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Projectformulier ten behoeve van 
Openbare Instellingen  

 
 
 

Praktische informatie 
 
naam van openbare instelling die het project heeft ingediend:  
Federale Overheidsdienst  Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economisch Potentieel http://www.economie.fgov.be 
 
Naam van het project: Monitoring van de markt en de sectoren 
 
Timing van de wetenschappelijke taken : 27 maanden  
 
Deliverables en valorisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke ploeg (niet opgenomen 
in de beschrijvende fiche hieronder):  

- International seminaries (bij het begin van het project, doelstelling: state of the art); 
- rapport over de manier de gegevens van het project best zouden kunnen lijden tot 

international/europees vergelijking en harmonisatie door de Openbare instelling ;  
- Valorisatie activiteit bij het einde van het project (de ploeg kan een voorstel maken in het 

indieningsformulier);   
- deliverables gevraagd in het onderzoekscontract met Wetenschapsbeleid : beschrijving van 

het project (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; samenvatting van het 
project (bij het einde van het project, max. 10 pagina’s in Frans, Nederlands, Duits en 
Engels) ; en tekst van max. 40 regels in het Frans, Nederlands en Engels bestemd voor de 
Nieuwsbrief AGORA ; tussentijdsrapporten (max. 2 pagina’s, om de 6 maanden voor de 
financiering van het project); verslagen voor het begeleidingscomité (zie hieronder)  

Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat toegekend is aan de ploeg.  
 
Verloop van een project:  
Het is aan de overheidsinstelling het AGORA-project te beheren. Dit houdt in dat zij moet toezien 
op het goede verloop van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar opgelegde taken 
om het project te laten vorderen. Samen met de ploeg en het Federale Wetenschapsbeleid vormen 
zij de Technische stuurgroep van het project. Voor elk project is er een Begeleidingscomité. Dit 
Begeleidingscomité is een klankbord dat de technische stuurgroep in staat moet stellen de grote 
fases van het project aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er de nuttige input uit 
te halen. Het Begeleidingscomité zal worden betrokken bij de diverse overwogen initiatieven voor 
de valorisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke ploeg neemt op zich de documenten 
voor het comité, de openbare instelling zorgt voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.  
 
Datum van de informatiesessie (inschrijving ten minsten een week op voorhand per e-mail – 
naji@belspo.be . bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats) : 7 april om 10.00 u. bij 
het Federale Wetenschapsbeleid 
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Het project 
 
 
1. Benaming van de openbare instelling 
 
Federale Overheidsdienst  Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economisch Potentieel http://www.economie.fgov.be 
 
 
2. Naam van het project  
  
Monitoring van de markt en de sectoren  
 
3. Acroniem  
 
MMS  
 
4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
De kennisverwerving inzake economische sectoren kadert in drie van de vijf strategische 
doelstellingen van de FOD Economie1 : 
 

- bijdragen tot de ontwikkeling, de competitiviteit en de duurzaamheid van de markt van 
goederen en diensten ; 

 

- de handel bevorderen door evenwichtige economische relaties na te streven in een 
competitieve markt ; 

 

- economische informatie verzamelen, verwerken en verspreiden. 

 

Deze strategische doelstellingen worden in de volgende operationele doelstellingen vertaald: 

 

- een economisch toezicht ontwikkelen om zich op de knelpunten en de economische 
vraagstukken voor te bereiden en deze te identificeren ; 

 

- een analysevermogen en -methodologie voor de economische omgeving uitwerken. 

 

Teneinde deze analaysemethode te kunnen ontwikkelen, werd de dienst «Sector en 
marktmonitoring» opgericht. 

 

De finaliteit van deze dienst is het opsporen van economische sectoren en markten die niet perfect 
functioneren, het zoeken van de oorzaak van deze dysfunctie en het voorstellen van oplossingen.   
 
Om zijn opdracht te kunnen vervullen, moet de dienst beschikken over betrouwbare gegevens die 
regelmatig worden bijgewerkt maar ook en vooral zodanig gestructureerd zijn dat de gebruiker de 
gezochte informatie makkelijk en snel kan terugvinden.  
 
 
5. Uit te voeren opdracht: 
 
a. door de onderzoeksploeg 
 
De onderzoeksploeg zal de verschillende informatiebronnen moeten integreren die de FOD 
Economie te zijner beschikking zal stellen: interne inventarissen (wetgeving, statistieken, 
analyses), externe inventarissen (wetgeving, statistieken, analyses), informatie afkomstig van het 

                                                            
1 Deze doelstellingen houden rekening met de nationale en Europese economische richtsnoeren en 
beogen om een kader te creëren waarin kan worden voldaan aan de eisen van de Lissabonstrategie 
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terrein (verzameld in het kader van de toezichtsopdrachten), datawarehouse van de FOD 
Economie. Bedoeling is om voor de dienst “Sector- en marktmonitoring” een specifieke 
gegevensbank te creëren, die  uitgerust is met een classificatieserver sui generis, waardoor het 
inzonderheid mogelijk wordt snel het economisch belang van een sector te bepalen, alsmede zijn 
aanpassingsvermogen, het niveau van de concurrentie binnen deze sector of het belang van 
innovatie voor deze sector.  
 
