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Binnen het Europees statistisch proces worden op geregelde basis methodologische
aanpassingen doorgevoerd om een continue kwaliteitsverbetering van de cijfers na te streven.
Het INR heeft in 2006, aansluitend op de revisie in de aggregaten van de nationale rekeningen
tegen lopende prijzen vorig jaar, de methodologie voor de ramingen in volume herzien.
Een belangrijke wijziging betrof de introductie van de kettingvolumemeting, waarbij cijfers in
constante prijzen niet meer worden uitgedrukt tegen een vast basisjaar, maar tegen prijzen van
het voorgaande jaar. Deze overstap verbetert de accuraatheid van de meting van de
economische groei en leidt tot een verbetering van de internationale vergelijkbaarheid.
Vanuit de bekommernis om betrouwbare macro-economische statistieken zo vlug mogelijk ter
beschikking te stellen van de analisten, werd in 2006 een bijkomende publicatie ingevoerd
van de kwartaalcijfers van de nationale rekeningen. Naast een eerste raming van het BBP na
30 dagen, gevolgd door een raming van de aggregaten na 70 dagen, wordt na 120 dagen een
bijkomende actualisering van de aggregaten gepubliceerd.
Tevens werd in 2006 de Belgische data ter beschikking gesteld ten behoeve van een project
voor de opmaak van een Europese geharmoniseerde databank (EU-KLEMS). Deze databank
vormt een belangrijke bron voor verdere analyse over de determinanten van de Europese
economische groei in het kader van de Europese Lissabon-strategie.
Wat betreft de statistieken van de buitenlandse handel, werd gebruik gemaakt van de
Europese wetgeving om vanaf 2006 zo’n 7.000 bedrijven vrij te stellen van hun
INTRASTAT-aangifteplicht. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de oproep van het
bedrijfsleven om de administratieve lasten verbonden aan statistische verplichtingen te
verlagen.
Als bevestiging van haar rol als officieel aanspreekpunt met EUROSTAT, werd het INR
opnieuw in toenemende mate door de verschillende overheden in ons land om ex-ante advies
gevraagd over Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS) en de mogelijke impact ervan
op het financieringssaldo van de overheid.
Op administratief vlak tenslotte, werden de twee wetenschappelijke comités die het INR
bijstaan en waar de Gewesten en Gemeenschappen in zijn vertegenwoordigd opnieuw
samengesteld voor een volgende termijn van vier jaar.
Deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder een goede verstandhouding tussen de drie
geassocieerde instellingen. Als Voorzitter van de Raad van Bestuur wil ik dan ook de
verantwoordelijken van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie bedanken
voor hun constructieve samenwerking binnen het INR.

Lambert VERJUS
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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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 :
• de Nationale Bank van België (NBB);
• het Federaal Planbureau (FPB);
• De Algemene Directie (AD) Statistiek en Economische Informatie van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie (voorheen 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 2006 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 Niko DEMEESTER (Nederlandse taalrol), Directeur-generaal van de Algemene
Directie (AD) Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.
De andere leden, benoemd bij koninklijke besluiten van 12 mei 2003, 4 oktober 2004 en 31
januari 2006 voor een mandaat van 4 jaar, waren :
5. de heer Jan SMETS, Directeur van de NBB (Nederlandse taalrol) ;
6. de heer Jan VERSCHOOTEN, Commissaris-adjunct van het FPB (Nederlandse taalrol);
7. de heer Edouard WILIQUET, 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 inputoutputtabellen 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 2006 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit
(koninklijke besluiten van 22 maart 2001, 11 juli 2002, 28 november 2002, 27 september
2004 en 2 juni 2006):
1. de heer Jean-Jacques VANHAELEN, Chef van het Departement Algemene Statistiek van
de NBB, Voorzitter (Nederlandse taalrol);
2. mevrouw Bernadette BOUDRY, Adjunct-adviseur bij het Departement Algemene
Statistiek van de NBB (Franse taalrol), die in juni 2006 mevrouw Béatrice THIRY heeft
vervangen;
3. mevrouw Annie VERSONNEN, Statisticus-directeur bij de AD Statistiek en Economische
Informatie van de FOD Economie (Nederlandse taalrol);
4. mevrouw Chantal BINOTTO, Attaché bij het Bureau van de Voorzitter van de FOD
Economie (Franse taalrol);
5. mevrouw Caroline HAMBYE, Opdrachthouder bij het FPB (Franse taalrol);
6. de heer Filip VANHOREBEEK, Opdrachthouder bij het FPB (Nederlandse taalrol);
7. de heer Henry-Jean GATHON, Professor aan de "Université de Liège" (Franse taalrol),
die in juni 2006 de heer Henri CAPRON, Professor aan de "Université libre de Bruxelles"
heeft vervangen;
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, Professor 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 DE CLERCQ, Professor aan de Universiteit van Gent (Nederlandse taalrol);
12. de heer Willem MEEUSEN, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de
Universiteit van Antwerpen (Nederlandse taalrol).
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De heren DE CLERCQ en MEEUSEN hebben de heren Marc DESPONTIN, Professor aan de
Vrije Universiteit Brussel en Marcel VAN GEEL, Professor aan de Universiteit Sint-Ignatius
te Antwerpen in juni 2006 vervangen.

