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Boordtabel Belgisch concurrentievermogen 
Stabiel verloop in 2017  

 

 
In de zesde Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische 
economie (december 2018) ontdekt u dat het concurrentievermogen van 
de Belgische economie verbeterde tussen 2012 en 2017 op het vlak van 
het niet-kostenconcurrentievermogen. Zeker langs kostenzijde moeten 
echter nog wat inspanningen geleverd worden. Het stijgend aantal 
gediplomeerden, een betere toegang tot financiering voor kmo‘s en een 
toename van de 4G-dekking compenseerden de daling van het prijs-
kostenconcurrentievermogen. Dat laatste werd vooral beïnvloed door de 
nog steeds hoge elektriciteitsprijzen en door de sterkere stijging van de 
loonkosten ten opzichte van de productiviteitsgroei. 

Raadpleeg de Boordtabel  

Het Belgische brexit-portaal 
Met de Brexit Impact Scan bereidt u zich voor  

 

 
De brexit komt steeds dichterbij. Bijna dagelijks wordt in de pers bericht 
over de perikelen in de aanloop ervan. Komt er een overeenkomst met de 
Europese Unie? Of wordt het een harde brexit? Of komen er nog andere 
stappen? Het antwoord op die vraag beïnvloedt ook vele Belgische 
ondernemingen. Aarzel daarom niet en doe de Brexit Impact Scan. Beter 
voorbereid dan te laat gereageerd. 

Naar de brexit-info  

Conjunctuur in de chemiesector 

 

 
Het tweede verslag “Economische conjunctuur in de chemie, life sciences 
en de verwerking van kunststof en rubber – oktober 2018" werd 
gepubliceerd. Het besteedt aandacht aan de omzet, de productie, de 
productieprijzen, de tewerkstelling, de oprichting van ondernemingen en 
de buitenlandse handel van de scheikundesector.  

Het volledige verslag  

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/boordtabel-van-het-2
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verslag-over-de-economische-5
http://economie.fgov.be/
https://www.belgium.be/


Studie over de rundvleesprijs 
Wat beïnvloedt de prijsvorming?  

 

 
Eerst wordt de rundvleesketen gekwantificeerd in termen van stromen 
levende dieren, karkassen en vlees. Vervolgens wordt er een analyse 
gemaakt van de marges en kosten binnen elke belangrijke schakel van de 
keten: de productiefase, de fase van de verwerking en de groothandel en 
de fase van de kleinhandel. Tot slot volgt een algemene raming van de 
verschillende componenten die mee bepalend zijn bij de samenstelling van 
de consumptieprijs. 

Lees de studie  

Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2019 

Elke Europese lidstaat moet de andere lidstaten en de Commissie informeren over zijn 
markttoezichtsprogramma. Op de website van de FOD Economie kunt u die rapportering 
raadplegen. Het schetst eerst de algemene structuur van de organisatie van het markttoezicht in 
België. Daarnaast geeft elke bevoegde overheid een gedetailleerd beeld van haar structuur, 
bevoegdheden, werkwijze, samenwerking met andere overheden en haar toezichtsprogramma 
voor 2019. 

Het volledige programma 2019 

FAQ zonnecentra: vernieuwd 
Informatie voor de gebruiker aangepast  

Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels 
onderworpen om u te beschermen. Die regels voor de uitbaters werden nog verstrengd en zijn 
van toepassing sinds 1 januari 2019. Ook de gebruiker moet zijn gedrag aanpassen! Voor hem / 
haar paste de FOD Economie zijn informatie en veelgestelde vragen aan die nieuwe 
verplichtingen aan. Wees verstandig en houd rekening met de gevaren. 

De vernieuwde FAQ vindt u op onze website 

Vacatures 

De FOD Economie werft regelmatig nieuwe medewerkers aan. Momenteel lopen er, via Selor, 6 
vacatures. 
• drie Nederlandstalige beleidsmedewerkers energie, (m/v/x), master, niveau A, voor de 

Algemene Directie Energie; 
• één Franstalige technische medewerker energiedossiers, (m/v/x), bachelor, niveau B, voor 

de Algemene Directie Energie; 
• één Franstalige expert aankopen en openbare aanbestedingen, (m/v/x), bachelor, niveau 

B, voor de Stafdienst Budget en Beheerscontrole; 
• één Nederlandstalige jurist, (m/v/x), master, niveau A, voor de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 
Geïnteresseerden die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden kunnen zich inschrijven tot en 
met 4 februari 2019, of, voor de jurist, tot 8 februari 2019. 

Meer info 
 

 

 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/studie-van-de-samenstelling
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/belgisch-nationaal
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/veiligheid-van-zonnecentra
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/werken-bij-de-fod-economie/onze-vacatures/onze-vacatures-en-contracten
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