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Voorwoord

In de huidige Europese en internationale economische context is de beschikbaarheid van
correcte en wetenschappelijk onderbouwde macro-economische statistieken van groot belang.
Het INR speelt daarbij een belangrijke rol als onafhankelijke leverancier van strategische
economische cijfers voor België.

Het INR is bijvoorbeeld de officiële vertegenwoordiger van België bij EUROSTAT wat
betreft de nationale rekeningen.  In dit kader speelde het INR een actieve rol in het
verduidelijken, op Europees vlak, van de ESR-95 methodologie in verband met de boeking
van de overname van pensioenverplichtingen door de overheid, zoals bijvoorbeeld, in het
geval van de Belgische overheid, de overname van de pensioenverplichtingen van
BELGACOM.

Op binnenlands niveau worden de cijfers van de economische begroting door de Regering
gebruikt als uitgangspunt bij de jaarlijkse begrotingsopmaak en -controle.

De statistieken van het INR worden regelmatig geactualiseerd.  Het is steeds de bedoeling de
cijfers zo snel mogelijk te verspreiden, daarbij wakend over de wetenschappelijke correctheid.

In 2003 werden in de nationale rekeningen onder meer voor het eerst gegevens verspreid over
het aantal zelfstandigen per bedrijfstak en over het arbeidsvolume.  De statistieken over het
arbeidsvolume moeten het mogelijk maken om economische indicatoren zoals de loonkost en
de productiviteit nauwkeuriger te berekenen.

Ook in de regionale rekeningen werden een aantal hernieuwingen doorgevoerd, met onder
meer de regionale uitsplitsing van de inkomensrekeningen van de huishoudens.

In het kader van de opmaak van de input-outputtabellen werden een aantal ondernemingen
geherklasseerd, teneinde de representativiteit van de bedrijfstakken te verbeteren.

Om de kwaliteit van de regionale informatie in de statistieken van de buitenlandse handel te
verbeteren, werden in 2003 een aantal definities verduidelijkt en werden extra
kwaliteitsinspanningen geleverd op het niveau van de bevraging bij de aangifteplichtige
ondernemingen.

Tenslotte heeft het INR in 2003 voor de eerste keer in zijn bestaan een studiedag
georganiseerd om zijn rol, opdrachten en producten bij een groter publiek bekend te maken. 
De aanwezigheid van een 200-tal deelnemers op een dergelijk gespecialiseerd colloquium
toont aan dat het INR en zijn werkzaamheden in overheids-, academische en politieke
middens op een grote interesse kunnen rekenen.

Lambert VERJUS,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

thirybe
Date du 25/02/2004
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I. DE INSTELLING

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd opgericht bij de wet van 21 december
1994 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 INR heeft het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en werkt onder
het gezag van de Minister van Economie.

I.1. Samenstelling

Het INR brengt de volgende bij wet aangeduide instellingen samen :
1. de Nationale Bank van België (NBB),
2. het Federaal Planbureau (FPB).
3. het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

I.2. Opdracht

Met medewerking van de geassocieerde instellingen, maar onder eigen verantwoordelijkheid,
maakt het INR de volgende economische statistieken en vooruitzichten op :

� de reële nationale rekeningen;
� de financiële nationale rekeningen;
� de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen;
� de driemaandelijkse nationale rekeningen;
� de regionale rekeningen;
� de statistieken van de buitenlandse handel;
� de economische vooruitzichten,  die gebruikt worden bij het opstellen van de federale

begroting, ook economische begroting genoemd;
� de input-outputtabellen.
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II. DE ORGANEN

De wettelijk vastgelegde organen van het INR zijn de Raad van bestuur, twee
wetenschappelijke comités en een oriënteringscomité.

II.1. De Raad van bestuur

De Raad van bestuur bestaat uit zeven leden waarvan er vier van rechtswege lid zijn en drie
andere zijn benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de geassocieerde instellingen en
behorend tot de andere taalrol dan het van rechtswege aangewezen lid.