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 2006 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 Daniel DEFAYS (die de heer Jean HOUARD heeft vervangen) voor het Waals
Gewest;
• Mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap;
• de heer Dany BONGARTZ (die eind 2006 de heer Guido REUTER heeft vervangen) 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 2006 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit
(koninklijke besluiten van 11 juli 2002, 18 februari 2004, 11 april 2005 en 15 december 2006) :
1. de heer Henri BOGAERT, Commissaris van het FPB, Voorzitter (Franse taalrol) ;
2. de heer Filip VANHOREBEEK, Opdrachthouder bij het FPB (Nederlandse taalrol) ;
3. Mevrouw Anja TERMOTE, Attaché bij de AD Statistiek en Economische Infomatie van
de de FOD Economie (Nederlandse taalrol) ;
4. mevrouw Liliane TURLOOT, Attaché bij het Bureau van de Voorzitter 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 Reginald SAVAGE, Adviseur-generaal van Financiën bij de dienst Studie- en
Documentatiedienst van de FOD Financiën (Franse taalrol) ;
8. de heer Hendrik LARMUSEAU, Directeur-generaal van de FOD Sociale zekerheid en
Openbare instellingen van Sociale Zekerheid (Nederlandse taalrol) ;
9. de heer Ludo CASTRO, Adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Nederlandse
taalrol) ;
10. de heer Jacques OUZIEL, 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) ;
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12. de heer Philippe DUJARDIN, ambtenaar van de Administratie van de Begroting en de
controle op de uitgaven (Franse taalrol).
Met toepassing van het samenwerkingsakkoord van 26 mei 1999 worden door de Regeringen
van de Gewesten en van de Gemeenschappen vertegenwoordigers aangewezen.
In 2006 waren dit :
• mevrouw Wendy VANDER STRICHT en de heer Wim VAN DEN BOSSCHE voor de
Vlaamse Gemeenschap ;
• de heren Hervé DEVILLE en Norbert DE COOMAN voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ;
• de heer Francis MOSSAY voor het Waals Gewest ;
• mevrouw Ludmilla AKSAJEF 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 ;
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•

de heer Werner BAUMGARTEN 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 die bij wet aan het INR 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 in verscheidene internationale comités, werkgroepen en taskforces door de
NBB vertegenwoordigd.
Voor wat de nationale rekeningen betreft, gaat het om het BNI (Bruto Nationaal Inkomen)comité, de werkgroepen Nationale Rekeningen, Financiële Rekeningen en Regionale
Rekeningen en de informele groep "Directeurs Nationale 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.
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, het
voornaamste orgaan i.v.m. de Europese statistische samenwerking, krachtens artikel 19 van
de richtlijn 322/97 van de Europese Raad van 17/2/97.
Beiden hebben ook 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 2006

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.
De Raad van Bestuur vergaderde in 2006 tien keer en heeft, na overleg, het volgende
goedgekeurd:
• de economische begroting 2006 (herziene versie) en 2007;
• de gedetailleerde nationale rekeningen 2005;
• de methodologische herzieningen in de nationale rekeningen;
• de rekeningen van de overheid 2005;
• de regionale rekeningen 2004;
• de rekeningen van de instellingen zonder winstoogmerk 2002-2003
Daarnaast heeft de Raad de resultatenrekening van het INR voor het jaar 2005 goedgekeurd.

