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Voorwoord 
 
Voor de producten van het INR werd het jaar 2002 gekenmerkt door twee belangrijke vernieuwingen : 
enerzijds werd de methodologie van de tewerkstellingstatistieken, die de nationale rekeningen 
begeleidt, grondig herzien in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg en anderzijds heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen een eerste input-outputtabel 
gepubliceerd, die volledig onder zijn verantwoordelijkheid werd opgemaakt. 
 
De tewerkstellingsstatistiek kon putten uit nieuwe administratieve informatiebronnen en er werd 
uitvoerig gedebatteerd over een nieuwe methodologie binnen de coördinatiecel INR ad hoc, die werd 
uitgebreid tot andere instellingen (de FOD Werkgelegenheid, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
en verschillende sociale parastatalen). Die nieuwe methodologie werd goedgekeurd door het 
Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen. Zo wordt de samenhang tussen de 
bezoldigde tewerkstelling vermeld in de nationale rekeningen en andere aggregaten van de rekeningen 
zoals de loonmassa en de toegevoegde waarde zeker gewaarborgd. 
 
De input-outputtabellen 1995 zijn de eerste die werden opgesteld rekening houdend met de 
methodologie SEC95. Ze zijn tevens de eerste die van A tot Z werden gerealiseerd door het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen. De tabellen die eerder werden gepubliceerd onder de 
verantwoordelijkheid van het Instituut waren slechts een bijwerking aan de hand van een 
methodologie goedgekeurd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Nationale Rekeningen, input-
output-tabellen van 1980 die destijds door het Nationaal Instituut voor de Statistiek werden 
samengesteld. 
 
De regionale rekeningen voor de periode 1995-1999 vertonen eveneens nieuwe aspecten. Naast de 
jaarlijkse actualisering van de regionale toegevoegde waarden bevatten deze rekeningen voor de 
eerste maal een ventilering van de bezoldiging van de werknemers. Net als voor de toegevoegde 
waarde bestaat het basisprincipe hierin dat die bezoldigingen worden aangerekend per activiteitstak 
op het geografische territorium waar de productie-eenheid gevestigd is en niet op grond van de 
woonplaats van de persoon die het werk heeft verricht. 
 
Sedert zijn operationele oprichting in 1995 heeft het Instituut zijn statistische producten voortdurend 
uitgebreid en verbeterd. 
 
Ten slotte werden er, wat betreft de interne werking van het Instituut, verschillende mandaten 
vernieuwd in de wetenschappelijke comités : 
- in het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen waar twee individuele mandaten 

worden vervangen ingevolge ontslagnames; 
- in het Wetenschappelijk Comité van de Economische Begroting waar alle mandaten werden 

vernieuwd. 
 
 
 
 
 

Lambert VERJUS, 
Voorzitter  
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HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN (INR) 
 
I. DE INSTELLING 
 
 Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd opgericht bij de wet van 21 december 
1994, titel VIII, houdende sociale en diverse bepalingen, met het oog op de hervorming van het 
apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering. 
 
 Het Instituut heeft het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en werkt 
onder het gezag van de Minister van Economische Zaken. De zetel is gevestigd aan de de 
Meeûsquare 23 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
I.1. Samenstelling 
 
Het INR brengt de volgende bij de wet aangeduide instellingen samen : 
� het Nationaal Instituut voor de Statistiek, 
� de Nationale Bank van België, 
� het Federaal Planbureau.  
 
 
I.2. Opdracht 
 
Met medewerking van deze instellingen, maar onder eigen verantwoordelijkheid, moet het 
Instituut de volgende statistieken en economische vooruitzichten opmaken : 
� de reële nationale rekeningen; 
� de financiële nationale rekeningen; 
� de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen; 
� de driemaandelijkse nationale rekeningen; 
� de bruto regionale producten; 
� de statistieken van de buitenlandse handel, zowel binnen als buiten de Europese Unie, alsook 

de statistieken betreffende de doorvoer; 
� de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de federale begroting, 

ook economische begroting genoemd; 
� de input-outputtabellen; 
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� de satellietrekeningen voor sommige gegevensbehoeften. 
 
 
II. DE ORGANEN 
 
 De wettelijk vastgelegde organen van het INR zijn: de Raad van Bestuur, het 
Oriënteringscomité en twee Wetenschappelijke Comités die de doelstellingen van het Instituut 
moeten helpen verwezenlijken.  
 
