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Voorwoord 

 
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is samengesteld uit de Nationale Bank van België, 
het Federaal Planbureau, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de statistische diensten opgericht 
door de Gemeenschappen en de Gewesten. In 2020 publiceerde het INR de statistieken die haar zijn 
opgedragen , te weten 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 vereist zijn voor het opstellen van de federale begroting, de aanbod- en 
gebruikstabellen, rapporten inzake de observatie van de prijzen, de meerjarige begrotingskaders 
van de verschillende overheden, de milieusatellietrekeningen, de statistieken inzake de procedure 
bij buitensporige overheidstekorten en tenslotte een set aanvullende indicatoren voor het meten 
van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en de duurzaamheid van de 
economie. 
 
Het jaar 2020 was door de Covid-19 pandemie een bijzonder jaar. Op statistisch vlak werd het INR 
voor grote uitdagingen gesteld. Het Instituut diende kwalitatieve en vergelijkbare statistieken te 
blijven produceren volgens de voorziene planning ter ondersteuning van het beleid. Om dat 
mogelijk te maken werd maximaal ingezet op het gebruik van administratieve data, werden nieuwe 
databronnen aangewend en werd bijzondere aandacht besteed aan de aanpassing van de 
gegevensinzameling aan de gewijzigde werk- en leefomstandigheden.  
 
Na de benchmarkrevisie  in 2019, werden de nationale rekeningen dit jaar enkel aan een aantal 
courante herzieningen onderworpen die vooral het gevolg zijn van updates aan informatiebronnen. 

 
In het jaarverslag van het Prijzenobservatorium, dat gepubliceerd werd in maart 2020, werd naast 
de gebruikelijke analyse van de totale inflatie en zijn componenten, ook een analyse opgenomen 
over de marktwerking voor vastgoedmakelaars, over de marktwerking van de aardappelkolom en 
over de financiële prestaties van de distributienetbeheerders van elektriciteit en aardgas.  
 
In 2020 werd voor de zesde keer een rapport met aanvullende indicatoren naast het bbp opgesteld. 
Er werden twee nieuwe indicatoren over de geestelijke gezondheid toegevoegd, met name een 
indicator rond psychisch leed en een indicator rond zelfmoord. Het rapport zal in februari 2021 
worden gepubliceerd. 
 
Daarnaast publiceerde het INR ook dit jaar de 6 jaarlijks verplichte milieu-economische rekeningen: 
de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2018, de uitgavenrekeningen voor 
milieubescherming 2014-2018, de rekeningen van de sector van de milieugoederen en -diensten 
2014-2018, de luchtemissierekeningen 2008-2018, de fysieke energiestromen 2008-2018 en de 
milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2018.  
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Ik wens iedereen uitdrukkelijk te bedanken die bijgedragen heeft tot de realisatie van de 
opdrachten van het INR, dit jaar vaak in bijzondere omstandigheden. Heel specifiek dank ik de 
verantwoordelijken en de medewerkers van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau, 
Statbel en van het Prijzenobservatorium van de Federale overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie voor de samenwerking, de flexibiliteit die ze de afgelopen maanden aan 
de dag hebben gelegd en hun uitmuntend werk. Ik dank ook alle experten van de wetenschappelijke 
comités voor hun deskundige adviezen en expertise bij de methodologische onderbouw van de INR- 
statistieken en ook de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten voor hun 
constructieve bijdrage en inbreng. Ik wens tot slot de heer Verschooten, lid van de Raad van bestuur 
van het INR,  te bedanken voor zijn jarenlange bijdrage en toewijding 

 
 

 
Reginald Massant,  

Voorzitter a.i. 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); 
 Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium);  
 de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 
 vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten. 
 
 
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; 
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 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; 
 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 2020 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 2020 waren:  
1.  de heer Reginald MASSANT (Nederlandse taalrol), Voorzitter a.i. van de FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie die de raad voorzit; 
2. de heer Pierre WUNSCH (Franse 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 Statbel. 
 
De andere leden, waren:  
5. de heer Steven VANACKERE, Directeur van de NBB (Nederlandse taalrol); 
6. de heer Jan VERSCHOOTEN, Adjunct-Commissaris van het FPB (Nederlandse taalrol) werd vanaf 

14/09/2020 vervangen door mevrouw Saskia WEEMAES, Adjunct-Commissaris van het FPB 
(Nederlandse taalrol) ; 

7. de heren Koen ALGOED, secretaris-generaal financiën en budget en Roeland BEERTEN, 
hoofdstatisticus voor de Vlaamse Gemeenschap; 

8. mevrouw Astrid ROMAIN, directrice – diensthoofd BISA (Franse taalrol) en de heer Mark 
DEHOUX, directeur – diensthoofd budget (Nederlandse taalrol) voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 

9. de heer Sébastien BRUNET, Administrateur-generaal van Iweps voor het Waals Gewest; 
10. de heer Sébastien YERNA, directeur-generaal budget en financiën 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 MASSANT zit het college voor. 
 
Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur werd goedgekeurd op de Raadszitting van 10 
februari 2016. 
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Het secretariaat van het INR wordt waargenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie in samenwerking met de NBB. De Raad van bestuur duidde hiervoor de heren Rudi ACX, 
Olivier GODDEERIS en mevrouw Christelle BRUWIER aan. 
 
Drie permanente experten wonen de Raad van bestuur bij: de heer Vincent MAGNEE (directeur van 
de NBB), de heer Bart HERTVELDT (adviseur bij het FPB) en de heer Dominique DE BAETS (adviseur-
generaal bij Statbel). 
 
 
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 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. 
 
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. 
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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 2020 als volgt samengesteld: 
 
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 Murielle PLUYM, attaché bij Statbel (Nederlandse taalrol); 
4. de heer Kris BLANCKE, attaché bij Statbel (Nederlandse 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. mevrouw Karine CERRADA, professor aan “UCLouvain” (Franse taalrol); 
9. de heer Julien VANDERNOOT, professor aan “Umons” (Franse taalrol); 
10. de heer Erik 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, verantwoordelijke economie VSA en Erwin EYSACKERS, 

begrotingsexpert voor de Vlaamse Gemeenschap; 
14. de heer Maret VEINER, attaché en mevrouw Amynah GANGJI, attaché experte voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 
15. de heer Frédéric CARUSO, economist voor het Waals Gewest; 
16. mevrouw Loraine DEFOURNY, attaché voor de Franse Gemeenschap; 
17. de heer Benoît WEYNAND, departementshoofd 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 2020 als volgt samengesteld:  
 
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 Statbel (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); 
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6. mevrouw Sarah CHELIOUT, adjunct-adviseur bij het departement Studiën van de NBB (Franse 
taalrol); 

7. de heer Michel DEFFET, adviseur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid en Openbare 
instellingen van Sociale Zekerheid (Franse taalrol); 

8. de heer Thierry LENOIR, Studiedienst van de Algemene Administratie Beleidsexpertise en 
ondersteuning van de FOD Financiën (Franse taalrol); 

9. mevrouw Griet MALFROY, adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Nederlandse 
taalrol); 

10. mevrouw Valérie GILBERT, wnd. adviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (Franse taalrol); 

11. de heer Hugo BOONAERT, directeur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(Nederlandse taalrol); 

12. de heer Bernard REMY, attaché macrobudgettaire dienst Directoraatgeneraal 
       begroting en beleidsevaluatie, bij de FOD Beleid en Ondersteuning (Franse taalrol); 
13.  mevrouw Birgitt VAN NERUM, afdelingshoofd en de heer Wim VAN DEN BOSSCHE, senior 

advisor voor de Vlaamse Gemeenschap; 
14. mevrouw Tine MERLEVEDE, analist en de heer Grégory BARBIOT, attaché voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 
15. de heer Stéphane GUISSE, directeur-generaal voor het Waals Gewest; 
16. mevrouw Catherine DEWATRIPONT, attaché voor de Franse Gemeenschap; 
17. mevrouw Nathalie SISTENICH  voor de Duitstalige Gemeenschap. 
 
II.2.3. Het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse  
 
Dit comité is bevoegd voor de prijsobservatie en –analyse. In de loop van 2020 werden de mandaten 
van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse vernieuwd.  
 
Het comité was als volgt samengesteld: 
1. 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); 

2. mevrouw Heidi PUSTJENS, attaché bij Statbel (Nederlandse taalrol); 
3. mevrouw Céline RIGBY, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en 

Internationale Economie van de FOD Economie (Franse taalrol); 
4. de heer Emmanuel DHYNE, economist, bij de Nationale Bank van België (Franse taalrol); 
5. mevrouw Jana JONCKHEERE, economiste bij het Departement Studiën van de Nationale Bank 

van België (Nederlandse 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. mevrouw Lieselot SMET (Nederlandse taalrol), medewerkster bij de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven; 
9. de heer Vincent BODART, professor bij de “Université Catholique de Louvain” (Franse taalrol);  
10. de heer Micael CASTANHEIRA, professor bij de “Université Libre de Bruxelles” (Franse taalrol); 
11. de heer Eric VERMEYLEN, secretaris-generaal bij de Vlaamse Hogescholenraad (Nederlandse 

taalrol); 
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12. mevrouw Caroline BUTS, professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Nederlandse taalrol). 
 
