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Voorwoord
Begin 2016 trad het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie
betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek,
van de Raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale
rekeningen (INR) in voege. Dit had tot gevolg dat de structuur van het INR wijzigde. Zo
maken de gefedereerde entiteiten sindsdien deel uit van de Raad van bestuur van het INR en
werd een wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht.
Het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen heeft tot opdracht de vragen om
advies te onderzoeken in het kader van de regelgeving van het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen (het ESR). Dit omvat onder meer de analyse van de
perimeter van de consolidatie van de sector van de overheidsbesturen. Ook de classificatie
van PPS-contracten kan het voorwerp uitmaken van onderzoeken van dat wetenschappelijk
comité. Voor die classificatie kan sinds 2016 gebruik gemaakt worden van de handleiding
over de statistische behandeling van PPS-contracten, opgesteld door Eurostat en EPEC, het
Europees expertisecentrum voor PPS.
In 2016 bracht het INR voor de eerste keer het rapport ‘Aanvullende indicatoren naast het
bbp’ uit, alsook een databank met 64 indicatoren die in 12 thema’s zijn onderverdeeld. Het
doel van die set van aanvullende indicatoren is om de levenskwaliteit, de menselijke
ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie te meten.
Met de publicatie van middellangetermijnprojecties met het oog op de meerjarige
begrotingskaders van de verschillende overheden werd in 2016 nog een nieuwe INR
publicatie geïntroduceerd. Die projecties kaderen in de jaarlijkse cyclus van economische
beleidscoördinatie in de EU (het ‘Europees semester’) en worden meer concreet gebruikt bij
de
voorbereiding
van
het
Stabiliteitsprogramma
en
van
het
Nationaal
Hervormingsprogramma.
Het INR werd vorig jaar ook door de minister van Economie uitgenodigd om een specifieke
studie naar de evolutie van de prijzen in de dienstensector uit te voeren. Een eerste tussentijds
rapport werd eind 2016 aan de Minister overgemaakt. Het definitieve rapport zal opgenomen
worden in het jaarverslag van het prijzenobservatorium dat in maart 2017 beschikbaar zal
zijn.
Daarnaast heeft het INR ook in 2016 naar jaarlijkse traditie 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, de milieu-economische rekeningen en ten slotte de
rapporten inzake de observatie van de prijzen opgesteld.
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Zoals u kunt merken, was 2016 opnieuw een bijzonder goed gevuld jaar voor het INR. Ik
wens dan ook iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot de uitvoering van de taken van het
INR. In het bijzonder dank ik de verantwoordelijken van de Nationale Bank van België, het
Federaal Planbureau, de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en het
Prijzenobservatorium van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en
Energie, evenals hun medewerkers voor de uitstekende samenwerking en voor de kwaliteit van
het geleverde werk. Ik dank ook de experten van de wetensschappelijke comités voor hun
expertise en deskundige adviezen. Ten slotte dank ik ook de vertegenwoordigers van de
Gemeenschappen en de Gewesten in de Raad van bestuur voor hun constructieve bijdragen en
inbreng.

Jean-Marc DELPORTE
Voorzitter 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.
Op 20 oktober 2014 werd een Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap,
de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie
betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek,
van de Raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale
rekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het akkoord voorziet dat iedere partij voor zichzelf de nodige stappen diende te zetten voor de
uitvoering ervan. Dit behelsde eveneens de wijziging van betrokken wetgevingen die tegen 1
januari 2016 in overeenstemming gebracht dienden te worden met de bepalingen uit
samenwerkingsakkoord.

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 – Statistics Belgium (AD Statistiek) van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., 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 en satellietrekeningen van de nationale rekeningen;
 de rapporten inzake de observatie en analyse van de prijzen;
 de statistieken inzake de procedure bij buitensporige tekorten;
7



een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke
ontwikkeling, sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie.

II. DE ORGANEN
De wettelijk vastgelegde organen van het INR die in 2016 actief waren, zijn de Raad van
bestuur en de vier wetenschappelijke comités.