II.1. De Raad van Bestuur 
 
 Krachtens art. 113 van de wet bestaat de Raad van Bestuur uit zeven leden van wie vier van 
rechtswege lid zijn.  De drie overige leden worden voorgedragen door telkens één van de 
geassocieerde instellingen en behoren tot de andere taalrol dan de van rechtswege aangewezen 
bestuurder.  De leden worden benoemd bij koninklijk besluit.  
 
De van rechtswege aangewezen leden zijn : de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand & Energie die de Raad voorzit en die zitting heeft als 
vertegenwoordiger van de Minister van Economische Zaken, de Gouverneur van de Nationale 
Bank van België, de Commissaris van het Federaal Planbureau en de Directeur-generaal van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek.  
 
 De van rechtswege leden van de Raad in 2002 waren : 
- de heer Lambert VERJUS, Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand & Energie, Voorzitter van de Raad ; 
- de heer Guy QUADEN, Gouverneur van de Nationale Bank van België ;  
- de heer Henri BOGAERT, Commissaris van het Federaal Planbureau ;  
- de heer Hans D'HONDT, Directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
 
 De andere leden, benoemd bij koninklijk besluit van 26 mei 1999 : 
- de heer Jan SMETS, van de Nederlandse taalrol, Directeur bij de Nationale Bank van België ; 
- de heer Jan VERSCHOOTEN, van de Nederlandse taalrol, Adjunct-commissaris van het 

Federaal Planbureau ; 
- de heer Jean-Paul STASSART, van de Franse taalrol, Adviseur bij het Nationaal Instituut 

voor de Statistiek. 
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 Het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 28 december 1995. 
 
 Het secretariaat van het INR wordt ingevolge de wet waargenomen door de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie en de Nationale Bank van België.  
Volgens een beslissing van de Raad van Bestuur werden hiervoor respectievelijk de heer Nicolas 
WAEYAERT en de heer Jean-Jacques VANHAELEN aangeduid. 
 
 
II.2. Het Oriënteringscomité 
 
 Het Oriënteringscomité moet de Raad van Bestuur bijstaan en aanbevelingen doen om de 
werkwijze van het INR te verbeteren, zowel met het verzamelen van de gegevens als wat het 
opstellen van de statistieken en de economische vooruitzichten betreft. 
 
 Met uitzondering van de leden die zijn aangewezen door de respectieve Regeringen van het 
Gemeenschappen en de Gewesten, worden de leden van het Oriënteringscomité benoemd door 
de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.  De duur van hun mandaat is vastgesteld op 
vier jaar en is hernieuwbaar. 
 
 Het KB van 30 juni 1996 (BS van 25 oktober 1997) heeft de volgende personen als lid van 
het Oriënteringscomité benoemd : 
 
- de heer H. LARMUSEAU, voorgedragen door de Eerste Minister ; 
- de heer L. BUFFEL, voorgedragen door de Minister van Financiën ; 
- mevrouw E. LEPOIVRE-MASAI, voorgedragen door de Minister van Economische Zaken ; 
- de heer H. FAMEREE, voorgedragen door de Minister van Begroting ; 
- de heer F. PLETS, voorgedragen door de Minister van Buitenlandse Handel ; 
- de heer J. DELEN, voorgedragen door de Minister van Binnenlandse Zaken ; 
- de heer J.-M. LAASMAN, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken ; 
- de heer F. SZABO, voorgedragen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid ; 
- de heer H. BECQUART, voorgedragen door de Minister van Pensioenen ; 
- de heer F. ROBBEN, voorgedragen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ; 
- de heer L. DENAYER, voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ; 
- de heer P.-P. MAETER, voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad. 
 
 Mevrouw F. LEPOIVRE-MASAI werd benoemd tot voorzitter van het Oriënteringscomité. 
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 Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 werden bovendien door 
de Regeringen van de Gewesten en van de Gemeenschappen de volgende personen 
aangewezen om ze te vertegenwoordigen in dit Comité : 
 
- mevrouw Maureen VERHUE en mevrouw Myriam VANWEDDINGEN voor de Vlaamse 

Gemeenschap ; 
- mevrouw Mariska ANTAL en de heer Hugues DUMONT voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ; 
- de heer Harry POZNANTECK voor de Franse Gemeenschap ; 
- de heer Michel MIGNOLET voor het Waals Gewest ; 
- de heer Werner BAUMGARTEN voor de Duitstalige Gemeenschap. 
 
 
II.3. De Wetenschappelijke Comités 
 
 De Raad van Bestuur van het INR wordt bijgestaan door twee Wetenschappelijke Comités, 
één voor de nationale rekeningen en één voor de economische begroting. 
 
 De taak van deze comités bestaat erin hun advies te geven over de wetenschappelijke waarde 
en de objectiviteit van de methodes van het INR en van de resultaten van zijn werkzaamheden. 
 