Volgende leden werden door de regeringen van de gewesten en van de gemeenschappen als 
stemgerechtigd lid aangeduid: 
 de heer Thierry VERGEYNST, verantwoordelijke economie VSA en de heer Jan VANNISPEN, 

beleidsmedewerker voor de Vlaamse Gemeenschap; 
 de heer Xavier DEHAIBE, statisticus-analist en de heer Dries CUYVERS, attaché-expert voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 de heer Olivier PLASMAN, adjunct directeur-generaal voor het Waals Gewest; 
 mevrouw Laura GASPAR voor de Franse Gemeenschap; 
 de heer Benoit WEYNAND, departementshoofd voor de Duitstalige Gemeenschap  
 
 
II.2.4. Het Wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen 
 
Met de wet van 17 juli 20151 werd een wetenschappelijk comité opgericht genaamd 'Comité voor 
de overheidsrekeningen'. Dit comité wordt belast met de opvolging van de 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 onder 
meer de analyse van de perimeter van de consolidatiekring. 
 
Het Comité voor de overheidsrekeningen was in 2020 als volgt samengesteld: 
1. de heer Pierre CREVITS (voorzitter), hoofd van het departement Secretariaat-generaal werd 

vanaf 14/02/2020 vervangen door Kris VAN CAUTER  en Kris VAN CAUTER, expert bij de dienst 
Nationale en regionale rekeningen en conjunctuur van de Nationale Bank van België werd vanaf 
14/02/2020 vervangen door mevrouw Vanessa BAUGNET; 

2. mevrouw Sabrine CIPRIANO, expert-economist en mevrouw Irina KIYKO, attaché voor het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; 

3. de heer Michel DEFFET, adviseur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen 
van sociale zekerheid voorgedragen door de Federale Minister van Sociale Zaken; 

4. de heer Frederik DELECLUYSE, adviseur en mevrouw Nikki STEVENS, adviseur voor de Vlaamse 
Regering; 

5. mevrouw  Catherine DEWATRIPONT, attaché voor de Franse Gemeenschap,; 
6. de heer Philippe DUJARDIN, ambtenaar bij de FOD Beleid en Ondersteuning voorgedragen door 

de Federale Minister van Begroting; 
7. mevrouw Gina GENTIL, expert bij het Federaal Planbureau; 
8. de heer Philippe MAUROY, adviseur-generaal bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie voorgedragen door de Federale Minister van Economische Zaken; 
9. mevrouw Evelien VANALME, experte bij de FOD Financiën; 

 
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 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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10. de heer Benoit WEYNAND, departementshoofd voor de Duitstalige Gemeenschap; 
11. mevrouw Stéphanie WINTEIN, bestuurder ff. voor het Waals Gewest. 
 
Het secretariaat heeft zijn zetel bij de voorzitter. Het comité duidde hiervoor de heer David VIVET 
aan. 
 
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 wat de nationale rekeningen betreft, gaat het voornamelijk om het BNI (bruto nationaal 
inkomen)-expertgroep, de werkgroep Nationale rekeningen, de expertgroep sectorrekeningen bij 
Eurostat2 en de werkgroep Statistiek bij de Raad.  
 
Voor wat de overheidsrekeningen betreft, gaat het onder meer om de “Excessive Deficit Procedure 
Statistics Working Group (EDPS WG)”, de “Task force on Classification of the Functions of 
Government (COFOG TF)”, de “Task Force on Government Finance Statistics  (GFS TF)”, de “Task 
force on Concessions” en de “Task force on Development Banks” bij Eurostat. 
 
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 “Methodology of international trade of goods statistics”, “Data compilation and 
quality of international trade of goods statistics” en “Task Force on exchange of micro-data on intra-

 
2 De NBB vertegenwoordigt het INR eveneens bij verschillende werkgroepen bij Eurostat, waarvan de duur van de 

werkzaamheden eerder gelimiteerd is en die veeleer onderwerpen van technische aard behandelen. 
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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 Statbel heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Europees 
Statistisch Stelsel Comité (ESSC), het voornaamste orgaan i.v.m. de Europese statistische 
samenwerking.  
 
