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Reis vertraagd of geannuleerd, slechte dienstverlening of oplichting…
Wat te doen en tot wie zich richten?

Geannuleerde of overboekte vluchten, mindere dienstverlening dan beloofd was,
misleidende promoties, onbestaand logement, enz.: de lijst met vervelende
verrassingen voor reizigers is helaas erg lang. In 2018 ontving het Contactpunt van
de FOD Economie 906 rapporten over de toerismesector. Als u een van de
ongelukkigen bent, geef dan niet op: u kunt mogelijk een vergoeding krijgen.

Lees onze raadgevingen

Nog niet klaar voor de brexit?
Informeer u en voer de Brexit Impact Scan uit!

Op 31 oktober 2019 moet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Hebt
u handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, of bent u dat van plan, dan
heeft u niet veel tijd meer om u voor te bereiden.

Bekijk onze algemene informatie en voer de “scan” uit die u, door gerichte vragen,
een op maat gemaakt antwoord geeft van de impact van de brexit op uw bedrijf.

Informeer u en voer de scan uit

Belgische economie
Conjunctuurnota juli 2019

In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de bbp-groei jaar-op-jaar 1,2 %, net als in
het vorige kwartaal. Sommige indicatoren bevestigen ook een neiging tot
stabiliteit. Dat komt met name tot uiting in:

de nog steeds krachtige ondernemersdynamiek met een groter aantal
startende bedrijven dan stopzettingen;
de stijging van de werkzaamheidsgraad en de daling van de
werkloosheidsgraad.
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Ontdek alle details in de nota

Daling van de totale inflatie van België in het tweede kwartaal
Sterke prijsstijging van vliegtickets

In het tweede kwartaal 2019 daalde de totale inflatie in België tot 1,7 % (2,0 % in het eerste kwartaal 2019). Die
daling is vooral te wijten aan een daling van het prijsstijgingstempo voor energieproducten en bewerkte
levensmiddelen, gekoppeld aan een daling van de prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen.

De totale inflatie in onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) blijft lager dan de totale
Belgische inflatie (1,6 %). Vooral dat is duidelijk in het 2e kwartaalverslag van het INR.

De sterke prijsstijging van vliegtickets in de periode 2010-2018 (+29,4 %) wordt bevestigd in het tweede
kwartaal van 2019 (+7,0 %).

Lees het rapport

Belgische wijnsector
Uitzonderlijke productie in 2018!

De wijnproductie blijft groeien in België: ze is in 2018 bijna verdubbeld in
vergelijking met 2017. Die groei is grotendeels te verklaren door de gunstige
temperaturen in de zomer van 2018.

In totaal werd vorig jaar in ons land 1.983.143 liter wijn - voornamelijk witte wijn en
schuimwijn - geproduceerd.

De provincie Henegouwen is met meer dan 562.210 liter de koploper, gevolgd
door de provincies Limburg (376.549 liter) en Namen (267.145 liter).

Meer weten

Uitvinding, literair of artistiek werk, idee, bedrijfsgeheim ...
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom helpt u om ze te beschermen

U bent de briljante uitvinder van een beloftevolle technologie en bent van plan om
een patent aan te vragen? U denkt dat u een toekomstige bestseller geschreven
hebt en bent bang dat men uw idee steelt? U wilt een “bedrijfsgeheim”
beschermen dat bepalend is voor de reputatie van uw bedrijf?

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) informeert u en geeft u waardevol
advies!

Ontdek de folder en de informatiefiches

Bergbeklimmingsuitrusting
Resultaten van de controlecampagne

In het kader van een Europese campagne om bergbeklimmingsuitrusting te
controleren, heeft de FOD Economie 32 bergbeklimmingsuitrustingen op een
totaal van 185 getest. 25 monsters werden genomen uit fysieke winkels en 7 via
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online verkoop.

Uit de controles bleek dat 27 van de 32 geteste bergbeklimmingsuitrustingen niet
conform waren. 23 daarvan vertoonden alleen administratieve tekortkomingen.
Slechts 4 apparaten waren technisch niet conform.

Raadpleeg het rapport

Hoge Raad voor Normalisatie (HRN)
Jaarverslag 2018

Als onafhankelijk adviesorgaan is de HRN verantwoordelijk voor het adviseren over
alle beleidskwesties en de ontwikkeling van standaardisatie. Het jaarverslag
bespreekt de belangrijkste thema's en mijlpalen van 2018.

Lees het jaarverslag

Nieuwe technische specificaties voor de bouw
Metselwerk voor lage constructie: materialen en stabiliteit

De FOD Economie publiceert of updatet regelmatig technische specificaties (STS) voor professionals in de
bouwsector. Die referentiedocumenten, van normatieve en informatieve aard, dragen bij tot de realisatie van
constructies volgens de regels van de kunst en de goede beheersing ervan. De laatste twee publicaties gaan
over:

metselwerk voor laagbouw: materialen (STS 22-1),
metselwerk voor laagbouw: stabiliteit (STS 22-2).

Raadpleeg de STS

Vacatures

De FOD Economie werft aan via Selor:

administratieve ondersteuner voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (m/v/x)
medewerker Data Quality Operations voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (m/v/x)
dataminer (m/v/x) voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
projectleider voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (m/v/x)
IT Procurement Officer (m/v/x)
servicemanager Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (m/v/x)
IT Enterprise Architect (m/v/x)
projectleider ICT (m/v/x)
IT Software Architect Java (m/v/x)
functioneel IT-analist (m/v/x)
IT Service Manager (m/v/x)
IT Security Architect (m/v/x)
verantwoordelijke veiligheid van informatiesystemen (m/v/x)
senior expert Active Directory (m/v/x)
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Solliciteer t.e.m. 13.09.2019 voor de eerste vijf vacatures, voor de andere vacatures t.e.m. 01.09.2019.

Raadpleeg regelmatig de pagina’s van onze website waar alle vacatures en stages van onze FOD worden
gehergroepeerd.

Bekijk onze jobaanbiedingen
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