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Afronding contante betalingen 
Verplicht vanaf 1 december 2019!  

 

 
Vanaf 1 december 2019 wordt de afronding naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent 
verplicht voor alle contante bedragen. Elke contante betaling die door een 
consument in de aanwezigheid van de verkoper wordt gedaan, wordt afgerond 
en bij online betalingen van aankopen is het niet toegestaan. 
  
Bovendien kan de afronding worden uitgebreid tot alle andere betaalmiddelen 
dan contant, op voorwaarde dat die op zichtbare wijze wordt weergegeven “het 
totale bedrag wordt altijd afgerond”. 
  
Om bedrijven beter te informeren, werd een informatiecampagne opgezet in 
samenwerking met de handelaarsorganisaties Comeos, Unizo, NSZ en UCM. 
  
Alles weten over de afronding 
  
Raadpleeg ook onze webpagina’s  
 

Veiligheid pop-upevenementen 
Ook voor privépersonen belangrijk!  

 

 
Tijdelijke evenementen waarbij gebruikgemaakt wordt van opblaasbare 
structuren voor kinderen en/of volwassenen duiken steeds vaker op. Denk maar 
aan springkastelen en obstakelparcours. Organiseert u zo’n evenement of 
verhuurt u zulke opblaasbare structuren, raadpleeg dan zeker de folder. Hij geeft 
u informatie over het veilig organiseren van die evenementen zodat u in regel 
bent met de wetgeving. 
  
Raadpleeg de folder  
 

Dringende herstelling 
Tips om niet gepluimd te worden  

 

 
Iedereen wordt al eens geconfronteerd met een verloren huissleutel, een 
verstopte afvoer, ... U wilt snel geholpen worden. Let echter op dat u 
betrouwbare hersteldiensten contacteert. Bij controles stelde onze Economische 
Inspectie immers bij zowat driekwart van die hersteldiensten een of meerdere 
inbreuken vast. 
  
Lees onze 9 adviezen  
 
 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/cp5izopzkvkpgkejbb2apbouoi
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/iuy2ll23xysbobe2hfhjgblb7y
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/dbys6rx5e5zlc72ge2widexnm4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/yry2o45duljmsgb3inzolcdx4u
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/jfsc7uotc7wspayquilhwkelku
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/zn65glefr67e2algy57undgc3y


Fake incassobureaus 
Betaal niets voordat je er het fijne van weet!  

 

 
Hebt u een brief, een e-mail of een telefoontje ontvangen van een 
incassobureau, die aandringt op de betaling van een onbetaalde factuur, 
hoewel u zeker weet dat u geen schulden en geen lopende commerciële 
transacties hebt? Laat u niet intimideren: u hebt waarschijnlijk te maken met 
een vals incassobureau! 
  
In het eerste semester 2019 kreeg de FOD Economie maar liefst 1.373 
meldingen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. 
  
Ontdek onze tips  

Uw jaarrekening tijdig neerleggen! 
Vermijd zo de tarieftoeslag  

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen zeven 
maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank 
van België neerleggen. Er wordt automatisch een tarieftoeslag aangerekend wanneer de jaarrekening 
niet binnen acht maanden na de datum van afsluiting is neergelegd. 
  
Aan de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2018 wordt er dus een 
tarieftoeslag aangerekend als hun jaarrekening pas na 31 augustus 2019 is neergelegd. 
  
Enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht annuleert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie de tarieftoeslag mits de voorlegging van de vereiste bewijsstukken. 
  
Meer weten? 

 
Economische conjunctuur in de distributie 
Verslag mei 2019  

 

 
In 2018 bedroeg de omzet van alle drie de sectoren die deel uitmaken van de 
handel (G45-G47) 606 miljard euro, een stijging van 3,4 % ten opzichte van het 
voorgaande jaar, tegenover een stijging van 6 % in 2017. 
  
In hetzelfde jaar daalden de investeringen in de hele handelssector (G45-G47) 
met 0,5 %, maar bleven ze boven zes miljard euro aan bestedingen. 
  