 Het INR kan te allen tijde het advies inwinnen van deze comités, over aangelegenheden die 
binnen hun bevoegdheid vallen.  Het raadpleegt die comités wanneer het een gevoelige 
wijziging aanbrengt in de gehanteerde methodologie.  Het INR raadpleegt de comités na de 
eerste lezing van de statistische tabellen en vooruitzichten, met name de reële nationale 
rekeningen, de bruto regionale producten, de economische begroting, de input-outputtabellen.  
Indien de Raad van Bestuur na beraadslaging van oordeel is dat hij geen gevolg kan geven aan 
een geheel of gedeeltelijk ongunstig advies van het Comité, moet hij dit advies bij de betrokken 
statistische tabellen of vooruitzichten voegen. 
 
 
II.3.1. Het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen 
 
 Het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen is, ingevolge art. 117 §1 van de 
wet, bevoegd voor de reële nationale rekeningen, de financiële nationale rekeningen, de 
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jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen, de driemaandelijkse 
nationale rekeningen, de bruto regionale producten en de input-outputtabellen. 
 
 Voor zijn samenstelling geldt de taalpariteit in elk van de volgende categorieën : 
 
- twee leden voorgedragen door de Nationale Bank van België, van wie één het voorzitterschap 

van het Comité waarneemt ; 
- twee leden, voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de 

ambtenaren van het Nationaal Instituut voor de Statistiek ; 
- twee leden voorgedragen door het Federaal Planbureau ; 
- zes professoren van Belgische universiteiten, voorgedragen door de Minister van 

Economische Zaken vanwege hun deskundigheid op het gebied van de economische 
statistiek. 

 
 Het mandaat van de leden van dit Comité, aangewezen bij de oprichting van het Instituut, 
verviel in juni 1999 en er werden nieuwe leden aangewezen in de loop van 2001. 
 
Enerzijds heeft het K.B. van 11 juli 2002 (B.S. van 07/08/2002) het ontslag en de benoeming 
van een lid van het wetenschappelijke Comité (de vervanging van Mevr. Christine DEVILLE 
door Mevr. Chantal BINOTTO) officieël bekrachtigd; anderzijds heeft het K.B. van 
28/11/2002 (B.S. van 02/12/2002) het ontslag en de benoeming van een lid van het 
wetenchappelijk Comité (de vervanging van de heer F. ABRAHAM door de heer E. BUYST) 
officieël bekrachtigd.  Zo werden de personen aangewezen als leden van het Wetenschappelijk 
Comité : 
  
- de heer Jean-Jacques VANHAELEN, chef van het Departement Algemene Statistiek van 

de Nationale Bank van België, voorzitter ; 
- mevrouw Béatrice THIRY, adjunct-adviseur bij het Departement Algemene Statistiek van 

de Nationale Bank van België ; 
- mevrouw Annie VERSONNEN, statisticus-directeur bij het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek ; 
- mevrouw Chantal BINOTTO, adjunct-adviseur bij het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek ; 
- de heer Albert GILOT, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau ; 
- de heer Filip VANHOREBEEK, attaché van het Federaal Planbureau ; 
- de heer Henri CAPRON, professor aan de "Université libre de Bruxelles" ; 
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- mevrouw Anne-Marie DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, professor aan de 
"Université Catholique de Louvain" en aan de "Faculté universitaire Saint-Louis" te 
Brussel ; 

- de heer Giuseppe PAGANO, eerste assistent aan de "Université de Mons-Hainaut" ; 
- de heer Eric BUYST, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven ; 
- de heer Marc DESPONTIN, professor aan de Vrije Universiteit Brussel ; 
- de heer Marcel VAN GEEL, professor aan de Universiteit Sint-Ignatius te Antwerpen. 
 
 Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 werden bovendien door 
de Regeringen van de Gewesten en van de Gemeenschappen de volgende personen 
aangewezen als observatoren in dit Comité : 
 
- de heren Thierry VERGEYNST en Erwin EYSACKERS voor de Vlaamse Gemeenschap ; 
- mevrouw Francine TOUSSAINT en de heer Norbert DE COOMAN voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ; 
- de heer Jean HOUARD voor het Waals Gewest ; 
- de heer Hassan HARRAGA voor de Franse Gemeenschap ; 
- de heer Guido REUTER voor de Duitstalige Gemeenschap. 

 
 

II.3.2. Het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting 
 
 Het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting moet zich uitspreken over de 
economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opmaken van de federale begroting (art. 
117 §2). 
 
