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Voorwoord 
 
 
 
 
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen is het nationale contactpunt met Eurostat voor 
onder meer  het opstellen van de statistieken betreffende de overheidsfinanciën en ziet erop 
toe dat de doorzichtigheid op het vlak van reporting bij de Europese instellingen wordt 
gewaarborgd. De Europese Unie heeft overigens haar controle op de lidstaten versterkt en het 
INR begeleidt Eurostat in deze nieuwe aanpak. Op dat vlak werden en worden ernstige 
inspanningen gevraagd aan alle bevoegde federale en gefedereerde autoriteiten. In de 
komende jaren zal een grondige analyse van alle reporting-stappen, van het lokale niveau tot 
het Instituut voor de Nationale Rekeningen, nodig zijn. 
Het Institutioneel Akkoord van november 2011 voorziet in de « integratie van de gewesten » 
in het Instituut. De raad van bestuur ziet hierin een buitenkans om de betrouwbaarheid en de 
volledigheid van de statistieken verder te verbeteren, zoals dat door Eurostat wordt vereist. De 
raad van bestuur meent dat deze nauwere samenwerking het welslagen binnen het INR kan 
maximaliseren, dat zijn neutrale en onafhankelijke statuut van wetenschappelijk instituut 
behoudt, zoals vermeld staat in Europese verordening « EU nr. 223/2009» betreffende de 
Europese statistiek. 
In 2011 zette het INR zijn traditionele opdrachten voort, of het nu gaat om de opstelling van 
de economische begroting en van de statistieken over de buitenlandse handel, de 
samenstelling van de nationale en regionale rekeningen of de verstrekking van adviezen 
aangaande de registratie aan de SEC van projecten voor transacties en/of financiering waar er 
een potentieel verband bestaat met de openbare sector. 
Op basis van de in de loop van het jaar uitgevoerde prijsobservatie konden sommige 
mogelijke marktstoornissen nog maar eens worden belicht. Ook hebben de recent 
opgetekende opeenvolgende prijsverhogingen voor voedings- en energieproducten het belang 
van dergelijk instrument opnieuw aangetoond. 
Er moet op gewezen worden dat het activiteitenverslag vanaf deze editie niet meer op papier 
beschikbaar is, maar enkel in elektronisch formaat dat op de website van het INR kan worden 
gedownload. 
Ik dank de verantwoordelijken van de aangesloten instanties evenals hun medewerkers voor 
hun uitstekende samenwerking en de kwaliteit van het in het boekjaar 2011 geleverde werk. 
 
 
 
 
 

Regis MASSANT 
Voorzitter a.i. 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 Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) 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; 
• de rapporten inzake de observatie en analyse van de prijzen. 
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II. DE ORGANEN 
 
De wettelijk vastgelegde organen van het INR die in 2011 actief waren, zijn de Raad van 
bestuur en de drie wetenschappelijke comités. 
 
 
II.1. De Raad van bestuur 
 
De Raad van bestuur bestaat uit zeven leden waarvan er vier van rechtswege lid zijn en drie 
andere benoemd worden 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  2011 waren:  
1. de heer Regis MASSANT (Nederlandse taalrol), Voorzitter a.i. van de FOD Economie 

(vanaf 01/12/2009) die de Raad voorzit en die zitting heeft als vertegenwoordiger van de 
Minister van Economie; 

2. de heer Luc COENE (Nederlandse taalrol), Gouverneur van de NBB; 
3. de heer Henri BOGAERT (Franse taalrol), Commissaris van het FPB; 
4.  mevrouw Annie VERSONNEN (Nederlandse taalrol), wnd. Directeur-generaal van de 

ADSEI van de FOD Economie. 
 
De andere leden, benoemd bij koninklijke besluiten van 12 mei 2003, 4 oktober 2004, 31 
januari 2006 en 21 april 2007 voor een mandaat van 4 jaar, waren:  
5. de heer Mathias DEWATRIPONT, Directeur van de NBB (Franse taalrol); 
6. de heer Jan VERSCHOOTEN, Commissaris-adjunct van het FPB (Nederlandse taalrol); 
7.   de heer Dominique DE BAETS, Adviseur bij de ADSEI 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 de heren Rudi 
ACX  en Vincent VANESSE (vanaf 01/12/2009 a.i.) aangeduid. 
 