II.1. De Raad van bestuur
De Raad van bestuur bestaat uit twaalf leden aangeduid door de bevoegde overheden en
verdeeld volgens de modaliteiten van art. 22 t.e.m. art. 26 van het Samenwerkingsakkoord
van 15 juli 2014. De van rechtswege aangewezen leden in 2016 waren:
1. de heer Jean-Marc DELPORTE (Franse taalrol), Voorzitter van de FOD Economie die de
raad voorzit;
2. de heer Jan SMETS (Nederlandse taalrol), Gouverneur van de NBB;
3. de heer Philippe DONNAY (Franse taalrol), Commissaris van het FPB;
4. de heer Nico WAEYAERT (Nederlandse taalrol), Directeur-generaal van de AD Statistiek
van de FOD Economie.
De andere leden, waren:
5. de heer Mathias DEWATRIPONT, Directeur van de NBB (Franse taalrol);
6. de heer Jan VERSCHOOTEN, Adjunct-Commissaris van het FPB (Nederlandse taalrol);
7. de heer Martin RUEBENS en mevrouw Birgitt VAN NERUM vervangen door de heer
Koen ALGOED voor de Vlaamse Gemeenschap;
8. mevrouw Astrid ROMAIN (Franse taalrol) en de heer Mark DEHOUX (Nederlandse
taalrol) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
9. de heer Sébastien BRUNET voor het Waals Gewest;
10. mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap.
Het voorzitterschap van de Raad van bestuur wordt uitgeoefend door een college van 4 leden
zijnde de Voorzitter van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de drie
vertegenwoordigers van de gewestelijke statistische autoriteiten. De heer Delporte zit het
college voor.
Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur werd goedgekeurd op de Raadszitting
van 10 februari 2016.
Het secretariaat van het INR wordt waargenomen door de FOD Economie in samenwerking
met de NBB. De Raad van bestuur duidde hiervoor de heren Rudi ACX, Hamadi ELIDRISSI
en Olivier GODDEERIS aan.
Drie permanente experten wonen de Raad van bestuur bij: mevrouw Marcia DE WACHTER
(directeur van de NBB), de heer Bart HERTVELDT (adviseur bij het FPB) en de heer
Dominique DE BAETS (adviseur-generaal bij de AD Statistiek).
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II.2. De wetenschappelijke comités
De Raad van bestuur van het INR wordt bijgestaan door vier wetenschappelijke comités: één
voor de nationale rekeningen, één voor de economische begroting, één voor de prijsobservatie
en –analyse en één voor de overheidsrekeningen.
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 respectieve bevoegdheid vallen. Hij 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 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 door
hem vastgestelde handelingen voegen.
Met uitzondering van de leden aangewezen door de respectieve regeringen van de
gemeenschappen en de gewesten, worden de leden van de wetenschappelijke comités
benoemd door de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit. De duur van het mandaat
van de leden 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,
de input-outputtabellen en satellietrekeningen van de nationale rekeningen.
Het comité was in 2016 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit:
1. de heer Rudi ACX, hoofd van het departement Algemene statistiek van de NBB,
Voorzitter (Nederlandse taalrol);
2. mevrouw Béatrice THIRY, senior expert bij het departement Algemene statistiek van de
NBB (Franse taalrol);
3. mevrouw Muriel PLUYM, attaché bij de AD Statistiek van de FOD Economie
(Nederlandse taalrol);
4. de heer Hamadi ELIDRISSI adviseur bij het Bureau van de Voorzitter van de
FOD Economie (Franse taalrol);
5. mevrouw Caroline HAMBYE, eerste opdrachthouder bij het FPB (Franse taalrol);
6. de heer Filip VANHOREBEEK, eerste opdrachthouder bij het FPB (Nederlandse taalrol);
7. de heer Micael CASTANHEIRA, professor aan de “Université Libre de Bruxelles”
(Franse taalrol);
8. de heer Giuseppe PAGANO, professor aan “UMONS” (Franse taalrol);
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9. de heer Michel MIGNOLET, professor aan “FUNDP” (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 Gent (Nederlandse taalrol);
12. de heer Luc HENS, professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Nederlandse taalrol);
13. de heren Thierry VERGEYNST en Erwin EYSACKERS voor de Vlaamse Gemeenschap;
14. mevrouw Anne HENAU en mevrouw Amynah GANGJI voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
15. de heer Sébastien BRUNET voor het Waals Gewest;
16. mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap;
17. de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap.

