
 

 
 

DUURZAME ECONOMIE  
VOOR DE FOD ECONOMIE,K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

Met de strategie « Europa 2020 » neemt de Europese Unie zich voor om van Europa een slimme, 
duurzame en inclusieve economie maken. Zij wil op die manier zorgen voor een duurzame groei van 
onze economie. In die optiek streeft België ernaar om tot de groep van Europese landen te behoren 
die pioniers zijn in de overgang naar nieuwe duurzame productie- en consumptiewijzen1. Door het 
als een van zijn opdrachten te beschouwen om de voorwaarden te scheppen voor een duurzame 
werking van de goederen- en dienstenmarkt, onderstreept de FOD Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie het belang van duurzame ontwikkeling voor onze economie. 

 

Duurzame economie is de bijdrage van de economische activiteit aan duurzame ontwikkeling in 
het kader van een gereguleerde markteconomie.   

De FOD Economie wil deze actief ondersteunen. Met het oog op meer efficiëntie, en rekening 
houdend met de respectievelijke bevoegdheden, dient de FOD Economie gerichte initiatieven voor 
duurzame ontwikkeling te nemen. In dit kader is duurzame economie één van de beleidsdoelen die 
de FOD wil bevorderen zodat iedereen kan genieten van de weldaden van een gereguleerde 
markteconomie zonder dat de toekomstige noden in het gedrang komen.  

De rol van zowel een private als openbare economische activiteit voor een duurzame ontwikkeling 
die de drie pijlers respecteert (milieu, sociaal, economisch) dient versterkt maar ook omkaderd te 
worden. Deze verantwoordelijkheid dient men niet zozeer als een plicht dan wel als een kans voor 
onze economie en voor onze competitiviteit te zien. Het doel is ook de efficiëntie van de 
overheidsinitiatieven te vergroten door deze te richten op de economische initiatieven, als bron van 
kansen op het vlak van werkgelegenheid en menselijke ontwikkeling. Talrijke bedrijven hebben deze 
visie reeds overgenomen door onder meer een actief en transparant beleid van « maatschappelijk 
verantwoord ondernemen » te voeren.  

De FOD Economie moet ook zorgen voor de regulering van de markt, waarbij rekening gehouden 
wordt met de radicale veranderingen in onze productie- en consumptiewijzen, die een rationeel 
gebruik van onze grondstoffen en een eerlijke handel zullen vergen. De regulering dient te gebeuren 
op het meest adequate niveau. Er zal ook een zekere flexibiliteit van het wetgevend kader nodig zijn 
om niet alleen de aanpassing van de productie- en consumptiewijzen mogelijk te maken, maar om 
ook rekening te kunnen houden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van de kmo’s. De 
FOD wil de zwaksten beschermen en wil diegenen aanmoedigen die gekozen hebben voor een 
duurzame maatschappij. Zo dient men in een optiek van duurzame consumptie ook te denken aan 



nieuwe consumptiewijzen die meer gestoeld zijn op gebruik dan op bezit, op welzijn scheppende 
niet-geldelijke handel, op het principe van consuminderen. 

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan productiewijzen die op coherente wijze in de 
duurzame ontwikkeling van onze samenleving passen. Door te pleiten voor duurzame economie wil 
de FOD Economie de competitiviteit van onze economie (en meer bepaald van onze bedrijven) 
verbeteren door ze minder afhankelijk te maken van de schommelingen van de 
grondstoffenmarkten, door ons land economisch aantrekkelijker te maken en door onze bedrijven 
gunstig te positioneren op de buitenlandse markten. Door de verschillende facetten van de 
levenscyclus van de producten te integreren in de industriële processen zullen de bedrijven 
duurzamere producten kunnen afleveren, hetgeen onontbeerlijk is voor een efficiënter en meer 
verantwoord beheer van onze bronnen. 

Deze productie- en consumptiewijzigingen vereisen toenemende en gerichte innovatie. De FOD 
Economie moet op dit in al zijn facetten toezien : van het wetenschappelijk onderzoek over het 
uitvoeren van experimenten tot het op de markt brengen (of het uit de handel nemen) van nieuwe 
producten en diensten,  en moet ook zorgen voor een duurzaam aankoopbeleid van de overheid. 
Elke innovatie, al dan niet technologisch, van duurzamere producten of diensten moet verspreid en 
gebruikt worden om concreet vorm te geven aan de veranderingen die onontbeerlijk zijn voor onze 
economie. 
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