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Observatorium voor de farmaceutische industrie 
Een nieuw hulpmiddel om het concurrentievermogen van de sector te waarborgen  

 

 
België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Ze zorgt voor veel 
werkgelegenheid en aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast zijn 
geneesmiddelen en farmaceutische technologie een van de belangrijkste exportproducten van 
België. Daarom heeft de regering een Observatorium voor de farmaceutische industrie opgericht, 
waarvan de opdracht is om de sector te analyseren en te evalueren en aanbevelingen te 
formuleren over de concurrentiepositie.  
  
In juni 2019 heeft het Observatorium zijn eerste verkennend onderzoek en aanbevelingen over het 
concurrentievermogen van de farmaceutische industrie gepubliceerd. 
  
Meer weten  

 
Zeven tips om u voor te bereiden op de brexit 

 

 
Stappen de Britten op 31 oktober 2019 uit de EU of wordt die datum opnieuw verschoven? Hoe 
dan ook komt de deadline dichterbij en dat vormt een bron van onzekerheid voor Belgische 
ondernemingen. Doet u zaken met GB of bent u dat van plan? Neem dan zeker enkele 
maatregelen. 
Ontdek onze 7 tips om uw onderneming goed voor te bereiden.  
  
De FOD Economie publiceert regelmatig, in samenwerking met de Nationale Bank van België en 
het Federaal Planbureau, de “Monitoring Brexit”. Daarin vindt u een stand van zaken van de 
onderhandelingen en een evaluatie van de impact van de brexit op de Belgische economie. 
  
Raadpleeg de Monitoring Brexit van augustus 2019  

 
Nepadvertenties op sociale media 
Laat je niet misleiden  

 

 
In 2019 heeft de Economische Inspectie al 147 meldingen over nepadvertenties ontvangen. Het 
gaat over oplichting op sociale media, vooral op Facebook. U ziet gesponsorde berichten om te 
investeren in cryptomunten (zoals bitcoins) of om schoonheidsproducten of vermageringspillen te 
kopen. Om uw vertrouwen te winnen, worden meestal namen van BV’s gebruikt (Philippe Geubels, 
Stromae, Astrid Coppens, Natalia, enz.). Opgelet: al het geïnvesteerde geld is verloren en als u 
producten kocht, dan komen ze meestal niet toe, blijken ze niet van de beloofde kwaliteit te zijn of 
gaat het over een verborgen abonnement. 
  
Onze tips om niet in de val te trappen  
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Geannoteerd wetboek van kredieten aan consumenten 

 

 
De FOD Economie heeft een nieuw geannoteerd wetboek van kredieten aan consumenten online 
gezet.  
  
De website bevat een bespreking per artikel van de bepalingen van boek VII van het Wetboek van 
economisch recht en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten. 
  
Raadpleeg de website  

 
Cyberveiligheid, voor iedereen 
Webinars om ondernemingen en werknemers te sensibiliseren  

 

 
Kmo’s en bedrijven blijven kwetsbaar voor cyberbedreigingen. Daarom heeft het Centre for Cyber 
Security Belgium, in samenwerking met de FOD Economie, webinars ontwikkeld om bedrijven, 
kmo’s en hun werknemers te sensibiliseren over de belangrijkste cyberdreigingen. Die webinars 
geven praktisch advies om zich te beschermen en klantengegevens te beveiligen. 
  
Raadpleeg onze pagina’s over cyberveiligheid  

 
Economische Inspectie 
Jaarverslag 2018  

 

 
Het jaarverslag van de Economische Inspectie biedt een overzicht van de belangrijkste initiatieven 
genomen in 2018 om een correct functioneren van de markt te garanderen. 

• 37.418 controles werden uitgevoerd, wat resulteerde in 8.559 waarschuwingen en 4.261 
processen-verbaal. 

• 7 algemene onderzoeken werden uitgevoerd, op het gebied van prijsaanduiding, car-pass, 
zonnecentra, precursoren voor explosieven, dringende hersteldiensten, pop-upstores en 
KBO-inschrijvingen. 

• 33.375 meldingen werden ingediend via het Meldpunt, een digitaal platform waar 
consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. 

De Economische Inspectie informeert de ondernemingen ook helder over hun verplichtingen via 
guidance. 
  
Lees het verslag  

 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
Activiteitenverslag 2018  

 

 
In haar activiteitenverslag 2018 beschrijft de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid de 
genomen initiatieven om te beantwoorden aan de volgende strategische doelstellingen. 

• De veiligheid van consumenten waarborgen door toezicht uit te oefenen in de domeinen 
met de grootste risico’s. 

• Gaan voor een duurzame en competitieve economie: de bedrijven ondersteunen die 
innoveren om kwaliteitsvolle producten en diensten af te leveren. 

• De algemene directie als kenniscentrum ontwikkelen: een “level playing field” installeren, 
zodat ondernemingen competitief kunnen werken en consumenten betrouwbare 
producten en diensten kunnen aankopen. 

Bekijk het activiteitenverslag  
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De kracht van de minnelijke oplossing voor consument en handelaar 
Workshop op 24 oktober 2019  

 

 
De FOD Economie, de Consumentenombudsdienst en het Europees Centrum voor de Consument 
organiseren een workshop voor bedrijven en federaties over volgende vragen.  

• Wat zijn de voordelen aan medewerking met een derde instantie met het oog op een 
minnelijke oplossing? 

• Hoe verklaart u het uitblijven van een reactie van bepaalde handelaars op een verzoek 
van een derde tot een minnelijke oplossing? 

• Hoe kan de bereidheid tot medewerking aan een minnelijke oplossing door een derde 
verhoogd worden? 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht, ten laatste voor 17 oktober 2019. 
  
Schrijf u in en bekijk het programma  

 
Circular Economy Hotspot 
België is gastland in 2019  

 

 
De Circular Economy Hotspot vindt plaats in België van 18 tot 20 november 2019. Het 
evenement promoot de inspanningen van bedrijven of organisaties die innoveren in de circulaire 
economie. 
Het programma biedt een unieke kans om te ontdekken hoe de overgang naar een circulaire 
economie in België plaatsvindt. De tweede dag maken de deelnemers een thematische tour naar 
keuze, in de provincie Henegouwen, in Antwerpen, Brussel of Gent. 
  
Verdere informatie  

 

Vacatures 
Er zijn momenteel geen vacatures. 
  
Raadpleeg regelmatig de pagina’s van onze website waar alle vacatures en stages van onze FOD worden 
gegroepeerd. 
  
Bekijk onze jobwebsite 
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