Drie experten  wonen de Raad van Bestuur bij: de heer Norbert Debatselier (directeur van de 
NBB), de heer Bart Hertveldt (adviseur van het FPB) en de heer Peter Vanherreweghe 
(adviseur van de FOD Economie). 
 
 
II.2. De wetenschappelijke comités 
 
Het INR wordt bijgestaan door drie wetenschappelijke comités, één voor de nationale 
rekeningen, één voor de economische begroting en één voor de prijsobservatie en -analyse. 
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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. 
 
De Raad van bestuur 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. 
 
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 door 
hem vastgestelde handelingen 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. 
 
In juni 2010 vervielen de mandaten van de leden. De regering van lopende zaken kon ter zake 
geen beslissing treffen. In onderling akkoord met de Minister van economie en de inspecteur 
van Financiën, kunnen de leden die al een mandaat hadden blijven zetelen. Bij gebrek aan het 
koninklijk besluit worden de vervangers die aangeduid werden door hun overheid, 
uitgenodigd voor de vergaderingen. Ze beschikken over stemrecht, maar ontvangen geen 
presentiegeld. 
 
Het comité was in 2011 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit 
(koninklijke besluiten van 22 maart 2001, 11 juli 2002, 28 november 2002, 27 september 
2004, 2 juni 2006, 20 december 2006 en 13 december 2009): 
 
1. de heer Rudi ACX, 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),  
3. mevrouw Annie VERSONNEN, directeur-generaal a.i. bij de ADSEI van de FOD 

Economie (Nederlandse taalrol); 
4. de heer Vincent VANESSE, 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 bij de "Université de Liège" (Franse taalrol); 
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8. mevrouw Anne-Marie DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, professor bij de 
"Université Catholique de Louvain" en bij de "Faculté universitaire Saint-Louis" te 
Brussel (Franse taalrol); 

9. de heer Giuseppe PAGANO, professor bij de "Université de Mons-Hainaut" (Franse 
taalrol); 

10. de heer Eric BUYST, professor bij de Katholieke Universiteit Leuven (Nederlandse 
taalrol); 

11. de heer Marc DE CLERCQ, professor bij de Universiteit Gent (Nederlandse taalrol); 
12. de heer Willem MEEUSEN, professor bij de Vrije Universiteit Brussel en aan de 

Universiteit Antwerpen (Nederlandse taalrol). 
 
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 2011 waren dit:  
• de heren Thierry VERGEYNST en Erwin EYSACKERS voor de Vlaamse Gemeenschap; 
• Mevrouw Amynah GANGJI en de heer Hervé DEVILLE voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 
• de heer Sébastien BRUNET voor het Waals Gewest; 
• Mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap; 
• de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap. 
 
Deze niet-stemgerechtigde waarnemers werden terug aangeduid voor een nieuw mandaat. 
 
 
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 2011 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 ADSEI van de FOD Economie (Nederlandse 

taalrol); 
4. mevrouw Liliane TURLOOT, Attaché bij het Bureau van de Voorzitter van 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); 
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10. mevrouw Valérie GILBERT, Attaché 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, 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 stemgerechtigde vertegenwoordigers 
aangewezen. 
 
In  2011 waren dit:  
• mevrouw  Birgitt VAN NERUM en de heer Wim VAN DEN BOSSCHE voor de Vlaamse 

Gemeenschap; 
• mevrouwen Christine SERVATY en Sabine ROUSSEAU 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.2.3. Het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse 
 
Dit comité is bevoegd voor de prijsobservatie en –analyse. 
 