II.2.2. Het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting
Dit wetenschappelijk comité is bevoegd voor de economische begroting.
Het comité was in 2016 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit:
1. de heer Philippe DONNAY Commissaris van het FPB, Voorzitter (Franse taalrol);
2. de heer Filip VANHOREBEEK, eerste opdrachthouder bij het FPB (Nederlandse taalrol);
3. mevrouw Anja TERMOTE, attaché bij de AD Statistiek van de FOD Economie
(Nederlandse taalrol);
4. de heer Vincent VANESSE, attaché bij de FOD Economie (Franse taalrol);
5. de heer Geert LANGENUS, economist 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 Jan BERTELS, directeur-generaal DG Sociaal beleid bij de FOD Sociale
Zekerheid en Openbare instellingen van Sociale Zekerheid (Nederlandse taalrol);
8. de heer Reginald SAVAGE, adviseur-generaal van Financiën bij de Studie- en
Documentatiedienst van de FOD Financiën (Franse taalrol);
9. de heer Ludo CASTRO, adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Nederlandse
taalrol);
10. mevrouw Valérie GILBERT, attaché bij de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal
Overleg (Franse taalrol);
11. mevrouw Claudette DE KONINCK, adjunct-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);
13. mevrouw Birgitt VAN NERUM en de heer Wim VAN DEN BOSSCHE voor de Vlaamse
Gemeenschap;
14. de heer Pierre-François MICHIELS en de heer M. DEHOUX voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
15. de heer Francis MOSSAY voor het Waals Gewest;
16. mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap;
17. de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap.
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II.2.3. Het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
Dit comité is bevoegd voor de prijsobservatie en –analyse.
Het comité was in 2016 als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

de heer Peter VAN HERREWEGHE, adviseur-generaal bij de Algemene Directie
Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie (Nederlandse taalrol);
de heer Patrick VRANKEN, adviseur-generaal bij de AD Statistiek van de
FOD Economie (Nederlandse taalrol);
de heer Jean-Yves JAUCOT, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en
Internationale Economie van de FOD Economie (Franse taalrol);
mevrouw Carine SWARTENBROEKX, chef van de groep “Prijzen, kosten en
concurrentie” bij het Departement “Studiën” van de Nationale Bank van België (Franse
taalrol);
mevrouw Jana JONCKHEERE, economiste bij het Departement Studiën van de
Nationale Bank van België (Nederlandse taalrol);
mevrouw Chantal KEGELS, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau (Franse taalrol);
de heer Ludovic DOBBELAERE, expert bij het Federaal Planbureau (Nederlandse
taalrol);
de heer Luc DENAYER, secretaris-generaal van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(Franse taalrol);
de heer Jean HINDRIKS, professor bij de “Université Catholique de Louvain” (Franse
taalrol);
de heer Micael CASTANHEIRA, professor bij de “Université Libre de Bruxelles”
(Franse taalrol);
mevrouw Linda ENGELS, hoofdlector aan de HoGent (Nederlandse taalrol);
de heer André DE COSTER, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
(Nederlandse taalrol);
de heer Thierry VERGEYNST en de heer Jan VANNISPEN voor de Vlaamse
Gemeenschap;
de heer Xavier DEHAIBE en de heer Dries CUYVERS voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
de heer Olivier PLASMAN voor het Waals Gewest;
mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap;
de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap.

II.2.4. Het Wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen
Met de wet van 17 juli 20151 wordt een wetenschappelijk comité opgericht genaamd 'Comité
voor de overheidsrekeningen'. Dit comité wordt belast met de opvolging van de
1

Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut

11

werkzaamheden van het begeleidingscomité dat op 30 juni 2005 werd opgericht door de
Raad van bestuur van het INR en onderzoekt de vragen om advies in het kader van de
reglementering van het ESR. Dit omvat ondermeer de analyse van de perimeter van de
consolidatiekring.
Het Comité voor de overheidsrekeningen was in 2016 als volgt samengesteld, met inachtname
van de taalpariteit:
1. de heren Pierre CREVITS (voorzitter) en Kris VAN CAUTER voor de Nationale Bank van
België;
2. mevrouw Gina GENTIL voor het Federaal planbureau;
3. de heer Hamadi ELIDRISSI voorgedragen door de Federale Minister van Economische
Zaken;
4. de heer Geert VAN REYBROUCK voorgedragen door de Federale Minister van
Financiën;
5. de heer Michel DEFFET voorgedragen door de Federale Minister van Sociale Zaken;
6. de heer Gert DESMET voorgedragen door de Federale Minister van Begroting;
7. de heren Federik DELECLUYSE en Ive VANDERLEE voorgedragen door de Vlaamse
Regering;
8. mevrouw Ludmilla AKSAJEF voor de Franse Gemeenschap;
9. de heer Dany BONGARTZ voor de Duitstalige Gemeenschap;
10. mevrouw Stéphanie WINTEIN voor het Waals Gewest;
11. de heren Eric FONDEUR en Toon VERMEIR voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Het secretariaat heeft zijn zetel bij de voorzitter. Het comité duidde hiervoor de heer Thomas
STRAGIER.
De heer Rudi ACX woont de vergaderingen van het wetenschappelijk comité voor de
overheidsrekeningen bij als waarnemer van het wetenschappelijk comité voor de nationale
rekeningen.