Het Comité wordt als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit : 
- twee leden voorgedragen door het Federaal Planbureau, van wie één het voorzitterschap 

waarneemt ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de ambtenaren 

van het Nationaal Instituut voor de Statistiek ; 
- twee leden voorgedragen door de Nationale Bank van België ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de ambtenaren 

van de Algemene Directie voor studiën en documentatie ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Financiën, gekozen uit de ambtenaren van de 

Studiedienst van het departement ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Sociale Zekerheid ; 
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- één lid voorgedragen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid ; 
- één lid voorgedragen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ; 
- één lid voorgedragen door de Minister van Begroting, gekozen uit de ambtenaren van de 

Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven. 
 
 Aan die leden moeten ook de leden worden toegevoegd die, zoals bepaald in het 
samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999, worden aangeduid door elk van de Regeringen van de 
Gemeenschappen en Gewesten.  
 
 De leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting die van de 
federale overheid afhangen werden benoemd bij het KB van 11/07/2002 (B.S. van 07/08/2002). 
 
 Op 31 december 2002, bestond het Wetenschappelijk Comité voor de Economische 
Begroting uit :  
 
- de heer Henri BOGAERT, Commissaris van het Federaal Planbureau, Voorzitter ; 
- de heer Bart HERTVELDT, deskundige bij het Federaal Planbureau  
- Mevrouw Liliane TURLOOT, Statisticus bij de dienst Economische analyses van de Federale 

Overheidsdienst "Economie, KMO, Middenstand & Energie" ; 
- mevrouw Frieda DONKER, adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank van 

België ; 
- de heer Luc DRESSE, adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank van 

België ; 
- Mevrouw Chantal BINOTTO, Deskundige bij de dienst Economische analyses van de 

Federale Overheidsdienst "Economie, KMO, Middenstand & Energie" ; 
- de heer Gert DE SMET, adviseur van Financiën bij de dienst Studiën en Documentatie van de 

Federale Overheidsdienst "Financiën" ; 
- de heer Hendrik LARMUSEAU, Directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst 

"Sociale zekerheid" ; 
- de heer Willy VAN DER MEULEN, bestuursdirecteur bij de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid ; 
- de heer Jacques OUZIEL, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst "Tewerkstelling, 

Arbeid en Sociaal Overleg" ; 
- de heer Karel BAECK, Administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ; 
- de heer Philippe DUJARDIN, adjunct-auditeur bij de Administratie voor de Begroting en de 

controle op de uitgaven van de Federale Overheidsdienst "Financiën". 
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 Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 werden door de Regeringen 
van de Gewesten en van de Gemeenschappen de volgende personen aangewezen om hen te 
vertegenwoordigen in dit orgaan : 
 
- mevrouw Wendy VANDER STRICHT en de heer Dieter BEREBROUCKX voor de 

Vlaamse Gemeenschap ; 
- mevrouw Francine TOUSSAINT en de heer Norbert DE COOMAN voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ; 
- de heer Francis MOSSAY voor het Waals Gewest ; 
- de heer Céline FAIDHERBE voor de Franse Gemeenschap ; 
- de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap. 
 
 
II.4. De internationale vertegenwoordiging  
 
 Het INR staat in voor de officiële vertegenwoordiging van België bij de internationale 
organisaties voor statistische aangelegenheden of voor andere bevoegdheden die aan het INR bij 
wet werden toevertrouwd.  Deze vertegenwoordiging wordt concreet verzekerd door de 
vertegenwoordigers van de geassocieerde instellingen volgens de opdracht die aan elk van hen is 
opgedragen door de wet of door de Raad van Bestuur. 
 
 Het INR werd door de Nationale Bank vertegenwoordigd in verschillende nationale en 
internationale comités, werkgroepen en taskforces. 
 
 Voor wat de nationale rekeningen betreft, waren dit het BNP-comité, de werkgroepen 
Nationale Rekeningen, Financiële Rekeningen, Landbouwrekeningen, Regionale Rekeningen 
bij Eurostat en de werkgroep Statistiek bij de Raad.  Die hebben tot taak het ESR95 verder uit 
te werken.  Ook in het Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics, 
een Europees adviesorgaan waarin de nationale centrale banken en de nationale instituten voor 
de statistiek elkaar ontmoeten, was het INR vertegenwoordigd. 
 