Het comité was in 2011 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit 
(koninklijk besluit van 15 juni 2009, 2 oktober 2009 en 19 januari 2010): 
1. de heer Peter VAN HERREWEGHE, attaché bij de Algemene Directie Economische 

Potentieel van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
(Nederlandse taalrol); 

2. de heer Patrick VRANKEN, adviseur bij de Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie van de FOD Economie (Nederlandse taalrol); 

3. mevrouw Céline RIGBY, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel van de 
FOD Economie (Franse taalrol); 

4. de heer Luc AUCREMANNE, chef van de groep “Monetair Beleid en Prijs” van het 
Departement Studies van de Nationale Bank van België (Nederlandse taalrol); 

5. de heer David CORNILLE, economist, lid van de groep “Monetair Beleid en Prijs” van 
het Departement Studies van de Nationale Bank van België (Franse taalrol); 

6. mevrouw Chantal KEGELS, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau (Franse taalrol); 
7. de heer Ludovic DOBBELAERE, expert bij het Federaal Planbureau (Nederlandse 

taalrol); 
8. de heer Luc DENAYER, secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (Franse 

taalrol); 
9. de heer Jean HINDRIKS, professor bij de Université Catholique de Louvain (Franse 

taalrol);  
10. de heer Micael CASTANHEIRA DE MOURA, professor bij de Université Libre de 

Bruxelles  (Franse taalrol); 
11. de heer Marc DE CLERCQ, professor bij de Universiteit Gent (Nederlandse taalrol); 
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12. de heer Frank NAERT, professor bij de Universiteit Gent en Hogeschool Gent 
(Nederlandse taalrol). 

 
 
II.3. 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 task forces door de 
NBB vertegenwoordigd. 
 
Voor wat de economische aggregaten betreft, gaat het om de formele groep "Directors 
Macroeconomic Statistics". 
 
Voor wat de nationale rekeningen betreft, gaat het om het BNI (bruto nationaal inkomen)-
comité, de werkgroepen Nationale rekeningen, Financiële rekeningen, de task forces 
"Sectorale kwartaalrekeningen", "R&D (Implementation of the Capitalisation of R&D)" en 
"Financial Intermediation Services Indirectly Measured - FISIM" 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 "Intrastat-Extrastat", het Comité "Combined Nomenclature", de werkgroepen 
"Quality", "Methods in Foreign Trade Statistics" en "XT-Net Seminar" bij Eurostat en de 
"Working party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics" bij de 
OESO. 
 
De Chef van het departement Algemene Statistiek van de NBB en de Directeur-generaal van 
de ADSEI van de FOD Economie, hebben samen deelgenomen aan de bijeenkomsten van het 
Europees Statistisch Stelsel Comité (ESSC), het voornaamste orgaan i.v.m. de Europese 
statistische samenwerking. 
 
Het INR heeft 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 2011 
 
 
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 goedkeuren van de statistische producten van 
de geassocieerde instellingen die worden publiek gemaakt onder de verantwoordelijkheid van 
het INR. 
 
De Raad van bestuur vergaderde in 2011 acht keer en heeft, na overleg, het volgende 
goedgekeurd:  
• de economische begroting 2011 (herziene versie) en 2012; 
• de gedetailleerde nationale rekeningen 2010; 
• de rekeningen van de overheid 2010; 
• de regionale rekeningen 2003-2009 (toegevoegde waarde en beloning van werknemers na 

introductie NACE Rev.2 en rekening gezinnen); 
• de verslagen betreffende prijsobservatie en -analyse 2010 en 2011; 
• de resultatenrekening 2010. 
 
 
III.2. De producten 
 
III.2.1. Nationale en regionale jaarrekeningen 
 
Net als de voorgaande jaren, werd in april 2011 een eerste raming van de voornaamste 
nationale aggregaten voor het jaar 2010 gepubliceerd, berekend op basis van de 
kwartaalrekeningen. 
 
Eveneens in april 2011, verscheen een eerste raming van de overheidsrekeningen 2010. Die 
eerste raming heeft betrekking op de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo.  
 
De gedetailleerde rekeningen van de overheid werden eind september 2011 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 buitensporige-
tekortenprocedure 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 2010 werden, conform de 
verplichtingen van het Europese tijdschema inzake aangifte, eind september 2011 aan 
Eurostat verstrekt.   
 
Eind december 2011 werd voor de periode 2003-2009 de regionale verdeling van de bruto 
toegevoegde waarde en de beloning van werknemers gepubliceerd volgens de nieuwe NACE 
Rev.2-nomenclatuur.  Ook de inkomensrekening van de huishoudens werd voor dezelfde 
periode ter beschikking gesteld met een regionale verdeling van de diverse componenten van 
enerzjids de rekening voor bestemming van primaire inkomens en anderzijds de secundaire 
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inkomensherverdelings-rekening. 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. 
 