De van rechtswege aangewezen leden in 2003 waren : 
1. de heer Lambert VERJUS (Franse taalrol), Voorzitter van de FOD Economie, die de Raad

voorzit en die zitting heeft als vertegenwoordiger van de Minister van Economie ;
2. de heer Guy QUADEN (Franse taalrol), Gouverneur van de NBB ;
3. de heer Henri BOGAERT (Franse taalrol), Commissaris van het FPB ;
4. de heer Hans D’HONDT (Nederlandse taalrol), Directeur-generaal van de Algemene

Directie (Ad) Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

De andere leden, benoemd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003 voor een mandaat van
4 jaar, waren : 
5. de heer Jan SMETS, Directeur bij de NBB (Nederlandse taalrol) ;
6. de heer Jan VERSCHOOTEN, Adjunct-commissaris van het FPB (Nederlandse taalrol);
7. de heer Jean-Paul STASSART, Adviseur bij de AD Statistiek en Economische Informatie

van de FOD Economie (Franse taalrol).

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur werd goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 28 december 1995.

Het secretariaat van het INR wordt waargenomen door de FOD Economie in samenwerking
met de NBB. Volgens een beslissing van de Raad van bestuur werden hiervoor respectievelijk
de heren Nicolas WAEYAERT en Jean-Jacques VANHAELEN aangeduid.

II.2. De wetenschappelijke comités

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 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 de gebruikte
methodologie in een belangrijke mate wijzigt.
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De Raad van bestuur raadpleegt de comités eveneens nadat het in eerste lezing de reële
nationale rekeningen, de regionale rekeningen, de economische begroting en de input-
outputtabellen heeft aangenomen.

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.

De leden van de wetenschappelijke comités worden benoemd door de Koning, bij een in
Ministerraad overlegd besluit.  De duur van hun mandaat is vastgesteld op vier jaar en is
hernieuwbaar.

II.2.1. Het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen is bevoegd voor de reële nationale
rekeningen, de financiële nationale rekeningen, de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen
van de openbare besturen, de driemaandelijkse nationale rekeningen, de regionale rekeningen
en de input-outputtabellen.

Het comité was in 2003 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit
(koninklijke besluiten van 22 maart 2001, 11 juli 2002 en 28 november 2002) :

1. de heer Jean-Jacques VANHAELEN, Chef van het Departement Algemene Statistiek van
de NBB, Voorzitter (Nederlandse taalrol) ;

2. mevrouw Béatrice THIRY, Adjunct-adviseur bij het Departement Algemene Statistiek van
de NBB (Franse taalrol) ;

3. mevrouw Annie VERSONNEN, Statisticus-directeur bij de AD Statistiek en Economische
Informatie van de FOD Economie (Nederlandse taalrol) ;

4. mevrouw Chantal BINOTTO, Adjunct-adviseur bij de AD Statistiek en Economische
Informatie van de FOD Economie (Franse taalrol) ;

5. de heer Albert GILOT, Lid van het FPB (Franse taalrol) ;
6. de heer Filip VANHOREBEEK, Attaché bij het FPB (Nederlandse taalrol) ;
7. de heer Henri CAPRON, Professor aan de "Université libre de Bruxelles" (Franse taalrol) ;
8. mevrouw Anne-Marie DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Professor aan de

"Université Catholique de Louvain" en aan de "Faculté universitaire Saint-Louis" te
Brussel (Franse taalrol) ;

9. de heer Giuseppe PAGANO, Eerste assistent aan de "Université de Mons-Hainaut"
(Franse taalrol) ;

10. de heer Eric BUYST, Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (Nederlandse
taalrol) ;

11. de heer Marc DESPONTIN, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Nederlandse
taalrol) ;

12. de heer Marcel VAN GEEL, Professor aan de Universiteit Sint-Ignatius te Antwerpen
(Nederlandse taalrol).



8

Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 worden door de Regeringen
van de Gewesten en van de Gemeenschappen niet-stemgerechtigde waarnemers aangewezen.

In 2003 waren dit : 
� de heren Thierry VERGEYNST en Erwin EYSACKERS voor de Vlaamse Gemeenschap ;
� de heren Hervé DEVILLE en 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.2.2. Het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

Het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting is bevoegd voor de
economische begroting.