Bovendien zal de onderzoeksploeg aan de dienst «Sector- en marktmonitoring» instrumenten ter 
beschikking stellen die het mogelijk maken de verschillende gegevens te combineren om sectorale 
tendensen te analyseren. 
 
Tenslotte zal de onderzoeksploeg inhoudelijke voorstellen uitwerken in verband met interessante 
combinaties van de verschillende gegevensbronnen. 
 
b. door de openbare instelling: 
 
De FOD Economie zal vooraf een inventaris opmaken van de beschikbare gegevens; in de loop van 
het project zal de FOD zijn eisen verduidelijken wat betreft de classificatieserver en zal hij de 
nodige technische hulp bieden. 
 
 
6. Op te leveren eindproduct: 
 

a. door de onderzoeksploeg: 
 
Een volledig voorstel voor de implementatie van een classificatieserver die beantwoordt aan de 
desiderata van de dienst «Sector- en marktmonitoring». 
 
 

b. Voor de Openbare instelling 
 
Een performant instrument dat de Dienst snel en gemakkelijk een aantal indicatoren kan bezorgen 
om zijn taak efficiënt uit te voeren; deze taak betreft namelijk het opsporen van economische 
markten en sectoren die niet perfect functioneren, het zoeken naar de oorzaken van deze 
stoornissen en het voorstellen van remedies. 
 
 
7. Valorisatie van het eindproduct 
  
a. Voor de openbare instelling: implementatie van het eindproduct in haar eigen werking 
 
Classificatieserver ter beschikking gesteld van alle ambtenaren van de Dienst «Monitoring van de 
Sectoren en van de Markt». 
 
b. voor het 'publiek': toegangsmodaliteiten tot het eindproduct voor onderzoekers en het groot 
publiek 
 
Het te ontwikkelen instrument zal zich niet prioritair tot het grote publiek richten; het zal veeleer 
een intern werkinstrument zijn.  Het is evenwel meer dan waarschijnlijk dat, tijdens de 
ontwikkeling ervan, functionaliteiten opduiken waarvan het interessant zal zijn ze openbaar te 
maken.   
 
 
8. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken toegekend budget 
  

a. timing van activiteiten: 
 
1 september 2008 tot 31 december 2010  
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b. planning van activiteiten 
 
b.1. Voor de onderzoeksploeg 
 
De planning van de activiteiten zal in onderling overleg worden opgesteld zodra de onderzoekers in 
dienst zullen zijn getreden. 
 
b.2. Voor de openbare instelling 
 
Eind 2007 : afwerking van de inventaris van de informatiebronnen, interne gegevens 
(beschikbaar binnen de FOD Economie) 
Eerst kwartaal 2008 : afwerking van de inventaris van de informatiebronnen, externe geevens 
(buiten de FOD Economie) en bespreking van de toegangsvoorwaarden tot de niet-openbare 
gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
 
 
9. Bijzondere voorwaarden 
 

a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité: 
 

Het begeleidingscomité zou onder zijn leden ten minste een ICT-deskundige van de FOD 
Economie moeten tellen en een ambtenaar van de Algemene Directie "Statistiek en 
Economische Informatie" die betrokken is bij het datawarehouseproject van de FOD 
Economie. 

 
b. Geheimhoudingsclausule en intellectuele eigendomsrechten: 

 
1. toegang tot de niet-openbare gegevens van het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek  
 

De modaliteiten voor toegang tot de niet-openbare gegevens van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek worden geregeld door de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.  
Tijdens de uitoefening van hun opdracht worden de leden van de onderzoeksploeg gelijkgesteld 
aan de ambtenaren die werken voor rekening van de Dienst «Monitoring van de Sectoren en van 
de Markt» en hebben zij dus dezelfde toegang tot de niet-openbare gegevens van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek als die ambtenaren. 

 
2. eventuele vertrouwelijkheidsclausule  

 
De onderzoeksploeg zal alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke 
gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die van de toevertrouwde opdracht. 
 

c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling 
 
De onderzoekers dienen een deel van hun tijd binnen de instelling werken. De intensiteit van 
de aanwezigheid binnen de FOD Economie zal samen met de geselecteerde ploeg worden 
besprokenDe onderzoekers zullen worden beschouwd als volwaardige leden van de Dienst 
«Monitoring van de Sectoren en van de Markt». 
 

d. Andere  
 
De geselecteerde onderzoeksploeg beschikt over voldoende expertise in economie en kennis en 
ervaring in de oprichting en/of het gebruik van datawarehouses. 