 
III.2.2. Kwartaalrekeningen 
 
III.2.2.1. Kwartaalrekeningen voor de economie in zijn geheel 
 
De behoefte aan snelle, betrouwbare en volledige conjunctuurinformatie neemt almaar 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 versie van de 
kwartaalrekeningen wordt samen met de flashraming van de groei over het volgende kwartaal 
in één publicatie samengevoegd.  In oktober 2008 werden de arbeidsmarktstatistieken 
uitgebreid met een driemaandelijkse raming van het arbeidsvolume (aantal uren). Deze 
raming is in de publicatie "120 dagen" opgenomen. De niet-financiële rekeningen van de 
overheid die in deze publicatie vanaf april 2007 voorgesteld werden zijn vanaf october 2010 
in de nieuwe publicatie van de kwartaalsectorrekeningen geïntegreerd (zie hierna punt 
III.2.2.2).   
 
Voor de raming van het vierde kwartaal van elk jaar werd echter een uitzondering op dit 
tijdschema gemaakt. Aangezien die raming eveneens de groei op jaarbasis bepaalt, werd extra 
tijd genomen voor de flashraming; in 2009 werd de termijn ervan ingekort van 60 naar 45 
dagen.  Dit heeft het mogelijk gemaakt, net als voor de overige kwartalen, een publicatie uit te 
brengen na 70 dagen met de voornaamste aggregaten (w.o. een eerste raming van de loonsom 
en de werkgelegenheid in aantal personen), terwijl de volledige rekeningenreeks (met 
inbegrip van de overheidsrekeningen en de raming van het arbeidsvolume) na 120 dagen 
wordt gepubliceerd. De gebruikers beschikken zodoende over vrij volledige informatie tegen 
10 maart, terwijl zij voordien moesten wachten tot eind april. 
 
In 2011werden dus flashramingen verstrekt half februari (voor het vierde kwartaal van 2010), 
eind april (voor het eerste kwartaal van 2011), eind juli (tweede kwartaal) en eind oktober 
(derde kwartaal). 
 
De gedetailleerde kwartaalrekeningen werden in 2011 meerdere malen geraamd en werden 
gepubliceerd in maart (versie na 70 dagen van het vierde kwartaal van 2010), in april (versie 
na 120 dagen van dit vierde kwartaal), in juni (versie na 70 dagen van het eerste kwartaal van 



 

 

 

13

 

2011), in juli (versie na 120 dagen van hetzelfde eerste kwartaal), in september (versie na 90 
dagen van het tweede kwartaal - uitzonderlijk drie weken uitgesteld wegens de conversie 
Nace Rev.2), in oktober (versie na 120 dagen van het tweede kwartaal) en in december (versie 
na 70 dagen van het derde kwartaal).  
 
 
III.2.2.2. Kwartaalsectorrekeningen 
 
In 2011 publiceerde het INR viermaal (in januari, april, juli en oktober) de niet-financiële 
kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren. 
  
Deze statistieken worden ongeveer 105 dagen na het kwartaal waarop ze betrekking hebben, 
verspreid en stellen vier sleutelindicatoren op de voorgrond:  
 
- de brutospaarquote van de huishoudens;  
- de bruto-investeringsquote van de huishoudens;  
- het aandeel van de winst van de niet-financiële vennootschappen en  
- de bruto-investeringsquote van de niet-financiële vennootschappen.  
 
De geselecteerde indicatoren vertonen sterke schommelingen van het ene kwartaal op het 
andere, zodat een correcte economische interpretatie enkel mogelijk is door de ontwikkeling 
van de bruto kwartaalreeksen te bekijken t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar of door de evolutie t.o.v. het voorgaande kwartaal van de voor 
seizoeninvloeden en, in voorkomende geval, kalendereffecten gezuiverde reeksen in 
aanmerking te nemen. Het INR heeft dus besloten zowel de brutoreeksen als de voor 
seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde reeksen te publiceren, maar uitsluitend deze 
laatste in het perscommuniqué toe te lichten. Van de vier geselecteerde sleutelindicatoren was 
het zeker de driemaandelijkse spaarquote die de ruimste weerklank vond, met name in de 
gespecialiseerde pers. 
 
