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Inleiding 
Deze samenvattende nota voor de stakeholders van de FOD Economie biedt een antwoord op 
de volgende vragen: Waarom een tweede duurzaamheidsverslag opmaken? Waarom een re-
levantiematrix erin opnemen? Wat vraagt de FOD Economie precies aan zijn stakeholders? 
Welke aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling (DO) beschouwt de FOD als prioritair? 
Wat zijn de definities, de doelstellingen en de belangen van elke uitdaging voor de stakehol-
ders? 

In 2015 was de FOD Economie een van de vijf FOD’s die een eerste duurzaamheidsverslag 
(2012-2014) hadden gepubliceerd. Volgens onze Bestuursovereenkomst (BO) moet deze 
maatschappelijke verslaggeving om de twee jaar worden geactualiseerd. Dus moeten we in 
2017 ons tweede duurzaamheidsverslag (2015-2016) publiceren. Dat verslag moet in juni 
klaar zijn, zodat we het in augustus kunnen indienen bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren om 
kandidaat te kunnen zijn voor de Best Belgian Sustainability Reports. 

De relevantiematrix is het sleutelcriterium voor een goed duurzaamheidsverslag en het cen-
trale element dat aangebracht wordt door versie 4 van het Global Reporting Initiative (GRI-4). 
Wanneer die in alle transparantie en objectiviteit wordt gerealiseerd, dan kunnen wij:  

• bepalen of wij ons in de richting van de prioriteiten van onze stakeholders bewegen, 
en indien dat niet het geval is, wat de redenen daarvan zijn; 

• de te volgen managementaanpak bepalen om eraan tegemoet te komen. 

Aan de hand van de relevantiematrix kunnen we de belangrijke aspecten voor de voornaam-
ste stakeholders en voor de organisatie definiëren, om zo te bepalen welke acties onderno-
men moeten worden om aan de verwachtingen tegemoet te komen. De inhoud van het duur-
zaamheidsverslag moet in fine zo getrouw mogelijk weergeven wat de grote economische, 
maatschappelijke en milieueffecten van de FOD zijn en toelichten op welke manier de FOD 
zich van zijn taken kwijt als antwoord op de verwachtingen van de samenleving1. 

Met het publiceren van zijn eerste verslag in 2015 was de FOD Economie al een van de 
voortrekkers onder de FOD’s op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Met de voor-
stelling van een tweede verslag, aangevuld met een relevantiematrix, neemt de FOD Econo-
mie meteen de leidersplaats in, want voor zover wij weten, heeft nog geen enkele andere FOD 
deze oefening gedaan. Door onze methodiek toe te lichten, wil de FOD Economie ook zijn er-
varing delen en navolging bij andere FOD’s aanmoedigen. 

  

1 Duurzaamheidsverslag 2014 van de FOD Economie (verschenen in 2015), p. 18. 

 

                                                 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/duurzaamheidsverslag-2014
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1. Methode GRI-4 
Dit deel geeft een samenvatting van de belangrijkste stappen van de GRI-methode2 en de 
toepassing daarvan, meer bepaald het opmaken van de materialiteitsmatrix. We geven eerst 
een aantal definities. 

 Definities 1.1.
1. Duurzame ontwikkeling (DO) 

Duurzame ontwikkeling is “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te 
brengen” (Verslag Brundtland, “Our common future”, 1987). In België werden de doelstellin-
gen voor duurzame ontwikkeling bepaald in de federale strategische langetermijnvisie (LTV) 
2050 voor duurzame ontwikkeling, met name een samenleving die:  

• sociale cohesie promoot; 

• het milieu beschermt;  

• haar economie aanpast aan de economische, maatschappelijke en ecologische uit-
dagingen;  

• ondersteund wordt door de federale overheid, die haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid opneemt. 

2. Global Reporting Initiative of GRI-4 (versie 4) 

De verslaggeving inzake duurzame ontwikkeling is de belangrijkste methode om te commu-
niceren over de prestaties inzake economie, maatschappij, milieu en goed bestuur van een 
organisatie. Ze geeft de positieve en negatieve effecten van de activiteiten en diensten van de 
organisatie weer. De aspecten die de organisatie als relevant beschouwt, in overeenstem-
ming met de verwachtingen en belangen van haar stakeholders, vormen de drijvende krach-
ten van de verslaggeving. Op 10 jaar tijd is er een vrijwillige internationale standaard ont-
staan: de richtlijnen van het GRI. In 2013 verscheen versie 4. Wij baseren ons op die laatste 
om het duurzaamheidsverslag op te maken, dat in 2017 wordt gepubliceerd. 

3. Missie van het GRI3  

De duurzaamheidsverslaggeving faciliteren door begeleiding en ondersteuning te bieden aan 
de organisaties. 

4. Visie van het GRI 

Een houdbare en duurzame economie promoten. 

5. Duurzame economie  

Duurzame economie is “de bijdrage van de economische bedrijvigheid aan duurzame ontwik-
keling, in het kader van een gereguleerde markteconomie”4. Het GRI stelt zich tot doel een 
houdbare en globale economie te bevorderen waarin de organisaties hun economische, soci-

2 Website van het GRI (“What is GRI?”): https://www.globalreporting.org/information/about-gri/ en 
Leidraad voor het opstellen van GRI G4 verslagen door overheidsdiensten, FIDO. 
3 Slides cursus 20 & 23 juni 2016, Marie d’Huart en Serge de Backer, p. 6. 
4 Website van de FOD Economie, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-
economie (geraadpleegd op 5 januari 2017). 

 

                                                 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/
http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/2c_2_1_9_2_2_3_manual_gri_nl.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie


 

6 

ale en milieueffecten op een verantwoorde manier beheren en op een transparante manier 
communiceren5. 

6. Core option  

Er wordt gekozen voor de “core option” (in tegenstelling tot de “comprehensive option”). Het 
is een minder uitgebreid verslag, zoals aanbevolen voor de FOD’s door het Federaal Instituut 
voor Duurzame ontwikkeling (FIDO) en conform het GRI. 

7. Type GRI-verslag (“geïntegreerd” of “stand alone”)  

Het duurzaamheidsverslag wordt niet opgenomen in het jaarverslag van de FOD, het is een 
“stand alone”-verslag: een volwaardig verslag dat los staat van de andere publicaties van de 
FOD. 

8. Relevantiematrix 

Met relevantiematrix wordt bedoeld: “De doelen die relevant zijn voor de organisatie en waar 
ze door haar activiteiten of beslissingen ook een grote impact op kan hebben” 6. Bij het opma-
ken van een relevantiematrix wordt geantwoord op de vraag: wat zijn de belangrijke effecten 
van de activiteiten van de FOD?7. Die bepalen wat de te ondernemen acties zijn. 

9. Onderzoeksveld8 

Elk mogelijk thema in verband met duurzame ontwikkeling. 

10. Aandachtspunten 

Belangrijke thema’s zijn thema’s waarbij de organisatie aanzienlijke economische, maat-
schappelijke en ecologische effecten kan uitoefenen (en die dus als echt belangrijk be-
schouwd worden) of thema’s die de evaluaties en beslissingen van de stakeholders kunnen 
beïnvloeden. Deze thema’s komen mogelijk in aanmerking om in een duurzaamheidsverslag 
opgenomen te worden. 

De correcte vertaling van “enjeux ou thèmes signifiants” is “aandachtspunten” of “uitdagin-
gen” (beide vertalingen worden gebruikt). Om dubbelzinnigheid te vermijden, vonden we het 
juister om de Nederlandse vertaling te beperken tot “aandachtspunten”. De term “uitdagin-
gen” (défis) wordt beter niet gebruikt in het kader van het duurzaamheidsverslag.  

11. Aspecten 

De belangrijke (of “relevante”) thema’s worden na rangschikking (ranking) “aspecten” of 
“prioriteiten” genoemd. 

12.  Effecten  

Belangrijke effecten voor alle activiteiten, producten, diensten en betrekkingen van de orga-
nisatie, ongeacht of deze effecten zich voordoen binnen de organisatie of daarbuiten. Het gaat 
daarbij om economische, maatschappelijke en ecologische effecten: positieve of negatieve, 
werkelijke of mogelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse, bewuste of onbewuste effecten, op 
korte of lange termijn.  

5 Slides cursus 20 & 23 juni 2016, Marie d’Huart en Serge de Backer, p. 6. 
6 Handboek voor het opmaken van het Actieplan Duurzame Ontwikkeling in een Federale Over-
heidsdienst, Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling, p. 25. 
7 Ibidem, p. 25. 
8 Sustainability reporting guidelines, Implementation manual, definition of key terms, p. 244. 

 

                                                 

https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/20e_2_2_3_handboek_actieplan_do_nl.pdf
https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/20e_2_2_3_handboek_actieplan_do_nl.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
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13. Grenzen van een thema 

De grenzen geven aan of het interne of externe effecten betreft, of ze zich binnen de organi-
satie voordoen, of daarbuiten.  

14. Stakeholders 

“Stakeholders” verwijst naar de entiteiten of personen op wie de organisatie een belangrijke 
impact kan hebben en van wie de acties van invloed kunnen zijn op de mate waarin de organi-
satie haar doelstellingen kan bereiken. Overeenkomstig het GRI 4 kan men enkel de prioritai-
re (door de organisatie geselecteerde) stakeholders ondervragen. 

 Stappen voor de opmaak van een relevantiematrix 1.2.
Het proces kan in vier belangrijke stappen worden samengevat:  

1. De relevante aspecten en hun grenzen bepalen 

2. Het directiecomité raadplegen 

3. De stakeholders raadplegen 

4. De resultaten analyseren  

1.2.1. Bepaling van de relevante aspecten en hun grenzen 

De organisatie (hier de FOD Economie) volgde deze vier stappen om de specifieke inhoud van 
het verslag te bepalen9: 

1. Vaststelling van de relevante thema’s of aandachtspunten 

2. Rangschikking van de relevante thema’s, vervolgens “aspecten” of “prioriteiten” ge-
noemd 

3. Validering  

4. Onderzoek 

Vaststelling van de relevante thema’s of aandachtspunten  

Tijdens deze fase bepaalt de organisatie: 

a) De lijst van belangrijke thema’s 

Concreet is de organisatie als volgt te werk gegaan: 

Het GRI-team stelde een lijst van belangrijke thema’s samen. Het team deed dat op de vol-
gende manier: 

• Het ging uit van het principe van een DO-context (een van de 4 principes voor de 
kerninhoud van het GRI) door gebruik te maken van relevante bronnen (Bestuurs-
overeenkomst, actieplan DO, activiteitenverslag DO), opgesomd volgens besluit-
vormingsniveau. 

