, inkomens, prijzen en bodembezetting in een ‘open’ (vrij en gemakkelijk herbruikbaar) formaat. Open Data
zorgen voor een eenvoudiger hergebruik van belangrijke statistische informatie, niet alleen voor het beleid
maar ook voor het wetenschappelijk onderzoek, de bedrijven en het ruime publiek.
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Normalisatie
In een geglobaliseerde wereld moeten technische
normen productiviteit en innovatie stimuleren en
tegelijk rekening houden met de consumenten, de
werknemers en de milieu-uitdagingen.
Sinds 2003 worden de marktspelers meer betrokken in de normalisatiewerkzaamheden om beter
te beantwoorden aan deze economische en
maatschappelijke uitdagingen.
Op basis van de adviezen van de Hoge Raad voor
Normalisatie willen de FOD Economie en het
Bureau voor Normalisatie samen de marktspelers
meer bij het normalisatieproces betrekken. Dus
niet alleen de grote bedrijven, maar ook de kmo’s
en de vertegenwoordigers van de consumenten,
van de werknemers en van de milieuorganisaties.
Het normalisatiebeleid wordt regelmatig geëvalueerd.
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Uniek loket
Administratieve vereenvoudiging is een
belangrijk aandachtspunt voor de FOD Economie. Daarom moeten de bestaande ondernemingsloketten de taak van uniek loket vervullen, zoals bepaald in de Dienstenrichtlijn.
Dit betekent dat elke startende of al gevestigde Belgische of buitenlandse onderneming
aan het loket informatie kan vragen over alle
vergunningen en machtigingen die nodig zijn
voor de uitoefening van een zelfstandige activiteit in België. Het loket kan over sommige
vergunningen en machtigingen zelf beslissingen nemen.
Zo niet, dan staat het loket de onderneming
bij in haar procedure bij de bevoegde instantie. De FOD Economie, die belast is met de
controle en toezicht van de erkende ondernemingsloketten, ziet erop toe dat zij hun
werking blijven aanpassen en verbeteren.
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Kmo-gezant bij de Europese commissie
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De kmo-gezant vertegenwoordigt en verdedigt de wensen en bezorgdheden van de overheden en de
Belgische kmo’s bij de Europese Commissie, op gebieden die de kmo’s betreffen. Hij zorgt er ook voor
dat de federale overheid haar verplichtingen in het kader van de “Small Business Act” nakomt en moedigt
de realisaties van de gefedereerde entiteiten op dit gebied aan. Al deze taken worden uitgevoerd door
coördinatie en overleg met de verschillende betrokken actoren.

Consumptieprijsindex
De consumptieprijsindex (CPI) weerspiegelt het prijsverloop van de consumptiegoederen en diensten die
door een doorsneegezin worden gekocht. Om dit prijsverloop te kunnen meten, moet een representatief
geheel van goederen en diensten worden gevolgd: de indexkorf. De CPI met referentiejaar 2013 = 100,
die van start ging in januari 2014, wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. Op die manier blijft het indexcijfer representatief doorheen de tijd en wordt de gemeten inflatie niet vertekend naarmate de index
veroudert. De enquêteurs van de AD Statistiek van de FOD Economie noteren de prijzen, die vervolgens
door de centrale dienst worden verwerkt met het oog op de berekening van de nationale consumptieprijsindex. Voor heel wat productgroepen (voeding, dranken, onderhoudsproducten, …) zijn de prijsopnames
op het terrein ondertussen vervangen door ‘scannerdata’ (de kassascangegevens van supermarkten). Het
indexcijfer is voor die productgroepen dus niet langer gebaseerd op een staal van producten, maar op alle
producten met een representatieve verkoop binnen de betreffende groepen. Die werkwijze leidt tot een
indexcijfer dat nauwer aansluit bij het werkelijke consumptiegedrag.
De gezondheidsindex wordt afgeleid van de consumptieprijsindex door bepaalde producten uit de indexkorf te halen, met name alcoholische dranken, tabakswaren en brandstoffen, met uitzondering van lpg. De
gezondheidsindex is bedoeld om de huurprijzen te indexeren en vormt de basis voor de afgevlakte index
(= de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden). De afgevlakte index
dient als basis voor de indexering van de pensioenen, van de sociale uitkeringen en van lonen en wedden.
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Metrologie
De FOD Economie ziet erop toe dat de metingen in het economische verkeer correct worden uitgevoerd.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de juistheid van de aanduidingen op elektriciteitsmeters, op weegschalen in winkels, op toestellen die gebruikt worden bij de technische keuring van wagens. Daarvoor
werkt de FOD Economie de metrologische reglementering uit en houdt er toezicht op. Hij ondersteunt
eveneens het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen door de technische infrastructuur
en de wetenschappelijke expertise te leveren die nodig zijn om meetstandaarden te ontwikkelen met een
zeer hoge precisie en diensten die verenigbaar zijn met die van andere landen.
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Wetboek van het verzekeringsrecht
In navolging van het Wetboek van economisch recht wordt nu ook het verzekeringsrecht onder de loep
genomen. De FOD Economie tracht alle regels en bepalingen, die momenteel nog versnipperd zijn opgenomen in diverse wetteksten en reglementeringen uitgaande van verschillende regulatoren, in een geheel
te bundelen.
Onder meer volgende streefdoelen werden bepaald:
• een betere samenhang verzekeren van de volledige regelgeving, alsook een grotere leesbaarheid van
deze complexe materie;
• de juridische zekerheid vergroten, met aandacht voor de bescherming van de zwakke partij, de consument;
• oplossingen aanbrengen voor belangrijke probleempunten, zoals de wijziging van overeenkomsten;
• rekening houden met de nieuwe technologieën, waaronder de digitalisering;
• de markt reguleren en de werking ervan efficiënter maken.
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Kmo-financiering
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Het Kmo-observatorium is belast met de evaluatie van de wet van 21 december 2013 inzake kmo-financiering. Deze analyse is gebaseerd op de resultaten van een enquête die in samenwerking met de diensten
ICT en Statistiek van de FOD Economie bij 9.958 ondernemingen werd uitgevoerd.
Elk jaar draagt het Kmo-observatorium ook bij tot de opstelling van het verslag “Financing SMEs and
Entrepreneurs, an OECD Scoreboard” van de OESO.