 Voor wat de buitenlandse handel betreft, wordt in het bijzonder vermeld de medewerking 
aan het Comité Methoden, de werkgroepen Kwaliteit en EDICOM bij Eurostat en de 
werkgroep Statistieken Buitenlandse Handel bij de OESO. 
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Het INR, vertegenwoordigd door de chef van het departement algemene statistiek van de 
NBB en het NIS, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal, hebben samen deelgenomen 
aan de bijeenkomsten van het Comité van het Statistisch programma, hoofdinstelling van de 
Europese statistische samenwerking, krachtens het artikel 19 van de richtlijn 322/97 van de 
Europese Raad van 17/2/97. 

 
Bovendien hebben ze beiden deelgenomen aan de werkzaamheden van de conferentie van 

de Directeurs-generaal van de nationale instellingen voor statistiek (DGNIS), een jaarlijkse 
bijeenkomst van de verantwoordelijken van de verschillende nationale instellingen voor 
statistiek van de Europese Unie alsook van de Europese Economische Ruimte en van de 
landen van Centraal- en Oost-Europa. 
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III. Het activiteitenverslag 2002 
 
III.1. De Raad van Bestuur 
 
 In 2002 vergaderde de Raad van Bestuur zeven keer. De voornaamste taken van de Raad zijn 
de coördinatie van de activiteiten van de geassocieerde instellingen, het kennisnemen en de 
goedkeuring van de statistische producten van de geassocieerde instellingen die worden publiek 
gemaakt onder de verantwoordelijkheid van het INR. 
 
 Zo heeft de Raad, na kennisgeving, het volgende goedgekeurd : 
 
�� de economische begroting 2002 (herziene versie) en 2003. 
�� de nationale rekeningen 2001. 
�� de rekeningen van de overheid 2001. 
�� de regionale rekeningen 1995-1999. 
�� de nieuwe werkgelegenheidscijfers in de nationale rekeningen  voor de periode 1995-2001 
�� de kapitaalgoederenvoorraad en investeringen voor de periode 1970-2000 

 
 De financiële resultaten van 2001 werden goedgekeurd tijdens de 42ste vergadering van de 
Raad op 13 juni 2002. 
 
III. 2. De producten 
 
III.2.1 Jaarlijkse nationale en regionale rekeningen 
 

In januari 2002 werden voor het eerst lange reeksen (1970-2000) over investeringen, 
afschrijvingen en kapitaalgoederenvoorraad op nationaal niveau gepubliceerd, opgemaakt 
volgens de ESR95-methodologie. Het betreft reeksen per bedrijfstak en per produkt, in zowel 
lopende als constante prijzen. 
 

In april 2002 werd, net als de voorgaande jaren, een op de kwartaalrekeningen gebaseerde 
eerste raming van de belangrijkste jaarlijkse aggregaten van 2001 gepubliceerd. 
 

De gedetailleerde nationale rekeningen en tabellen over 2001 werden eind september 2002 
meegedeeld aan Eurostat, conform de verplichte Europese rapporteringskalender.  Een 
publicatie in boekvorm met methodologische toelichtingen werd begin november verspreid. 

Reyns Nadine
Volledig nieuwe tekst
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De werkgelegenheidscijfers vervat in de nationale rekeningen berusten op gegevens die zijn 
gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal overleg.  
Om beter in te spelen op de snelle ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de veranderingen in 
de internationale normen, hebben de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en 
Sociaal overleg en het INR in breed onderling overleg een grondige herziening van de 
methodologie doorgevoerd.  Door zich te steunen op nieuwe statistische inlichtingen die niet 
alleen een meer precieze registratie van de werkgelegenheidssituatie van personen en de 
uitschakeling van eventuele dubbeltellingen toelieten, werd een hoge graad van coherentie 
bereikt met de andere aggregaten uit de nationale rekeningen (in het bijzonder de loonmassa 
en de toegevoegde waarde).  De nieuwe resultaten m.b.t. het aantal werknemers werden voor 
het eerst gepubliceerd in november 2002.  Zij bestreken de periode 1995-2001 en vervangen 
de eerder gepubliceerde voorlopige reeksen. 
 
 In die november-publicatie werd voor het eerst een tabel toegevoegd met de werkelijke 
consumptie van de huishoudens sinds 1995. De werkelijke consumptie bevat naast de 
consumptieve bestedingen ook de gratis door de overheid of instellingen zonder 
winstoogmerk ter beschikking gestelde producten of diensten. 
 

Eind januari 2002 werden de regionale rekeningen voor de periode 1995-1999 
gepubliceerd.  Naast een actualisatie van de verdeling van de bruto toegevoegde waarde tegen 
basisprijzen en de beloning van werknemers, beide tegen lopende prijzen, bevatte die 
publicatie eveneens een verdeling per geografische eenheid van de bruto toegevoegde waarde 
tegen basisprijzen, tegen prijzen van 1995.  In de loop van 2002 werd de regionale verdeling 
van de bruto-investeringen in vaste activa en van de rekening van de huishoudens verder 
voorbereid. 
 