• Het selecteerde de aandachtspunten die het belangrijkst leken te zijn, op grond van 
6 relevantiecriteria die het vooropstelt, meer bepaald: herhaling, politiek belang, 
politieke actualiteit, tijdsaspect, begrijpelijkheid en belang voor de stakeholders. 
Deze worden toegelicht onder punt 3: “Aandachtspunten”. Het team maakte ge-
bruik van een passieve raadpleging om in dit stadium de stakeholders erbij te be-

9 Sustainability reporting guidelines (GRI-4), Implementation manual. 

 

                                                 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
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trekken. De cel DO en het FIDO werden ondertussen gevraagd hun advies te geven 
aan het GRI-team. 

b) Informatie over de sectoren10 

• Het GRI-team bepaalde en rangschikte de relevante thema’s volgens deze catego-
rieën (economie, maatschappij en/of milieu). 

c) Grenzen 

Voor elk van de belangrijke thema’s evalueerde de organisatie de betreffende effecten en ba-
kende het de grenzen af. De organisatie maakte eerst een lijst van alle entiteiten (departe-
menten) die voorkomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de organisatie of gelijk-
waardige documenten11.  

Met dat doel baseert het GRI-team zich op het Overzicht 2015 (jaarverslag over de activitei-
ten), het Actieplan Duurzame Ontwikkeling 2016, en de Bestuursovereenkomst van de FOD. 

De grenzen werden vervolgens voldoende gedetailleerd beschreven om aan te geven: 

• waar zich precies de effecten binnen de organisatie zelf voordoen (prioritair);  

• waar zich de effecten buiten de organisatie voordoen.  

Rangschikking van de relevante thema’s 

Een eerste lijst met aandachtspunten wordt aan het Directiecomité (DC) voor goedkeuring 
voorgelegd. 

Er bieden zich twee mogelijkheden aan voor het GRI-team (bij de voorstelling aan het DC): 

a) de lijst wordt goedgekeurd; 

b) de lijst wordt gewijzigd. 

Na validatie van de lijst van belangrijke thema’s die in het verslag aan bod kunnen komen, 
dient de organisatie deze te rangschikken. Daartoe moet ze bekijken: 

a) hoe groot hun effecten op de economie, de maatschappij en het milieu zijn, en/of 

a) in hoeverre hun invloed bepalend is voor de evaluaties en beslissingen van de stakehol-
ders (voor de gevorderde verslagen). 

De definitieve lijst wordt voor evaluatie aan de leden van het DC en vervolgens aan de sta-
keholders voorgelegd. 

Concreet ging het GRI-team als volgt te werk: 

• De gevalideerde lijst met aandachtspunten, gerangschikt volgens categorie, wordt 
voorgesteld voor evaluatie. 

• Deze evaluatie berust op een cijfer van 0 tot 10 voor elk aandachtspunt. 

10 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf, ta-
bel, p. 62. 
11 De organisatie kan deze informatie bezorgen aan de hand van verwijzingen naar geconsolideerde 
financiële staten of gelijkwaardige documenten die voor het publiek toegankelijk zijn. 

 

                                                 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
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• De volgende vraag wordt gesteld: Welke aandachtspunten van de FOD Economie 
zijn volgens u belangrijk12 voor duurzame ontwikkeling?13. 

Op basis van een vergelijking van de resultaten (gemiddelde voor alle stakeholders of per ca-
tegorie, vergeleken met dat van het Directiecomité) kunnen prioritaire acties bepaald worden 
die de organisatie wenst te ondernemen om te beantwoorden aan de verwachtingen die aldus 
beoordeeld werden in termen van duurzame ontwikkeling.  

Validering14  

De “validering” is bedoeld om er zeker van te zijn dat het verslag een legitieme en objectieve 
weergave is van de prestaties van de organisatie op het vlak van duurzame ontwikkeling, met 
andere woorden door er wel degelijk de positieve en negatieve effecten in op te nemen. De 
GRI-principes inzake inhoud, met name “volledigheid” en “betrokkenheid van de stakehol-
ders” zijn van toepassing. 

Onderzoek15 

Het onderzoek vindt plaats na publicatie van het verslag, terwijl de organisatie zich op de vol-
gende verslaggevingscyclus voorbereidt. Het is toegespitst op de aspecten die relevant waren 
tijdens de eerste verslaggevingsperiode en houdt ook rekening met de commentaar van de 
stakeholders. De conclusies ervan verschaffen informatie en dragen bij aan de identificatie 
voor de volgende verslaggevingscyclus. 

1.2.2. Raadpleging van het Directiecomité 

De oefening is afgerond. Elke DG heeft de DO-aandachtspunten geëvalueerd. Het Directie-
comité heeft de lijst van te raadplegen stakeholders goedgekeurd, alsook de methode van 
raadpleging. 

1.2.3. Raadpleging van de stakeholders  

De methode wordt uitgewerkt in het hoofdstuk “Stakeholders” van dit document. 

1.2.4. Analyse van de resultaten  

• Hypothese(s) 

De aandachtspunten die voor de FOD Economie belangrijk of relevant worden geacht op het 
vlak van duurzame ontwikkeling, zijn misschien niet altijd positief gecorreleerd met wat zijn 
stakeholders als relevant beschouwen volgens hun eigen belangen en opvattingen. Om zo 
goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving en van zijn stakeholders, 
houdt de FOD Economie rekening met deze relevante feedback en probeert hij ze om te zet-
ten in doelen in het raam van zijn strategische aanpak. 

• Grens/grenzen 

De kwaliteit van de in aanmerking genomen informatie is afhankelijk van de steun die het 
GRI- team krijgt van zowel zijn hiërarchie als van de actieve deelname van de stakeholders. 
De FOD Economie hoopt dus dat alle stakeholders het spel eerlijk spelen en de prioritaire 
aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling ernstig evalueren. De kwaliteit van de analy-

12 Belangrijk of relevant : het gaat om de ecologische, maatschappelijke, economische en ethische 
effecten die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. 
13 Leidraad voor het opstellen van GRI G4-verslagen door overheidsdiensten, FIDO, p. 27. 
14 Zie tabel 2: “Proces voor de inhoud – Samenvatting”. 
15 Zie tabel 2: “Proces voor de inhoud – Samenvatting”. 
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se van de informatie tijdens dit proces (verzameling, toetsing en interpretatie van de gege-
vens) zal ook een belangrijke invloed hebben op de waarde van de oefening. Hoe dan ook kan 
ze alleen maar positief zijn, in die zin dat ze rechtstreeks beantwoordt aan de huidige ver-
wachtingen van de overheid op het gebied van niet-financiële verslaggeving16. Aangezien we 
baanbreker op dit gebied zijn, bevinden we ons in een gunstige positie voor het vervolg omdat 
we voldoen aan de onlangs gestelde doelen van onze bestuurders.  

• Verwacht resultaat  

Het hoofddoel van het tweede duurzaamheidsverslag is veel verder te gaan dan het eerste 
door te focussen op de DO-aspecten die het meest relevant zijn om te analyseren, zoals de 
relevantieanalyse voorstelt. Het naast elkaar plaatsen van het standpunt van de organisatie 
en dat van de stakeholders laat toe om, naast de belichting van de te ondernemen acties, bin-
nen de FOD een proces van participatieve besluitvorming te stimuleren. Welnu, alle transpa-
rantieoefeningen worden in onze doelstellingen gevaloriseerd en beantwoorden rechtstreeks 
aan de verwachtingen van onze BO. Ongeacht het bereikte resultaat (voor de hand liggende 
verschillen zijn mogelijk), is de aanpak belangrijk: hij ligt aan de oorsprong van het GRI, van 
de doelstellingen ervan en dus van die van het duurzaamheidsverslag zelf. Zo prevaleren de 
oefening en de eruit voortvloeiende reflectie boven het resultaat. 

 GRI-team van de FOD Economie 1.3.
DEVLEESCHOUWER, Françoise (adviseur); 
FERDINAND, Christian (attaché); 
LIBIOUL, Delphine (stagiair-student, 09/2016-02/2017); 
ROSENBERG, Meghanne (stagiair-student, 02/2017-04/2017); 
KILIC, Hakan (stagiair-student, 04/2017-08/2017). 

 Evaluatie  1.4.
Elke directeur-generaal (DG) alsook de coördinatrice van de cel DO van de FOD, mevrouw 
Françoise Devleeschouwer, gaven reeds een waarderingscijfer (van 0 tot 10/10) aan elk van 
de 35 aandachtspunten volgens hun eigen visie. Op basis van deze evaluatie werden 31 priori-
teiten inzake DO voor de FOD Economie geïdentificeerd (zie tabel hierna). Ter informatie: 
4 aandachtspunten kregen een onvoldoende, zowel van de DG’s als van de DO-expert van de 
FOD Economie. Het gaat om:  

• Erkenning van en toezicht op coöperatieve verenigingen; 

• Creatie van gedeelde waarde; 

• Environmental Goods Agreement;  

• Cartografie van zeezand. 

De stakeholders worden op hun beurt gevraagd hun score (tussen 0 et 10/10) te geven voor 
elk van de 31 aandachtspunten die de DG’s en de experts DO van de FOD als prioritair be-
schouwen. 

  

16 Europese richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie (Richtlijn 
2014/95/EU). Website: http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-
financial_reporting/index_fr.htm (geraadpleegd op 14 februari 2017). 

 

                                                 

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_fr.htm
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2. Aandachtspunten  
 Lijst met 31 prioritaire aandachtspunten 2.1.

