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Controlecampagne kinderspeelgoed  
Wordt “niet geschikt voor jonger dan 3 jaar” altijd correct gebruikt?  

 

 
Het doel van de campagne was 

• de veiligheid en de conformiteit van aangeboden speelgoedartikelen 
die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar, te controleren, en 

• erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit 
de markt worden gehaald. 

De campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de 
leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”. Er 
werden 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Veertien ervan (78 %) waren niet 
conform. Zeven speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief 
niet conform. Zeven speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve 
tekortkomingen. 

Lees het verslag  
 

Trefpunt Economie nr. 17 

 

 
In het 17e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: 

• Structurele evolutie van de Belgische landbouw, analyse-elementen 
op lange termijn. 

Daarnaast vindt u artikels over 

• Webscraping in de consumptieprijsindex; 
• Interconnecties elektriciteit, analyse van de internationale 

verwevenheid van het Belgische transmissienet; 
• Entrepreneuriat et diversité : quelles activités professionnelles ? 
• Note conjoncturelle de l'économie belge. 

Lees het nummer 17 van Trefpunt Economie  
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WiFi4EU-project 
Oproep tot deelname aan gemeenten en ondernemingen  

 

 
De Europese Commissie is in 2018 gestart met het WiFi4EU-project dat 
subsidies voorziet voor de uitrol van gratis wifi-hotspots in lokale 
gemeenschappen. Na de eerste call, in november 2018, werden 2.800 
gemeenten geselecteerd, waaronder 97 Belgische. 
Nieuwe oproepen worden gelanceerd in 2019 en 2020. Gemeenten wordt 
gevraagd zich op voorhand in te schrijven op het online portaal zodat ze 
kunnen reageren van zodra de oproep wordt gelanceerd. Wees snel, want het 
budget is beperkt en wie eerst maalt, eerst wint. 
Hebt u een bedrijf dat wifi-spots installeert? Ook dan is het nuttig u in te 
schrijven op het portaal en uw kans op een contract te vergroten. 

Raadpleeg de info en de deelnemingsvoorwaarden  

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 
De editie 2019 van de wedstrijd is van start gegaan  

 

 
De jaarlijkse wedstrijd beloont kwaliteitsvolle overheids- of gemengde 
(privé/publiek) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of 
regionaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee 
projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau. 
Deelnemen kan tot donderdag 9 mei 2019 ten laatste. 

Info en deelnemingsvoorwaarden  
 

Europees project rond het ontwerp en de productie van batterijcellen en –
modules van de nieuwe generatie 
Oproep tot indiening van blijken van belangstelling  

 

 
De energietransitie leidt tot een zeer sterke groei van de behoeften aan 
batterijen voor mobiele en niet-mobiele toepassingen. De Europese Commissie 
nam een actieplan aan met als doel Europa de voortrekkersrol in een 
concurrerende en duurzame productie van batterijcellen te geven. In dat kader 
wensen de bevoegde Belgische overheden met andere lidstaten te 
onderzoeken of Belgische projecten kunnen geïntegreerd worden in een 
gemeenschappelijk project voor een vernieuwende en milieuvriendelijke 
industriële productie van batterijcellen in Europa. 
De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt op 19 maart 
2019 afgesloten. 

Meer info over de oproep  
 

Supply chain-substitutieworkshop – 26 maart 2019 
Alternatieven voor bisphenol A in thermisch papier  

 

 
In december 2016 heeft de Europese Commissie beslist om het gebruik van 
BPA in thermisch papier in de EU te beperken. Dat verbod wordt van kracht in 
2020. Fabrikanten moeten dus de BPA in thermisch papier vervangen. 
De workshop die de Belgische autoriteiten organiseren, heeft tot doel om alle 
belanghebbenden bij elkaar te brengen om hen te informeren en met hen te 
discussiëren over de verschillende alternatieven om BPA te vervangen in 
thermisch papier. 
Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht, voor 15 maart 2019. 

Hoe inschrijven?  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5cwt32pnmw7x7v3fukaav23mqnjcf7kcnx6r726rxbyun4fwzxva/t3oxrqaotfmyfog2puwqm4ihw4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5cwt32pnmw7x7v3fukaav23mqnjcf7kcnx6r726rxbyun4fwzxva/fg5umfwqvuwgqlfmi44qgrusbi
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5cwt32pnmw7x7v3fukaav23mqnjcf7kcnx6r726rxbyun4fwzxva/7tpennhy743lvzare3roogaxsm
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5cwt32pnmw7x7v3fukaav23mqnjcf7kcnx6r726rxbyun4fwzxva/tzd5ocph5yofcon76wia6odmci


NATO BENELUX Industry Day – 22 maart 2019 
NATO-EU samenwerking  

 

 
De 9e keer dat dit evenement gehouden wordt, wordt aandacht besteed aan 
de samenwerking tussen de Europese Unie en de NATO. Ook komen aan bod 
de mogelijkheden voor bedrijven van samenwerking met verschillende 
organen van de NATO zoals NCIA (NATO Communications and Information 
Agency) of NSPA (NATO Support and Procurement Agency). 
Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 15 maart 2019. 

Programma en inschrijvingsformulier  

Single Market Forum 2017/2018 - Notulen van het colloquium 

 

 
Het derde “Single Market Forum” was toegespitst op de vraag hoe kmo’s de 
kansen kunnen grijpen die de digitale veranderingen bieden. Naast echte 
opportuniteiten brengt deze omwenteling ook uitdagingen met zich mee, zoals 

• de strijd tegen cybercriminaliteit, 
• het ontwikkelen van instrumenten om nieuwe technologieën te 

gebruiken, 
• aanleg om de positieve kanten van digitalisering te ontdekken,  ... 

Lees de notulen van het colloquium  

Vacatures 

De FOD Economie werft twee medewerkers aan via Selor: 

• Energy Security Officer (m/v/x) – master – statutair. 
Solliciteren kan tot 8 maart 2019. 

• Dossierbeheerder Kruispuntbank van Ondernemingen (m/v/x) - bachelor – statutair. 
Solliciteren kan tot 8 maart 2019. 

Wil u meer weten? 
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