III.2. De producten
III.2.1. Nationale en regionale jaarrekeningen
In februari 2006 publiceerde het INR de aanbod- en gebruikstabel (AGT) tegen lopende
prijzen voor het jaar 2002 en de geactualiseerde versie over het jaar 2001. De tabel over 2001
werd aangepast teneinde rekening te houden met de occasionele en gewone revisies die in
2005 werden doorgevoerd in de nationale rekeningen. Het betreft de vierde publicatie van de
AGT, die de basis vormen voor het opstellen van de input-outputtabel.
In maart 2006 werden de regionale rekeningen 1995-2003/2004 gepubliceerd, zowel via
Belgostat online als in gedrukte vorm. De resultaten m.b.t. het jaar 2004 berusten op de
voorlopige methode. De publicatie bevat de aggregaten per bedrijfstak en de
inkomensrekeningen van de huishoudens, zowel op het niveau van het Rijk als van de
gewesten, de provincies en de arrondissementen. Tot de aggregaten per bedrijfstak behoren
de bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen, de beloning van de werknemers, het
aantal loontrekkenden en de bruto investeringen (exclusief de overheidsinvesteringen). De
geografische allocatie gebeurt naargelang van de vestigingsplaats van de productie-eenheden.
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De inkomensrekeningen van de huishoudens omvatten de diverse componenten van de
rekening voor bestemming van primaire inkomens, enerzijds, en van de secundaire
inkomensherverdelingsrekening, anderzijds. De gewestelijke verdeling gebeurt in dit geval op
basis van de woonplaats van de huishoudens. Voorts worden, op uitdrukkelijk verzoek van
het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen, de cijfergegevens met betrekking
tot de Duitstalige Gemeenschap in afzonderlijke hoofdstukken verstrekt.
Net als de voorgaande jaren, werd in april 2006 een eerste raming van de voornaamste
nationale aggregaten voor het jaar 2005 gepubliceerd, berekend op basis van de
kwartaalrekeningen.
Eveneens in april 2006, verscheen een eerste raming van de overheidsrekeningen 2005. Die
eerste raming heeft betrekking op de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo. De
gedetailleerde rekeningen van de overheid werden eind september 2006 ter beschikking
gesteld van het publiek via Belgostat online. In overeenstemming met de Europese
regelgeving, werden de tabellen met de notificaties in het kader van buitensporigetekortenprocedure gepubliceerd per einde maart en einde september. Er zij aan herinnerd dat
ten behoeve van de gebruikers van lange reeksen gegevens vanaf 1970 betreffende de
overheid beschikbaar zijn via Belgostat online.
De gedetailleerde nationale rekeningen en tabellen betreffende 2005 werden, conform de
verplichtingen van het Europese tijdschema inzake aangifte, eind september 2006 aan
Eurostat verstrekt. Ze werden op 29 september 2006 via Belgostat online ter beschikking
gesteld van het publiek. In de gedrukte publicatie van november 2006 werden tevens
methodologische toelichtingen verstrekt over de revisie van de berekeningswijze van de
volumeaggregaten die in 2006 werd doorgevoerd. De voornaamste wijzigingen betroffen een
nieuwe berekeningswijze voor de meting van de toegevoegde waarde in het onderwijs en de
overstap van ramingen tegen prijzen van een vast basisjaar naar ramingen tegen prijzen van
het voorgaande jaar.

III.2.2. Kwartaalrekeningen
De behoefte aan snelle, betrouwbare en volledige conjunctuurinformatie neemt alsmaar toe.
Volgens het huidige Europese publicatieschema wordt 45 dagen na het einde van het kwartaal
een eerste algemene raming van de economische groei verwacht. Binnen 70 dagen moeten
meer gedetailleerde gegevens worden gepubliceerd over de samenstelling van deze groei in
termen van toegevoegde waarde, bestedingen, inkomens en werkgelegenheid.
Deze verplichtingen worden door het INR helemaal nageleefd: na 30 dagen wordt een eerste
raming opgesteld van het bruto binnenlands product (bbp), gevolgd door een raming van het
geheel van de aggregaten (de optieken toegevoegde waarde, bestedingen en inkomens van het
bbp, vorderingenoverschot, werkgelegenheid, lonen), die 70 dagen na het einde van het
kwartaal wordt gepubliceerd. Teneinde aan de analisten zo volledig mogelijke informatie te
verstrekken, werd in 2006 een derde etappe bijgevoegd: 120 dagen na het einde van het
kwartaal ondergaat de raming van de verschillende aggregaten voortaan een volledige revisie,
die op de recentste statistische indicatoren is gebaseerd. Deze definitieve versie van de
12