 

  

Priorités de développement durable 
au SPF Economie

Prioriteiten voor duurzame ontwikkeling
in de FOD Economie

Score
van 

0 tot 10

I Economie durable Duurzame economie
1 Centre de connaissance en économie durable Kenniscentrum duurzame economie
2 Indicateurs d'économie circulaire Indicatoren circulaire economie
3 Indicateurs d'économie durable Indicatoren duurzame economie
4 Innovations Innovaties
5 Mesures d'appui au commerce de proximité Ondersteuningsmaatregelen 
nabijheidseconomie
6 Modèles économiques innovants Innoverende economische modellen
7 Obsolescence programmée des produits Geprogrammeerde veroudering van de 
producten
8 Point de Contact pour l'OCDE OESO contactpunt
9 Produits et services durables Duurzame producten en diensten

10 Promotion de l'économie circulaire Promotie van de circulaire economie
11 Sensibilisation aux achats durables Sensibilisering voor duurzame aankopen
12 Stratégies d'économie durable Strategieën van duurzame economie

II Gestion durable du SPF Duurzaam beheer van de FOD
13 Bien-être du personnel Welzijn van het personeel
14 Compétences et effectifs du SPF Competenties en effectieven van de FOD
15 Gestion durable du SPF Duurzaam beheer van de FOD
16 Politique d'achats durables Duurzaam aankoopbeleid
17 Politique de qualité Kwaliteitsbeleid
18 Processus de décision participatif Participatieve beslissingsprocessen

19
Satisfaction des usagers 
(Contact Center et site internet)

Gebruikerstevredenheid (Contact Center en website)

20 Service de médiation des consommateurs Ombudsdienst voor consumenten

III Gestion durable de l'énergie Duurzaam beheer van energie
21 Burden sharing des objectifs climat-énergie Burden sharing doelstellingen  klimaat-energie
22 Carburants de transport alternatifs Alternatieve transportbrandstoffen
23 Financement de la transition bas carbone Financiering van de transitie naar low carbon
24 Rôle pionnier de la Belgique en énergie Pioniersrol van België op het vlak van energie
25 Sécurité des approvisionnements en énergie Bevoorradingszekerheid van energie

26
Transition vers un système énergétique 
plus durable

Transitie naar een duurzamer energiesysteem

IV Réglementation Regelgeving
27 Analyses d'impacts de la réglementation Regelgevingsimpactanalyse (RIA)
28 Réglementation pour les consommateurs Reglementering voor consumenten
29 Réglementation pour les entrepriseset les indépenReglementering voor ondernemingen & zelfstandigen
30 Règlement alternatif des litiges Alternatieve geschillenregeling
31 Simplification administrative Administratieve vereenvoudiging

Welke uitdagingen zijn, volgens u, belangrijk voor de FOD Economie 
met het oog op duurzame ontwikkeling?
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 Systeem voor de beoordeling van de aandachtspunten 2.2.
• 9 en 10 : zeer belangrijk aandachtspunt voor duurzame ontwikkeling afhankelijk 

van de bevoegdheden van de FOD Economie in verband met het aandachtspunt in 
kwestie. 

• 6, 7 en 8 : belangrijk aandachtspunt. 

• 5 : aandachtspunt van matig belang. 

• 2, 3 en 4 : weinig belangrijk aandachtspunt. 

• 0 en 1 : onbelangrijk aandachtspunt. 

• / : de stakeholder wenst zich niet uit te spreken over het betrokken aandachtspunt. 

 Criteria17 voor de keuze van de prioritaire aandachtspunten  2.3.
De aandachtspunten werden geselecteerd op basis van 6 criteria: 

• Herhaling: het voorkomen van het aandachtspunt in de geselecteerde relevante 
bronnen. 

• Politiek belang: de representativiteit van het aandachtspunt in het nationale en in-
ternationale beleid. 

• Politieke actualiteit: de politieke prioriteit van het aandachtspunt (bijvoorbeeld de 
aandachtspunten in de prioriteiten van onze ministers). 

• Tijdsaspect: de tijdloze aard van het aandachtspunt. 

• Begrijpelijkheid: bijvoorbeeld voor de stakeholders. 

• Belang voor de stakeholders: aandachtspunten die belangrijk kunnen zijn voor 
onze stakeholders. 

Het GRI-team van de FOD Economie identificeerde de aandachtspunten op basis van diverse 
referentiedocumenten inzake duurzaam-ontwikkelingsbeleid. Hierdoor blijven we enerzijds 
gefocust op belangrijke problemen inzake duurzame ontwikkeling en zijn we er anderzijds 
zeker van dat onze FOD de effectieve bevoegdheden bezit voor de behandeling van de be-
schouwde aangelegenheden. Het gaat voornamelijk om de volgende documenten:  

Bestuursovereenkomst  
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/de-bestuursovereenkomst 

Overzicht 2015 Duurzame Economie  
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame 

Eerste duurzaamheidsverslag van de FOD Economie  
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/duurzaamheidsverslag-2014 

Actieplan duurzame ontwikkeling betreffende de opdrachten en beleidslijnen van de 
FOD Economie (intern document – niet voor verspreiding) 

Algemene beleidsnota van het kabinet Peeters 2015-2016  
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428003.pdf & 
http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2111/54K2111018.pdf); 

17 Deze criteria werden door het GRI-team bepaald op basis van de richtlijnen van het GRI-4. 

 

                                                 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/de-bestuursovereenkomst
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-2015-duurzame
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/duurzaamheidsverslag-2014
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428003.pdf
http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2111/54K2111018.pdf
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Strategische langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling in 2050 (VLT DD 2050) 
http://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/publicatie_lange
termijnvisie_122014_nl_v01.pdf 

17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties (zie ook 
www.sdgs.be) 
https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_eng.pdf 

Algemene beleidsnota van het kabinet Marghem 2016 
http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2111/54K2111012.pdf. 

Uit de volgende tabel blijkt dat elk aandachtspunt in verschillende van deze referentiedocu-
menten is opgenomen.  

 

 Bevoegdheden 2.4.
Voor het merendeel van de 31 aandachtspunten inzake duurzame ontwikkeling is de Cel 
Duurzame Ontwikkeling van de FOD, waarin elke algemene directie een lid heeft afgevaar-
digd, het orgaan dat in de FOD bevoegd is voor het waarborgen van de coherentie tussen de 
specifieke bevoegdheden van de AD’s. Zo kan er bijvoorbeeld een studie over geprogram-
meerde veroudering worden uitgevoerd bij de AD Economische Analyses en Internationale 
Economie (Eenheid Duurzame Economie), in nauwe samenwerking met de AD’s die verant-
woordelijk zijn voor energie en voor consumentenbescherming. Françoise Devleeschouwer 

Nr,

Priorités de développement durable au SPF 
Economie

Prioriteiten voor duurzame ontwikkeling in 
de FOD Economie

Bestuurs-
overeen-
komst

Jaarverslag 
2015 
(duurzaam-
heid)

Nota 
Peeters 

2015-2016 Duurzaam-  

PADD 2016  
(KB  
22 

.09.2014)

Prioriteit-
score

 0 tot 10

I Economie durable Duurzame economie
1 Centre de connaissance en économie durable Kenniscentrum duurzame economie X X X X
2 Création de valeur partagée Creatie van shared value X X X
3 Environmental Goods Agreement (EGA) Environmental Goods Agreement (EGA) X X
4 Indicateurs d'économie circulaire Indicatoren circulaire economie X (X)
5 Indicateurs d'économie durable Indicatoren duurzame economie X X X X X
6 Innovations Innovaties X X X (X)
7 Mesures d'appui au commerce de proximité Ondersteuningsmaatregelen nabijheidseconomie X (X)
8 Modèles économiques innovants Innoverende economische modellen (X) (X) (X) X
9 Obsolescence programmée des produits Geprogrammeerde veroudering van de producten X X X X

10 Point de Contact pour l'OCDE OESO contactpunt X X X X
11 Produits et de services durables Duurzame producten en diensten X X X X X
12 Promotion de l'économie circulaire Promotie van de circulaire economie X X X
13 Sensibilisation aux achats durables Sensibilisering voor duurzame aankopen X X X X X
14 Stratégies d'économie durable Strategieën van duurzame economie X X X X

II Gestion durable du SPF Duurzaam beheer van de FOD
15 Bien-être du personnel Welzijn van het personeel X X X X
16 Compétences et effectifs du SPF Competenties en effectieven van de FOD X X X
17 Gestion durable du SPF Duurzaam beheer van de FOD X X X X
18 Politique d'achats durables Duurzaam aankoopbeleid X X X X X
19 Politique de qualité Kwaliteitsbeleid
20 Processus de décision participatif Participatieve beslissingsprocessen X X X
21 Satisfaction des usagers (Contact center et site internet) Gebruikerstevredenheid (Contactcenter en website) X X X X
22 Service de médiation des consommateurs Ombudsdienst voor consumenten X X X X X
23 Simplification administrative Administratieve vereenvoudiging X X

III Gestion durable de l'énergie Duurzaam energiebeheer
24 Burden sharing des objectifs climat-énergie Burden sharing doelstellingen klimaat-energie X X
25 Carburants de transport alternatifs Alternatieve transportbrandstoffen X X X
26 Cartographie des sables marins Cartografie van zeezand X
27 Financement de la transition bas carbone Financiering van de transitie naar low carbon X X X
28 Rôle pionnier de la Belgique en énergie Pioniersrol van België op het vlak van energie X (X) X (X)
29 Sécurité des approvisionnements en énergie Bevoorradingszekerheid van energie X X X X
30 Transition vers un système énergétique plus durable Transitie naar een duurzamer energiesysteem X X X X

IV Réglementation Regelgeving
31 Analyses d'impacts de la réglementation Regelgevingsimpactanalyse (RIA) X
32 Réglementation (TOUT) Reglementering X X X X
33 Règlement alternatif des litiges Alternatieve geschillenregeling X X X X X

Referentiedocumenten

 

http://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/publicatie_langetermijnvisie_122014_nl_v01.pdf
http://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/publicatie_langetermijnvisie_122014_nl_v01.pdf
http://www.sdgs.be/
https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_eng.pdf
http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2111/54K2111012.pdf


 

14 

staat in voor de coördinatie tussen de verschillende leden van de Cel Duurzame Ontwikkeling 
en is ook verantwoordelijk voor het GRI-team. 