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 Macro
Economic Statistics”.

voor de statistiek, van de Raad van bestuur en de Wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale
rekeningen, gedaan te Brussel op 15 juli 2014
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Voor wat de nationale rekeningen betreft, gaat het om het BNI (bruto nationaal inkomen)comité, de werkgroepen Nationale rekeningen, Financiële rekeningen, de task force
“Sectorale kwartaalrekeningen” bij Eurostat en de werkgroep Statistiek bij de Raad. Ook in
het “Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics” en het
“European Statistics Forum” (ESF), Europese adviesorganen 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
de “Steering group of international trade of goods statistics”, het Comité “Custom Code”, de
werkgroepen “Methods of international trade of goods statistics”, “Data compilation and
quality of international trade of goods statistics” en “SIMSTAT-Project Task Force on
exchange of micro-data on intra-EU trade” bij Eurostat en de “Working party on International
Trade in Goods and Trade in Services Statistics” bij de OESO.
De directeur-generaal van de AD Statistiek van de FOD Economie heeft deelgenomen aan de
bijeenkomsten van het Europees Statistisch Stelsel Comité (ESSC), het voornaamste orgaan
i.v.m. de Europese statistische samenwerking.
Het INR heeft ook deelgenomen aan de werkzaamheden van de conferentie van de directeursgeneraal 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 Centraalen Oost-Europa.
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III. DE ACTIVITEITEN IN 2016

III.1. De Raad van bestuur
De voornaamste taken van de Raad van bestuur zijn de coördinatie van de activiteiten van de
geassocieerde instellingen, het kennisnemen en goedkeuren van de statistische producten van
de geassocieerde instellingen die onder de verantwoordelijkheid van het INR publiek worden
gemaakt.
In 2016 vergaderde de Raad van bestuur 16 keer en heeft, na overleg, het volgende
goedgekeurd:
 de economische begroting 2016 (herziene versie) en 2017;
 meerjarige begrotingskaders van de verschillende overheden 2016-2021;
 de gedetailleerde nationale rekeningen 2015;
 de rekeningen van de overheid 2015;
 de aanbod- en gebruikstabellen 2011-2012 en 2013, de regionale rekeningen 20032013/2014;
 het jaarverslag 2015 en drie kwartaalverslagen 2016 betreffende de prijsobservatie en –
analyse;
 Economy-Wide Material Flow Accounts 2010-2014;
 Air Emissions Accounts 2010-2014;
 Environmental Taxes by Economic Activity 2010-2014
 de resultatenrekening 2016 van het INR;
 de indicatoren GDP and beyond
 een reeks INR-adviezen.
 EDP-notificaties

III.2. De producten
III.2.1. Nationale en regionale jaarrekeningen
Begin februari 2016 werden de regionale rekeningen voor de periode 2003-2013/2014,
coherent met de in september 2015 gepubliceerde gedetailleerde nationale rekeningen,
goedgekeurd. Die reeks bevatte voor de bruto toegevoegde waarde (in lopende prijzen en
volume) en de werkgelegenheid de eerste regionale resultaten m.b.t. het jaar 2014 volgens de
voorlopige methode.
Net als de voorgaande jaren, werd in april 2016 een eerste raming van de voornaamste
nationale aggregaten voor het jaar 2015 gepubliceerd, berekend op basis van de
kwartaalrekeningen.
Eveneens in april 2016 verscheen een eerste raming van de overheidsrekeningen 2015. Die
eerste raming heeft betrekking op de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo.
De gedetailleerde rekeningen van de overheid werden op 20 oktober 2016 onder
elektronische vorm ter beschikking gesteld van het publiek. In overeenstemming met de
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Europese regelgeving werden de tabellen met de notificaties in het kader van de
buitensporige-tekortenprocedure eind april en eind oktober gepubliceerd.
De gedetailleerde nationale rekeningen en tabellen betreffende 2015 werden, conform de
verplichtingen van het Europese tijdschema inzake aangifte, eind september 2016 aan
Eurostat verstrekt en op 20 oktober 2016 verspreid.