kwartaalrekeningen wordt samen met de flashraming van de groei over het volgende
kwartaal in één publicatie samengevoegd.
Voor de ramingen van het vierde kwartaal van elk jaar wordt echter een uitzondering op dit
tijdschema gemaakt. Aangezien die raming eveneens de groei op jaarbasis bepaalt, wordt een
maand extra tijd genomen, wat de termijn voor de flashraming op 60 dagen brengt en die van
de aggregaten op 120 dagen. Deze speciale procedure werd aanvaard door Eurostat en bestaat
in verscheidene andere Europese landen.
In 2006 werden dus flashramingen verstrekt in februari (voor het vierde kwartaal van 2005),
in april (voor het eerste kwartaal van 2006), in juli (tweede kwartaal) en in oktober (derde
kwartaal).
De gedetailleerde kwartaalrekeningen werden in 2006 verschillende keer gepubliceerd: in
april (vierde kwartaal van 2005), in juni (versie 70 dagen van het eerste kwartaal van 2006),
in juli (versie 120 dagen van hetzelfde eerste kwartaal), in september (versie 70 dagen van het
tweede kwartaal), in oktober (versie 120 dagen van het tweede kwartaal) en in december
(versie 70 dagen van het derde kwartaal).

III.2.3. De economische begroting
Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 stelt het INR de economische begroting op.
Na goedkeuring door de Raad van bestuur van het INR en advies van het Wetenschappelijk
comité voor de economische begroting, wordt de economische begroting 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.
Met het oog op de begrotingscontrole van het jaar 2006 werkte het Federaal Planbureau in
februari de Economische begroting 2006 bij. In september werd de Economische begroting
2007 opgesteld, waarvan de geraamde macro-economische parameters bijdroegen tot de
opmaak van de federale en regionale ontvangsten- en uitgavenbegrotingen voor het jaar 2007.
De economische begrotingen werden gepubliceerd op resp. 24 februari en 15 september 2006.

III.2.4. De input-outputtabellen
Overeenkomstig artikel 109 van de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau
(FPB) binnen het kader van het INR verantwoordelijk voor de uitwerking van de vijfjaarlijkse
input-outputtabellen (IOT). Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn
afgeleid, verzekeren de IOT de coherentie van de nationale rekeningen. De IOT zijn tevens
een instrument van analyse ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale
relaties en voor directe en indirecte impactstudies.
In het verleden werden de IOT door het NIS opgesteld. Het NIS publiceerde IOT voor 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 werden
gepubliceerd. De IOT voor de jaren 1995 en 2000, opgesteld volgens de regels van het
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Europees systeem van rekeningen 1995 (ESR95), werden respectievelijk in februari 2003 en
december 2004 gepubliceerd en aan EUROSTAT overgemaakt.
De werkgroep “Structuurenquête” (samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie
geassocieerde instellingen van het INR) heeft in 2006 zijn werkzaamheden voortgezet in het
kader van de voorbereiding van de input-outputtabellen 2005, die tegen eind 2008 (t+36
maanden) aan Eurostat moeten overgemaakt worden. Zo werden op basis van de evaluatie van
de antwoorden van de Structuurenquête 2005 een aantal voorstellen geformuleerd ter
verbetering van de kwaliteit en de duidelijkheid van deze enquête .