Het comité was in 2003 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit
(koninklijk besluit van 11 juli 2002) : 

1. de heer Henri BOGAERT, Commissaris van het FPB, Voorzitter (Franse taalrol) ;
2. de heer Bart HERTVELDT, Deskundige bij het FPB (Nederlandse taalrol) ;
3. Mevrouw Chantal BINOTTO, Adjunct-adviseur bij de AD Statistiek en Economische

Infomatie van de de FOD Economie (Franse taalrol) ;
4. mevrouw Liliane TURLOOT, Statisticus bij de AD Statistiek en Economische Infomatie

van de de FOD Economie (Franse taalrol) ;
5. mevrouw Frieda DONKERS, Adviseur bij het departement Studiën van de NBB

(Nederlandse taalrol) ;
6. de heer Luc DRESSE, Adviseur bij het departement Studiën van de NBB (Franse taalrol) ;
7. de heer Gert DE SMET, Adviseur van Financiën bij de dienst Studiën en Documentatie

van de FOD Financiën (Nederlandse taalrol) ;
8. de heer Hendrik LARMUSEAU, Directeur-generaal van de FOD Sociale zekerheid

(Nederlandse taalrol) ;
9. de heer Willy VAN DER MEULEN, Bestuursdirecteur bij de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid (Nederlandse taalrol) ;
10. de heer Jacques OUZIEL, Adjunct-adviseur bij de  FOD Tewerkstelling, Arbeid en

Sociaal Overleg (Franse taalrol) ;
11. de heer Karel BAECK, Administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor

Arbeidsvoorziening (Nederlandse taalrol) ;
12. de heer Philippe DUJARDIN, Adjunct-auditeur bij de Administratie voor de Begroting en

de controle op de uitgaven van de FOD Financiën (Franse taalrol).
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Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 worden door de Regeringen
van de Gewesten en van de Gemeenschappen vertegenwoordigers aangewezen.
In 2003 waren dit : 
� mevrouw Wendy VANDER STRICHT en de heer W. VAN DEN BOSSCHE voor de

Vlaamse Gemeenschap ;
� de heer Hervé DEVILLE 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.3. Het Oriënteringscomité

Het Oriënteringscomité moet aanbevelingen doen aan de Raad van bestuur om de wijze van
uitvoering van de opdrachten van het INR te verbeteren.
Met uitzondering van de leden die zijn aangewezen door de Regeringen van de
Gemeenschappen en de Gewesten, worden de leden benoemd door de Koning, bij een in
Ministerraad overlegd besluit.  Via het koninklijk besluit van 30 juni 1996 werden de
volgende leden benoemd :

1. de heer H. LARMUSEAU, voorgedragen door de Eerste Minister ;
2. de heer L. BUFFEL, voorgedragen door de Minister van Financiën ;
3. mevrouw F. LEPOIVRE-MASAI, voorgedragen door de Minister van Economie,

Voorzitter;
4. de heer H. FAMEREE, voorgedragen door de Minister van Begroting ;
5. de heer F. PLETS, voorgedragen door de Minister van Buitenlandse Handel ;
6. de heer J. DELEN, voorgedragen door de Minister van Binnenlandse Zaken ;
7. de heer J.-M. LAASMAN, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken ;
8. de heer F. SZABO, voorgedragen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid ;
9. de heer H. BECQUART, voorgedragen door de Minister van Pensioenen ;
10. de heer F. ROBBEN, voorgedragen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ;
11. de heer L. DENAYER, voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ;
12. de heer P.-P. MAETER, voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad.

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 werden 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.
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II.4. 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 taak 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 NBB vertegenwoordigd in verscheidene internationale comités,
werkgroepen en taskforces.

Voor wat de nationale rekeningen betreft, waren dit het BNI (Bruto Nationaal Inkomen)-
comité, de werkgroepen Nationale Rekeningen, Financiële Rekeningen en Regionale
Rekeningen bij EUROSTAT en de werkgroep Statistiek bij de Raad.
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, en in de werkgroep Nationale rekeningen van de OESO, was het
INR vertegenwoordigd door de NBB.