III.2.2. Kwartaalrekeningen
III.2.2.1. Kwartaalrekeningen voor de economie in zijn geheel
Volgens het huidige Europese publicatieschema wordt 45 dagen na het einde van het kwartaal
een eerste algemene raming van de economische groei verwacht. De tijdspanne voor de
publicatie van de tweede raming is van 65 dagen. Binnen 65 dagen moeten meer
gedetailleerde gegevens worden gepubliceerd over de samenstelling van deze groei in termen
van toegevoegde waarde, bestedingen en inkomens. Voor de werkgelegenheid is dit verlengd
naar 75 dagen.
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 60 dagen na het einde van het
kwartaal wordt gepubliceerd. Teneinde aan de analisten zo volledig mogelijke informatie te
verstrekken, werd een derde stap 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 2016 werden eind januari (voor het vierde kwartaal van 2015) flashramingen verstrekt,
eind april (voor het eerste kwartaal van 2016), eind juli (tweede kwartaal) en eind oktober
(derde kwartaal).
De gedetailleerde kwartaalrekeningen werden ook in 2016 gepubliceerd volgens een vaste
cyclus van meer gedetailleerde rekeningen. Het betrof eind februari (versie na 60 dagen van
het vierde kwartaal van 2015), eind april (versie na 120 dagen van dit vierde kwartaal), eind
mei (versie na 60 dagen van het eerste kwartaal van 2016), eind juli (versie na 120 dagen van
hetzelfde eerste kwartaal), eind augustus (versie na 60 dagen van het tweede kwartaal), eind
oktober (versie na 120 dagen van het tweede kwartaal) en eind november (versie na 60 dagen
van het derde kwartaal).

III.2.2.2. Kwartaalsectorrekeningen
In 2016 publiceerde het INR viermaal (in januari, april, juli en oktober) de niet-financiële
kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren.
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In januari en juli worden deze statistieken ongeveer 100 dagen na het kwartaal waarop ze
betrekking hebben verspreid. In april en oktober, de publicatie data zijn later (ongeveer 120
dagen) wegens de buitensporige-tekortenprocedure. Deze publicaties stellen vier
sleutelindicatoren op de voorgrond:
-

de bruto-spaarquote van de huishoudens;
de bruto-investeringsquote van de huishoudens;
de margevoet 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 voor
seizoeninvloeden en, in voorkomend 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 is
het de driemaandelijkse spaarquote die de ruimste weerklank vindt, met name in de
gespecialiseerde pers.
De publicatie “Kwartaalsectorrekeningen” omvat tevens de uitsplitsing van de niet-financiële
kwartaalrekeningen van de overheid, alsook het financieringssaldo van de sectoren van de
Belgische economie (huishoudens, vennootschappen en overheidssector). Deze reeksen
worden gepubliceerd in zowel hun brutovorm als gezuiverd voor seizoeninvloeden en
kalendereffecten. Bovendien worden de gedetailleerde rekeningen van alle sectoren, enkel in
brutovorm, via NBB.Stat online verspreid.

III.2.3. Tabel op verworven pensioenrechten
In overeenstemming met het Europees Stelsel van Rekeningen 2010 stellen de Nationale bank
van België en het Federaal Planbureau de tabel 29 van het ESR 2010 transmissieprogramma
op. Deze tabel toont de verworven pensioenrechten in de sociale verzekering op een bepaald
moment.
Het Federaal Planbureau stelde in 2016 het model op waarmee de kolommen G en H worden
berekend. Een eerste versie van deze kolommen wordt gepresenteerd eind januari 2017, de
volledige tabel eind september 2017.
III.2.4. 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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Het Federaal Planbureau actualiseerde in februari de Economische begroting 2016 met het
oog op de begrotingscontrole voor het jaar 2016. In juni en september werden vooruitzichten
tot 2017 overgemaakt die kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2017.
De economische begrotingen werden gepubliceerd op 11 februari, 9 juni en 8 september 2016.
III.2.5. De statistieken van de buitenlandse handel
Het gedeelte van de statistieken van de buitenlandse handel dat betrekking heeft op de
intracommunautaire handel wordt opgesteld aan de hand van de Intrastat-aangiften die de
Belgische ondernemingen maandelijks aan de Nationale Bank moeten bezorgen. Voor de
aangifteverplichting geldt een drempel: de ondernemingen die in de EU goederen in- en
uitvoeren voor een waarde lager dan een bepaald bedrag per jaar worden ervan vrijgesteld.
Die drempel bedraagt sinds 1 januari 2015 € 1.500.000 voor de invoer en € 1.000.000 voor de
uitvoer. Intrastat telde in 2016 om en bij 12.160 declaranten, waarvan ongeveer 8.360
declaranten voor de verwervingen en 8.240 aangevers voor de verzendingen.
De procedure van administratieve geldboetes, welke geldt voor declaranten die hun
statistische verplichtingen inzake buitenlandse handel niet nakomen, leidde in 2016 tot
1.469 ingebrekestellingen, 287 verhoren en 98 processen-verbaal. Dit had 33 administratieve
(waarvan 28 met uitstel) en geen strafrechtelijke geldboetes tot gevolg.
Op internationaal niveau werd een actieve bijdrage geleverd aan de diverse werkgroepen
binnen Eurostat. De werkzaamheden voor het project SIMSTAT van Eurostat gingen door
(SIMSTAT is een project tot uitwisseling tussen lidstaten van micro gegevens van uitvoer,
om, op termijn, een vereenvoudiging van Intrastat toe te laten, vooral voor de invoer).

