
Geintegreerde matrix 

 Coördinatie Kennis Reglementering Toezicht 

C
on

su
m

en
tb

es
ch

er
m

in
g Naast het bevorderen van een adequate 

co-regulatie, ontwikkelen van de 
spilfunctie van coördinatie en 
institutioneel overleg in economische 
domeinen zoals : Belgische 
governance van de Interne Markt, 
energiebeleid, digitale agenda, 
technische normen. 

Door een efficiënt en doelgericht gebruik 
van de beschikbare statistische 
gegevens, van marktgegevens, en van 
de toepassingen van de KBO en dankzij 
een hoog niveau van 
wetenschappelijke kennis, ontwikkelen 
van efficiënte observatie- en 
analysetools van de goederen-, 
diensten- en kapitaalmarkt en, in het 
bijzonder, de energiemarkt en de 
nieuwe technologieën. 

Uitwerken van een aangepaste en 
geïntegreerde wetgeving die een 
hoog niveau van 
consumentenrechtenbescherming 
inzake handelspraktijken, 
mededinging, energiebeleid, 
elektronische handel,  telecom en 
digitale economie waarborgt. 

Verdedigen van de economische 
belangen van de consument als 
marktspeler door zijn 
energiebevoorrading te 
waarborgen, door een 
mededingingsbeleid te voeren in 
overeenstemming met het EU-kader, 
door toe te zien op de veiligheid van 
producten en diensten en door de 
alternatieve geschillenregeling te 
coördineren en te promoten. 
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  Ontwikkelen van de spilfunctie van 

coördinatie en institutioneel overleg in 
de Belgische governance van de 
Interne Markt en in het energiedomein 
in het bijzonder. 

Door een efficiënt en doelgericht gebruik 
van de beschikbare statistische 
gegevens, van marktgegevens, en de 
terbeschikkingstelling van  betrouwbare 
energieplanningen, uitwerken van 
adequate observatie- en analysetools 
en stimuleren van innovatie ten dienste 
van een duurzame economie. 

Uitwerken van een aangepaste en  
evenwichtige wetgeving  die de 
spelers van de goederen-, diensten- 
en kapitaalmarkt respecteert, in 
overeenstemming met de  Europese 
verbintenissen, en die innovatie, 
duurzame energie en rechtszekerheid 
van elektronische handel bevordert. 

Ontwikkelen van een gecoördineerd 
mededingingsbeleid en verzekeren 
van de duurzaamheid van de markt 
door het beheer van radioactief 
afval, door het naleven van 
productnormen, door de 
vermindering van de CO2-uitstoot, 
door de strijd tegen namaak, en 
door de 
energiebevoorradingszekerheid. 
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Ontwikkelen van de spilfunctie van 
coördinatie en institutioneel overleg in 
economische domeinen zoals: 
mededinging, concurrentiekracht, 
Belgische governance van de Interne 
Markt, beleid inzake infrastructuur en 
energie-uitrusting, technische 
normen, digitale agenda, Europees 
ondernemingsregister, internationaal 
handelsbeleid. 

Door een efficiënt en doelgericht gebruik 
van de beschikbare statistische 
gegevens, van marktgegevens,  en van 
de beschikbare technische, en 
wetenschappelijke gegevens, 
ontwikkelen van adequate observatie- 
en analysetools voor de 
ondernemings- en KMO-activiteit, voor 
het externe concurrentievermogen van 
de economie en de sectoren, dit om 
innovatie, de rechten inzake 
intellectuele eigendom en nieuwe 
informatie-technologieën te stimuleren. 

Uitwerken en vereenvoudigen van een 
wetgeving die de 
ondernemingsactiviteit en de KMO’s 
ondersteunt, overeenstemt met het 
EU-kader namelijk inzake 
mededinging en energie, en die 
gunstig is voor het externe 
concurrentievermogen, innovatie en 
intellectuele eigendom. 

Met steun van de KBO en een 
mededingingsbeleid, toezien op de 
marktconcurrentie voor KMO’s en 
grote ondernemingen, door de 
bestrijding van economische en 
sociale fraude en door de 
energiebevoorradingszekerheid en 
infrastructuur te waarborgen. 
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Ontwikkelen van de spilfunctie van 
coördinatie en institutioneel overleg in 
economische domeinen zoals Belgische 
governance van de Interne Markt, 
rechten en plichten van de 
marktspelers, officiële statistiek, de 
situatie van de energiemarkt. 

Door een efficiënt en doelgericht gebruik 
van de statistische gegevens, van 
marktgegevens, van de databank en van 
de analyse- en planningsinstrumenten, 
en door moderne en proactieve  
communicatie, verspreiden van 
objectieve informatie inzake prijzen, 
energiebeleid,  innovatie en nieuwe 
technologieën. 

Uitwerken van en communiceren over 
een aan een evenwichtige goederen-, 
diensten en kapitaalmarkt aangepaste 
wetgeving in economische domeinen 
zoals : energie, telecom, 
elektronische handel en digitale 
economie. 

Aan de hand van sectorale 
enquêtes, bijdragen tot het 
vertrouwen van de economische 
operatoren door transparantie te 
bevorderen op het vlak van prijs, 
etikettering en contractuele 
bepalingen. 

 