De aandachtspunten onder de categorie 

• “duurzame economie” hangen voornamelijk af van de bevoegdheden die aan de 
Eenheid Duurzame Economie van de AD Economische Analyses en Internationale 
Economie werden toevertrouwd. De opdracht van deze Eenheid bestaat er vooral in 
om een van de vier strategische krachtlijnen van de FOD Economie, meer bepaald 
duurzame economie, te stimuleren. Sommige aandachtspunten maken evenwel 
geen deel uit van de bevoegdheden van de Eenheid Duurzame Economie. Het gaat 
om “Technologische innovatie” en “OESO-contactpunt”; 

• “duurzaam beheer van de FOD” ressorteren onder de bevoegdheid van de directie 
die instaat voor het budget en het personeel, bijvoorbeeld voor het beleid inzake 
duurzame aankopen; de Diensten van de Voorzitter van de FOD, bijvoorbeeld voor 
het kwaliteitsbeleid; bepaalde vrijwillige medewerkers die aan het besluitvor-
mingsproces willen meewerken. De meeste aandachtspunten van deze categorie 
kaderen in onze interne perimeter, met andere woorden, voor deze aandachtspun-
ten doen de effecten zich binnen de organisatie zelf voor; 

•  “duurzaam beheer van energie” hangen allemaal af van de AD Energie. Voor be-
paalde aandachtspunten, zoals de bevoorradingszekerheid van energie, ligt de be-
voegdheid bij de FOD. Voor andere aandachtspunten wordt de bevoegdheid gedeeld 
met de gewesten en speelt de federale overheid een coördinerende rol. Dat is het 
geval voor “Burden sharing doelstellingen klimaat-energie” of “Transitie naar een 
duurzamer energiesysteem”; 

• “reglementering” vallen voornamelijk onder de AD Economische Reglementering, 
maar ook onder de AD K.M.O.-beleid en de AD Kwaliteit en Veiligheid.  

 Definities, doelstellingen, voorbeelden en belang van de aan-2.5.
dachtspunten 

Iedereen bezit kennis die varieert afhankelijk van zijn of haar competenties. Om de evaluatie 
van de aandachtspunten door de verschillende stakeholders te vergemakkelijken, wordt elk 
aandachtspunt voorgesteld aan de hand van een korte definitie, van door de FOD vooropge-
stelde doelen, van enkele voorbeelden van realisaties en van het veronderstelde belang van 
de aandachtspunten voor de stakeholders. De 31 prioritaire aandachtspunten worden inge-
deeld in 4 categorieën/thema’s: “duurzame economie” (12 aandachtspunten), “duurzaam be-
heer van de FOD” (8), “duurzaam energiebeheer” (6) en “reglementering” (5). 

2.5.1. Duurzame economie 

1. Kenniscentrum voor een duurzame economie 

Definitie 

Duurzame economie is de bijdrage van de economische bedrijvigheid aan duurzame ontwik-
keling in het kader van een gereguleerde markteconomie18.  

  

18 Website van de FOD Economie, geraadpleegd op 5 januari 2017: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie  
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Doelstellingen 

Dit centrum werkt sinds eind 2016 aan de volgende doelstellingen: bepalen van een federale 
strategie en een federaal stappenplan “circulaire economie”; uitwerken van indicatoren en 
monitoren van beleidsresultaten; oprichten van een platform voor informatie-uitwisseling en 
ontmoetingen tussen de belangrijkste actoren; sensibiliseren en informeren van verschillen-
de sleutelactoren; bestuderen van de levensduur van producten”19. Onder de verantwoorde-
lijkheid van de Eenheid Duurzame Economie beantwoordt het centrum aan LTV 43 en 51, als-
ook aan een aantal subdoelstellingen van de LTV, afhankelijk van de vragen van personen of 
instellingen. 

Voorbeelden van realisaties van de FOD / belang voor onze stakeholders 

Concreet tracht hij problemen op te lossen die de ontwikkeling van een duurzame economie 
in de weg staan in samenwerking met andere verantwoordelijke eenheden, en speelt hij zo 
een rol van facilitator voor duurzame ontwikkeling bij het doelpubliek (bedrijfsfederaties, ge-
westen, …) dat hierom vraagt.20 

2. Indicatoren voor een circulaire economie  

Definitie 

Indicatoren zijn communicatie-instrumenten die gegevens over een thema synthetiseren of 
vereenvoudigen, bijvoorbeeld hier circulaire economie21. Volgens de definitie van het actie-
plan van de Europese Unie is de circulaire economie een economie “waarin de waarde van 
producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk blijft behouden en de productie van 
afval tot een minimum wordt beperkt”22. 

Doelstellingen  

Indicatoren zijn noodzakelijk om de omschakeling naar een circulaire economie te volgen en 
er dus voor te zorgen dat het beleid ter zake doeltreffend wordt gevoerd 23. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Vandaag blijft de kwestie inzake de ontwikkeling van deze indicatoren voor een circulaire 
economie actueel voor België en Europa. Voorbeeld van indicator die momenteel wordt be-
sproken: productie van afval per economische activiteit. 

3. Indicatoren voor een duurzame economie 

Definitie 

Indicatoren zijn communicatie-instrumenten die gegevens over een thema synthetiseren of 
vereenvoudigen, bijvoorbeeld hier duurzame economie24. Duurzame economie is de bijdrage 

19 Overzicht 2015, p. 27. 
20 Actieplan voor Duurzame Ontwikkeling 2016 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie, bijlage 2.3. 
21 Sensibilisering voor duurzame ontwikkeling en duurzame economie, GOP-opleiding, p. 5. 
22 COM(2015) 614 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614.. 
23 CRB 2016 -2060, “Advies: Circulaire economie”, maatregel 2, p. 4. 
24 Sensibilisering voor duurzame ontwikkeling en duurzame economie, GOP-opleiding, p. 5. 
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van de economische bedrijvigheid aan duurzame ontwikkeling in het kader van een geregu-
leerde markteconomie 25.  

Doelstellingen 

Indicatoren zijn noodzakelijk om de omschakeling naar een duurzame economie te volgen en 
er dus voor te zorgen dat het beleid ter zake doeltreffend wordt gevoerd 26.  

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De FOD Economie heeft meer dan 80 indicatoren “duurzame economie” ontwikkeld die vol-
gens de vier grote uitdagingen van de LTV DO zijn ingedeeld. Zij meten hoe acht concepten die 
inherent zijn aan een duurzame economie kunnen worden versterkt: maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (mvo), duurzame productie- en consumptiepatronen, bescherming 
van kansarmen, stimuleren van duurzamere activiteiten, innovatie voor duurzamere pro-
ducten en diensten, consumentenbescherming, concurrentievermogen van onze economie, 
markttransparantie. Voor ongeveer vijfentwintig van deze indicatoren levert onze FOD recht-
streeks statistische gegevens 27. De FOD Economie denkt met andere instellingen na over de 
toekomstige ontwikkeling van een coherent geheel van indicatoren voor een duurzame eco-
nomie (onuitgegeven werk). 

4. Innovatie 

Definitie 

Met de term “innovatie” wordt hier bedoeld technologische innovatie in ruime zin, maar deze 
term dekt niet de “innoverende economische modellen” onder het generieke aandachtspunt 
“duurzame economie”. 

Doelstellingen 

Een van de opdrachten van de FOD Economie is “innovatie ondersteunen”28. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Enkele concrete voorbeelden van innovatie ten dienste van duurzame ontwikkeling: nanome-
trologie (ten dienste van de gezondheid), innovatiepremie, collectieve centra, normen en 
normenantennes, octrooicellen, enz.29  

5. Steunmaatregelen voor buurtwinkels 

Definitie 

Buurtwinkels zijn detailhandelszaken waar de consument frequent of zelfs dagelijks inkopen 
doet; ze omvatten ook handelszaken die in bepaalde commerciële straten of wijken van ste-
den zijn gevestigd. Buurtwinkels zijn bijvoorbeeld bakkerijen, kruidenierswinkels, drogisterij-
en of schoenmakers. Dit soort handel is sterk achteruitgegaan met de komst van grote distri-

25 Website van de FOD Economie, geraadpleegd op 5 januari 2017: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie. 
26 CRB 2016 -2060, “Advies: Circulaire economie”, maatregel 2, p. 4. 
27 Sensibilisering voor duurzame ontwikkeling en duurzame economie, GOP-opleiding, p. 6. 
28 Bestuursovereenkomst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, p. 24. 
29 Overzicht 2015, p. 30-35. 
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butiebedrijven (super- en hypermarkten), maar volgens sommige potentiële scenario’s kun-
nen ze worden vernieuwd en (her)uitgebreid30. 

Doeltellingen 

De steunmaatregelen voor buurtwinkels volgen de Langetermijnvisie (2050), meer bepaald 
LTV 15 die het volgende stelt: “Consumenten en producenten moeten hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid opnemen door duurzame consumptie- en productiepatronen aan te 
nemen”. Ze beantwoordt aan de strategische doelstelling “duurzame economie” van het eer-
ste Actieplan voor duurzame ontwikkeling van de FOD Economie en aan de operationele 
doelstelling: “De economie aanpassen aan de uitdagingen voor duurzame ontwikkeling”. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Als concrete actie vermelden we de brochure van de FOD: “Samenwerken aan een duurzame 
voedselketen”. 

6. Innoverende economische modellen 

Definitie 

In termen van economische duurzaamheid zijn innoverende economische modellen bijvoor-
beeld de deeleconomie, de collaboratieve economie en de functionele economie. Voor de FOD 
Economie betekent de term “collaboratieve economie” een economie die is gebaseerd op het 
delen of uitwisselen tussen marktdeelnemers (bedrijven en consumenten) van goederen en 
diensten via een onlineplatform. 

Doelstellingen 

Innoverende economische modellen bevorderen die kunnen bijdragen tot duurzame ontwik-
keling en de markt beter reguleren om eventuele nefaste effecten voor duurzame ontwikke-
ling te vermijden. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Innoverende economische modellen, meer bepaald de collaboratieve economie, vormen een 
nieuw werkthema van de FOD Economie. 