III.2.2. Kwartaalrekeningen 
 

De nationale rekeningen op kwartaalbasis kwamen aan bod in vier publicaties, die 
verschenen in de maanden januari, april, juli en oktober van het jaar 2002.  Die vier 
publicaties hadden respectievelijk betrekking op het derde en het vierde kwartaal van 2001 en 
op het eerste en het tweede kwartaal van 2002. 
 

In aansluiting op het wettelijke publicatieschema, dat een termijn toestaat van 120 dagen na 
het einde van het kwartaal, maakt het INR een eerste raming bekend van de groei van het BBP 
tegen vaste prijzen na 60 dagen.  Het opstellen van die "flash"-raming van het BBP komt 
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tegemoet aan de wens van de Europese instanties om de verspreiding van de 
conjunctuurindicatoren i.v.m. de economische activiteit te versnellen. 
 
 In toepassing van Verordening nr. 264/2000 van de Commissie van 3 februari 2000 met 
betrekking tot kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën, heeft het INR 
kwartaalgegevens betreffende de fiscale en parafiscale ontvangsten, alsook over de sociale 
uitkeringen in contanten aan Eurostat bezorgd.  Sinds juni 2002 worden in toepassing van het 
Regelement REG/nr/221/2002 van 10 juni 2002, ook de niet-financiële kwartaalrekeningen 
van de overheidssector gerapporteerd aan Eurostat. Net als de snellere rapportering van een 
flash raming van het BBP, kadert de niet-financiële kwartaalrekening van de overheid in het 
"EMU Action Plan" van ECOFIN. 
 
III.2.3. Economische begroting 
 
Met het oog op de begrotingscontrole 2002 werkte het Federaal Planbureau in februari 2002 
de economische begroting bij. In september werd de Economische begroting 2002-2003 op-
gesteld, waarvan de geraamde macro-economische parameters bijdroegen tot de opmaak van 
de federale en regionale ontvangsten- en uitgavenbegrotingen voor het jaar 2003. 
Na goedkeuring door de Raad van bestuur en positief advies van het Wetenschappelijk 
comité, werden deze economische begrotingen gepubliceerd, resp. op 22 februari en 6 
september 2002. 
 
III.2.4. De input-outputtabellen 
 
Overeenkomstig artikel 109 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen is het Federaal Planbureau (FPB) binnen het kader van het INR verantwoordelijk 
voor de uitwerking van de input-outputtabellen (IOT). 
 
Het NIS publiceerde reeds vijf IOT. Die sloegen op de jaren 1959, 1965, 1970, 1975 en 1980. 
Nadien werden door het Federaal Planbureau twee tabellen voor 1985 en 1990 geraamd, die 
respectievelijk in 1998 en 1999 onder de verantwoordelijkheid van het INR werden 
gepubliceerd, na goedkeuring door het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale 
Rekeningen. 
 
1995 vormt een nieuwe start voor de berekening van de input-outputtabellen van België. De 
toepassing van het nieuwe Europese Systeem van Rekeningen1, het ESR95, leidde immers tot 

                                                 
1 Reglement (EC) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996. 
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de uitwerking van een nieuwe methodologie en tot het gebruik van nieuwe gegevensbronnen. 
Volgens het programma voor de overdracht van de gegevens van de nationale boekhouding, 
moet de input-outputtabel van 1995 tegen eind 2002 aan Eurostat worden bezorgd en de tabel 
van 2000 tegen eind 2003. 
 
2002 was dus grotendeels gewijd aan de afwerking van de IOT voor 1995, maar ook aan de 
voorbereiding van de tabel voor 2000. 
 
De afwerking van de IOT voor 1995 gebeurde in nauwe samenwerking met de NBB, die 
tegelijk de aanbod- en gebruikstabellen bezorgde. De methodologie die in België wordt 
gebruikt, werd voorgesteld en besproken bij de “International Input-Output Association” 
(Fourteenth International Conference on Input-Output Techniques, oktober 2002, Montreal, 
Canada) en bij Eurostat (Workshop on Compilation and Transmission of Tables in the 
Framework of the IO System in ESA95, 14 en 15 november 2002, Luxemburg). 
Omdat er op Belgisch vlak verschillende raadplegingen zijn gepland, is de overdracht van de 
IOT95 naar Eurostat uitgesteld tot begin 2003, samen met die van de aanbod- en 
gebruikstabellen. 
 
