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Tijd om af te ronden 
Vanaf 1 december ronden we cashbedragen af  

 

 
Muntstukken van 1 en 2 cent zijn erg duur om te maken. Bovendien blijven ze vaak in de portemonnee zitten of in 
een schuif liggen. Daarom ronden we cashbetalingen in heel België vanaf 1 december af op 5 cent. De munten van 
1 en 2 cent blijven wel nog geldig als betaalmiddel. 
  
Ontdek de nieuwe regels van het afronden  

 
Energieprijzen dalen sterk 
Inflatie in België lager dan in onze buurlanden  

 

 
Brandstof, stookolie, aardgas: de energieprijzen zakten in het derde kwartaal van 2019 met gemiddeld 4,3 %. Dat 
verklaart grotendeels de verdere daling van de totale inflatie die volgens het rapport van het Prijzenobservatorium 
0,9 % bedroeg ten opzichte van 1,7 % in het vorige kwartaal. 
Voor het eerst sinds 2015 was de inflatie zelfs lager dan in de buurlanden. 
  
Ontdek de evolutie van alle consumptieprijzen in België  

 
Valse incassobureaus gaan steeds agressiever te werk 
Meer dan dubbel zo veel meldingen over frauduleuze incasso  

 

 
In de eerste acht maanden van 2019 kreeg de Economische Inspectie al meer dan 1.900 meldingen over fictieve 
incassobureaus. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In totaal leden 240 consumenten 
een verlies van bijna 150.000 euro. 
  
Hoe gaan oplichters te werk?  

 
Opgelet met knoopcelbatterijen! 
Gevaarlijk als kinderen ze inslikken  
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Knoopcelbatterijen zijn niet groter dan een munt. Ze komen voor in afstandsbedieningen, spelletjes en speelgoed, 
thermometers en wenskaarten. Soms kan het batterijvakje gemakkelijk worden geopend, wat voor kinderen gevaar 
oplevert. Bij inslikken kunnen knoopcellen ernstige schade toebrengen aan inwendige organen, soms met fatale 
gevolgen in enkele uren. 
  
Voorkom ongelukken met knoopcelbatterijen  

 
25 miljoen euro voor innoverende energieprojecten 
Energietransitiefonds lanceert subsidieoproep  

 

 
Is uw bedrijf actief in biobrandstoffen of hernieuwbare energie in de Noordzee? Of werkt u rond 
bevoorradingszekerheid of netevenwicht? Dan komt uw project misschien in aanmerking voor subsidies in 2020. 
  
Meer weten  

 
Nieuw algemeen reglement op elektrische installaties 
Van kracht op 1 juni 2020  

 

 
Op 1 juni 2010 treedt een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) in werking. Het AREI 
regelt de veiligheidsvereisten voor verschillende soorten installaties: productie, transmissie, distributie, gebruik, 
binneninstallatie, buiteninstallatie enzovoort.  
De structuur van het AREI werd volledig herzien. 
  
Wat is er veranderd?  

 
Genoeg van ongewenste reclameoproepen? 
Schrijf u in op de “Bel-me-niet-meer-lijst”  

 

 
Hebt u ook genoeg van ongewenste telefoontjes van bedrijven die hun producten proberen te verkopen? Schrijf u 
dan in op de “Bel-me-niet-meer-lijst”. Marketingbedrijven mogen u dan niet meer opbellen. 
  
Meer weten  

Vacatures 
De FOD Economie werft aan via Selor: 

• 4 experten technische Installaties (m/v/x) – Franstalig. Solliciteer t.e.m. 04.12.2019. 
• 3 tweetalige economische controleurs (m/v/x) voor de zone Brussel-Hoofdstad. Solliciteer t.e.m. 29.11.2019. 

  
Raadpleeg regelmatig onze website waarop u alle vacatures en stages van onze FOD vindt. 
  
Bekijk onze jobwebsite 
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