7. Geplande veroudering van producten 

Definitie 

De notie geplande veroudering stelt een strategie aan de kaak waarbij de werkingsduur van 
een goed van bij de conceptie opzettelijk wordt gereduceerd en de gebruiksduur om redenen 
van economisch model wordt beperkt.  

Doelstellingen 

Welomlijnde maatregelen voorstellen ter bestrijding van geplande veroudering om consu-
menten te beschermen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken, en de levensduur 
van producten verlengen in het kader van de circulaire en duurzame economie. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Een in 2017 uitgevoerde studie naar de levensduur van producten en kunstmatige veroude-
ring van consumptiegoederen kan eventueel tot nieuwe wettelijke besluiten leiden om de 
consument beter te beschermen en om het duurzame gebruik van producten te bevorde-

30 Futuribles, Le renouveau du commerce de proximité, 17 octobre 2012. 
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ren.31 Een van de scenario’s van het Meldpunt van de FOD heeft overigens als titel “Geplande 
veroudering”, om zo te kunnen bepalen over welk soort producten burgers klachten hebben 
die verband houden met het fenomeen geplande veroudering. 

8. Nationaal Contactpunt voor de OESO 

Definitie 

Dienst belast met de promotie van de OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling). 

Doelstellingen 

De richtlijnen promoten, de dossiers behandelen rond aanvragen om een onderzoek in te 
stellen naar mogelijke inbreuken van ondernemingen op de OESO-richtlijnen, in gesprek tre-
den met de betrokken partijen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders: 

Het NCP effent de weg naar minnelijke geschillenregelingen, zoals verzoening of bemidde-
ling. Het beantwoordt voornamelijk aan LTV 15 en aan een aantal subdoelstellingen (onder 
meer met betrekking tot economische, maatschappelijke en ecologische vooruitgang, eer-
biediging van mensenrechten, milieubescherming). Het secretariaat van het NCP wordt 
waargenomen binnen de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Eco-
nomie (E4), afdeling Internationale Economie.32 

9. Duurzame producten en diensten 

Definitie 

Producten of diensten die voldoen aan de basisbehoeften van de huidige bevolking, die mini-
male hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen vergen, en/of die een minimum aan verontreini-
gende stoffen of afval gedurende de hele levenscyclus (productie, gebruik, einde levensduur, 
recycling, ...) uitstoten, en/of die toenemende sociale ongelijkheid tegengaan, zodat aan de 
behoeften van toekomstige generaties kan worden beantwoord. 

Doelstellingen 

Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van duurzame-consumptiereflexen, het identi-
ficeren van duurzame versus niet-duurzame aankopen, beter leven en minder uitgeven, hoe 
een aantal voordelen van duurzaamheid te berekenen. De transitie naar een duurzamere 
economie vereist de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en nieuwe vormen van 
productie en consumptie. Het gaat om een toenemend aantal nieuwe economische activitei-
ten die in het bijzonder een duurzame en haalbare werkgelegenheid stimuleren (groene eco-
nomie, sociale economie, circulaire economie, functionele economie, deeleconomie, …). 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De FOD heeft een brochure (momenteel in vertaling) gepubliceerd met als titel “Zijn biopro-
ducten duurder in België ?”. Er zullen nog meer economische analyses volgen over andere 
producten die als duurzaam worden bestempeld, zoals de marktevolutie van de LED-lamp.  

10. Bevordering van de circulaire economie 

31 Overzicht 2015, p. 27. 
32 Actieplan voor Duurzame Ontwikkeling 2016 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie, Bijlage 2.4. 
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Definitie 

De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is ver-
vaardigde producten, hun componenten en de (biotische en abiotische) grondstoffen zolang 
mogelijk in omloop te houden binnen het systeem, waarbij erop wordt toegezien dat de kwali-
teit van hun gebruik gegarandeerd blijft. In die zin vormt zij de tegenhanger van de lineaire 
economie, waarbij producten en grondstoffen aan het einde van hun economische levens-
cyclus op de afvalberg belanden. 

Doelstellingen 

Bedoeling van een circulaire economie is onze ondernemingen minder afhankelijk te maken 
van de invoer van grondstoffen.33 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders: 

Er werd een Actieplan in 21 maatregelen gelanceerd door de ministers die bevoegd zijn voor 
economie en duurzame ontwikkeling. Een van de maatregelen van het Actieplan is bijvoor-
beeld de voornoemde lopende studie betreffende de strijd tegen geplande veroudering van 
producten. 

11. Sensibilisering voor duurzame aankopen 

Definitie 

Het gaat erom consumenten aan te zetten tot een duurzaam of bewust koopgedrag en te kie-
zen voor biovoeding, duurzame producten en diensten, keurmerken,…  

Doelstellingen 

Consumenten helpen kiezen voor duurzamere consumptiepatronen.  

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Het kan bijvoorbeeld gaan om de sensibilisering van consumenten voor duurzamere aanko-
pen en hen te informeren over de belangrijkste labels. 

12. Strategieën voor een duurzame economie  

Definitie 

Zie de definitie van duurzame economie. 

Doelstellingen 

Bestuderen van, analyseren van en publiceren over de beste duurzame economische strate-
gieën die door bedrijven worden aangewend, zoals koolstofafdruk, maatschappelijk verant-
woord ondernemen, duurzaamheidsverslag van een onderneming, enz.  

Voorbeelden van realisaties /belang voor onze stakeholders 

Dankzij Case studies konden de FOD en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bepalen hoe 
duurzaamheid die kadert in de strategie van een agro-voedingsbedrijf daadwerkelijk het con-
currentievermogen kan aanzwengelen. Deze in 2016 gepubliceerde Case studies beantwoor-
den voornamelijk aan LTV 15. Tal van publicaties over andere beleidslijnen voor een duurza-
me economie zijn beschikbaar op onze website onder de rubriek “Duurzame economie”. 

33 “België als voortrekker van de circulaire economie”, FOD Economie/Volksgezondheid, 25 no-
vember 2014. Website van de FOD Economie (geraadpleegd op 9 november 2016):  
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/belgie-als-voortrekker-van-de. 
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2.5.2. Duurzaam beheer van de FOD 

1. Welzijn van het personeel 

Definitie 

Het welzijn van het personeel omvat de volgende thema’s: werkplek, arbeidsomstandighe-
den, jobinhoud, werkrelaties, dienstverlening, communicatiekanalen, doorgroeimogelijkhe-
den en organisatiecultuur. 

Doelstellingen 

Het welzijn van de werknemers verbeteren en zo hun motivatie en productiviteit verhogen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Naast de beoordeling van de algemene tevredenheid van de medewerkers over hun werk, 
heeft de nieuwe wet 2014 over het welzijn van de werknemers ons aangezet om nog verder te 
gaan met een enquête naar het welzijn van de werknemers. Deze enquête werd in april 2015 
gelanceerd. 

2. Bevoegdheden en personeel van de FOD  

Definitie 

De bevoegdheden van de FOD zijn opgenomen in zijn Bestuursovereenkomst: zijn opdracht, 
zijn visie, zijn waarden en beleidslijnen. 

Doelstellingen 

De strategische doelstellingen werden vervolgens omgezet in operationele doelstellingen die 
aan elk bestuur van de FOD werden toegewezen. “De opdracht van de FOD bestaat erin de 
voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de 
goederen- en dienstenmarkt in België”. Sterk samengevat kunnen we stellen dat de federale 
staat alle noodzakelijke bevoegdheden behoudt voor de verwezenlijking van de Economische 
en Monetaire Unie. Wat het personeelsbestand betreft, beklemtoont operationele doelstelling 
18 van de Bestuursovereenkomst het belang om “er steeds voor te zorgen dat tijdig het nood-
zakelijke aantal mensen met de juiste competenties op de juiste plaats worden ingezet”. 

Voorbeelden van realisaties /belang voor onze stakeholders 

Op het vlak van duurzame ontwikkeling staat de Cel Duurzame Ontwikkeling in voor de voor-
naamste transversale opdrachten zoals het opstellen van een ontwerp van Federaal Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling. De Eenheid Duurzame Economie van de AD Economische Ana-
lyses en Internationale Economie volgt de meeste aandachtspunten inzake duurzame eco-
nomie op. De AD Energie ziet toe op de meeste kwesties met betrekking tot een duurzaam 
energiebeheer. 

3. Duurzaam beheer van de FOD  

Definitie 

De FOD houdt toezicht op en ontwikkelt zijn materiële en immateriële maatschappelijke im-
pact in overleg met zijn stakeholders. 
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Doelstellingen 

Het is vooral de bedoeling de ecologische voetafdruk van de werkplek te verminderen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Concreet gaat het onder meer om de opdrachten van de Cel DO te ondersteunen, haar een 
toereikend budget toe te kennen, de expertise van de medewerkers van de Cel DO ter be-
schikking te stellen, het personeel te sensibiliseren voor DO en duurzame economie, een 
communicatieplan en een mobiliteitsplan te implementeren, duurzame overheidsopdrachten 
te ondersteunen, telewerk te stimuleren, EMAS, ... Het duurzame beheer van de FOD is een 
van de drie strategische doelstellingen van het Actieplan 2016 van de FOD Economie. 

4. Duurzaam aankoopbeleid  

Definitie 

Het duurzaam aankoopbeleid bestaat erin de “meest duurzame producten” bij openbare aan-
kopen te selecteren (zie bovenvermelde definitie). 

Doelstellingen 

Een actief beleid voor duurzame aanbestedingen voeren dat duurzame producten en diensten 
op de voorgrond plaatst. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De FOD organiseert aankopen in het algemeen en overheidsopdrachten in het bijzonder. Het 
aankoopbeleid gaat uit van bepaalde te maken keuzes in verschillende domeinen: enerzijds 
eigen beleidskeuzes (bv. organisatie van het aankoopproces, standaardisering,...) en ander-
zijds keuzes beïnvloed door en ter ondersteuning van het algemene federale beleid ter zake 
(bv. duurzame aankopen, e-procurement,...). Bijvoorbeeld: de verduurzaming van kantoorar-
tikelen, de integratie van milieu- en sociale criteria, de implementatie van de omzendbrief 
over de integratie van duurzame ontwikkeling in het kader van openbare aanbestedingen34. 

