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Voorwoord 

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en 
drankenindustrie 2019 

 

Het verslag over de economische conjunctuur in de voedingssector is het resultaat van een 
samenwerking tussen de FOD Economie en het secretariaat van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB). 

Het volledig verslag kunt u via deze link raadplegen. 
 
In de context van de identificatie en implementatie van synergieën tussen de FOD Economie en het 
secretariaat van de CRB werd een gezamenlijk project m.b.t. sectorale conjunctuuranalyses 
opgestart. 

Deze samenwerking tussen beide instellingen is ook conform de beleidsverklaring Economie en 
Consumenten van vice-eersteminister Kris Peeters. Deze beleidsverklaring vraagt aan de FOD 
Economie om haar expertise ten dienste te stellen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om 
gedetailleerde analyses van de conjunctuur in de sectoren te realiseren. 

Het verslag over de economische conjunctuur in de voedingssector, maart 2019, werd gerealiseerd 
door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de 
FOD Economie (Chantal Binotto, Vincent Vanesse, Richard Saka Sapu en David Restiaux) en grondig 
nagelezen door de leden van het stuurcomité (Peter Van Herreweghe, Emmanuel de Bethune en Jean-
Paul Denayer) Het ontwerpverslag werd op 14 mei 2019 aan de sociale partners van de Speciale 
Commissie voor de Voeding van de CRB gepresenteerd en vervolgens nog aangepast aan hun 
opmerkingen.  
 
De positieve ervaringen met deze samenwerking en de gerealiseerde synergieën bieden veel 
perspectieven om in de toekomst gezamenlijk nog andere projecten en studies te realiseren. Om deze 
collaboratie structureel te verankeren in de twee instellingen hebben de directies van de FOD 
Economie en het secretariaat van de CRB een protocol-akkoord gesloten. Zij staan ook positief 
tegenover een verdere uitbreiding van de samenwerking in het kader van de sectorale 
conjunctuuranalyses van de bijzondere adviescommissies van de CRB. 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verslag-over-de-economische-7

	Blank Page