De publicatie « Kwartaalsectorrekeningen » omvat tevens de uitsplitsing van de niet-
financiële kwartaalrekeningen van de overheid.  
 
Voorts wordt de financieringsbehoefte of het financieringsvermogen van de sectoren van de 
Belgische economie (huishoudens, vennootschappen en overheidssector) verspreid in een 
zogenoemde geannualiseerde vorm. 
 
 
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. Deze macro-economische 
kortetermijnvooruitzichten dienen als basis voor de opmaak en de controle van de federale 
ontvangsten- en uitgavenbegrotingen. 
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Met het oog op de begrotingscontrole voor het jaar 2011 werkte het Federaal Planbureau in 
januari de Economische Begroting 2011 bij. In september werd een nieuwe economische 
begroting opgesteld, met het oog op de opmaak van de federale ontvangsten- en 
uitgavenbegrotingen voor het jaar 2012. 

De economische begrotingen werden gepubliceerd op resp. 26 januari en 9 september 2011. 

 
 
III.2.4. De input-outputtabellen 

Overeenkomstig artikel 109 van de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau 
binnen het kader van het INR verantwoordelijk voor de uitwerking van de vijfjaarlijkse input-
outputtabellen (IOT). Samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT), waarvan ze zijn 
afgeleid, verzekeren de IOT de coherentie van de nationale rekeningen. De IOT zijn tevens 
een analyse-instrument 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 de 
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 
Europees systeem van  rekeningen 1995 (ESR95), werden respectievelijk in februari 2003, 
december 2004 en maart 2010 aan Eurostat overgemaakt en gepubliceerd. 

 
De IOT voor het jaar 2010 moeten tegen eind 2013 (T+36 maanden) aan Eurostat 
overgemaakt worden. 
 
 
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 Intrastat-
aangiftes 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 2009 maakte het mogelijk om de populatie van de Intrastat-
aangifte 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 invoer - van 97% naar 95% - kon de aangiftedrempel in België vanaf januari 
2010 worden verhoogd van € 400.000 tot € 700.000 voor de verwervingen. Hierdoor konden 
extra firma's bijkomend vrijgesteld worden van Intrastat-aangiftes in België. De drempel voor 
de leveringen werd behouden op € 1.000.000. In totaal telde Intrastat in 2011 ongeveer 15.200 
maandelijkse aangevers. 
 
De procedure van administratieve boetes leidde in 2011tot  1.389 ingebrekestellingen en 82 
processen-verbaal.  
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Op methodologisch vlak was er een wijziging van de uitvoeringsverordeningen Intrastat 91 
en 96/2010.  
 
Vanaf januari 2011 traden enkele wijzigingen in voege in de lijst van de incoterms 
(leveringsvoorwaarden). In totaal zijn er vanaf 2011 slechts 11 incoterms in plaats van 13. 
 
Op internationaal vlak werd een actieve medewerking verleend aan de diverse werkgroepen 
binnen Eurostat.  
 
 
III.2.6. De verslagen over de prijsobservatie en -analyse 
 
In 2010 werd het jaarrapport 2009 evenals drie kwartaalverslagen tot stand gebracht, 
respectievelijk handelend over de eerste drie kwartalen van het jaar. Zoals voorzien in het 
bestek, werd het verslag over het vierde kwartaal 2010 tezelfdertijd opgesteld als het 
jaarverslag 2010 en in maart 2011 gepubliceerd. 
 
De idee om een dienst te ontwikkelen die belast is met het toezicht op de prijzen ontstond naar 
aanleiding van de scherpe stijging van de grondstoffenprijzen in 2008. Sommigen vreesden 
dat het belang om te investeren in het permanente toezicht op de ontwikkeling van de 
consumptieprijzen zou verminderen wanneer de prijzen opnieuw op een meer traditioneel 
niveau zouden liggen, maar de eerste verslagen tonen duidelijk dat, zelfs in een periode van 
stabiele inflatie, er bepaalde onevenwichten of asymmetrieën bestaan. Deze marktobservatie 
stelt eventuele disfuncties van de markt in het licht en de opeenvolgende prijsstijgingen die in 
de loop van het ganse jaar 2010 opgetekend werden, toonden het nut van zulk een tool 
opnieuw aan.  
Om die reden breidde de regering de bevoegdheidssfeer van het observatorium uit. Het bestek 
werd op 26 maart gewijzigd en bepaalt dat analyses over de mededeling van de prijzen tussen 
de betrokken sectoren bijzondere aandacht krijgen. 
In deze context worden er studies uitgevoerd aangaande de structuur van de eindprijzen, met 
andere woorden van de verschillende componenten ervan (productieprijzen en andere). 
Hierbij moet voorrang worden gegeven aan een micro-economische benadering. 
 
