
De Boordtabel van 2019 schetst een positief beeld van het ondernemerschap in
België: 

Het aantal kmo’s steeg in 2018 met 3,6 % (+34.281 kmo’s ten opzichte van
2017). 
Het aantal vrouwelijke zelfstandigen ging de hoogte in (+11.280).  
Faillissementen daalden met 0,8 %. 

Deze nieuwe thema’s komen aan bod:

de digitalisering
de diversiteit in het vrouwelijke ondernemerschap en
de handel met het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk alle cijfers en conclusies van de nieuwe boordtabel

Tussen 2008 en 2018 is de toegevoegde waarde van de drank- en
voedingsindustrie gemiddeld met 0,5 % per jaar toegenomen. 

De buitenlandse vraag naar producten uit de sector is groot: 2/3 van de
afgewerkte producten wordt geëxporteerd. Vooral de uitvoer naar landen buiten
de EU stijgt sterk.

Raadpleeg het Rapport over het concurrentievermogen van de drank- en
voedingsindustrie

Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van oplichting? Kan een handelaar
weigeren om munten als betalingsmiddel te aanvaarden? Is mijn garantieclaim
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“De Vraag” beantwoordt uw vragen
Ontdek de nieuwe videorubriek van de FOD Economie
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van toepassing op reserveonderdelen? 

Die en nog veel meer vragen beantwoordt de FOD Economie wekelijks in de
nieuwe rubriek "De Vraag", op onze Facebook-, YouTube- en Instagram-profielen.
Het concept: een videoclip van minder dan een minuut waarin onze
woordvoerders uitleg geven over een actuele of relevante vraag.

Bekijk “De Vraag” op Facebook, YouTube of Instagram.

Het nieuwste nummer van Trefpunt Economie focust op:

Bevoorradingszekerheid van elektriciteit (FR)

Daarnaast komen ook deze hete hangijzers aan bod:

Artificiële intelligentie (FR)
De transitie van bedrijven naar een duurzame economie (FR)
De communicatie van de FOD Economie (NL)
Analyse van de markt van constructiematerialen (FR)
Conjuncturele ontwikkelingen van de economie (FR)

Bekijk het laatste nummer van Trefpunt Economie

De FOD Economie krijgt regelmatig klachten over contracten tussen
dienstencheque-ondernemingen en particulieren. Om bedrijven te helpen hun
activiteiten uit te bouwen én de regelgeving te respecteren, heeft de FOD
Guidelines gepubliceerd.

Naar de Guidelines

Eind 2019 heeft België zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 
2021-2030 overgemaakt aan de Europese Commissie. Het plan beschrijft hoe ons 
land de overstap naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem 
wil maken. Het schaart zich ook achter de langetermijnstrategie om de 

broeikasgasemissies in te perken.

Raadpleeg het plan

Trefpunt Economie 19
Hoe staat de Belgische economie ervoor?

Dienstencheque-ondernemingen
Respecteer de bepalingen uit het contract

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Hoe ons land de omslag wil maken naar een duurzaam energiesysteem

Intellectuele eigendom: van groot belang voor kmo’s
Kom naar de infosessie
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Bedrijfsgeheimen, auteursrecht, octrooien: intellectuele eigendom is steeds meer
een troef voor de rentabiliteit van een kmo. In een infosessie op 11 februari 2020
focussen de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en het Benelux-Bureau voor
Intellectuele Eigendom op “Intellectuele eigendom, een belangrijk element in uw
boekhoudkundig en fiscaal advies”. 

Het doel: beroepsverenigingen van boekhoudadviseurs sensibiliseren over het
belang van intellectuele eigendom, zodat die info kan doorstromen naar
boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren.

U kunt zich inschrijven tot 6 februari 2020.

Inschrijven en programma

Vacatures

De FOD Economie werft aan via Selor:

Inspecteur Kritische Infrastructuren (m/v/x)  
Analist Kmo-beleid (m/v/x) 
Controleur Overheidssubsidies (m/v/x)

Solliciteren kan tot 10 februari 2020.

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

Bekijk onze jobwebsite
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