Het INR was in dit kader onder meer de officiële gesprekspartner van EUROSTAT voor de
statististische verwerking van de dossiers kapitaalsverhoging van DE POST, herstructurering
van de NMBS en overname van het BELGACOM-pensioenfonds.

Voor wat de buitenlandse handel betreft, neemt een vertegenwoordiger van de NBB deel aan
het Comité Methoden, de werkgroepen Kwaliteit en EDICOM bij EUROSTAT en de
werkgroep Statistieken Buitenlandse Handel bij de OESO.

De Chef van het departement algemene statistiek van de NBB en de Directeur-generaal van de
AD Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, hebben samen
deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Comité van het Statistisch programma,
voornaamste orgaan i.v.m. 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. DE ACTIVITEITEN IN 2003

III.1. De Raad van bestuur

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.

In 2003 vergaderde de Raad van Bestuur vijf keer en heeft, na overleg, het volgende
goedgekeurd : 
� de economische begroting 2003 (herziene versie) en 2004,
� de gedetailleerde nationale rekeningen 2002,
� de rekeningen van de overheid 2002,
� de regionale rekeningen 1995-2000,
� de aanbod- en gebruikstabellen 1995-1997 en 1999,
� de input-outputtabellen 1995,
� de kapitaalgoederenvoorraad en investeringen 1970-2001,
� de historische reeksen 1981-1995 voor het aantal loontrekkenden en zelfstandigen
� de resultatenrekening 2002 van het INR.

Daarnaast heeft de Raad de opmaak van een planning voor de economische begroting
gelanceerd en de inhoud van het colloquium goedgekeurd.

III.2. INR- Colloquium – “Het INR : zijn rol, opdrachten en producten”

Op 30 oktober 2003 organiseerde het INR zijn eerste colloquium voor een 200-tal
aanwezigen.  Het doel was het INR beter te doen kennen en zijn producten en methodologie
voor te stellen.

Bij het verwelkomen werd de originaliteit van de INR-structuur onderstreept, een structuur die
heeft geleid tot een doeltreffende en harmonieuze samenwerking van de drie geassocieerde
instellingen.

Deze doeltreffendheid kreeg concreet gestalte in macro-economische statistieken, die
nauwkeurig zijn opgesteld volgens een doorzichtige en door een wetenschappelijk comité
goedgekeurde methode, een ruimere statistische productie en een steeds snellere
beschikbaarheid van macro-economische informatie over de stand van de conjunctuur. 
Er werd herinnerd aan de onafhankelijkheid van het INR, ondermeer n.a.v. de korte-termijn
vooruitzichten (economische begroting) en de overheidsrekeningen (regelmatige audit van
Eurostat).
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De Voorzitter van het INR, de heer VERJUS, stelde het INR voor aan de pers.  De
Gouverneur van de NBB, de heer QUADEN, zorgde voor de verwelkoming van de
deelnemers.  ’s Ochtends werd het colloquium voorgezeten door de heer D’HONDT,
Directeur-generaal van de AD Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie
en in de namiddag door de heer BOGAERT, Commissaris van het FPB.  De heer SMETS,
Directeur van de NBB, maakte een synthese van het colloquium en sloot het af.

De voogdijminister van het INR, de Minister van Economie Fientje MOERMAN, herinnerde
aan het uitgangspunt dat ten grondslag lag van de oprichting van het INR in 1994 : alle
complementaire professionele bevoegdheden samenbrengen en de objectiviteit van de
geproduceerde cijfers waarborgen.

Voor dit laatste aspect staat niet alleen het juridisch statuut van het INR (autonome openbare
instelling) borg, maar ook de samenstelling van de Raad van bestuur (paritaire
vertegenwoordiging van de geassocieerde instellingen onder het voorzitterschap van de
voorzitter van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) en de bijstand van twee
onafhankelijke wetenschappelijke comités.

De Minister onderstreepte het belang, zowel voor de beleidsmakers als voor de privé-sector,
om snel te beschikken over juiste economische informatie die zo weinig mogelijk onderhevig
is aan herzieningen, en over onafhankelijke economische vooruitzichten die gegrond zijn op
een betrouwbare wetenschappelijke benadering.