Het INR, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van Statbel, heeft 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 die geen deel uitmaken van de Unie. 
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III. DE ACTIVITEITEN IN 2020 
 
 
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 2020 vergaderde de Raad van bestuur 22 keer en heeft, na overleg, het volgende goedgekeurd:  
 de economische begroting 2019 (herziene versie) en 2020; 
 meerjarige begrotingskaders van de verschillende overheden 2019-2024; 
 de gedetailleerde nationale rekeningen 2018; 
 de rekeningen van de overheid 2015-2018; 
 de aanbod- en gebruikstabellen 2016; 
 de regionale rekeningen 2016/2017; 
 het jaarverslag 2018 en drie kwartaalverslagen 2019 betreffende de prijsobservatie en –analyse; 
 Economy-Wide Material Flow Accounts 2013-2017; 
 Air Emissions Accounts 2013-2017; 
 Environmental Taxes by Economic Activity 2017-2018; 
 de resultatenrekening 2018 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 2020 werden de regionale rekeningen voor de periode 2015/2018 coherent met de 
in september 2019 gepubliceerde gedetailleerde nationale rekeningen, goedgekeurd. Die 
rekeningen bevatten de eerste regionale resultaten voor de bruto toegevoegde waarde (in lopende 
prijzen en volume), de werkgelegenheid en de verloning van de werknemers m.b.t. het jaar 2018 
volgens de voorlopige methode. Naast de integratie van de nationale ‘benchmark’-revisie had er 
ook een belangrijke regionale revisie plaats. De regionale opsplitsing van de variabelen van 
ondernemingen met vestigingen in meerdere arrondissementen werd gewijzigd.  Daarnaast werd 
de regionale verdeling van de bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen van de sub-sectoren 
van de financiële instellingen (S.12) verfijnd3.  
 

 
3 Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de methodologische nota op de website van de nbb (m_meth2020n.pdf 

(nbb.be). 
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Net als de voorgaande jaren, werd in april 2020 een eerste raming van de voornaamste nationale 
aggregaten voor het jaar 2019 gepubliceerd, berekend op basis van de kwartaalrekeningen.  
 
Eveneens in april 2020 verscheen een eerste raming van de overheidsrekeningen 2019. Die eerste 
raming heeft betrekking op de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo.  
 
In juni 2020 werd de regionale verdeling van alle variabelen per bedrijfstak voor de periode 2009-
2014 coherent met de nationale rekeningen van september 2019 gepubliceerd evenals de regionale 
verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten voor de jaren 2009-2017. 
 
De gedetailleerde rekeningen van de overheid werden op 19 oktober 2020 onder elektronische 
vorm ter beschikking gesteld van het publiek.  
 
De gedetailleerde nationale rekeningen en tabellen werden, conform de verplichtingen van het 
Europese tijdschema inzake aangifte, eind september 2020 aan Eurostat verstrekt en op 19 oktober 
2020 verspreid.  
 
 

III.2.2. Kwartaalrekeningen 
 
III.2.2.1. Kwartaalrekeningen voor de economie in zijn geheel 
 
Volgens het huidige Europese publicatieschema wordt 30 dagen na het einde van het kwartaal een 
eerste algemene raming van de economische groei gepubliceerd op de website van Eurostat. 15 
dagen later volgt reeds een eerste update van deze raming. De derde raming vindt vervolgens 65 
dagen na het einde van het kwartaal plaats waar 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, de flashraming, opgesteld van het bruto binnenlands product (bbp) (welke door Eurostat 
wordt gebruikt in hun raming op 30 en 45 dagen), gevolgd door een raming van het geheel van de 
aggregaten (de optieken toegevoegde waarde, bestedingen en inkomens van het bbp, de 
werkgelegenheid en de 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 2020 werden eind januari, april, juli en oktober flashramingen verstrekt voor het voorgaande 
kwartaal. 
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De gedetailleerde kwartaalrekeningen werden ook in 2020 gepubliceerd volgens een 
vooropgestelde agenda. Het betrof eind februari (versie na 60 dagen van het vierde kwartaal van 
2019), eind april (versie na 120 dagen van dit vierde kwartaal), eind mei (versie na 60 dagen van het 
eerste kwartaal van 2020), 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).  
 
De huidige gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 heeft op de raming van de trimestriële 
rekeningen een grote impact gehad, voornamelijk voor wat betreft de flash-raming 30 dagen na het 
einde van het kwartaal.  
 
