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Belgische IC-sector scoort goed op loonkloof tussen mannen en
vrouwen
Barometer van de Informatiemaatschappij focust op vrouwen in digitale technologie

Van de 28 lidstaten van de Europese Unie staat België op de derde plaats voor de
loonkloof tussen mannen en vrouwen in de informatie- en communicatiesector
(IC). Dat blijkt uit de 8e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij. De
barometer kaart dit jaar voor het eerst drie nieuwe thema's aan: vrouwen in
digitale technologie, artificiële intelligentie en 3D-printing.

Wat kunt u leren uit de barometer van de informatiemaatschappij?

Hoe beschermt u een bedrijfsgeheim?
25 % ondernemingen slachtoffer van poging tot diefstal van bedrijfsgeheimen

Elk bedrijf beschikt over waardevolle knowhow en zakelijke informatie. Door
bedrijfsgeheimen te identificeren en te beschermen, kunt u het risico op diefstal,
kopiëren en industriële spionage verminderen en zo uw concurrentievoordeel
vrijwaren.

Ontdek hoe u uw bedrijfsgeheimen kunt beschermen

Digitale kmo of starter? Win tot 50.000 euro
Bedenk een dienst of oplossing voor de Digital Innovation Challenge

Nog tot 28 februari 2020 kunnen digitale kmo’s en start-ups een dienst of
oplossing indienen voor de Digital Innovation Challenge. Het doel is om een
concept te bedenken dat ze in hun bedrijfsaanbod kunnen integreren. Met de
challenge wil de Europese Commissie de innovatie en groei van de deelnemende
ondernemingen stimuleren.

Hoe deelnemen?

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/7o4qt7fa3q7b5szmh5wyb3y6ve
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/eahwf7iy4ugqmefm7mc3iopw5i
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/ayawwr5e7teechvhjmxlab4kze
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/ukiwozhpi4xhq5iqa6t6rzxhoq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/dp7dlv56jx5nehuyesd3kptdbe
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Uw ondernemingsnummer overdragen?
Overdracht kan nu ook aan een andere onderneming

Sinds dit jaar kan een onderneming zijn ondernemingsnummer overdragen aan een andere onderneming.
Die overdracht is enkel onder specifieke voorwaarden mogelijk.

Voorwaarden en procedure

Brexit: laatste stand van zaken
Brexit Monitoringrapport van december 2019

Het Brexit Monitoringrapport van december 2019:

geeft een stand van zaken van de onderhandelingen tussen de Europese
Unie en het Verenigd Koninkrijk; 
evalueert de impact van de brexit op de Belgische economie;
licht de Brexit Impact Scan en de roadshow toe: die informeren
ondernemingen en bereiden hen voor op de brexit.

Raadpleeg het Brexit Monitoringrapport

Belgische winnaar bij Europese Awards
Ondernemerschapsbevordering
Haven Incubator ondersteunt ondernemende jongeren

Het project Haven van Haven Incubator rijfde een Award binnen in de
prijscategorie “Bevordering van de ondernemingszin”. Haven ondersteunt en
versterkt ondernemende jongeren die in hun vrije tijd een project willen
uitwerken.

Meer weten

Hoe duurzaam zijn mobiliteitsplatformen?
Maak kennis met de 12 laureaten van de Award deeleconomieplatformen

In de zomer van 2019 dongen 12 mobiliteitsplatformen naar de Award van meest duurzame
deeleconomieplatform. Met die award stimuleren de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling dergelijke platformen om na te denken over hun
maatschappelijke impact.

Maak kennis met de 12 laureaten

Vuurwerk met oudjaar?
Verknal uw feestje niet

Voor u vuurwerk afsteekt, neemt u best contact op met uw gemeente. In
Vlaanderen is het sinds april van dit jaar immers verboden om feestvuurwerk af te

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/dwingmmdve7wh3dqjcfvrhwnte
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steken, behalve als de gemeente een uitzondering toestaat. In het Brusselse en het
Waalse gewest is het afsteken van vuurwerk verboden, toegelaten of onderhevig
aan voorwaarden, naargelang de locatie. Informeer u over de geldende regels!

Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een
supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken. Volg deze tips om uw
feestje niet te verknallen.

Of bekijk onze brochure “Verknal uw feest niet”

25 miljoen euro subsidies van het Energietransitiefonds
Vergeet niet uw project in te dienen!

Nog tot 31 januari 2020 kunt u intekenen op de subsidieoproep van het
Energietransitiefonds. Die oproep gaat over bedrijven die actief zijn in
biobrandstoffen, hernieuwbare energie in de Noordzee, bevoorradingszekerheid
of netevenwicht. Het Energietransitiefonds voorziet 25 miljoen euro voor de meest
innoverende projecten.

Meer weten

Wat is het potentieel van offshore wind?
Presentatie World Energy Outlook 2019

Het potentieel van offshore wind is enorm, onderstreept het Internationaal
Energieagentschap in zijn World Energy Outlook 2019. Het rapport focust dit jaar
op offshore wind en de toekomst van gasinfrastructuur. Op 6 februari 2020 komt
u er alles over te weten op de presentatie van de World Energy Outlook 2019.

Geïnteresseerd? Schrijf u in via onze website

Vacature

De FOD Economie werft aan: 

Een Nederlandstalige jurist (m/v/x) met specialisatie in intellectuele eigendom/auteursrecht –
Startbaanovereenkomst. 

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

Bekijk onze jobwebsite
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https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/q3ygnvszneilovjdm46drbsa6i
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/lv3gniedlpxgse7wfaldbni2uy2rolrgyynd3thc5f5qkf7psgya/egzpcdjktseluudjg3mn66g37m
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