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In een grondige studie over de sectoren chemie, lifesciences en de verwerking
van kunststof en rubber analyseerde de FOD Economie onder andere deze
graadmeters:

ondernemersvertrouwen
omzet
productie
investeringen
tewerkstelling
buitenlandse handel

Raadpleeg het complete Verslag over de economische conjunctuur in de
chemische nijverheid, de lifesciences en de verwerking van kunststof en
rubber

Moet een leverancier eerst een kosteloze herinnering sturen als een factuur niet
betaald werd? Binnen welke termijn moet u een factuur betalen? Dat zijn twee
van de vijf vragen over facturen die onze experts van naaldje tot draadje
uitspitten.

Ontdek de 5 hamvragen over facturen

Bent u op zoek naar een ambachtsman of –vrouw? In het ambachtenregister vindt
u meer dan 1.100 erkende ambachtslui. Recent werd de zoekmotor uitgebreid
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Hoe staat de chemische nijverheid ervoor?
Uitgebreide stand van zaken in laatste conjunctuurstudie

Binnen welke termijn moet een bedrijf zijn factuur opsturen?
Facturen: de spelregels in 5 vragen

Vind nu nog sneller een ambachtsman of –vrouw
Zoekmotor kreeg upgrade
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zodat u voortaan ook per deelsector kunt zoeken.

Doorzoek het ambachtenregister

Sinds kort vindt u in juwelierszaken naast natuurlijke diamanten ook synthetische
diamanten. Die worden in een laboratorium gemaakt en hebben dezelfde
chemische samenstelling en fysische eigenschappen als natuurlijke diamanten.

Meer weten

De Europese Commissie staat aan het begin van de uitvoering van haar digitale
strategie “Shaping Europe's digital future”. Die gaat onder meer over:

data economy en datasharing
kunstmatige intelligentie
financiering via het Digital Europe Program

Op woensdag 11 maart 2020 organiseren de FOD Economie, de FOD
Buitenlandse Zaken en het Egmontinstituut het seminarie De Europese digitale
transformatie en data-economie: uitdagingen en opportuniteiten voor België. U
komt er te weten hoe de Europese digitale strategie uw organisatie of bedrijf kan
beïnvloeden.

Inschrijven voor het seminarie kan tot 4 maart

De belangrijkste uitvoerproducten van Belgische ondernemingen waren in 2018:

producten uit de chemische nijverheid;
voertuigen en vervoermaterieel evenals;
machines en apparaten.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse conjunctuurnota van de FOD Economie.

Ontdek alle bevindingen van de conjunctuurnota

Wat is het verschil tussen een natuurlijke en een synthetische diamant?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Hoe beïnvloedt de Europese digitale strategie uw bedrijf?
Seminarie over digitale transformatie en data-economie

Hoe doet de Belgische economie het?
Driemaandelijkse conjunctuuranalyse van de FOD Economie

Hoe evolueren naar een circulaire manier van consumeren en
ondernemen?
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De Europese Commissie organiseert jaarlijks in heel Europa een reeks colloquia,
de Single Market Forums. De Belgische editie zoomde in 2019 in op de circulaire
economie. Kmo’s, banken, investeerders en overheden bogen zich over de vraag:
wat is er nodig en welke barrières moeten we overwinnen om de transitie te
maken naar een circulaire manier van consumeren en ondernemen?

U komt het te weten in het verslag van het Single Market Forum

Lessen uit het colloquium Single Market Forum

Vacatures
De FOD Economie werft aan via Selor:

expert beheer economische analysetools (m/v/x)
Solliciteer tot 12 maart.
juristen (m/v/x)
Solliciteer tot 9 maart.
expert Payroll (m/v/x) 
Solliciteer tot 4 maart.
data marketeer (m/v/x)
dossiercoördinator Veiligheid en Defensie (m/v/x)
digital content creative (m/v/x) – startbaanovereenkomst
Solliciteren kan tot 2 maart.

Raadpleeg regelmatig onze website waarop u alle vacatures en stages van onze FOD vindt.
Bekijk onze jobwebsite
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