
Econews

Spam is voor veel internetgebruikers een grote bron van irritatie. Toch hoeft u
spam niet lijdzaam te ondergaan. In onze veelgestelde vragen over spam leest u
hoe u zich ertegen kunt wapenen. 

Bekijk de veelgestelde vragen over spam

Speelgoed, liften, cosmetica: de Europese Commissie heeft steeds meer aandacht
voor de veiligheid van producten. Zo moeten alle lidstaten een programma
opstellen waarin ze uitleggen hoe ze de productwetgeving handhaven. In zijn
toezichtsprogramma voor 2020 beschrijft België hoe dat markttoezicht in ons
land georganiseerd wordt.

Raadpleeg het markttoezichtsprogramma voor 2020

Sinds 1 februari 2020 geldt het recht om vergeten te worden ook voor de
schuldsaldoverzekering. Concreet mag een verzekeraar tien jaar na het einde van
een geslaagde kankerbehandeling geen rekening houden met die ziekte. Hij mag
de verzekering niet weigeren, noch bijpremies vragen.

Meer info over het recht om vergeten te worden
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Sinds 1 februari 2020 geldt een nieuw sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Met
die maatregel helpt de federale overheid personen of gezinnen in een moeilijke
sociale of financiële situatie om hun energiefactuur te betalen.

Meer over het nieuwe sociaal tarief

De Europese Commissie voert momenteel een onderzoek uit naar territoriale
leveringsbeperkingen. Een leverancier legt die op aan zijn detailhandelaars en
belet hen zo om zich vrij te bevoorraden.

Breng het probleem mee in kaart en vul de enquête in

Nieuw sociaal tarief voor gas en elektriciteit
Sinds 1 februari

Legt uw leverancier u leveringsbeperkingen op?
Vul de enquête in en breng het probleem mee in kaart

Vacatures
De FOD Economie werft aan via Selor:

Facility Manager Assistant A2 (m/v/x)
Inspecteur voor de Economische Inspectie (m/v/x)
Inspecteur-jurist voor de Economische Inspectie (m/v/x) - Franstalig 
Analist boekhouding (m/v/x) - Franstalig 

Solliciteren kan tot 17 februari.

Raadpleeg regelmatig alle vacatures en stages van de FOD Economie.

Bekijk onze jobwebsite
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