De sprekers tijdens dit colloquium, medewerkers van het INR of externe observatoren,
belichtten de verschillende producten van het INR : 

� de nationale rekeningen (Jean-Jacques Vanhaelen van de NBB en Bart Meganck van
EUROSTAT) ;

� de input-outputtabellen (Albert Gilot en Luc Avonds van het FPB) ;
� de buitenlandse handel (André Peters van de NBB) ;
� de economische begroting (Bart Hertveldt en Igor Lebrun van het FPB, Armand Buissé van

de Franse Direction de la Prévision, Ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie) ;

� de statistische bronnen (Marc Debusschere van de AD Statistiek en Economische
Informatie van de FOD Economie) ;

� de regionale rekeningen (Monica Maeseele van de NBB).
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III. 3. De producten

III.3.1 Jaarlijkse nationale en regionale rekeningen

In februari 2003 publiceerde het INR voor het eerst de aanbod- en gebruikstabellen voor de
jaren 1995, 1997 en 1999.  Die tabellen werden samen met een methodologische nota
verspreid via Belgostat on-line.  Door deze nieuwe publicatie, die voortaan regelmatig zal
plaatsvinden, voldoet het INR aan de Europese regelgeving die vastgelegd is in de
Verordening (EG) nr. 2223/96.

In april 2003 verscheen, net als in de voorgaande jaren, een eerste raming van de voornaamste
jaarlijkse aggregaten van het vorige jaar die werd verkregen op basis van de
kwartaalrekeningen.

De gedetailleerde nationale rekeningen en tabellen voor het jaar 2002 werden eind september
2003 aan Eurostat meegedeeld, conform het verplichte Europese rapporteringsschema.  Die
tabellen werden op 30 september 2003 ter beschikking van het publiek gesteld via Belgostat
on-line. Een publicatie in boekvorm met methodologische toelichtingen werd in oktober 2003
verspreid.

De gedetailleerde rekeningen werden vervolledigd met reeksen betreffende de
kapitaalgoederenvoorraad en het verbruik van vaste activa, die voorheen later verspreid
werden.  Bovendien werden voor het eerst gegevens gepubliceerd over het aantal
zelfstandigen per bedrijfstak en over het arbeidsvolume van de werknemers in de vorm van
het aantal gewerkte uren.  Mede doordat ze coherent zijn met de nieuwe statistieken
betreffende de werkgelegenheid in aantal personen, die in 2002 voor het eerst uitkwamen,
vormen deze laatste een nuttige aanvulling op de over de arbeidsmarkt beschikbare
informatie.

Wat de rekening van de overheid over het jaar 2002 betreft, verscheen op 31 maart 2003 een
eerste raming van de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo, overeenkomstig de
geldende Europese regelgeving.  De gedetailleerde rekening van de overheid werd medio juni
ter beschikking van het publiek gesteld via Belgostat on-line.

De regionale rekeningen voor de periode 1995-2000 werden gepubliceerd in februari 2003,
via Belgostat on-line en in boekvorm.  Die publicatie bevatte, net als de voorgaande jaren, de
verdeling per gewest, provincie en arrondissement van de bruto toegevoegde waarde tegen
basisprijzen (tegen lopende en vaste prijzen) en van de beloning van werknemers. 

Die publicatie bevatte eveneens een reeks vernieuwingen.  Ten eerste verstrekte ze een
voorlopige raming, gebaseerd op een vereenvoudigde methodologie, van de verdeling van de
bruto toegevoegde waarde voor het laatste jaar waarvoor er nationale ramingen bestonden, te
weten 2001.  Voorts verscheen voor het eerst een regionale verdeling van de
bruto-investeringen in vaste activa (met uitzondering van de overheidsinvesteringen).
Tenslotte bevatte de publicatie ook voor het eerst de regionale uitsplitsing van de
inkomensrekeningen van de huishoudens.  Er zij aangestipt dat voor het opstellen van die
rekeningen de inkomens geografisch worden ingedeeld volgens de woonplaats van de

Reyns Nadine
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huishoudens.  Voor de andere sleutelvariabelen van de regionale uitsplitsing (toegevoegde
waarde, beloning van werknemers, werkgelegenheid en bruto-investeringen in vaste activa), is
de vestigingsplaats van de productie-eenheid het criterium voor de geografische indeling. 

