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De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO ontving van de Algemene Directie 
Economische Analyses en Internationale Economie een uitnodiging om deel te nemen aan 
een bevraging over de prioritaire aandachtspunten van de FOD Economie inzake duurzame 
ontwikkeling. 
 
Naar aanleiding van deze bevraging heeft het bureau van de Hoge Raad op 27 juni 2017 
onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de algemene vergadering van 
de Hoge Raad op 11 oktober 2017. 

 

CONTEXT 

 
In 2015 publiceerde de FOD Economie zijn eerste duurzaamheidsverslag, waarin de 
verwezenlijkingen en doelstellingen van de FOD op het vlak van duurzaamheid werden 
toegelicht. Momenteel wordt het tweede duurzaamheidsverslag 2017 voorbereid.  
 
De FOD Economie heeft in dit kader 31 aandachtspunten geïdentificeerd met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling, en deze opgedeeld in vier categorieën: duurzame economie, 
duurzaam beheer van de FOD, duurzaam beheer van energie, en reglementering. 
Vervolgens heeft hij een bevraging georganiseerd bij verschillende stakeholders, om te 
bepalen welke van deze aandachtspunten de hoogste prioriteit moeten krijgen. 
 
Gezien de potentiële impact van de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen op zelfstandigen 
en kmo’s, wenst de Hoge Raad zijn advies hierover uit te brengen. 

 

STANDPUNTEN 
 
Sommige van de 31 genoemde aandachtspunten hebben hoofdzakelijk of uitsluitend 
betrekking op de interne organisatie en het beheer van de FOD. Hierover wenst de Hoge 
Raad dan ook geen stelling in te nemen. 
 
Een aantal andere punten hebben daarentegen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met 
zelfstandigen en kmo’s, en zijn volgens de Hoge Raad bijgevolg belangrijke thema’s. Deze 
worden een voor een kort toegelicht. 
 

Technologische innovaties 
 
De ondersteuning van innovatie is een van de opdrachten van de FOD Economie. Dit uit 
zich in onder meer het uitreiken van innovatiepremies, de oprichting van octrooicellen en 
Normen-Antennes, enz. Deze initiatieven zijn niet enkel positief in het licht van duurzame 
ontwikkeling, maar komen ook de competitiviteit van onze bedrijven en de economische 
welvaart ten goede. 
 

Ondersteuningsmaatregelen voor de nabijheidseconomie 
 
Buurtwinkels staan de laatste jaren sterk onder druk, onder andere door de concurrentie van 
super- en hypermarkten en de e-commerce. Kleine handelszaken zijn echter een essentieel 
bestanddeel van een gezonde, duurzame economie. Zij moeten dan ook zo veel mogelijk 
ondersteund worden, en deloyale concurrentie van grote ketens en internetbedrijven moet 
worden bestreden. 
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Innoverende economische modellen 
 
Nieuwe economische modellen zoals de deeleconomie en de functionele economie worden 
verwacht de komende jaren een steeds grotere rol te zullen spelen in de markt. Dit is 
potentieel een positieve evolutie inzake duurzaamheid, maar heeft ook gevolgen voor de 
reguliere economie. De FOD Economie moet de ontwikkelingen op dit vlak dan ook op de 
voet volgen, en regulerend optreden waar nodig. 
 
 
Bevoorradingszekerheid van energie 
 
Vanzelfsprekend moet de overheid erop toezien dat de energiebevoorrading verzekerd 
wordt. Het is essentieel dat men blijft inzetten op alternatieve energiebronnen en de 
strategische reserve. 
 
 
Regelgevingsimpactanalyse 
 
Regelgevingsimpactanalyses dragen bij tot meer kwaliteitsvolle regelgeving. Het huidige 
systeem is voor verbetering vatbaar op vlak van transparantie en coherentie tussen de 
verschillende beleidsdomeinen. Het is dan ook positief dat de FOD Economie hierop verder 
wil inzetten. 
 
 
Reglementering betreffende de bescherming van ondernemingen en 
zelfstandigen 
 
Als vertegenwoordiger van de zelfstandigen en ondernemers, kent de Hoge Raad 
vanzelfsprekend een zeer groot belang toe aan correcte en kwaliteitsvolle regelgeving ter 
ondersteuning en bescherming van deze doelgroep. Dit is bovendien een van de kerntaken 
van de FOD Economie.  
 
 
Reglementering betreffende de bescherming van consumenten 
 
Consumentenbescherming is de natuurlijke tegenhanger van het vorige punt. Regelgeving 
betreffende eerlijke marktpraktijken, de bestrijding van namaak, enz. komt bovendien niet 
enkel de consument ten goede, maar ook de handelaar. Ook dit moet dus een absolute 
prioriteit van de FOD Economie blijven. 
 
 
Alternatieve geschillenregeling 
 
De verschillende bestaande vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals 
bemiddeling of het onlineplatform Belmed, kunnen geschillen zowel B2B als B2C op een 
efficiënte en kostenbeperkende manier beslechten. Alternatieve geschillenbeslechting kan 
voor alle betrokken partijen een positief alternatief zijn voor de rechtbank, en verdient 
daarom blijvende ondersteuning en publiciteit vanuit de overheid. 
 
 
Administratieve vereenvoudiging 
 
De Hoge Raad is voorstander van elk initiatief dat de zware administratieve lasten verlicht 
die momenteel rusten op ondernemers. 
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CONCLUSIE 
 
Onderstaande tabel geeft de prioriteitsscores weer die de Hoge Raad, rekening houdend met 
het voorgaande, toekent aan elk van de 31 gedefinieerde aandachtspunten. 
 
 

  

Prioriteiten voor duurzame ontwikkeling in de 
FOD Economie 

PRIORITEITSSCORE 
van 0 tot 10 

I Duurzame economie   
1 Kenniscentrum duurzame economie 5 

2 Indicatoren circulaire economie 5 

3 Indicatoren duurzame economie 5 

4 Technologische innovaties 10 

5 Ondersteuningsmaatregelen nabijheidseconomie 10 

6 Innoverende economische modellen 10 

7 Geprogrammeerde veroudering van de producten 5 

8 OESO contactpunt 5 

9 Duurzame producten en diensten 5 

10 Promotie van de circulaire economie 5 

11 Sensibilisering voor duurzame aankopen 5 

12 Strategieën van duurzame economie 5 

II Duurzaam beheer van de FOD   
13 Welzijn van het personeel 5 

14 Competenties en effectieven van de FOD 5 

15 Duurzaam beheer van de FOD 5 

16 Duurzaam aankoopbeleid 5 

17 Kwaliteitsbeleid 5 

18 Participatieve beslissingsprocessen 5 

19 Gebruikerstevredenheid (Contactcenter en website) 5 

20 Ombudsdienst voor consumenten 5 

III Duurzaam beheer van energie   
21 Burden sharing doelstellingen klimaat-energie 5 

22 Alternatieve transportbrandstoffen 5 

23 Financiering van de transitie naar low carbon 5 

24 Pioniersrol van België op het vlak van energie 5 

25 Bevoorradingszekerheid van energie 10 

26 Transitie naar een duurzamer energiesysteem 5 

IV Reglementering    
27 Regelgevingsimpactanalyse (RIA) 10 

28 Reglementering voor consumenten 10 

29 Reglementering voor ondernemingen & zelfstandigen 10 

30 Alternatieve geschillenregeling 10 

31 Administratieve vereenvoudiging 10 
 
 

___________ 
 