In 2002 werd ook gewerkt aan de voorbereiding van de IOT2000. Gelet op de naderende 
deadlines en de ervaring uit het verleden, heeft het Federaal Planbureau er zich immers toe 
verbonden een gedeelte van de tabel der intermediaire bestedingen op te stellen, die tot nu toe 
door de NBB werd gemaakt. Daarom werd contact opgenomen met het NIS, vooral om de 
resultaten van de structurele enquête 2000 te bestuderen, die de kern vormt van de berekening 
van de gebruikstabel. 
 
Ten slotte willen wij er nog op wijzen dat er dat jaar met behulp van de IOT een gevalstudie 
werd gemaakt (Evaluatie van de economische impact van het faillissement van Sabena) en dat 
het FPB werd benaderd om een haalbaarheidsstudie te begeleiden over een satellietrekening 
van het toerisme in België. 
 
III.2.5. De statistieken van de buitenlandse handel 
 
 Op methodologisch vlak werden de Intrastat-aangiften in 2002 opgesplitst in 
standaardaangiften en meer uitgebreide aangiften (deze laatste enkel voor de 5 pct. 
belangrijkste aangevers). In die uitgebreide aangiften werden twee kwalitatieve gegevens 
toegevoegd, namelijk de leveringsvoorwaarden (Incoterms) en de regio van oorsprong en/of 
bestemming van de goederen. 
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 Om de bedrijven toe te laten de nieuwe richtlijnen op een correcte wijze toe te passen 
werden over het ganse land Intrastat-opleidingen en -cursussen gehouden, met speciale 
aandacht voor de electronische rapportering van de gegevens. 
 
 Op het vlak van de statistieken zelf is een nieuwe methodologie voor de regionale cijfers 
van de buitenlandse handel in voorbereiding. 
 
 Teneinde de kwaliteit van de statistieken nog verder te verhogen werden de individuele 
aangiften onderworpen aan nieuwe exhaustiviteitscontroles en worden, sinds 2002, de 
gepubliceerde reeksen gecontroleerd aan de hand van een nieuwe detectiemethode van de 
uiterste waarden. 
 
 Op het vlak van de publicaties werden vanaf 2002 via het internet multidimensionele 
detailcijfers ter beschikking gesteld (regionale uitvoergegevens per land en per productgroep 
gekruist, voor de verschillende Belgische gewesten). 
Tevens werd een nieuwe versie van het "Jaarboek Buitenlandse Handel" opgesteld, waarin nu 
ook maandelijkse cijfers in plaats van enkel jaartotalen en Belgische cijfers in plaats van 
BLEU-cijfers zijn opgenomen. 
 
 
III.2.6. Verspreiding 
 
 Alle statistische producten van het INR zijn beschikbaar zowel op papier als in 
elektronische versie bij de diverse producerende instellingen : Nationale Bank van België, 
Federaal Planbureau en Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
 
 Bovendien bevat een eigen website van het INR (http://www.inr-icn.fgov.be) informatie 
over de structuur en organisatie van het INR evenals over de producten van het Instituut.  De 
toegang tot de diverse statistische producten van het INR gebeurt door de activering van een 
hyperlink naar de site van de instelling die de gezochte statistiek produceert. 
 
III.3. Coordinatiecel over de statistieken van de werkgelengeheid en werkloosheid 
 
 In 2002 zette de coördinatiecel tewerkstellings- en werkloosheidsstatistieken zijn 
werkzaamheden voort om een geïntegreerde statistiek over de arbeidsmarkt op te stellen 
(beroepsbevolking-tewerkstelling-werkloosheid) die verenigbaar is met de aggregaten van de 
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nationale boekhouding.  Daartoe doet de cel niet alleen beroep op de vertegenwoordigers van 
de geassocieerde instellingen van het Instituut (Nationaal Instituut voor de Statistiek, 
Nationale Bank van België en  Federaal Planbureau), maar ook op deskundigen van de FOD 
Tewerkstelling, organen van de Sociale Zekerheid of ook nog de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven. 
 
 Het NIS werkte een methode uit om, in het proces van extrapolatie van een 
deelverzameling verkregen door middel van een enquête bij de hele bevolking, rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van die deelverzameling en van de bevolking waaruit ze 
voortkomt (kalibratiemethode genoemd), terwijl de Nationale Bank en de FOD van 
Tewerkstelling overlegden over de administratieve bestanden. 
 
 In 2002 vergaderde de cel zevenmaal.  Voor het overige is een specifieke werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van het NIS en de NBB verschillende keren bijeengekomen 
om de kwestie van de kalibratie van de enquête over de arbeidskrachten te onderzoeken. 
 