Diamant
De FOD Economie vervult een belangrijke rol in de diamantsector. Hij ziet toe op samenhangende
verrichtingen in de Belgische diamantsector. Hij staat in voor:
• de registratie van de diamanthandelaars,
• de fysieke inspectie van de in- en uitgevoerde diamanten (centralisatie van de formaliteiten bij het
Diamond Office),
• de jaarlijks verplichte aangifte van de voorraad en van de bedrijvigheid.
De FOD Economie is eveneens bevoegd voor de implementatie van het Kimberley Proces Certificatensysteem voor de internationale handel in ruwe diamant (KPCS). Daarenboven is de FOD Economie
de toezichthoudende instantie voor de diamantsector in het kader van de preventie van witwaspraktijken
en de financiering van terrorisme.
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REACH

44

De FOD Economie oefent toezicht uit op de toepassing van de REACH-verordening wat betreft de
competitiviteit van de bedrijven, de inachtneming van de interne markt en de ontwikkeling van innovaties. REACH vereist een zorgvuldige opvolging zodat het evenwicht behouden blijft tussen de 3
componenten van duurzame ontwikkeling. De REACH-verordening past immers in het kader van de
Wereldtop Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg (2002).
De FOD riep een helpdesk in het leven om de bedrijven te helpen, en met name de kmo’s. De FOD
is ook een van de partijen bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden
waar de implementatie van REACH in goede banen geleid wordt. 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 CLP-verordening.
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Meer informatie

Ons Contact Center

Volg de FOD Economie via:

Burgers en ondernemingen kunnen met de FOD
Economie contact opnemen via ons Contact
Center, waar vakkundige medewerkers uw telefonische vragen en e-mails beantwoorden of u
helpen om informatie op te zoeken.

• Nieuwsbrief:
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/
strategische-publicaties/econews-de-externe-nieuwsbrief

U kunt het Contact Center
op de volgende manieren bereiken:

• YouTube:
http://www.youtube.com/user/FODEconomie

• Tel.: 0800 120 33 (gratis nummer) van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
• Fax : 0800 120 57 (gratis nummer)
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• Twitter:
https://twitter.com/FODEconomie

• E-mail: info.eco@economie.fgov.be

• Facebook:
https://www.facebook.com/FODEconomie

Onze websites

• Linkedin:
linkedin.com/company/fod-economie

De burgers en ondernemingen vinden op de websites van ons departement informatie over een
brede waaier aan onderwerpen die tot onze bevoegdheid behoren.
Onze webadressen:
https://economie.fgov.be
Voor statistische informatie
https://statbel.fgov.be

Besluit
Elke dag werken mensen met kennis van de meest uiteenlopende vakgebieden aan de verwezenlijking
van een efficiënt economisch beleid voor België: economen, juristen, statistici, ingenieurs, controleurs,
scheikundigen, vertalers, communicatiedeskundigen, HR-specialisten, …
Al deze mensen zetten zich elke dag weer in voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dankzij hun vakbekwaamheid kan de FOD Economie zijn ambitie verwezenlijken en in
het Belgische economische landschap ten volle zijn rol van coördinator, initiator, regulator en informatieverstrekker vervullen.
Kortom, alle medewerkers van de FOD Economie helpen mee “de voorwaarden te scheppen voor een
competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België”.
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