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Klantencharter - Realisaties 2019 
 

Actie Realisatie 
1. Contacten onderhouden met de 
stakeholders om hun behoeften te 
leren kennen 

Heel wat overleg tussen de FOD en zijn 
stakeholders is geïnstitutionaliseerd in vaste 
commissies en overlegstructuren. Daarnaast 
worden er ad hoc nog  meetings voorzien rond 
specifieke thema's of vragen die opduiken. Er 
werden 80 evenementen georganiseerd naast 
121 externe en 35 interne 
communicatiecampagnes.  
Een greep uit die contacten: 
• overleg tussen de Stafdienst Personeel en 

Organisatie en instanties zoals BOSA, Empreva, 
Medex en Persopoint 

• deelname aan de organisatie van de Hotspot 
Circulaire economie met bezoeken en een 
afsluitend panelgesprek 

• overleg met beroepsfederaties rond 
internationale handelsakkoorden 

• overleg met o.a. de Regio's om een 
expertennetwerk rond circulaire economie op te 
zetten en te animeren  

• overleg met beroepsfederaties rond de analyses 
van de prijsvorming 

Daarnaast stelt de FOD een gratis 0800-nummer 
ter beschikking voor laagdrempelige telefonische 
contacten. Van de binnengekomen oproepen 
werd 97% binnen de 2,5 minuten opgenomen 
door een agent. Vragen die via de sociale media 
kanalen van de FOD werden gesteld werden na 
gemiddeld 9 uur en 17 minuten beantwoord, 
abstractie makend van kantooruren, wat ruim 
binnen de vooropgestelde 24 uur valt. 

2. Het periodiek meten van de 
klanttevredenheid  

Na sommige evenementen met externe 
deelnemers wordt een evaluatie gevraagd aan de 
deelnemers. Zij gaven een algemene score van 
7,9 op 10. 
Op de website van Statbel kan na iedere 
consultatie een tevredenheidsenquête ingevuld 
worden. Na de invulling krijgt men ook de scores 
te zien. 
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Actie Realisatie 
3. Het bekend maken van de resultaten 
van de metingen  

Sommige resultaten worden opgenomen in het 
jaarverslag van de FOD.  

4. Het beschikken over een publiek 
toegankelijk geactualiseerd handvest 
van de klantgerichte overheid 

Het klantencharter is beschikbaar op de website 
van de FOD Economie en is nog steeds actueel. 

5. Het beroep doen op 
ervaringsdeskundigen in armoede  

De FOD Economie beschikt over 1 
Nederlandstalige ervaringsdeskundige. Die heeft 
volgende acties gerealiseerd in 2019:  

• bezoeken aan externe diensten: 51  
• deelname aan projecten: 3 
• deelname aan werkgroepen: 19 
• gegeven opleidingen: 5 
• gevolgde opleidingen: 5 
• deelname aan seminaries: 14 waarvan vijf als 

gastspreker en 2 mee georganiseerd 
• Individuele begeleiding burgers: 72 

doorverwijzingen waarvan 5 intensieve 
begeleidingen 
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Actie Realisatie 
6. Het beantwoorden van klachten  De klachtencoördinator behandelde 110 

contacten. Daaronder waren 53 klachten over de 
werking van de FOD, waarvan 22 gegrond. Er 
werd binnen de antwoordtermijn van 15 
werkdagen geantwoord in 98,2% van de gevallen. 
Onder de 57 contacten die niet over de 
dienstverlening van de FOD gingen waren er 17 
vragen om informatie.  

7. Vervolledigen van de informatie op 
de website over het stopzetten van 
een onderneming 

De informatie werd toegevoegd begin januari 
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemi
ngen/uw-onderneming-stopzetten) 

8. Vervolledigen van de informatie op 
de website over het schrappen van een 
ondernemingsnummer 

De informatie werd toegevoegd begin januari 
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemi
ngen/kruispuntbank-van/stopzetting-van-de) 
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Actie Realisatie 
9. De gebroken hyperlinks op de 
website zo mogelijk verbeteren of ze 
verwijderen  

Na een melding werden enkele tientallen links 
aangepast of verwijderd. 

10 Evaluatie actieplan 2019 en 
opstellen actieplan 2020 

Het actieplan 2019 is geëvalueerd en het 
actieplan 2020 is opgesteld. Beiden zijn 
goedgekeurd door het Directiecomité en 
gepubliceerd op de website. 

 