Indien er individuele gegevens gevraagd of gebruikt moeten worden, doet de FOD Economie 
via de ADSEI een beroep op de bestaande wettelijke instrumenten die hem deze bevoegdheid 
toekennen. 
 
Zo analyseert elk kwartaalverslag de evolutie van de inflatie in België en buigt het zich over 
de meest interessante producten of diensten.  
 
Bovendien maakte elk kwartaalverslag een vergelijking tussen de evolutie van de prijzen in 
België en in de buurlanden. De analyse had eerst betrekking op de evolutie van de prijzen en 
onderzocht vervolgens de recente ontwikkelingen van de inflatieverschillen ten opzichte van 
die landen. 
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III.2.7. Verspreiding 
 
Alle statistische producten van het INR en de ermee verband houdende methodologische 
toelichtingen zijn beschikbaar in elektronische versie en een selectie ervan is ook beschikbaar 
op papier bij de diverse producerende instellingen: NBB, FPB en de ADSEI 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. De website bevat ook een overzicht van de adviezen die het 
INR verstrekt in het domein van de toepassing van de Europese voorschriften voor de 
overheidsrekeningen. 
 
 
III.3. Coördinatiecel over de statistieken van de werkgelegenheid en werkloosheid 
 
In 2007 werd een werkgroep “Arbeidsmarktstatistieken” bij elkaar geroepen met 
vertegenwoordigers van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie, de NBB, het FPB en de FOD Werkgelegenheid met als doel na te gaan of er 
uniforme werkgelegenheidscijfers op nationaal, regionaal en sectoraal niveau kunnen 
geproduceerd worden op basis van (hoofdzakelijk) administratieve bronnen. Het is de 
bedoeling de basisgegevens en de correcties die er moeten aan aangebracht worden te 
harmoniseren, om zo mogelijk te komen tot gelijklopende cijfergegevens voor heel het land, 
zowel voor de binnenlandse werkgelegenheid als voor de nationale werkgelegenheid. Indien 
dit onmogelijk blijkt te zijn, is het de bedoeling om te komen tot verklaarbare, transparante en 
uniforme verschillen op 1 of meerdere van die niveaus. 
 
De werkgroep was in 2010 niet actief, maar tussen de FOD Werkgelegenheid en de drie 
regionale instanties (Steunpunt WSE voor Vlaanderen, IWEPS voor Wallonië en Actiris voor 
Brussel) vonden follow-upcontacten plaats om hun berekeningsmethode te coördineren. 
 
Uit die contacten is gebleken dat de FOD Werkgelegenheid zijn berekeningen zou beperken 
tot de periode 2002-2006 (maar tot op heden nog niet gepubliceerd) en de gewesten de 
berekening zouden overnemen voor de periode na 2006.  
 
In 2011 hield de werkgroep drie vergaderingen (op 10 mei, 24 oktober en 13 december). 
Sinds oktober worden de gewesten tijdens de vergaderingen vertegenwoordigd door het 
Steunpunt WSE. De situatie na die vergaderingen is als volgt: 
 

− Het INR heeft de andere leden van de werkgroep de nieuwe reeksen verstrekt die in 
september 2011 werden gepubliceerd volgens de nieuwe nomenclatuur Nace 2008, 
alsook een specificatie van de correcties in die reeksen;   

 
− Over de methodologie is er ondertussen een overeenkomst bereikt op enkele 

discussiepunten na;  
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− Onderzoeken zijn aan de gang omtrent de berekening van de grensarbeid en de 

werkgelegenheid in de internationale instellingen; 
 

− Er zal een oplossing gezocht worden voor de dubbeltellingen werkend/werkloos voor 
wat de PWA-arbeid en de zelfstandigen in bijberoep gekend bij de RVA betreft; 

 
− Het INR kan nieuwe berekeningsmethodes voor de lange reeksen pas invoeren bij de 

volgende periodieke herziening, namelijk in 2014.  
 