III.2.6. De verslagen over de prijsobservatie en -analyse
In 2016 werden het jaarverslag 2015 en drie kwartaalverslagen opgesteld. Zoals bepaald in
het bestek werden het verslag dat betrekking heeft op het vierde kwartaal van 2015 en het
jaarverslag 2015 tegelijk uitgewerkt en in maart 2016 gepubliceerd. Aanvullend werden de
studies over de marktwerking van de bioscoopsector en de suikerkolom in België
gepubliceerd en werd een horizontale screening naar marktwerking van marktsectoren
uitgevoerd.
Het idee om een dienst op te richten die belast is met prijstoezicht is ontstaan naar aanleiding
van de sterke stijging van de grondstofprijzen in 2008 en de uitgesproken
consumptieprijsverhogingen voor voedings- en energieproducten. In 2013 werd het
studiedomein van het Prijzenobservatorium uitgebreid. De wet van 3 april 2013 houdende
invoeging van boek V (De mededinging en de prijsevoluties) in het Wetboek van economisch
recht preciseert immers dat het Prijzenobservatorium kan overgaan tot de nodige analyses
inzake prijzen (zowel in termen van evolutie als van peil), marges en marktwerking. Naast het
jaarverslag, werden in maart 2016 ook de resultaten van de horizontale sector-screening naar
marktwerking, in België, gepubliceerd
Het Prijzenobservatorium analyseert in elk kwartaalverslag de evolutie van de inflatie in
België en buigt zich over de interessantste producten of diensten. Ook wordt in elk
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kwartaalverslag een zo gedetailleerd mogelijke vergelijking van de prijsevolutie in België en
in de buurlanden opgemaakt.
Het jaarverslag 2015 (gepubliceerd in maart 2016) omvatte naast de analyse van de totale
inflatie en zijn componenten, een analyse over de samenstelling van de prijzen van
aardolieproducten en de impact van het melkakkoord op de consumptieprijzen tevens een
onderzoek naar het persistente verschil in onderliggende inflatie tussen België en zijn
buurlanden. Uit dit onderzoek kwam naar voor dat het gecumuleerd verschil inzake
onderliggende inflatie tussen België en het gemiddelde van de buurlanden Duitsland,
Frankrijk en Nederland over de periode 2008-2015 uit kwam op bijna 4 procentpunt. Meer
dan de helft daarvan, kan worden toegewezen aan de productgroep diensten.
Na die vaststelling werkte het Prijzenobservatorium op vraag van de minister van Economie
verder op de diensteninflatie. Tegen maart 2017 verwacht de minister het eindrapport over de
hogere diensteninflatie in België. Dit onderzoek, dat door de FOD Economie, samen met de
Nationale Bank en het Federaal Planbureau werd ontwikkeld zal integraal deel uitmaken van
het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium. Eind november, werd een tussentijds
verslag met een stand van zaken opgemaakt.

III.2.7. De milieu-economische rekeningen
Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de nationale rekeningen. De wet
van 21 december 1994 aangaande sociale en diverse bepalingen, Titel VIII (bepalingen met
betrekking tot het INR), wijst het opstellen van satellietrekeningen van de nationale
rekeningen toe aan het Federaal Planbureau.
De Europese Verordening N° 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks
drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor
milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity,
ETEA), de luchtemissie-rekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de
materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow
Accounts, EW-MFA).
De ETEA bevatten elke belasting die geheven wordt op een belastingbasis die
milieuvervuilend of grondstofuitputtend is. Aan de hand van de emissiegegevens die in de
AEA opgenomen zijn, kunnen indices over broeikasgassen, verzuring en troposferische
ozonvorming berekend worden. Daarnaast bevatten de AEA ook informatie over de uitstoot
van fijn stof. Het algemene doel van de EW-MFA bestaat erin de interactie te beschrijven
tussen enerzijds de binnenlandse economie en anderzijds de natuurlijke omgeving en de rest
van de wereldeconomie in termen van materiaalstromen (met uitzondering van water en
lucht).
In 2016 heeft het INR de ETEA 2010-2014, de AEA 2010-2014 en de EW-MFA 2010-2014
gepubliceerd en aan Eurostat overgemaakt.
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III.2.8. Indicatoren beyond GDP
De wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale
en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit,
menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie geeft
aan het Federaal Planbureau de opdracht een set indicatoren over die vier aspecten uit te
werken, die indicatoren te berekenen en jaarlijks te publiceren.
In februari 2016 heeft het INR het eerste rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp
gepubliceerd, alsook een databank met 64 indicatoren die in 12 thema’s zijn onderverdeeld.
Die 64 indicatoren zijn ook gestructureerd volgens de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: Hier en nu, Later en Elders. De voorbereiding van dit rapport steunt op de
methodologie die werd ontwikkeld in het rapport Conference of European statisticians
recommendations on measuring sustainable development van de UNECE, Eurostat en de
OESO.
In 2016 heeft het Federaal Planbureau ook onderzoek verricht naar composiete indicatoren
om het welzijn te meten, zonder zich daarbij evenwel uit te spreken over de relevantie om
dergelijke indicatoren te gebruiken.

