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Factuurfraude rond de GDPR 

 

 
Tientallen meldingen heeft de FOD Economie ontvangen van ondernemingen die 
recent benaderd werden door organisaties die zich voordoen als verantwoordelijk 
voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van de 
gegevens (GDPR). Voor de geleverde dienst vragen ze de onderneming om een 
betaling. De Economische Inspectie tekende een sterke stijging op van het aantal 
pogingen tot oplichting met de GDPR. Er worden voornamelijk twee 
ondernemingen genoemd: “GDPR Organisation” en “Les documents BE”. Blijf dus 
voorzichtig! 
  
Herken GDPR-factuurfraude  

 
Factuurfraude 

 

 
Oplichters vervalsen een factuur: ze onderscheppen de papieren of elektronische 
factuur en wijzigen het rekeningnummer. Als de ontvanger die vervalste factuur 
betaalt, betaalt hij dus de oplichters. Factuurfraude komt in alle sectoren voor 
maar uit onze gegevens blijkt dat vooral de bouwsector geviseerd wordt 
(ongeveer 4 op de 5 slachtoffers zijn bedrijven). Bovendien stijgt het aantal 
gevallen die gesignaleerd worden aan de Economische Inspectie dit jaar 
opnieuw. 
  
Herken factuurfraude  

 
Belgisch economisch overzicht 
Licht vertraagde groei  

 

 
In de analyse wordt onder meer stilgestaan bij de jaarlijkse bbp-groei die in 2018 
relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,7 % in 2017). De bbp-groei was 
evenwel zwakker in België dan in de Europese Unie (+2 %) en in de eurozone 
(+1,9 %). De productie-index in de verwerkende nijverheid steeg in 2018 voor 
het vierde opeenvolgende jaar, maar ook in de bouw, hoewel de toename daar 
beperkter was. 
  
Ontdek de analyse in detail  

 
 
Europese controlecampagne elektrisch speelgoed 
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Resultaten (2018-2019) van de campagne voor België  

 

 
Het doel van deze campagne is om de veiligheid en de conformiteit van bepaalde 
categorieën op de markt aangeboden elektrische speelgoedartikelen te 
controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes 
uit de markt worden gehaald. Deze campagne beoogde de controle op bepaalde 
elektrische vereisten. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de 
administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie. 
  
Raadpleeg de Belgische resultaten  

 
Controlecampagne babydragers 

 

 
De campagne had als doelstelling om de conformiteit en veiligheid te controleren 
van de babydragers die op de Europese markt aanwezig zijn en erop toe te zien 
dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald. 
Tegelijk vond ook een follow-upactie plaats in verband met een beperkt aantal 
kinderbedjes naar aanleiding van de gezamenlijke actie JA 2013, waaraan België 
reeds had deelgenomen. 
  
Raadpleeg de Belgische resultaten  

 
Publieksbevraging over het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan 
Deelnemen kan tot 15 juli 2019  

 

 
Op 4 juni 2019 startte een publieksbevraging over het ontwerp van geïntegreerd 
Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030).  
De bevraging wil de burgers en de stakeholders inspraak geven in dat 
ontwerpplan, waarna het ontwerp wordt bijgestuurd om tegen eind december 
2019 een finaal Nationaal Energie- en Klimaatplan in te dienen bij de Europese 
Commissie. 
  
Neem deel aan de enquête  

 
 
Auteursrechten en naburige rechten 
Jaarverslag 2018 van de Controledienst  

 

 
In het Jaarverslag 2018 van de “Controledienst van de vennootschappen voor het 
beheer van auteursrechten en naburige rechten” vindt u de acties die de 
controledienst in 2018 ondernam. Ook de statistieken over het collectieve beheer 
van auteursrechten en van naburige rechten voor 2017 worden voorgesteld in dit 
verslag. 
  
Raadpleeg het volledige jaarverslag  

 
 
 
 
 
 
 
Sociale economie en sociaal ondernemerschap 
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De sociale economie ontpopt zich als een geloofwaardig economisch alternatief 
op de goederen- en dienstenmarkt. Ze beantwoordt aan een groeiende drang 
van burgers en consumenten naar een duurzame, solidaire en humane 
economie. Als volwaardige economische activiteit profileert ze zich steeds meer 
als economische speler die zowel de markt- als de niet-marktlogica op een 
inclusieve manier belichaamt.  
Wat verstaat men onder een sociale onderneming? Wat onderscheidt een sociale 
onderneming van een klassieke onderneming? Wat is de rol van de FOD 
Economie voor sociale economie en sociaal ondernemerschap? Wat zijn de 
rechten en plichten van het sociale ondernemerschap? Hoe omvangrijk is het 
sociale ondernemerschap in België? 
  
Vind het antwoord op al die vragen  

 

Beurs van Libramont 
De grootste landbouwbeurs van België  
Zoals de voorgaande jaren neemt de FOD Economie ook in 2019 deel aan de Beurs van Libramont, 
de grootste land- en bosbouw en agro-voedingsbeurs in Europa die in openlucht wordt 
georganiseerd. Dit jaar loopt de beurs van vrijdag 26 tot maandag 29 juli 2019. 
  
Meer info 

 
 
Belgisch team wint Europese statistiekfinale 

 

 
Het team Ansofi van de secundaire school Emmaüs Aalter wint de Europese 
Statistiekolympiade in de categorie 14- tot 16-jarigen. In totaal namen 12.000 
studenten uit 14 Europese landen deel aan de Statistiekolympiade. Een Europese 
jury koos de twee winnaars uit meer dan 50 deelnemende teams. 
De Europese Statistiekolympiade werd dit schooljaar voor het eerst 
georganiseerd in België. De organisatie was in handen van Statbel, het 
Belgische statistiekbureau, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen en Iweps 
(Wallonië). 
  
Bekijk de video van het winnende team 
 
 
En meer over de wedstrijd  

 

Vacatures 
Momenteel zijn er geen vacatures. 
  
Raadpleeg regelmatig de pagina’s van onze website waar alle vacatures en stages van onze FOD 
worden gehergroepeerd. 
  
Naar onze jobaanbiedingen 

 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/mv7ytcgzn5kqbnmw56rnvnqokgrlp3672vf5pu5a2s7v6cv6f3kq/x6yns5i65ud3jq6c7xkbdy2tnq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/mv7ytcgzn5kqbnmw56rnvnqokgrlp3672vf5pu5a2s7v6cv6f3kq/3x6o7nx5xxvagsxeqr4okt6xoy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/mv7ytcgzn5kqbnmw56rnvnqokgrlp3672vf5pu5a2s7v6cv6f3kq/ia5izzlhksfqzm2c2kmftt7c4i
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/mv7ytcgzn5kqbnmw56rnvnqokgrlp3672vf5pu5a2s7v6cv6f3kq/lc6hpqync6vbixs54hsew3csue
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/mv7ytcgzn5kqbnmw56rnvnqokgrlp3672vf5pu5a2s7v6cv6f3kq/7umzqm7bzfxdawfmbjq5tqirey