Op uitdrukkelijk verzoek van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen,
worden de cijfergegevens betreffende de Duitstalige Gemeenschap voortaan in een
afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

Begin mei 2003 werd de verdeling van het aantal werknemers per gewest, provincie en
arrondissement volgens hun werkplaats voor het eerst verspreid via Belgostat on-line. Die
nieuwe statistiek had betrekking op de periode 1998-2000.

III.3.2. Kwartaalrekeningen

De nationale rekeningen op kwartaalbasis kwamen in het jaar 2003 aan bod in vier
publicaties, die verschenen in de maanden januari, april, juli en oktober.  Die vier publicaties
hadden respectievelijk betrekking op het derde en het vierde kwartaal van 2002 en op het
eerste en het tweede kwartaal van 2003.

Naast die vier gedetailleerde publicaties, die 105 dagen na het einde van elk kwartaal werden
verspreid,  publiceert het INR na 60 dagen een eerste raming van de groei van het bruto
binnenlands product tegen vaste prijzen.  Die "flash"-raming van het bruto binnenlands
product werd opgemaakt in februari, mei, augustus en november 2003, en had respectievelijk
betrekking op het vierde kwartaal van 2002 en op de eerste drie kwartalen van 2003.

III.3.3. De economische begroting

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 stelt het INR de economische begroting op. 
Na goedkeuring door de Raad van bestuur en advies van het Wetenschappelijk comité voor de
economische begroting, wordt ze  meegedeeld aan de Minister van Economie en vervolgens
gepubliceerd.

De macro-economische kortetermijnvooruitzichten uit de economische begroting dienen als
basis voor de opmaak en controle van de federale ontvangsten- en uitgavenbegrotingen.

In 2003 werd de timing van de economische begroting aangepast in functie van de federale
parlementsverkiezingen van 18 mei : de begrotingscontrole 2003 en de initiële begroting 2004
vonden gelijktijdig plaats tijdens de zomer van 2003.  Er werden twee economische
begrotingen gepubliceerd, resp. op 20 juni en 3 oktober.  In vergelijking met de vooruitzichten
die eind juni door het INR werden gepubliceerd, werd in de oktober-versie onder meer
rekening gehouden met bijkomende informatie uit de kwartaalrekeningen en de
‘Gedetailleerde rekeningen en tabellen’ uit Deel 2 van de jaarlijkse Nationale Rekeningen
2002.

Reyns Nadine
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Met het oog op een grotere transparantie van de methodes die aangewend worden bij het
opstellen van de economische begroting,  werden in 2003 twee methodologische papers
gepubliceerd, die tevens voorgesteld werden op de INR-studiedag :

1. In een eerste publicatie wordt het kwartaalmodel MODTRIM II beschreven, dat een
centrale rol vervult in het opstellen van de economische begroting.  De overgang van de
jaarversie van het model MODTRIM naar een kwartaalmodel is mogelijk gemaakt door
het feit dat voor België sinds 1998 door het INR nationale rekeningen op kwartaalbasis
worden gepubliceerd.  Die kwartaalperiodiciteit is optimaal voor een analyse van de
conjunctuurbewegingen van de grote macro-economische aggregaten en voor het maken
van kortetermijnvooruitzichten met een horizon van vier tot acht kwartalen.

2. Een tweede publicatie schetst het institutionele kader waarbinnen de opmaak van de
economische begroting gebeurt en geeft een overzicht van het gebruik dat ervan wordt
gemaakt.  Tevens wordt ingegaan op de gevolgde methodologie en wordt beschreven
welke instrumenten hiervoor werden ontwikkeld.