5. Kwaliteitsbeleid 

Definitie 

Kwaliteit is voldoen aan de verwachtingen van de klant.  

Doelstellingen 

Het netwerk implementeert een kwaliteitsbeleid in de FOD Economie om zo onze waarden te 
verwezenlijken (tot uw dienst, samen sterk, uitmuntend en respect) en de Bestuursovereen-
komst te realiseren. Het netwerk Kwaliteit heeft twee opdrachten: a) Het invoeren van een 
kwaliteitssysteem in de directies, opgebouwd rond onze kernopdrachten en doelstellingen, 
processen en projecten, risicoanalyses, indicatoren en verbeteracties. b) Art.27 van de Be-
stuursovereenkomst (48 processen optimaliseren en vastleggen tegen eind 2018)35. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Eind 2016 waren enkele entiteiten van de FOD Economie ISO-9001-gecertificeerd of waren ze 
op de goede weg om het ISO-9001-certificaat te behalen. 

  

34 Overzicht 2015, p. 84-85. 
35 Intranet van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 
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6. Participatief beslissingsproces 

Definitie 

Managementproces waarbij medewerkers in de werking van de organisatie, met name op 
beslissingsniveau betrokken worden. 

Doelstellingen 

Het personeel mobiliseren, banden tussen medewerkers versterken, bevoegdheden delege-
ren, het oplossen van problemen aan bepaalde medewerkers toevertrouwen opdat ze actief 
zouden bijdragen tot de evolutie van de organisatie. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De Bestuursovereenkomst (art. 30, pagina 78) promoot een beslissingsmodel dat rekening 
houdt met de verschillende stakeholders of hen hierbij betrekt. Een eerste participatief be-
slissingsproces was het bepalen van de waarden van de FOD in 2014. Dit proces werd suc-
cesvol uitgevoerd en resulteerde in de voor de FOD vier erkende waarden. Het tweede proces 
(2014-2016) betrof het arbeidsreglement met het project “tijdsonafhankelijk werken”. Intus-
sen zou echter een gemeenschappelijk federaal beleid ter zake tot stand moeten komen dat 
voor alle FOD’s geldt. Tot slot heeft het derde proces betrekking op de huidige raadpleging 
van de medewerkers en talrijke stakeholders over de prioriteiten inzake duurzame ontwikke-
ling bij de FOD Economie met het oog op de publicatie van het tweede duurzaamheidsverslag 
volgens de GRI-4-methode. 

7. Klanttevredenheid 

Definitie 

De tevredenheid van de gebruikers, ook “klanten” van de FOD of “burgers” genoemd, is de 
convergentie tussen de verleende dienst en de door de gebruikers in al hun diversiteit ver-
wachte dienst (individuen, ondernemingen, wetenschappelijke wereld, enz.). 

Doelstellingen 

De huidige verwachtingen van de klanten en partners van de FOD Economie nakomen, meer 
bepaald inzake informatie; hun toenemende en veranderende behoeften bevredigen in een 
wereld waar informatie steeds sneller wordt verspreid; actief bijdragen tot de transparantie 
van de Belgische markt en tot haar economische en sociale ontwikkeling op lange termijn en 
dit met respect voor het algemeen belang. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De Bestuursovereenkomst (art. 29, pagina 74) gaat ervan uit dat de gebruikers de “klanten” 
van de FOD zijn en dat de nadruk in dat opzicht op hun volle tevredenheid moet worden ge-
legd. 

Het Contact Center en de website zijn bijvoorbeeld twee interfaces die de consument of on-
derneming de mogelijkheid bieden om goed op de hoogte te zijn van de activiteiten en publi-
caties van de FOD Economie36. Maar andere hulpmiddelen laten het ook toe om de verhou-
ding verleende dienst/verwachtingen van de klanten in evenwicht te houden, zoals ons beleid 
inzake klachtenmanagement, de door sommige algemene directies gevoerde tevredenheids-
enquêtes bij hun externe of interne partners... 

36 Contact Center van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/contact/contact-center. 
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8. Consumentenombudsdienst  

Definitie 

De Consumentenombudsdienst behandelt alle nationale klachten. 

Doelstellingen 

De consument informeren over de mogelijkheden die er zijn om een consumentengeschil 
buitengerechtelijk (minnelijke schikking) te regelen; alle klachten van de consumenten in 
ontvangst nemen en die aan de bevoegde dienst overmaken; of zelf de klacht behandelen om 
tot een minnelijke schikking te komen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders:  

De Consumentenombudsdienst werd (op 1 juni 2015) opgericht met een coördinerende op-
dracht. Deze dienst moet consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en 
plichten en over de verschillende mogelijkheden op het vlak van ADR (Alternative Dispute Re-
solution). De dienst speelt een centrale rol en stuurt, als één-loket, alle ADR-aanvragen door 
naar de bevoegde (publieke of privé-) organen op de lijst van de FOD Economie. De wet be-
paalt de criteria waaraan de ADR-organen moeten voldoen: toegankelijkheid, deskundigheid, 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, doeltreffendheid, billijkheid, vrijheid van de 
partijen”37. 

2.5.3. Duurzaam energiebeleid 

1. Burden sharing van de klimaat- energiedoelstellingen 

Definitie 

Burden sharing behelst de verdeling tussen de federale overheid en de gewesten van de ver-
antwoordelijkheid voor de klimaat-energiedoelstellingen die voor België voor de periode 
2013-2020 bepaald zijn in het Europese en internationale kader.  

Doelstellingen 

De inspanningen verdelen die België moet leveren om tegen de klimaatverandering te strij-
den. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Op 4 december 2015 werd met name tijdens de COP21 een politiek akkoord ondertekend 
waarin twee uiterst ambitieuze doelstellingen voor het federale niveau werden bepaald.38 

2. Alternatieve transportbrandstoffen 

Definitie 
Hieronder wordt vooral aardgas, waterstof en elektriciteit verstaan, ook al is elek-
triciteit eigenlijk geen brandstof. 

Doelstellingen 

Alternatieve transportbrandstoffen bevorderen. 

  

37 Overzicht 2015, p. 73. 
38 Overzicht 2015, p. 17. 
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Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De Europese Commissie heeft de voordelen van alternatieve transportbrandstoffen erkend. 
In het kader van Europese richtlijn 2014/94 betreffende de uitrol van infrastructuur voor al-
ternatieve transportbrandstoffen (vooral elektriciteit en aardgas, maar ook waterstof) moet 
België een nationaal plan (incl. kwantitatieve doelstellingen voor laad- en tankinfrastructuur) 
tegen 18 november 2016 opstellen39. De Algemene Directie Energie organiseert en coördi-
neert 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 de transportsector van de gewesten en de federale overheid 
vertegenwoordigd zijn. Een Benelux-werkgroep “Alternatief vervoer” werd eveneens opge-
richt40. 

3. Financiering van de koolstofarme transitie 

Definitie 

De transitie naar een koolstofarme economie vereist een geschikte financiering. 

Doelstellingen 

De financiering van de transitie naar een Belgische koolstofarme economie waarborgen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

In het kader van de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 werd er beslist om de vroeger ont-
vangen bedragen van de Belgische staat op een energiefonds over te maken. Dit fonds moet 
R&D van innovatieve projecten op het vlak van energie en in het kader van de bevoegdheden 
van de federale staat financieren met het oog op de ondersteuning van de koolstofarme tran-
sitie (met name energieproductie en -opslag en beheer van de energievraag). Het strategi-
sche onderzoek wordt ten dienste van de maatschappelijke en duurzame ontwikkeling, als-
ook van de klimaatdoelstellingen gesteld.41 De financiering van de koolstofarme transitie om-
vat eveneens andere maatregelen zoals de mogelijkheid om verschillende financieringsvor-
men te gebruiken met het oog op het bevorderen van de circulaire economie.  

4. Voortrekkersrol van België op het vlak van energie 

Definitie 

België wil op het gebied van energie een voortrekkersrol op internationaal en Europees vlak 
spelen42. 

Doelstellingen 

De voortrekkersrol van België inzake energievraagstukken versterken. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

“Dit aandachtspunt is in de Bestuursovereenkomst van de FOD Economie opgenomen”43. Het 
beantwoordt aan de doelstellingen 16, 18 en 20 van de Langetermijnvisie 2050. Het Actieplan 

39 Actieplan 2016 voor Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie, Bijlage 1.1. 
40 Overzicht 2015, p. 18. 
41 Actieplan 2016 voor Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie, Bijlage 1.13. 
42 Bestuursovereenkomst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, p. 21. 
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voor Duurzame Ontwikkeling 2016 van de FOD Economie omvat de ontwikkeling van een 
elektrisch aansluitingsplatform van de offshore windmolenparken, de ontwikkeling van flexi-
biliteit op de energiemarkt, de oprichting van een één-loket, de introductie van een energie-
transitiefonds, het energiepact, enz.  

5. Energiebevoorradingszekerheid 

Definitie 

De energiebevoorrading moet beschermd worden, en meer bepaald op het vlak van elektrici-
teit waarvoor er een tekort is aan strategische reserves. 

Doelstellingen 

De energiebevoorradingszekerheid in België waarborgen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De energiebevoorradingszekerheid wordt geconcretiseerd door: “de duurzame energiebe-
voorradingszekerheid, de strategische reserve, het offshore windmolenpark en het jaarlijks 
energie-efficiëntierapport44”. 

6. Overgang naar een duurzamer energiesysteem 

Definitie 

Gezien het belang en het dringende karakter van de vraagstukken rond de energiebevoorra-
dingszekerheid en de klimaatverandering is een transitie nodig. 

