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Ondernemerschap en diversiteit 
Studie over de herkomst van zelfstandigen in België  

 

 
Deze eerste editie focust op: 

• de algemene demografie van de zelfstandigen volgens herkomst, 
inclusief een internationale vergelijking; 

• persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht en gewest; 
• professionele kenmerken zoals aansluitingen, schrappingen, aantal 

bestuurders, beroepscodes, aard van bezigheid (bv. hoofdberoep) en 
hoedanigheid (zelfstandige tegenover helper); en 

• een vergelijking met de bevolking op beroepsactieve leeftijd (en de 
werkende bevolking). 

Bij elk onderwerp volgt een bespreking van de situatie van de zelfstandigen per 
origine, aangevuld met een beknopte analyse van de migratieachtergrond.  

Raadpleeg de studie  
 

Jaarverslag van het Prijzenobservatorium 
Inflatieverloop in België in 2018  

 

 
In 2018 bedroeg de totale inflatie, gemeten op basis van de 
consumptieprijsindex, gemiddeld 2,3% ten opzichte van 2,2% in 2017. Die lichte 
versnelling van het prijsstijgingstempo is voornamelijk te verklaren door de 
stijging van de inflatie van bewerkte en onbewerkte levensmiddelen en in 
mindere mate van niet-energetische industriële goederen. Die stijgingen werden 
niet volledig gecompenseerd door een daling van de energie- en diensteninflatie, 
wat leidde tot een beperkte stijging van de totale inflatie. 
In dit verslag analyseerde het Prijzenobservatorium ook: 

• het prijsverloop en de marktwerking van kinderopvangvoorzieningen en 
woonzorgcentra in België en de buurlanden.; 

• het prijsverloop van de medische index en de daaraan gelieerde kosten 

Lees het verslag  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/pswvixzaf73j6e6rmjdtv2z2hi
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/mmypv3a4tpncrflsc2qphi47lq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/wcg2nb5elsotqk6sshutljztu4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/wv52gbxgmf4xa277vvclq5cuva
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/wcg2nb5elsotqk6sshutljztu4�
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/view3pqjel7lnwck5g4mw5dptlae3f3sakco347emxcgffsygavq/wv52gbxgmf4xa277vvclq5cuva�


Verslag over de economische conjunctuur in de textiel-en kledingindustrie 

 

 
Enkele elementen hebben deze Belgische economische sector in 2017 
gekenmerkt: 

• de textiel- en kledingindustrie noteerde voor het derde 
achtereenvolgende jaar een omzetdaling in een jaar tijd; 

• de productie in de textielsector daalde, terwijl de productie van de 
kledingindustrie werd voortgezet met groei; 

• de investeringen in de gehele sector daalden na de sterke stijging in 
2016; 

• de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de gehele sector, die de 
afgelopen jaren is waargenomen, lijkt zich geleidelijk aan te stabiliseren; 

• het aantal faillissementen in de gehele sector stagneerde. 

In 2018 is de export toegenomen (+2,1 %) in vergelijking met dezelfde periode in 
2017, terwijl de import licht is afgenomen (-0,3 %). 

Lees het verslag  

 
Energy Key Data 

 

 
De publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de 
energiemarkt in België. Het doel is om objectieve informatie over prijzen, 
energiebeleid, innovatie en nieuwe technologieën te verspreiden door 
statistische gegevens, marktgegevens, databanken, analytische instrumenten en 
schema’s efficiënt en gericht te gebruiken. 

  

Raadpleeg de publicatie  

 
Controlecampagnes voor weguitrustingen 

 

 
De FOD Economie heeft tussen 2016 en 2018 twee proactieve administratieve 
controlecampagnes uitgevoerd voor weguitrustingen. De twee uitgekozen 
producten waren vaste verkeersuitrustingen, met name de vaste panelen en de 
vangrails. De campagne was geïntegreerd in een gezamenlijke actie op Europees 
niveau. De andere deelnemende landen waren Zweden, Letland, Nederland, 
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. 

Lees het verslag over deze controlecampagne  
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Reisverzekeringen 
Vertrek goed voorbereid maar vermijd nutteloze premies  

 

 
Ziekte, ongeval, diefstal, verloren of beschadigde bagage, ...  heel wat problemen 
kunnen uw vakantie snel bederven. Om u hiertegen te beschermen, kunt u 
verschillende verzekeringspolissen afsluiten. Kies de juiste naargelang uw 
situatie! 
Informeer u in ieder geval bij uw ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij of bank: 
sommige dekkingen zijn reeds voorzien in uw contract! 

Ontdek onze tips  

 
Car-pass 
Nieuwe verplichtingen  

 

 
Sinds 1 maart 2019 moet de professionele verkoper bij het te koop aanbieden 
van een reeds ingeschreven voertuig in zijn advertenties en showroom de 
volgende gegevens tonen: 

• de geregistreerde kilometerstanden; 
• indien beschikbaar, de Euronorm van het voertuig; 
• indien beschikbaar, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte 

testprocedure; 
• het feit dat het voertuig een inspectie na een ongeval moet ondergaan 

voordat het opnieuw in verkeer gesteld kan worden. 

Deze informatie moet u ook terugvinden op uw car-passformulier. 

Meer weten  

 

Vacatures 

De FOD Economie werft aan via Selor: 

• Vier economische analisten (m/v/x) - master – statutair. 
Solliciteren kan tot 5 april 2019. 

• Analist kmo-beleid (Franstalig) (m/v/x) – master – statutair. 
Solliciteren kan tot 5 april 2019. 

• Economist digitale innovatie (m/v/x) - master – statutair. 
Solliciteren kan tot 5 april 2019. 

• Expert elektronische identificatie en beveiliging (m/v/x) - master – statutair. 
Solliciteren kan tot 29 maart 2019. 

• Expert werving en selectie (m/v/x) - master – statutair. 
Solliciteren kan tot 29 maart 2019. 

Wilt u meer weten? 
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