 Bovendien stemde de coördinatiecel, na verschillende tests, in met het uitwerken door de 
FOD Tewerkstelling van een statistiek over de bezoldigde en niet-bezoldigde tewerkstelling  
die de voorrang geeft aan het gebruik van administratieve bestanden.   De Raad van Bestuur 
stemde op zijn 47e vergadering op 6 november 2002 in met het gebruik van die nieuwe 
tewerkstellingsstatistiek in het kader van de nationale rekeningen.  
 
 Tenslotte werd de cel verzocht haar werkzaamheden voort te zetten, met name :  
- het uitwerken van een statistiek over de bezoldigde tewerkstelling, in voltijds equivalent en 

in gepresteerde uren; 
- de retropolatie van de nieuwe statistische reeksen over het verleden en het uitwerken van 

een geïntegreerde statistiek van de Belgische arbeidsmarkt, ter aanvulling van de 
tewerkstelling met het gedeelte beroepsbevolking en werkloosheid. 
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IV. FINANCIELE REKENINGEN VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE 
REKENINGEN 
 
 Ingevolge het art. 120 van de wet, is het Instituut gehouden om jaarlijks de rekeningen over 
het voorbije jaar voor te leggen aan de Minister van Economische Zaken en te onderwerpen 
aan de controle van het Rekenhof. 
 
 Bij KB van 17 februari 2002 werd aan het INR een subsidie van 17.000 € toegekend. Deze 
subsidie, ingeschreven op de basisallocatie 32.40.10.41.06 van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie ten einde de werkingsbehoeften van het INR te financieren, werd 
gestort op de postrekening 679-2009634-85 op naam van het INR. 
 
 De resultatenrekening voor het jaar 2002 ziet er als volgt uit : 
 

 
DEBET 

 

 
CREDIT 

 
 
 
 
Presentiegelden 
Presentiegelden te 
betalen 
Ministerie van 
Financiën : 
Bedrijfsvoorheffing 
op de 
presentiegelden 
Diversen 
Te Ontvangen 
factuur 
Niet gebruikte 
subsidie* 
 

 
EUR 

 
 

 
3.491,04 

872,76 

1.636,20 
 
 

 
1,51 

 
10.817,94 

 
 
 
 
Ontvangen 
subsidie 

 
EUR 

 
 

17.000,00 

 
TOTAAL 
 

 
17.000,00 

 
 

 
                             17.000,00 

 
 



 
 

22 

* Dit saldo wordt gestort aan de Schatkist ingevolge de art. 55 tot 58 van de wetten op de 
boekhouding van de staat gecoördineerd op 17/7/91. 

 
 De ontvangsten- en uitgavenrekening, alsook de desbetreffende bewijsstukken van de 
uitgaven werden overgemaakt aan het Rekenhof. 
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Regelmatige publicaties 

van het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
______________________ 

(toestand 2002) 
 
 
(Website van het INR : http://www.inr-icn.fgov.be). 
Jaarlijkse nationale rekeningen 
• Deel I : Jaarlijkse aggregaten 
• Deel II : Gedetailleerde rekeningen en tabellen 
• Rekeningen van de Overheid 
• Deel III : Kapitaalgoederenvoorraad 
 
Driemaandelijkse nationale rekeningen 
• "flash-raming" van de groei van het BBP 
• Kwartaalaggregaten 
 
Regionale rekeningen : Toegevoegde waarde en lonen 
 
Statistieken van de buitenlandse handel - België 
• Maandbericht 
• Kwartaalbericht 
• Jaarboek (enkel in elektronische vorm) 
• Statistieken van de Belgische uitvoer : Gewestelijke resultaten (kwartaalbericht) 
• Handleiding Intrastat 
• Goederennaamlijst Intrastat 
• Intrastat software 
• Extrastat instructie (enkel in papiervorm) 
 
Deze publicaties kunnen besteld worden bij de Nationale Bank van  België (NBB), 
Dienst Documentatie (eveneens op de Internetsite van de NBB) 
de Berlaimontlaan 14, 1000 BRUSSEL 
Tel .: 02/221.20.33 - fax : 02/221.31.63 - URL http://www.NBB.be 
  
Economische Begroting 
(In februari en juli) 
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De input-outputtabel 
(vijfjaarlijkse publicatie) 
 
Deze publicaties zijn beschikbaar bij het Federaal Planbureau (eveneens op de Internetsite van 
het FPB) 
Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL 
Tel .: 02/ 507.73.11 -  fax : 02/507.73.73 - URL http://www.plan.be   
 


