
 
 

 
 

 

 
 

 

 
dinsdag 28 mei 2019  

Hervorming van het Wetboek van vennootschappen: belangrijke wijzigingen 
Nieuwe uitgave van de brochure “Zelfstandige worden”  

 

 
De belangrijke modernisering van het Wetboek van vennootschappen, goedgekeurd in 
februari 2019, is van toepassing sinds 1 mei 2019. Dat resulteert in belangrijke 
wijzigingen, zoals: 

• het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en 
handelsvennootschappen verdwijnt; 

• minder vennootschapsvormen; 
• begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid; 
• de statutaire zetel is bepalend; 
• enz. 

De brochure “Zelfstandige worden” van de FOD Economie is bijgevolg geüpdatet. Lees 
ze, ze blijft een onmisbaar hulpmiddel voor elke ondernemer! 

Meer weten  

 
Elektronische handtekening, vertrouwensdiensten, duurzame ondersteuning ... 
Praktische gids voor de redactie van wet- en regelgeving  

 

 
Schrijft u wetten en voorschriften en gebruikt u termen als “elektronische handtekening”, 
“vertrouwensdiensten” of “duurzaam drager”? De gids van de FOD Economie kan u 
helpen! Hiermee kunt u de juridische effecten en problemen met betrekking tot 
verschillende formuleringen beter begrijpen en kunt u ze op de juiste manier gebruiken. 
U vindt er veel schrijftips en vooral voorbeelden van formuleringen die u mag toepassen 
of juist moet vermijden. 

Door de handleiding te gebruiken, draagt u bij aan de ontwikkeling van duidelijke, 
consistente en geharmoniseerde wetgeving, inclusief de geharmoniseerde concepten van 
de eIDIAS-richtlijn en van Digital Act I en II. 

Raadpleeg de gids  
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Voedings- en drankenindustrie 
Verslag over de economische conjunctuur – maart 2019  

 

 
De vervaardiging van voedingsmiddelen en de vervaardiging van dranken vormen een 
belangrijke activiteit voor de Belgische economie. Samen met de vervaardiging van 
tabaksproducten zijn ze goed voor bijna 14,6 % van de toegevoegde waarde van de 
verwerkende nijverheid in 2017. De uitvoer van de vervaardiging van voedingsmiddelen 
en dranken is goed voor 10,4 % van de uitvoer van de verwerkende nijverheid van België 
in 2018. Dat blijkt uit het verslag over de economische conjunctuur voor maart 2019. 

Raadpleeg het rapport  

Vertraging van de totale inflatie in België 
Analyse van het Prijzenobservatorium voor het eerste kwartaal 2019  

 

 
Volgens het Prijzenobservatorium daalde de totale inflatie in België tot 2,0 % in het 
eerste kwartaal 2019, tegenover 2,8 % in het voorgaande kwartaal. De totale inflatie in 
de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is ook gedaald in het 
eerste kwartaal 2019 naar 1,6 %, maar blijft dus lager dan de totale Belgische inflatie.  
Het verschil is het gevolg van de hogere inflatie voor energiedragers en niet-energetische 
industriële goederen en diensten in België. 

Raadpleeg het rapport 

Meer weten  

 
Energieverbruik van huishoudens in België 
Daling van de totale consumptie sinds 2010  

 

 
De FOD Economie heeft een studie gepubliceerd waarin het energieverbruik van 
Belgische huishoudens in 2017 wordt geanalyseerd op basis van verschillende 
toepassingen (verwarming, koeling, warm water, koken, elektrische toestellen en 
verlichting). 
In de Belgische residentiële sector zijn de meest energie-intensieve toepassingen 
verwarming, warmwaterproductie, verlichting en elektrische apparaten. Sinds 2010 
echter daalt de totale consumptie. Eindtoepassingen waarvan het energieverbruik 
gedaald is, zijn verwarming, koken, verlichting en elektrische toestellen. 
  
Raadpleeg de studie  

Gevaarlijke chemische stoffen 
Welke strategie voor hun vervanging in België?  

 

 
De FOD Economie heeft in 2019 een studie laten uitvoeren waarin wordt nagegaan hoe 
een holistische visie kan worden ontwikkeld rond het vervangen van gevaarlijke 
chemische stoffen in de Belgische context. 

De studie geeft aan dat een effectieve Belgische strategie op twee pijlers moet 
georganiseerd zijn: 

• een combinatie van informatie en regelgevende en economische instrumenten; 
• een combinatie van transversale en verticale acties gericht op prioritaire 

thema's specifiek voor België. 
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De studie bevat bovendien heel wat informatie rond Europese, federale en regionale 
ondersteuningsprogramma’s, met inbegrip van de voorwaarden om financiële steun te 
krijgen. 

Raadpleeg de studie (in het Engels met samenvattingen in het Frans en het Nederlands)  

 
Jaarverslag 2018 Fapetro 

 

 
Het Fonds Fapetro (Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten) waakt over de 
kwaliteit van de aardolieproducten die op de Belgische markt worden gebracht en houdt 
daarover systematisch toezicht. Dat gebeurt door stalen van aardolieproducten te nemen 
in publieke stations, bij particulieren en bedrijven, in primaire en secundaire depots. 
De dienst stelt vast dat de aardolieproducten die in 2018 op de Belgische markt gebracht 
zijn, van goede kwaliteit zijn. 
  
Raadpleeg de publicatie  

Veiligheidsgids avontuurlijke natuurspeelomgevingen 

 

 
De gids informeert uitbaters, keurders, preventieadviseurs, ontwerpers en iedereen die 
betrokken is bij de veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen. De gids geeft 
antwoord op volgende vragen: 

• Wat is er mogelijk en aanvaardbaar in avontuurlijke natuurspeelomgevingen? 
• Hoe kunnen bepaalde risico’s aanvaardbaar gemaakt worden? 
• Welke risico’s zijn niet aanvaardbaar? 

Lees de gids  

Online reisreservatie 
“Weet wat je koopt” en vermijd oplichting  

 

 
In 2018 ontving de FOD Economie 248 meldingen over oplichting bij het online boeken 
van reizen: een stijging van 43 % tegenover 2017. Het gemiddelde financiële verlies 
bedroeg 1.062 euro. Daarom voeren de FOD Economie en het Europees Centrum voor de 
Consument een campagne en geven ze tien eenvoudige tips om malafide websites te 
herkennen. Dit initiatief sluit aan bij “Fraud Prevention Month”, een jaarlijkse 
sensibiliseringscampagne van het International Consumer Protection and Enforcement 
Network (ICPEN). 

Meer weten  

Vacatures 

De FOD Economie werft een copywriter (m/v/x), statutair, bachelor aan via Selor. 
Solliciteren kan tot 29 mei 2019. 

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

Wilt u meer weten? 
Privacy Policy 
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