III.3.4. De input-outputtabellen

Vóór de oprichting van het INR had het NIS reeds vijf input-outputtabellen gepubliceerd.  Die
sloegen op de jaren 1959, 1965, 1970, 1975 en 1980. Nadien werden door het INR twee
tabellen voor 1985 en 1990 geraamd, die respectievelijk in 1998 en 1999 werden
gepubliceerd, na goedkeuring door het Wetenschappelijk comité voor de nationale
rekeningen.

Het jaar 1995 vormt een nieuwe start voor de berekening van de input-outputtabellen van
België.  De toepassing van het nieuwe Europese Systeem van Rekeningen, het ESR95, leidde
immers tot de uitwerking van een nieuwe methodologie en tot het gebruik van nieuwe
gegevensbronnen. 

In februari 2003 werd de input-outputtabel voor 1995 gepubliceerd.  Deze tabel werd samen
met een aantal toepassingen voorgesteld op de INR-studiedag.

Het is echter de voorbereiding van de input-outputtabel van 2000 die het meeste tijd in beslag
heeft genomen ; te beginnen met de herclassering van een aantal ondernemingen waarvan de
klassering tijdens de oefening van 1995 als verkeerd werd beoordeeld.   Deze oefening heeft
de kwaliteit van de statistieken per bedrijfstak verbeterd en zal uiteindelijk de compilatie van
de input-outputtabellen in de toekomst vergemakkelijken.

Ze is gebaseerd op een zorgvuldig onderzoek van de gegevens van de enquête naar de
structuur van de ondernemingen (jaar 2000) en meer bepaald van de bijlagen ‘aankopen’. 
Andere statistische bronnen (BTW, buitenlandse handel,…) zijn eveneens onderzocht en
gebruikt om verdeelsleutels te berekenen of bepaalde hiaten op te vullen.



16

III.3.5. De statistieken van de buitenlandse handel

Vanaf januari 2003 worden zichtzendingen, die niet gevolgd worden door een effectieve
verkoop of aankoop, niet meer opgenomen in de in- en uitvoercijfers voor diamant.  Deze
toepassing van de Europese Richtlijn bij het registreren van de in- en uitvoer van diamant
heeft voor gevolg gehad dat er een breuk is ontstaan in de historische reeksen van de
gepubliceerde cijfers, doch enkel in het communautair concept. 

Met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit van de regionale informatie werd de
definitie van "het gewest van oorsprong/bestemming van goederen" in 2003 verduidelijkt. 
Hiertoe werd ten behoeve van de aangifteplichtige ondernemingen o.m. een transparant en
gebruiksvriendelijk schema opgesteld dat hen gidst bij het bepalen van het gewest van
oorsprong of bestemming.

Om de kwaliteit van de te publiceren regionale gegevens te verzekeren, werd bij de 1800
belangrijkste firma's uit het land een bijkomende enquête uitgevoerd.

Wat de werkwijzen betreft, werd in 2003 veel aandacht besteed aan de implementatie van een
doorgedreven systeem van automatische correcties van een groot deel van de aangiften.  Dit
moet op termijn uitmonden in substantiële kostenbesparingen.

Om de (nieuwe) Intrastat aangifteplichtigen te helpen bij het nakomen van al hun
verplichtingen werden in de verschillende provincies Intrastat-opleidingen en IDEP-cursussen
(aangeverssoftware) georganiseerd.

Op internationaal vlak werd actief medewerking verleend aan diverse werkgroepen binnen de
OESO en Eurostat (inclusief hulp aan de kandidaat EU - lidstaten).

III.3.6. Verspreiding

Alle statistische producten van het INR en de ermee verband houdende methodologische
publicaties zijn beschikbaar op papier en in elektronische versie bij de diverse producerende
instellingen : NBB, FPB en de AD Statistiek en Economische Informatie van de FOD
Economie.

Bovendien bevat de INR-website (http://www.inr-icn.fgov.be) informatie over de structuur en
organisatie van het INR evenals over de statistische producten.  De toegang tot de producten
van het INR gebeurt door de activering van een hyperlink naar de site van de instelling die de
gezochte statistiek produceert.

http://www.inr-icn.fgov.be/
Reyns Nadine
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III.4. Coördinatiecel “statistieken van de werkgelegenheid en de werkloosheid”

In 2003 werkte de coördinatiecel “statistieken van de werkgelegenheid en de werkloosheid”
voort aan het verbeteren en meer met elkaar in overeenstemming brengen van de beschikbare
informatie over de arbeidsmarkt. In 2003 kwam de cel vier keer bijeen.