De hele handelssector (G45-G47) inventariseerde ook 178.620 bedrijven die 
onderworpen zijn aan de rapportageverplichting, wat 1.908 meer is dan in 2016 
(+ 1.1 %). 
  
Ontdek de gedetailleerde analyse en alle cijfers van de sector  

 
Trefpunt Economie nr. 18 

 

 
In het 18e nummer van Trefpunt Economie verschenen volgende artikelen: 

• Démographie du secteur Horeca en Belgique 
• Aides d'Etat et le rôle du SPF Economie 
• De hervormde enquête naar de arbeidskrachten in 2017 
• Conjunctuurontwikkelingen van de economie. 

U kunt zich ook inschrijven op de nieuwsbrief Trefpunt Economie: die krijgt u dan 
onmiddellijk na het verschijnen van een nieuw nummer. 
  
Lees Trefpunt Economie 18 
  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/4m3o7qaapr2b6edwolaf72bkfe
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/u55ghgcfzl6ybvxu7dmf3ftqaa
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/mbk6pyd4c5qfcwwx74tkrslxne
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/kmxwqh5yoysaft7rs2tscdjkou
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/gigbw3gcbxxiw4qzmvbbx2d2su


 
Jaarverslag 2018 van de Dienst voor Intellectuele Eigendom 
Het online indienen van een octrooiaanvraag is een groot succes!  

 

 
Het jaarverslag van 2018 belicht de volgende elementen: 

• 1.019 octrooien werden verleend, waarvan 96 % in 2016 en 2017 werd 
ingediend. 

• Het aantal online indieningen van Belgische octrooiaanvragen is 
aanzienlijk toegenomen (87 % in 2018 tegenover 78 % in 2015). 

• Het aantal aanvragen voor een Europees octrooi ingediend door 
uitvinders en Belgische ondernemingen steeg met 9 % (2.360 ten 
opzichte van 2.162 in 2017). 

Ook op normatief vlak vonden een aantal grote ontwikkelingen plaats, zoals een 
hervorming van de reglementering voor het auteursrecht toepasselijk op de 
exploitatie van audiovisuele werken of de wijziging van de reglementering 
toepasselijk op de octrooigemachtigden. 
  
Lees het volledige jaarverslag  

 
Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens 
Jaarverslag 2018  

 

 
De Commissie voor de niet-verspreiding van kernwapens (CANVEK) is belast met 
het adviseren over nucleaire exportkwesties. 
  
In dit verslag vindt u de activiteiten van de Nuclear Suppliers Group voor 2018 en 
de details van de activiteiten (vergunningen, weigeringen en verleende adviezen) 
van de Commissie voor 2018. 
  
Lees het jaarverslag  

 
Koolstofmonoxide-detectoren 
Verslag van de controlecampagne  

 

 
Volgens het Antigifcentrum is CO-intoxicatie de voornaamste oorzaak van 
overlijden door vergiftiging in België. De controle op de conformiteit van CO-
detectoren met technische en administratieve normen speelt daarom een 
cruciale rol. Dit rapport beschrijft de resultaten van de 10 CO-detectoren 
verzameld voor analyse door de FOD Economie. Aan het einde van de 
verschillende testfasen voldeden slechts 3 van de 10 CO-melders aan alle 
administratieve vereisten, terwijl 8 van de 10 aan de technische vereisten 
voldeden. 
  
Raadpleeg het verslag  

 

Vacatures 

Momenteel zijn er geen vacatures. 

Raadpleeg regelmatig de pagina’s van onze website waar alle vacatures en stages van onze FOD 
worden gehergroepeerd. 

Bekijk onze jobaanbiedingen 
 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/ifj654ufe3opwcaqpk2zfucryi
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/fua4ranoiuscfimupd5totx5em
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/twbagcqujsewluv5fgcgdlvrr4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/5l366bj2beyzq6howhclo2gxa3rmcwgdmd5udo3yrwu3fofvzmxa/w2zhmfi6usunaft73quizsn2wa