Doelstellingen 

De overgang naar een duurzame energieontwikkeling stimuleren. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Het gaat namelijk om het volgende: Europese richtlijn 2012/27/UE implementeren via het 
verslag NEEAP (nationaal actieplan voor energie-efficiëntie), een brochure “Energielabel en 
bouwmaterialen” publiceren, de Belgische markt van biobrandstoffen omkaderen, koppelin-
gen van het Belgische elektriciteitstransmissienet ontwikkelen, de flexibiliteit van het ener-
giesysteem verhogen, een steunmechanisme voor de elektriciteitsproductie in België uitwer-
ken (CRM).45 

2.5.4. Regelgeving 

1. Impactanalyses van de regelgeving 

Definitie 

Een impactanalyse is een openbare en synthetische weergave van de kennis over een project 
op een bepaald tijdstip. 

Doelstellingen 

De beslissingen verder objectiveren, in die zin dat de impactanalyses vooral een manier zijn 
om correct te regeren door het weldoordachte gebruik van het regelgevingsinstrument. De 
analyse beoogt dus een verbetering van de samenhang tussen de beleidslijnen onderling, van 

43 Bestuursovereenkomst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, p. 30. 
44 Overzicht 2015, p. 48-50. 
45 Actieplan 2016 voor Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie, bijlage 1. 
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de inachtneming van bijkomende elementen betreffende het voorwerp ervan en van de trans-
parantie van de beslissing ten opzichte van de beslissers en het doelpubliek.  

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De materie wordt geregeld door de wet van 15 december 2013 en het koninklijk besluit van 21 
december 2013. Het verslag van de OESO over België in het kader van de peer review van 15 
lidstaten van de Europese Unie, “Better regulation in Europe: Belgium”, legde de nadruk op 
de nodige versterking en hervorming van de mechanismen inzake impactanalyse en stelde 
diverse alternatieven voor de reglementering voor. De Europese Unie had ook na 2000 een 
impactanalyse opgezet (Sustainable Impact Assessment) voor bepaalde belangrijke (al dan 
niet wetgevende) initiatieven van de Europese Commissie.46. De BV-OECO vindt het belangrijk 
dat deze analyses openbaar en voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. 

2. Reglementering betreffende consumentenbescherming  

Definitie 

Reglementeren is een van de vier kerntaken van de FOD Economie. 

Doelstellingen 

Een efficiënte economische reglementering voor de consumenten waarborgen om de 
machtsverhoudingen op de markt in evenwicht te brengen en de mededinging en innovatie te 
stimuleren47. De regelgeving heeft als doel “een aangepaste en evenwichtige wetgeving uit te 
werken die de spelers van de goederen-, diensten- en kapitaalmarkt respecteert in overeen-
stemming met de Europese verbintenissen, en die innovatie, duurzame energie en rechtsze-
kerheid van elektronische handel bevordert”48. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Het betreft de wettelijke garantie, het consumentenkrediet, de namaak, de marktpraktijken, 
het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, het Sociaal Verwarmingsfonds, enz.49 

3. Reglementering voor de bescherming van ondernemingen en zelfstandigen 

Definitie 

Reglementeren is een van de vier kerntaken van de FOD Economie. 

Doelstellingen 

Een efficiënte economische reglementering voor ondernemingen en zelfstandigen waarbor-
gen om de machtsverhoudingen op de markt in evenwicht te brengen en de mededinging en 
innovatie te stimuleren50. De regelgeving heeft als doel “een aangepaste en evenwichtige 
wetgeving uit te werken die de spelers van de goederen-, diensten- en kapitaalmarkt respec-
teert in overeenstemming met de Europese verbintenissen, en die innovatie, duurzame ener-
gie en rechtszekerheid van elektronische handel bevordert.” 

46 Verslag 2014 van het impactanalysecomité, p. 4-8. 
47 Presentatiebrochure van de FOD Economie, 2013. 
48 Website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-
SPF/Geintegreerde-matrix-FOD-Economie.pdf. 
49 Overzicht 2015, p. 41-45. 
50 Presentatiebrochure van de FOD Economie, 2013. 
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Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

Het betreft bijvoorbeeld mededinging, precontractuele informatie, oneerlijke handelspraktij-
ken, de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit, het Al-
gemeen Preferentiestelsel (APS), internationale handelsakkoorden zoals de Environmental 
Goods Agreement (EGA), de REACH-verordening, enz. 

4. Alternatieve geschillenregeling 

Definitie 

Bemiddeling betreft “elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR),  
ongeacht de benaming en/of 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"51. 

Doelstellingen 

De FOD Economie heeft als opdracht: “de controle op de toepassing van de economische re-
glementeringen en de informatie, de preventie en de bemiddeling tegenover de betrokken 
tussenkomende partijen”52. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

De bemiddelingsinstrumenten die de FOD Economie ter beschikking van de consumenten en 
de ondernemingen stelt, zijn onder meer: de onlineregeling van consumentengeschillen (of 
Belmed), de audit van de entiteiten van alternatieve beslechting van consumentengeschillen 
(ABCG), bemiddeling, guidance, Empowerment, enz.53  

5. Administratieve vereenvoudiging 

Definitie 

Administratieve vereenvoudiging gaat samen met e-government, vereenvoudiging en digitali-
sering van de processen. 

Doelstellingen 

De kosten verminderen qua administratieve formaliteiten die ondernemingen, burgers of 
verenigingen moeten uitvoeren om hun wettelijke (informatie)verplichtingen na te komen. 

Voorbeelden van realisaties / belang voor onze stakeholders 

In zijn Bestuursovereenkomst verbindt de FOD zich ertoe: de effecten van geplande of nieuwe 
regelgeving in kaart te brengen via een vroegtijdige impactanalyse; de administratieve lasten 
opgelegd aan burgers, ondernemingen en verenigingen tegen het einde van de Bestuurs-
overeenkomst te beperken; actief bij te dragen tot de digitalisering van de dienstverlening en 
het volume papieren documenten te verminderen (paperless administration)54. De BV-OECO 
maakt ons attent op de digitale analfabetisering. 

51 Overzicht 2015, p. 6. 
52 Artikel 2, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 (BS 05.03.2002) houdende oprich-
ting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 
53 Overzicht 2015, p. 70-75. 
54 Bestuursovereenkomst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, p.73 (art. 28). 
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3. Stakeholders  
De stakeholders werden geselecteerd overeenkomstig de GRI-methode, voornamelijk op ba-
sis van de mate van hun relatie met de FOD Economie. 

De methode voor de raadpleging wordt in twee stappen voorgesteld (brieven en rondetafel).  

 Lijst en selectiecriteria 3.1.
Volgens de GRI-methode zijn de prioritaire stakeholders:  

 

De weging van de stakeholders wordt in het volgende punt uitgelegd. 

Deze selectie identificeert de meest representatieve stakeholders (omvang en bevoegdheid). 

De evaluatieaanvraag wordt naar de vertegenwoordiger van de geselecteerde organisatie ge-
stuurd. Om een toereikende participatiegraad te garanderen, voegen we de gekende deskun-
dige(n) in duurzame ontwikkeling binnen de organisatie evenwel als bestemmeling toe. 

  

Belang van de stakeholders voor de bevordering van duurzame economie

1

Politieke voogdij 
Economie en DO / 
ICDO / personeel

 Consumentenorg. / 
Bedrijfsfederaties

Internat. / Supranat. 
organen (EU, 

Eurostat, WTO, 
IEA,...)

BE Parlement / 
Gewesten

2
Adviesorganen (CRB, 

FRDO, HRZKMO) / 
FIDO / FPB

UCM / UNIZO / NSZ / 
BENELUX 

Secretariaat 

Politieke voogdij 
(andere 

bevoegdheden)

Overlegorganen 
(ENOVER / IEC)

3 Academische wereld
Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren / 
Vakbonden

Media / Federale 
ombudsdiensten

 Reguleringsorganen 
(BMA, FSMA, BIPT, 

CREG)

4
Federaal netwerk van 

de DO-cellen Consultants
BELSPO / FAVV / 
Media / Federale 
ombudsdiensten

Gemeenschappen / 
Steden en 

Gemeenten

5
Beroeps- en 

sectorfederaties Regie der Gebouwen
Handelszaken en 

buurtbewoners van 
de FOD

1 2 3 4 5
Relatieniveau

Prioriteit nr. 1 en prioritaire stakeholders

Prioriteit nr. 2 en ondersteunende stakeholders

Prioriteit nr. 3
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 Weging van de prioritaire stakeholders 3.2.
Er wordt een weging van de stakeholders voorgesteld om met hun respectieve belang reke-
ning te houden, op basis van hun impact op de organisatie alsook de impact van de organisa-
tie op de stakeholders. Het wegingsniveau wordt verkregen door beide gegevens op te tellen. 

 
 

NB: Voor de interprofessionele federaties wordt de volgende verdeelsleutel voor de weging 
gehanteerd (UNIZO: 45 %, NSZ: 36 % en UCM: 19 %, totaal = 100 %). 

  

Stakeholders
Weging van 
de mening

GROOT (2) MATIG (1) KLEIN (0) GROOT (2) MATIG (1) KLEIN (0) TOTAAL

1
Politieke voogdij (Economie, duurzame 
ontwikkeling en KMO)

x x 3

2
Consumentenorganisaties x x 3

3 Bedrijfsfederaties x x 3

4
Politieke voogdij (Digitale Agenda, 
Noordzee)

x x 2

5 Academische wereld x x 2

6 Interdepartementale Commissie voor DO
x x 2

7 Federaal Planbureau x x 2

8 Instituut van de Bedrijfsrevisoren
x x 2

9
Interprofessionele federaties (Unizo, 
UCM, NSZ)

x x 2

10 Adviesorganen (CRB/FIDO/HRZKMO)
x x 2

11 Personeel van de FOD Economie x x 1
12 Federaal Instituut voor DO x x 1
13 Benelux Secretariaat x x 1
14 Vakbonden x x 1

Idem
Systeem waarbij een beoordeling wordt toegekend volgens de impact van elke SH

Originele methode
Op basis van de antwoorden op deze twee vragen kan een hiërarchische indeling volgens 3 niveaus worden uitgewerkt:
a) De twee antwoorden zijn "groot" = "Geprivilegieerde" stakeholder (Weging: 3)
b) Een van de antwoorden is "groot", het andere is "klein" = "Klassieke" stakeholder (Weging: 2)
c) De twee antwoorden zijn "klein" = "Geïsoleerde" stakeholder (Weging: 1)

Gebruikte methode

2. Welke impact heeft deze stakeholder op mijn organisatie/op mijn kerntaken (groot of klein)?

Cartografie van de stakeholders
Impact van de organisatie op de SH Impact van de SH op de organisatie

Hiërarchische indeling van de SH aan de hand van twee vragen (handleiding FIDO, p. 25)
1. Welke impact heeft mijn organisatie op deze stakeholder (groot of klein)?
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 Raadpleging 3.3.
De stakeholders worden permanent betrokken bij de hele oefening. De mate van hun betrok-
kenheid varieert echter afhankelijk van de uitwerkingsfase van de matrix. Bij de uitwerking 
van een eerste lijst met belangrijke aandachtspunten bijvoorbeeld gebruikt het GRI-team de 
methode van de passieve raadpleging van de stakeholders. In dit stadium worden de sta-
keholders niet rechtstreeks ondervraagd, maar het team veronderstelt op basis van hun res-
pectieve belangen welke onderwerpen ze graag in het duurzaamheidsverslag zouden opge-
nomen zien. De actieve raadpleging van de stakeholders gebeurt in twee fasen: per brief en 
via een rondetafel.  