III.2.5. De statistieken van de buitenlandse handel
Het gedeelte van de statistieken van de buitenlandse handel dat de intra-EU
goederenbewegingen betreft, wordt opgemaakt aan de hand van de zogenaamde Intrastataangiftes die de Belgische bedrijven moeten meedelen aan de Nationale Bank. De
aangifteplicht voor de bedrijven wordt bepaald aan de hand van een drempel; bedrijven die
goederen in- of uitvoeren in de EU voor minder dan een bepaald bedrag per jaar zijn
vrijgesteld van aangifteplicht.
De Europese wetgeving van 2005 maakte het mogelijk om de populatie van de Intrastataangifte gevoelig in te krimpen met behoud van de kwaliteit van de statistieken van de
buitenlandse handel. Door de verlaging van het dekkingspercentage voor de totale waarde van
de intra-EU handel - van 99% naar 97% - konden de aangiftedrempels in België vanaf januari
2006 worden verhoogd van 250.000€ tot 1.000.000€ voor de leveringen en van 250.000€ tot
400.000€ voor de verwervingen. Hierdoor konden 7.000 firma's bijkomend vrijgesteld
worden van Intrastat-aangiftes in België.
Vanaf 2006 werd bovendien de structuur van de goederennaamlijst vereenvoudigd. Voor de
goederencodes waarvoor aanvullende eenheden moeten vermeld worden, werd de aangifte
van de gewichten optioneel.
Het elektronisch Intrastat aangifteformulier werd op 1 oktober 2006 vervangen door een
aangifteformulier onder CSSR (Central Server for Statistical Reporting), het door de
Nationale Bank aangeboden rapportagekanaal via het internet. Vanaf 1 januari 2007 wordt de
elektronische aangifte verplicht bij aangiftes met meer dan 15 lijnen en voor Extrastat zullen
de douanegegevens elektronisch overgemaakt worden via het PLDA systeem (Paperless
Douane en Accijnzen).
Op internationaal vlak werd een actieve medewerking verleend aan de diverse werkgroepen
binnen Eurostat. De belangrijkste Eurostat werkgroep in het vlak van de statistieken
buitenlandse handel zal in 2007 de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem behandelen. In
een mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad in november 2006
stelt de Commissie een tweesporenbenadering voor, waarbij verdere vereenvoudiging door
middel van traditionele methoden zal worden aangevuld met de invoering van een Intrastatsysteem waarbij slechts één stroom wordt gemeld.

III.2.6. Verspreiding
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Alle statistische producten van het INR en de ermee verband houdende methodologische
toelichtingen zijn beschikbaar in elektronische versie en op papier 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.

III.3. Coördinatiecel over de statistieken van de werkgelegenheid en werkloosheid
In 2006 kwam de coördinatiecel bijeen om de stand van zaken te bespreken van het EUKLEMS project en voor een eerste voorstelling van de werkzaamheden rond Social
Accounting Matrices (SAM).
• EUKLEMS is een project in het kader van het zesde Kaderprogramma (2004-2007) van de
Europese Commissie, dat 18 onderzoeksinstellingen uit 10 Europese landen verenigt onder
leiding van de universiteit van Groningen. Het FPB is de Belgische vertegenwoordiger in dit
Europees consortium.
Het doel van dit project is de opmaak van een Europese geharmoniseerde databank om toe te
laten de productiviteitsverschillen tussen de verschillende EU-lidstaten onderling en met
Japan en de VS te meten en te verklaren. Het opstellen van de databank bestaat uit 3 grote
delen : een eerste luik gaat over productie, intermediair verbruik en toegevoegde waarde
(inter-industry accounts), een tweede luik gaat over alles wat met tewerkstelling en lonen te
maken heeft (labour accounts) en een derde luik gaat over kapitaalrekeningen (capital flow
accounts). Daarnaast zijn er nog 8 kleinere werkgroepen.
De methodologie van het luik ‘labour accounts’ werd uitgebreid besproken op een
vergadering van de coördinatiecel.
De ad hoc INR-expertengroep belast met de algemene opvolging van het EUKLEMS-project
heeft in 2006 verscheidene malen vergaderd met het oog op het vastleggen van de
methodologie voor de constructie van de datareeksen die aan het consortium moesten
geleverd worden. Op 20 december 2006 heeft de Raad van Bestuur van het INR op vraag
van het consortium en Eurostat een evaluatie gemaakt van de kwaliteit van de Belgische data
die door het FBP werden overgemaakt. In zijn antwoord heeft de Raad de kwaliteit van het
geleverde werk benadrukt, maar er tegelijk op gewezen dat de enige officiële gegevens voor
België de reeksen zijn die gepubliceerd zijn op Belgostat.

• Daarnaast stelde het Federaal Planbureau het project SAM voor waarbij getracht wordt een
aantal kwalitatieve gegevens in verband met de productiefactor arbeid op bedrijfstakniveau
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aan te bieden. Hierbij wordt vertrokken van de totale werkgelegenheid van werknemers en
zelfstandigen per bedrijfstak uit de nationale rekeningen.