Het INR, de FOD Werkgelegenheid en de regio’s hebben daarom 2014 als streefdatum 
vooropgesteld om te komen tot uniforme cijfers voor de nationale en regionale 
werkgelegenheid gebaseerd op administratieve bronnen. 
 
 
III.4. Adviezen van het INR 
 
Het INR werd in 2011 door de verschillende overheden meermaals om ex ante-advies 
gevraagd over voornamelijk geplande transacties en financieringen m.i.v. kapitaalinjecties.  
 
De laatste jaren doen overheden in toenemende mate een 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. 
 
De Raad van het INR heeft op 30 juni 2005 beslist een begeleidingscomité op te richten dat 
elke vraag om advies onderzoekt op 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. 
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ADVIEZEN 2011  
  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
 

 

Tussenkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de 
Gemeentelijke Holding 
 

25/11/2011 

Federale Overheid: 
 

 

Kapitaalsinbreng in de Belgische Investeringsmaatschappij voor 
ontwikkelingslanden 

04/10/2011 

Aankoop door de FPIM van de aandelen van de NV ASTRID die 
in het bezit zijn van de Gemeentelijke Holding 
 

25/08/2011 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: 
 

 

Sectorclassificatie SEC1995 van de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
 

09/11/2011 

  
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: 
 

 

PPP Project – Scholen van de Duitstalige Gemeenschap van 
België 

24/05/2011 

  
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij  (OVAM):  

 
Annulatie van vorderingen 
 

18/02/2011 

Vlaamse Regering: 
 

 

ESR-analyse van het modelcontract PPS 11/01/2011 
Waalse Regering: 
 

 

Missions déléguées – Région wallonne 25/05/2011 
Partenariat public-ménages/ ECO-PACK de la Région wallonne 01/12/2011 
 
 



 

 

 

19

 

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. 
 
Een subsidie van € 22.000 werd aan het INR toegekend en gestort op de rekening  
091-0186701-05 bij Dexia op naam van het INR. 
 
De resultatenrekening voor het jaar 2011 kan als volgt worden samengevat: 
 

UITGAVEN  (euro)  INKOMSTEN (euro)  
    
(1) Betaalde presentiegelden  (1) Ontvangen subsidie 22.000,00 
Wetenschappelijk comité nationale 
rekeningen 

2.055,00   

Wetenschappelijk comité economische 
begroting 

1.673,25   

Wetenschappelijk comité voor de 
prijsobservatie en -analyse 

2.037,00   

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

1.934,75 (2) Creditintresten 
rekening 

25,57 

    
(3) Diverse 24,99   
    
(4) Kosten beheer rekening 0,00   
    
(5) Niet-gebruikte subsidie 14.300,58   
    

TOTAAL 22.025,57  22.025,57 
 
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. 
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Regelmatige publicaties van het INR 
 
 
(Website: http://www.inr-icn.fgov.be). 
 
Publicaties beschikbaar bij de Nationale Bank van België 
 
• Jaarlijkse nationale rekeningen 
 - Deel I: Jaarlijkse aggregaten 
 - Deel II: Gedetailleerde rekeningen en tabellen (met inbegrip van de 
   kapitaalgoederenvoorraad en investeringen) 
 - Rekeningen van de Overheid  
 - Deel III: Aanbod- en gebruikstabellen 
 
• Driemaandelijkse nationale rekeningen 
 - Flash-raming van de groei van het bbp 
 - Kwartaalaggregaten 
 - Kwartaalrekeningen 
 
• 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 
 
 
Publicaties beschikbaar bij het Federaal Planbureau 
 

• 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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Publicaties beschikbaar bij de FOD Economie  
 

• De rapporten betreffende de observatie en de analyse van de prijzen 
 
Deze publicaties zijn alleen beschikbaar in elektronische vorm op de Internetsite van de FOD 
Economie 
 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Vooruitgangstraat 50 – 1210 BRUSSEL 
Tel.: 02/277.51.11 – Fax: 02/277.51.07 – URL http://www.economie.fgov.be/nl/ 
 