3.3.1. Raadpleging per brief 

De lijst met prioritaire aandachtspunten, goedgekeurd door het Directiecomité, wordt per e-
mail doorgestuurd naar de leidinggevende van elke gekozen stakeholder. In deze e-mail sug-
gereren we de naam van een of twee deskundigen in duurzame ontwikkeling (DO) binnen de 
organisatie. Die manier van werken bevordert de actieve betrokkenheid van de bestemme-
ling. Het GRI- team blijft voor alle vragen ter beschikking van de stakeholders. Vervolgens is 
de aanpak voor alle stakeholders dezelfde: 

• De lijst met prioritaire aandachtspunten, gerangschikt volgens categorie, wordt 
voorgelegd ter beoordeling. 

• Deze evaluatie berust op een waarderingscijfer van 0 tot 10 per aandachtspunt. 

• De volgende vraag wordt gesteld: “Welke aandachtspunten van de FOD Economie 
zijn volgens u van belang55 voor de duurzame ontwikkeling?” 56 

Het gewogen gemiddelde van de resultaten, voor alle stakeholders en per categorie, wordt 
afgetoetst aan het gemiddelde van het Directiecomité. Op advies van het FIDO wordt aan elke 
stakeholder een weging toegekend. De stakeholders die de aandachtspunten van de organi-
satie kennen, een nauwere band ermee hebben of een grotere invloed erop uitoefenen, heb-
ben natuurlijk een relatief groter gewicht. De stem van deze vip-stakeholders is doorslagge-
vend bij de keuze van de onderwerpen van het verslag of van het “te behandelen” onderwerp 
voor de organisatie (zie hoofdstuk “Weging van de stakeholders”). Deze initiële raadpleging 
biedt de mogelijkheid om een eerste idee te geven over het standpunt van de stakeholders 
tegenover elk geselecteerd aandachtspunt, en informatie te verzamelen met het oog op deze 
analyse.  

3.3.2. Raadpleging via een rondetafel 

De vertegenwoordigers van de prioritaire stakeholders worden uitgenodigd op een tweede 
raadpleging onder de vorm van een rondetafeldebat. De rondetafel maakt het mogelijk om 
een grondigere analyse uit te voeren. Dit soort raadpleging bevordert immers de communi-
catie, ruimt misverstanden uit de weg en streeft naar meer consensus alsook naar de ophel-
dering van ernstige divergentiepunten. Deze raadpleging is beslissend, want ze bepaalt de 
prioritaire acties die de FOD op het gebied van duurzame ontwikkeling moet nemen. 

Deze rondetafel vond plaats op 27 april 2017 en duurde ongeveer 3 uur. Dergelijke grondige 
raadpleging was zowel voor ons als voor de andere FOD’s een primeur ! Het is een essentiële 

55 Belangrijk of relevant: het gaat om gevolgen voor het leefmilieu alsook gevolgen op sociaal, eco-
nomisch en ethisch vlak die verbonden zijn met de activiteiten van de organisatie. 
56 Handleiding voor de opmaak van de verslagen GRI G4 door de overheidsdiensten, FIDO, p. 27. 
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stap voor de verwezenlijking van de relevantiematrix, een kernelement voor elk goed duur-
zaamheidsverslag. Naast de leden van het GRI-team, dat wordt voorgezeten door Jean-Marc 
Delporte, waren er 3 kabinetten aanwezig evenals vertegenwoordigers van diverse bedrijfsfe-
deraties, verenigingen voor de bescherming van het milieu en de consumenten, adviesorga-
nen en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). 

Uit deze rondetafel is het volgende gebleken: 

1. Het GRI van de FOD werd positief onthaald : begrip van de bevoegdheidsdomeinen/ 
-thema’s van de FOD, belang voor duurzame ontwikkeling en voor de andere FOD’s ; 

2. Het door de FOD op gang gebrachte en gestuurde proces is methodologisch con-
form (FIDO). 

3. Sommige van de 31 aandachtspunten werden niet goed begrepen  De verstrekte 
uitleg over de aandachtspunten moet worden aangevuld, bv. : de bevoegdheid van 
de FOD voor de aandachtspunten aangeven ;  

4. De lijst met aandachtspunten kan worden uitgebreid en de weging zou opnieuw 
kunnen worden geëvalueerd ; 

5. De vertrouwelijkheid van de beoordelingen moet beter worden gewaarborgd en uitge-
legd aan de SH ; 

6. Het systeem van waarderingscijfers (0 tot 10) moet worden verduidelijkt ; 

7. De definitieve lijst met prioritaire aandachtspunten zal in juni opnieuw naar de SH 
worden gestuurd voor een evaluatie ;  

8. De definitieve keuze van de in aanmerking genomen prioritaire aandachtspunten 
vergt een actieplan en een follow-up met de AD’s. 

3.3.3. Overleg met de kabinetten naar aanleiding van de rondetafel  

Uit het overleg met de kabinetten zijn de volgende punten naar voor gekomen : 

• De kabinetten moeten niet meer als gewone stakeholders worden beschouwd. Zij zul-
len altijd als bevoorrechte stakeholders een rol spelen voor het verstrekken van ad-
vies/toevoegen van aandachtspunten, maar zij moeten deze aandachtspunten niet 
meer evalueren. Het is immers niet gepast de kabinetten te vragen om hun eigen prio-
riteiten te beoordelen. De FOD Economie volgt trouwens alleen maar de beleidsin-
structies als departement ten dienste van de 5 kabinetten. 

• Bedoeling van dit duurzaamheidsverslag is ook dat de kabinetten de diverse adviezen 
van de stakeholders beter kennen en er rekening mee houden. Het verslag omvat al de 
aandachtspunten van de kabinetten (maar vooral die welke onder de quasi exclusieve 
bevoegdheid van de FOD Economie ressorteren). Dit zorgt voor een beter begrip van de 
prioritaire aandachtspunten door onze stakeholders en kan de kabinetten van de FOD 
Economie helpen bij het actualiseren en zelfs corrigeren van de beleidslijnen die al 
worden geïmplementeerd of nog moeten worden uitgevoerd in het raam van de be-
voegdheden van de FOD Economie. 

4. Externe controle  
Externe certificatie wordt niet gevraagd door de deskundigen van de Cel DO, maar wel door 
sommige directeurs-generaal. Het GRI-team heeft het FIDO een voorstel van externe audi-
tor(s) gevraagd. De uiteindelijke beslissing zal afhangen van het aan dit project toegewezen 
budget.  
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Afkortingen 
AD Algemene Directie 

AGR Alternatieve geschillenregeling 

APDO 2016  Actieplan Duurzame Ontwikkeling 2016 van de FOD 

APS Algemeen Preferentiestelsel 

BO Bestuursovereenkomst van de FOD Economie 

CDO Cel Duurzame Ontwikkeling 

DC Directiecomité 

DG Directeur-generaal  

DO Duurzame ontwikkeling 

EGA Environment Goods Agreement 

FIDO Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling 

FPB Federaal Planbureau 

FRDO Federale Raad DO 

GRI-4 Global Reporting Initiative – versie 4 

HRZKMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO  

ICDO Interdepartementale Commissie DO 

kmo Kleine en middelgrote ondernemingen 

LTV DO Langetermijnvisie 2050 voor Duurzame Ontwikkeling  

mvo Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

NCP Nationaal Contactpunt 

NEEAP Nationaal Actieplan voor Energie-efficiëntie 

NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

UCM Union des Classes Moyennes 

Unizo Unie van Zelfstandige Ondernemers 

vip Very important person 

 


	Inhoud
	Inleiding
	1. Methode GRI-4
	1.1. Definities
	1.2. Stappen voor de opmaak van een relevantiematrix
	1.2.1. Bepaling van de relevante aspecten en hun grenzen
	Vaststelling van de relevante thema’s of aandachtspunten
	Rangschikking van de relevante thema’s
	Validering
	Onderzoek14F

	1.2.2. Raadpleging van het Directiecomité
	1.2.3. Raadpleging van de stakeholders
	1.2.4. Analyse van de resultaten

	1.3. GRI-team van de FOD Economie
	1.4. Evaluatie

	2. Aandachtspunten
	2.1. Lijst met 31 prioritaire aandachtspunten
	2.2. Systeem voor de beoordeling van de aandachtspunten
	2.3. Criteria16F  voor de keuze van de prioritaire aandachtspunten
	2.4. Bevoegdheden
	2.5. Definities, doelstellingen, voorbeelden en belang van de aandachtspunten
	2.5.1. Duurzame economie
	2.5.2. Duurzaam beheer van de FOD
	2.5.3. Duurzaam energiebeleid
	2.5.4. Regelgeving


	3. Stakeholders
	3.1. Lijst en selectiecriteria
	3.2. Weging van de prioritaire stakeholders
	3.3. Raadpleging
	3.3.1. Raadpleging per brief
	3.3.2. Raadpleging via een rondetafel
	3.3.3. Overleg met de kabinetten naar aanleiding van de rondetafel


	4. Externe controle
	Afkortingen


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


