
 
 

 

 
 

 

 
 
 

    

donderdag 24 oktober 2019  
   

 
  

Dag van de Ambachten  
Maak kennis met 500 ambachtslui  

 

 
Op zondag 17 november 2019 zetten bijna 500 Belgische ambachtslui de deuren van hun atelier 
open. Overal in het land kunt u kennismaken met hun knowhow en passie en met steeds meer 
gevarieerde, originele en zelfs nooit eerder vertoonde activiteiten. Ook dit jaar kunt u die ateliers gratis 
bezoeken en meer dan 50 verschillende ambachten ontdekken. 
  
Plan uw bezoek  

 
Sectoraal panorama 
Stijging van 2,6 % van de productie in de verwerkende nijverheid in België  

 

 
De groei van de economische activiteit in België nam licht af in 2018 en beperkte zich tot 1,4 %. De 
diensten toonden zich de belangrijkste motor van de economische groei in 2018, terwijl de 
verwerkende nijverheid slechts gering bijdroeg tot de bbp-groei. 
  
In België vertoonde de productie in de verwerkende nijverheid een stijging met 2,6 % ten opzichte van 
2017 en vijf sectoren bereikten een piek voor de periode 2008-2018. 
  
Ontdek over welke sectoren het gaat en bekijk alle cijfers van het Sectoraal panorama.  

 

Een EU-verklaring aanvragen of hernieuwen? 
Dat kan voortaan online!  
  
Voor een vestiging in het buitenland is soms een bewijs van beroepskwalificaties nodig. Dat kan aangetoond worden met 
een EU-verklaring, geldig in de hele Europese Unie. Wilt u eenvoudig en snel een EU-verklaring aanvragen of een 
bestaande verklaring hernieuwen? Gebruik dan onze online applicatie “eucertificates”. U kunt zich identificeren via eID, 
itsme of met uw login en beveiligingscode. 
  
De applicatie laat u toe de nodige documenten op te laden (bewijs van uw beroepservaring, diploma, enz.). Welke 
documenten u moet bezorgen, hangt af van de functie waarin u uw beroepservaring in België heeft opgedaan (zelfstandige 
of werknemer). 
  
Wat is een EU-verklaring beroepskwalificaties? 
  
Een EU-verklaring online indienen 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/db63zwirpxqro33uqoneu5q4osrhathcw3mvbzze2zv4ethkksja/rgwkc6sqqikvcs6qdgqdhqqi6q
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Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina? 
Deze info moet u vermelden  
  
Als uw onderneming over een website of Facebookpagina beschikt, moet u daar een aantal verplichte zaken op vermelden. 
Dat is ook het geval als u geen producten of diensten verkoopt via uw website. In 2017 controleerde de FOD Economie 
2.240 websites van bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet 
aanwezig.  
  
Ga na welke informatie verplicht is en vul waar nodig aan op uw website. Dat komt ook uw merkimago ten goede. 
  
Meer weten 

 
Awards deeleconomieplatformen 
Ontdek de laureaten van 2019!  

 

 
U wilt meer weten over deeleconomieplatformen en hun maatschappelijke impact? U wilt kennismaken 
met de platformen die werken rond mobiliteit? Kom dan naar de uitreikingsceremonie van de awards 
en maak van de gelegenheid gebruik om het gesprek aan te knopen met de beheerders en gebruikers 
van die platformen, onder het nuttigen van een drankje. 
  
De uitreiking van de awards vindt plaats op donderdag 28 november 2019 van 16 tot 19 uur op de 
site van Thurn en Taxis in Brussel.  
  
Programma en inschrijving  

 
Cybersecurity: is uw kmo er klaar voor? 
Welkom op ons seminarie  

 

 
Op 29 november 2019 organiseert de FOD Economie een seminarie met als thema “Cybersecurity en 
kmo's: is uw bedrijf er klaar voor?”.  
  
Op het programma: een overzicht van het laatste nieuws over cyberbeveiliging. Na afloop van het 
seminarie bent u op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen die binnenkort gelden voor 
ondernemingen. Daarnaast kunt u de risico's inschatten waaraan uw bedrijf wordt blootgesteld, alsook 
de goede praktijken die u moet toepassen om u tegen die risico's te beschermen. 
  
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht, ten laatste voor 22 november 2019. 
  
Programma en inschrijving  

 

Wat dacht u van een stage bij de FOD Economie? 
Masters, bachelors, studenten uit het middelbaar… jullie zijn welkom!  
  
Bent u op zoek naar een stage in het kader van een master, een bachelor of zelfs leerling uit een middelbare school? Bekijk 
in dat geval ons aanbod aan stages: niet alleen toekomstige economen of juristen, maar ook informatici, redacteurs, 
statistici en officemanagers vinden bij de FOD Economie interessante mogelijkheden om ervaring op te doen.  
  
Beantwoorden onze huidige stageplaatsen niet aan uw verwachtingen? Aarzel dan niet om een spontane aanvraag in te 
dienen. We bekijken hoe we u kunnen verder helpen.  
  
Bekijk onze stageplaatsen en dien uw aanvraag in 
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