Overeenkomstig het werkplan heeft de NBB een nieuwe statistiek uitgewerkt betreffende het
arbeidsvolume van werknemers, gemeten aan de hand van het jaarlijks aantal gewerkte uren
door loontrekkenden op het Belgische grondgebied.  Deze statistiek berust op administratieve
bestanden en is coherent met de statistieken uit de nationale rekeningen betreffende de
toegevoegde waarde, de loonsom en de werkgelegenheid.  Dat maakt het mogelijk
economische indicatoren zoals de loonkosten en de productiviteit nauwkeuriger te berekenen.

Voor de besprekingen over het arbeidsvolume werd beroep gedaan op externe deskundigen
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De nieuwe statistiek, die werd goedgekeurd door het Wetenschappelijk comité voor de
nationale rekeningen en de Raad van bestuur in september 2003, werd voor het eerst openbaar
gemaakt in oktober 2003, ter gelegenheid van de publicatie van de gedetailleerde nationale
rekeningen.

Om de beschikbare informatie over de werkgelegenheid aan te vullen, hebben de NBB en het
FPB samengewerkt aan de retropolatie van de werkgelegenheidsstatistieken vóór 1995 en aan
de uitsplitsing naar bedrijfstak van het aantal zelfstandigen.  Die aanvullende informatie werd
in oktober 2003 via de website van de NBB verspreid.

Het NIS heeft in de loop van 2003 voortgewerkt aan het uitklaren van de verschillen in de
werkgelegenheidscijfers volgens de enquête naar de arbeidskrachten, enerzijds, en volgens de
administratieve bestanden, anderzijds.
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IV DE REKENINGEN VAN HET INR

Overeenkomstig artikel 120 van de wet van 21 december 1994 ontvangt het INR jaarlijks een
toelage van de Staat, die wordt ingeschreven op de begroting van de FOD Economie.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003 werd aan het INR een subsidie van €17.000
toegekend en gestort op de postrekening 679-2009634-85 op naam van het INR.

De resultatenrekening voor het jaar 2003 kan als volgt worden samengevat :

UITGAVEN (euro) INKOMSTEN (euro)

(1) Betaalde presentiegelden Ontvangen subsidie 17.000,00
Wetenschappelijk comité nationale
rekeningen

1.656,40

Wetenschappelijk comité economische
begroting

1.674,86

(2) Bedrijfsvoorheffing op de
presentiegelden, betaald aan de FOD
Financiën

1.168,74

(3) Diverse
colloquium INR 11.039,13

(4) Niet gebruikte subsidie 1.460,87

TOTAAL 17.000,00 17.000,00

Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd teruggestort aan de Schatkist overeenkomstig de
artikelen 55 tot 58 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd via het koninklijk
besluit van 17 juli 1991.

De rekeningen 2003 werden goedgekeurd door de Raad van bestuur op 10 juni 2004 en
werden samen met de bewijsstukken van de uitgaven via de Minister van Economie
overgemaakt aan het Rekenhof.
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Regelmatige publicaties van het INR

(Website : http://www.inr-icn.fgov.be).

Jaarlijkse nationale rekeningen
� Deel I : Jaarlijkse aggregaten
� Deel II : Gedetailleerde rekeningen en tabellen (met inbegrip van de

kapitaalgoederenvoorraad en investeringen)
� Rekeningen van de Overheid (enkel onder electronische vorm)
� Deel III : Aanbod- en gebruikstabellen (enkel onder electronische vorm)

Driemaandelijkse nationale rekeningen
� Flash-raming van de groei van het BBP
� Kwartaalaggregaten

Regionale rekeningen

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

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 september)

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
 

http://www.inr-icn.fgov.be)/
http://www.nbb.be/
http://www.plan.be/
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