III.2.9. De meerjarige begrotingskaders
Overeenkomstig artikel 108, g) van de wet van 21 december 1994 (gewijzigd bij de wet van
28 februari 2014), stelde het Federaal Planbureau voor rekening van het INR een
middellangetermijnprojectie 2016-2021 op met het oog op de meerjarige begrotingskaders
van de verschillende overheden. De cijfers werden op 21 maart goedgekeurd door de Raad
van bestuur van het INR.

III.2.10. Verspreiding
Alle statistische producten van het INR en de ermee verband houdende methodologische
toelichtingen zijn beschikbaar in elektronische versie en/of op papier bij de diverse
producerende instellingen: NBB, FPB en de AD Statistiek 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 met betrekking tot de toepassing van de Europese voorschriften voor de
overheidsrekeningen.
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III.2.11. Project ESR 2010
Alle reeksen van de nationale rekeningen die nu gepubliceerd worden, zijn conform aan de
ESR 2010 methodologie. Er werden echter enkele uitzonderingen toegestaan op het
transmissieprogramma van het ESR 2010. Deze derogaties zijn voornamelijk gericht op het
verstrekken van meer detail bij de reeds gepubliceerde reeksen. Deze derogaties verstrijken
vanaf eind 2017 en eindigen finaal in 2020.

III.3. Harmonisering van de universa van ondernemingen en gelijkschakeling van de NACEcodes binnen de geassocieerde instellingen van het INR
Overeenkomstig de SLA (Service Level Agreement) ondertekend in maart 2015 door de
verschillende geassocieerde instellingen van het INR werden er sedert 2015 verschillende
werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om de gelijkschakeling van:
- de universa van ondernemingen in de databanken van de instellingen van het INR;
- de NACE-codes van de drie instellingen om voor elke onderneming een unieke
NACE-INR-code te produceren.
Deze werkzaamheden werden in 2016 verder besproken en geanalyseerd. Voor het
referentiejaar 2015 werden deze werken in januari 2017 afgerond met de levering aan de NBB
van universa van ondernemingen die economisch actief zijn en met voor meer dan 99%
geharmoniseerde codes van economische activiteiten.

III.4. Profiling van multinationals
De werkgroep belast met de analyse en de uitwisseling van nuttige informatie betreffende de
implicaties van de profiling op de statistische processen binnen het INR heeft in 2016 zijn
werkzaamheden voortgezet. Profiling kan worden gedefinieerd als de analyse van de structuur
van multinationals om de statistische eenheden 'ondernemingen' te identificeren, namelijk de
autonome eenheden van deze groepen die met hun hoofdactiviteiten bezig zijn.
Er werd beslist de werkzaamheden van deze werkgroep in 2017 voort te zetten.

III.5. Operationele coördinatie tussen de geassocieerde instellingen
In 2011 werd een comité opgericht voor de operationele coördinatie en het optimaliseren van
de samenwerking tussen de verschillende INR-partners. De AD Statistiek is verantwoordelijk
voor het secretariaat van dit comité, dat in 2016 vijf keer is bijeengekomen.
Naast de opvolging van de regelmatige uitwisselingen van gegevens tussen de geassocieerde
instellingen superviseert dit comité ook de werkzaamheden binnen de verschillende
technische werkgroepen. De AD Statistiek informeert ook haar partners over de
hervormingsprojecten van de statistieken, onder meer de projecten besproken met Eurostat,
zodat er met hun specifieke behoeften rekening wordt gehouden bij de toekomstige
besprekingen.
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Conform de beslissing genomen door de Raad van bestuur van de INR, worden de gewesten
sinds 2016 ook uitgenodigd op de vergaderingen.