III.4. Adviezen van het INR
Het INR werd in 2006 door de verschillende overheden meermaals om ex ante-advies
gevraagd over geplande transacties, financieringen en oprichting van vennootschappen.
De laatste jaren doen de overheden immers in toenemende mate beroep op vennootschappen
om openbare infrastructuur te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te onderhouden of te
exploiteren. Er liggen voornamelijk twee redenen aan ten grondslag: de overheid kan
hierdoor beroep doen op de kennis en vaardigheden van de privésector én zij kan de
investeringskosten, en bijgevolg de impact op de overheidsrekeningen, spreiden over de
gebruiksduur van de activa.
In het Europees Groei Initiatief, goedgekeurd door de Europese Raad van december 2003,
wordt gesteld dat formules van Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS) dienen
bevorderd te worden, zeker indien ze een hoog groei- en werkgelegenheidspotentieel
inhouden.
Teneinde de interpretatie over en de budgettaire aanrekening van dergelijke
investeringsprojecten te verduidelijken en te harmoniseren voor alle lidstaten, heeft
EUROSTAT op 11 februari 2004 haar zogenaamde PPS-beslissing uitgevaardigd 1 , die
inmiddels werd vertaald in een methodologische nota 2 .
Kernpunt daarin is dat de activa ontstaan uit een PPS niet aangerekend worden op de balans
van de overheid indien de privé-partner het bouwrisico én hetzij het beschikbaarheidsrisico
hetzij het vraagrisico draagt. In dat geval wordt de operatie als een 'operationele lease' 3
beschouwd.
De Raad van het INR heeft op 30 juni 2005 beslist een begeleidingscomité op te richten dat
elke vraag om advies onderzoekt in het vlak van de ESR-regelgeving. Op grond van de
analyse van het comité, dat is samengesteld uit experts van de Nationale Bank, verstrekt de
Voorzitter van de Raad van het INR daarna een schriftelijk advies aan de projectindiener.
Indien het comité geen uitspraak kan doen omdat het voorgelegde project niet (éénduidig) kan
getoetst worden aan de bestaande regelgeving, wordt het project (eventueel samen met een
voorlopige analyse van het comité zelf) voorgelegd aan EUROSTAT, de statistische autoriteit
van de Europese Unie, voor meer duiding.
Meerdere PPS-projecten werden in 2006 door het begeleidingscomité behandeld; ze
situeerden zich onder meer in de sectoren van het openbaar vervoer, de rust- en ziekenhuizen,
1 Eurostat, Persmededeling 18/2004 dd. 11.02.2004 - "Traitement des partenariats public-privé".
2"Long term contracts between government units and non-government partners" - deel IV, 4.2 (versie 30.08.2004) van het

ESR 1995: Handboek overheidstekort en overheidsschuld
3 Voor een onderscheid tussen operationele en financiële lease, zie ESR95 (bijlage II) alsook het ESR 1995: Handboek
overheidstekort en overheidsschuld - deel IV.4 (tweede editie).
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de verkeers-, sport-, toeristische en culturele infrastructuur en het grond- resp. het
waterbeleid.
De voornaamste aspecten waarrond het INR zijn advies opbouwt, zijn gebaseerd op de
PPS-beslissing van Eurostat en hebben betrekking op:
− de sectorclassificatie van de betrokken entiteiten/partners (hierbij spelen o.m. de
beslissingsautonomie, verkopen tegen marktprijzen en de kapitaaldeelneming van de
overheid een determinerende rol);
− de afbakening van de drie voormelde risico's (te weten: het bouw-, beschikbaarheidsen vraagrisico) en de toewijzing ervan aan respectievelijk de overheids- en de
privé-partner(s);
− het vergoedingssyteem (tolheffing, beschikbaarheidsvergoeding, canon, ...) waarbij
wordt nagegaan of er gewerkt wordt met marktprijzen, of er een bodem- en/of
plafondgrens is waaronder/ waarboven niet getarifeerd wordt, of de
beschikbaarheidsvergoeding voldoende sanctionerend werkt bij het niet of niet
voldoende bereiken van de afgesproken normen en doelstellingen, ... .

V. DE REKENINGEN VAN HET INR
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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 17 februari 2006 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 2006 kan als volgt worden samengevat :

UITGAVEN (euro)

INKOMSTEN (euro)

(1) Betaalde presentiegelden
Wetenschappelijk comité nationale
rekeningen
Wetenschappelijk comité economische
begroting

Ontvangen subsidie

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

17.000,00

4.337,50
3.273,75

2.561,50

(3) Diverse
2.008,04
(4) Niet gebruikte subsidie
4.819,21
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 2006 werden goedgekeurd door de Raad van bestuur op 19 juni 2007 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
kapitaalgoederenvoorraad en investeringen)
• Rekeningen van de Overheid
• Deel III : Aanbod- en gebruikstabellen

tabellen

(met

inbegrip

van

de

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)
• 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
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