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Jaarverslag 2018 van de FOD Economie 

 

 
De FOD Economie speelt een essentiële rol in de bescherming van de 
economische spelers en garandeert evenwichtige en duurzame economische 
verhoudingen. Daarom zorgt de FOD altijd voor relevante, correcte, 
begrijpelijke en actuele informatie voor zijn stakeholders, partners en 
medewerkers. 
In ons jaarverslag vindt u een selectie van onze opvallendste 
verwezenlijkingen in 2018. Zo krijgt u een overzicht van de vele domeinen 
waarin de rol van de FOD Economie als beschermer, facilitator en analist wordt 
verwacht, gewaardeerd en erkend. 

Ontdek ons jaarverslag 2018  

 

Overzicht van de Belgische economie 
Conjunctuurnota januari 2019  

In de eerste aflevering van de nieuwe trimestriële publicatie ontdekt u o.a. volgende onderwerpen: 

• de belangrijkste uitvoerproducten van de Belgische ondernemingen waren in 2017 
producten uit de chemische nijverheid, maar ook voertuigen en vervoermaterieel, 
machines en apparaten; 

• in 2017 was de chemische nijverheid de belangrijkste sector in het creëren van 
toegevoegde waarde, gevolgd door de voedings- en drankenindustrie en de 
farmaceutische industrie; 

• in 2017 is de bbp-groei bijna volledig te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector; 
• de productie-index in de verwerkende nijverheid steeg in 2017, maar ook in de bouw; 
• de tewerkstellingsgraad steeg en de werkloosheidsgraad daalde in 2017; 
• sinds enkele jaren stegen de consumptieprijzen sneller in België dan in de belangrijkste 

partnerlanden. 

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) verwacht een bbp-groei van 1,4 % in 2018 en 
1,3 % in 2019, na 1,7 % in 2017. 

Lees het verslag 
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Marktwerking in België 
Horizontale screening van marktsectoren (2018)  

 

 
De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een 
minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra 
aandacht van de overheid vragen (met het oog op een betere monitoring van 
de markten). 
Meer dan 600 marktsectoren (industrie en diensten) van de Belgische 
economie werden over de periode 2012-2016 geanalyseerd. Uiteenlopende 
aspecten van de marktwerking, zoals de marktaandelen van bedrijven of de 
winstmarge, werden in aanmerking genomen. 
Het rapport omvat de resultaten van de versie 2018 van de screening. 

Lees het rapport  

 
Digitalisering kmo’s 
Campagne  

 

 
Kleine ondernemingen en zelfstandigen zijn zich niet steeds bewust van het 
belang van een digitale strategie, zowel op het vlak van marketing als op het 
vlak van de verbetering van de productieprocessen en de arbeidsorganisatie. 
Om het belang van een digitale transformatie voor kmo’s aan te tonen startte 
de FOD Economie een sensibiliseringscampagne. 

Ontdek de campagne  

 
Speelgoed met zachte vulling en pailletten 

 

 
Een nieuwe speelgoedtrend zijn speelgoedbeesten met zachte vulling en 
gedeeltelijk of volledig bedekt met pailletten (lovertjes). Ze kwamen onder de 
aandacht van de EU-markttoezichtautoriteiten. 
Speelgoed met een zachte vulling moet veilig zijn voor kinderen van alle 
leeftijden, ook als het bedekt is met pailletten. 
Het is verboden om de vereisten voor kleine onderdelen (KBS) te omzeilen 
door de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” 
of het bijhorend pictogram te vermelden op speelgoed dat duidelijk (ook) 
bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar. 

Ontdek de specifieke aspecten  

 
Werelddag van de Intellectuele Eigendom op 26.04.2019 
Thema: “Reach for Gold: IP and Sports”  

 

 
Bescherming van intellectuele eigendom is zeer belangrijk voor een 
onderneming. Daarom vestigt de Werelddag van de Intellectuele Eigendom 
(26.04.2019) de aandacht op intellectuele eigendom en de manier waarop die 
innovatie en creativiteit stimuleert. 
Voor 2019 is gekozen voor het thema: “Reach for Gold: IP and Sports”. 

Meer hierover  

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/rnqvwfhv762vdxmzt2e6eh7vtr6cyks6iavvly66ynk7d4v6ft6a/zevfx6ogtulswggygmtwrbqixq
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Vacatures 

De FOD Economie werft aan via Selor: 

• Beheerder van statistische producten (m/v/x) - master – statutair. 
• Expert Coördinatie Opleidingen (m/v/x) – master – statutair. 
• Medewerker Meldpunt (m/v/x) - bachelor – statutair. 
• Regionaal economisch controleur (m/v/x) - bachelor – statutair. 

Solliciteren kan tot 3 mei 2019. 

Raadpleeg regelmatig de JOBS-pagina van onze website waar alle vacatures van onze FOD worden 
gegroepeerd. 

Wilt u meer weten? 
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