III.6. Werkgroepen
III.6.1. Variabiliteit van de industriële productie index
In 2015 werd er een werkgroep "Variabiliteit van de industriële productie-index" opgericht.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, de AD Statistiek, de
NBB en het FPB. De bedoeling is de redenen van de variabiliteit van de industriële productieindex voor bepaalde sectoren te onderzoeken.
De AD Statistiek heeft een analyse gemaakt die werd voorgesteld aan de werkgroep in juni
2016. De AD Statistiek heeft aangetoond dat bepaalde prodcomcodes een belangrijke impact
hadden op de index van de industriële productie en dat de variabiliteit van de index van de
industriële productie voor bepaalde industriële sectoren voor een groot deel kan worden
verklaard door de heterogeniteit van deze prodcomcodes en het gewicht van de
overeenkomstige aangevers.

III.6.2. Deflatoren voor het BBP voor industrie en diensten
Sinds 2014 is er overleg tussen de NBB , het FPB en de AD Statistiek , om de kwaliteit van
de gebruikte deflatoren voor het BBP te evalueren. Meer specifiek betrof het de sectoren uit
de industrie en de diensten.
In dit kader werd toelichting verschaft over de manier waarop de producentenprijsindex tot
stand komt. Er werden analyses van de eenheidsprijzen per economische sector en
vergelijkingen met de buurlanden uitgevoerd. Vervolgens werd bekeken welke stappen er
konden ondernomen worden ter verbetering van de kwaliteit van bepaalde indices.
Deze stappen houden onder meer in om enerzijds de dekking te verhogen en anderzijds om op
basis van de huidige informatie te zoeken naar pistes om resultaten uit het verleden, waar
nodig, te remediëren.
De alternatieve benaderingen voor de deflatoren van een aantal sectoren in het verleden,
houden onder meer in dat gebruik gemaakt wordt van verwante NACE-codes met een betere
representativiteit en dat correcties uitgevoerd worden op de jaarlijkse groeivoet via de
eenheidsprijzen.
De uitbreiding van het staal was aanzienlijk, doch op zich niet toereikend. Voor bepaalde
sectoren, zoals gas en elektriciteit, werd, parallel aan de enquête, een simulatie op basis van
betrouwbare administratieve gegevens ontwikkeld. Daarnaast werd via het nieuwe XBRLenquête-systeem een betere rapportering ingevoerd, zodat opgetekende prijswijzigingen
efficiënter kunnen geïnterpreteerd worden bij de verwerking tot prijsindices.
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III.7. Adviezen van het INR
Het INR werd in 2016 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 om 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 (eenduidig) 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.
ADVIEZEN 2016

Vlaamse Regering:
Stelplaatsen cluster 2
Advies inzake een DBFM-ovreenkomst voor de verhoging van
bruggen over het Albertkanaal

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Classement sectoriel de la société PGP et traitement SEC des
apports en capitaux de NEO vers PGP

Waals Gewest:
Mise en œuvre du dispositif Babypack
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Financement des infrastructures hospitalières en Région
wallonne
CoDT wallon – Prises de participation

Waalse huisvestingsmaaschappij:
Opérations immobilières menées par la Société wallonne du
logement
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IV. DE REKENINGEN VAN HET INR

Overeenkomstig artikel 118 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 1.304.000,00€ werd aan het INR toegekend en gestort op de rekening
IBAN BE31 6790 0016 0755 bij bpost op naam van het INR.
De resultatenrekening voor het jaar 2016 kan als volgt worden samengevat:

UITGAVEN (euro)

INKOMSTEN (euro)

(1) Betaalde presentiegelden
Wetenschappelijk comité nationale
rekeningen
Wetenschappelijk comité
economische begroting
Wetenschappelijk comité voor de
prijsobservatie en -analyse

(1) Ontvangen subsidie

(2) Bedrijfsvoorheffing op de
presentiegelden, betaald aan de
FOD Financiën
(3) EDP – Betaling aan NBB
(4) Advocatenkantoor

1.509,50
509,25
2.764,50

3.678,75

1.243.430,00
9.786,24

(5) Nieuwe site

18.730,80

(6) Niet-gebruikte subsidie

23.590,96

TOTAAL

1.304.000,00

1.304.000,00

1.304.000,00

Het saldo van de niet-gebruikte subsidie werd teruggestort aan de Schatkist overeenkomstig
de artikelen 121-123 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van het budget en
de boekhouding van de Federale Staat.
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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
- Flashraming 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 website 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-outputtabellen (vijfjaarlijkse publicatie)
De milieu-economische rekeningen (jaarlijkse publicatie)
Indicatoren ‘beyond GDP’ (jaarlijkse publicatie)

Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau
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 website 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/
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