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Definitie  o   Macro- en micro-economie:  
o Macro-economie:  

 Opvolgen en/of analyseren van de economische ontwikkelingen en markten in 

binnen- en buitenland  
 Deze ontwikkelingen vertalen in een nationaal economisch beleid  
 Opstellen van nota’s ter voorbereiding van reglementering rond marktregulatie 

en –deregulatie 
 Bespreken van de economische situatie van België met nationale en 

internationale instanties 
o Micro-economie:  

 Opvolgen en/of analyseren van de activiteiten en gedragingen van verschillende 
actoren op de markt (bedrijven, kleine zelfstandigen, consumenten) 

 Voorbereiden van reglementering in verband met de activiteiten van deze 
actoren 

 Land- en staatshuishoudkunde:  
o Opvolging en/of analyse van de verschillende markten en sectoren 

o Advies over de rol van de overheid in de verschillende markten en sectoren 

o Energiebeleid:  
 Toezien op de continuïteit van de energiebevoorrading van het land 
 Analyseren en/of controleren van het aanbod van energiedragers en 

energiebronnen, de prijszetting,… 
o Uitwerking en/of controle van de reglementering van eerlijke concurrentie 
o Uitwerking en/of controle van de voorschriften m.b.t. het milieu 

o Landbouwbeleid:  
 Opvolgen en/of uitwerken van een reglementair kader m.b.t. subsidies, 

vergoedingen landbouwrampen,… 
 Opvolgen en/of controleren van de betalingen/betaalorganen 
 Behandelen van individuele dossiers 

 Nationale en internationale markten: 
o Werking en regulering van de nationale en internationale markten 

o Uitwerking, bewaking, toepassing en/of controle van een wettelijk en reglementair 
kader met betrekking tot: 
 Handelsreglementering (prijzen, mededinging,…) 

 Controle over goederen (herkomst, vergunningen,…) 
 Instellingen die belast zijn met accreditatie, normalisatie, controle,… 

 Nationale en internationale handel: 
o Promotie, bewaking en/of controle van de nationale en internationale handel 

o Contacten met nationale en supranationale actiegroepen en commissies 
o Voorbereiding, opvolging, uitwerking en/of leiding van internationale missies 
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Definitie 

(vervolg) 

  o Opstelling, onderhoud en/of controle van regels en procedures in samenwerking 
met andere landen voor het invoeren en uitvoeren van producten en diensten 
binnen en buiten Europa 

 Bevordering en regulering van ondernemingen: 
o Redactie van regels, procedures en nota’s (en de bijbehorende vergunningen) voor 

de toetreding tot bepaalde beroepen in de maatschappij en de oprichting van 
ondernemingen 

o Controle en/of verlening van de nodige vergunningen voor de oprichting en 
instandhouding van beroepen en ondernemingen in België 

 Actuariaat: 
o Verzameling van informatie  

o Ontwikkeling van statistische en financiële databases 
o Ontwikkeling van instrumenten voor berekeningen en/of ramingen 
o Statistische analyses  
o Uitwerking van conclusies en tendensen voor het verleden of de toekomst binnen 

het economisch werkveld 
o Vragen verbonden aan statistische analyses betreffende de economie en de 

evolutie in de economie 

 Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):  
o Behandeling van dossiers 
o Begeleiding van commissies  

o Beheer van de contacten 
 
 
 

Wat buiten de 

definitie valt 

   Budgettaire en economische aspecten die betrekking hebben op een bepaalde 
organisatie en die niet van toepassing zijn op kwesties die niet tot de context van 
deze organisatie behoren (zoals bijvoorbeeld  de creatie van en controle op budgetten 
voor specifieke acties of fondsen) 
 Beroepscategorie Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB) 

 Verbinding tussen de FOD Financiën, de nationale en internationale economische 

wereld en andere Belgische entiteiten inzake fiscaliteit 
 Beroepscategorie Fiscaliteit (FI) 

 Duurzame ontwikkeling en aspecten die betrekking hebben op de maatschappij in het 
algemeen en niet enkel op de economische sector  
 Beroepscategorie Algemeen Beheer (SA) 

 Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de 
interpretatie ervan en het beheer van geschillen (waarbij de expertise in verband met 

het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de technische 
expertise van de inhoud van de reglementering) 
 Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen (JU) 

 Beheer van internationale relaties vanuit een invalshoek die niet specifiek economisch 
is (en die dus geen  gespecialiseerde economische expertise vereisen)  
 Beroepscategorie Internationale Relaties (IS) 

 Landbouwmateries maar vanuit een wetenschappelijke invalshoek, zoals het beheer 

van botanische collecties, het voedingsbeleid, pesticiden,… 
 Analyse en/of uitwerking van statististieken met een niet-economisch doel, zoals 

bijvoorbeeld binnen wetenschappelijk onderzoek 
 Beroepscategorie Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en 

Onderzoek (WO) 
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