De maandelijkse BTW-omzetaangiften zijn de belangrijkste bron van informatie, maar zij omvatten 
slechts gedeeltelijk de activiteiten van het te meten kwartaal. Ontbrekende gegevens worden 
meestal geraamd met behulp van ARIMA-regressiemethoden, die bij een duidelijke onderbreking 
van de economische activiteit,  zoals waargenomen tijdens de inperkingsfases, ontoereikend blijken 
te zijn. Deze laatste zijn dus gecorrigeerd op basis van minder conventionele informatiebronnen, 
zoals ad-hoc enquêtes bij bedrijven (uitgevoerd op initiatief van de ERMG), ad-hoc contacten met 
bedrijven en beroepsfederaties en informatie van zoekmachines, en dat op een zeer gedetailleerd 
niveau. Sommige basisgegevens werden ook met een hogere frequentie dan voorheen door 
overheidsinstellingen ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld de gegevens rond het gebruik van het 
systeem voor tijdelijke werkloosheid). 
 
Om bepaalde componenten van de vraag zo nauwkeurig mogelijk te kunnen ramen, zoals 
bijvoorbeeld de consumptieve bestedingen van de huishoudens, was het ook nodig om veel 
gedetailleerder te werken dan gebruikelijk het geval is, en in het bijzonder om een beter inzicht te 
krijgen in de specifieke consumptiepatronen die zich ontwikkeld hebben door de sluiting van 
bepaalde winkels. Er is ook gebruik gemaakt van specifieke bronnen, zoals bijvoorbeeld een enquête 
onder ziekenhuizen om een beter inzicht te krijgen in de productie en consumptie van de 
gezondheidszorg. 
 
 
III.2.2.2. Kwartaalsectorrekeningen 
 
In 2020 publiceerde het INR viermaal (in januari, april, juli en oktober) de niet-financiële 
kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren. 
  
In januari en juli worden deze statistieken ongeveer 100 dagen na het kwartaal waarop ze 
betrekking hebben verspreid. In april en oktober zijn de publicaties 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.  
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De geselecteerde indicatoren vertonen sterke schommelingen van het ene kwartaal op het andere, 
zodat een correcte economische interpretatie gediend is door de voor seizoeninvloeden en, in 
voorkomend geval, kalendereffecten gezuiverde reeksen in aanmerking te nemen. Het INR heeft 
dus besloten zowel de bruto reeksen als de voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde 
reeksen te publiceren, maar uitsluitend deze laatste in het perscommuniqué toe te lichten.  
 
De kwartaal sectorrekeningen gepubliceerd in 2020 hebben de verstorende invloed van de COVID-
19-crisis weerspiegeld en hebben rekening gehouden met de effecten van de economisch 
beleidsmaatregelen die werden genomen om de gevolgen van de pandemie binnen de perken te 
houden. De voornaamste administratieve gegevens waren zoals gebruikelijk beschikbaar voor de 
publicatie. Toch heeft deze pandemie tot grotere onzekerheid geleid bij het meten van de  macro-
economische aggregaten geleid. Zo bestaat er onzekerheid over de niet-marktoutput en de 
componenten van de bestedingsoptiek, alsook over de raming van bepaalde overdrachten tussen 
sectoren en de posten van de overheidsinkomsten en -uitgaven die rechtstreeks met de pandemie 
verband houden.  
 
De door Eurostat gepubliceerde aanbevelingen4 om de impact van COVID-19 in te schatten zijn zo 
nauwkeurig mogelijk opgevolgd. 
 
 
III.2.3. Aanvullende tabel voor verworven pensioenrechten in de sociale verzekerig  

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. De 
tabel werd gepubliceerd in december 2020 en heeft betrekking op het referentiejaar 2018. Zij wordt  
voortaan elke drie jaar opgesteld. De eerstvolgende tabel moet tegen 2023 bezorgd worden aan 
Eurostat op basis van gegevens van het referentiejaar 2021.  

De Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau stellen samen Tabel 29 van het 
transmissieprogramma op. Deze tabel toont de verworven pensioenrechten in de sociale 
verzekering op een bepaald moment. Het Federaal Planbureau ontwikkelde in 2016 de 
methodologie voor de berekening van kolommen G en H van de tabel betreffende de wettelijke 
pensioenstelsels. 

Tabel 29 werd voorgesteld aan het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen en werd 
op 17 december 2020 goedgekeurd door de INR Raad. Deze tabel wordt driejaarlijks geactualiseerd. 

 

 

 

 
4 Zie : COVID-19: support for statisticians - Eurostat (europa.eu). 
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III.2.4. Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) 
 
De satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) geeft een gedetailleerde 
weergave van de izw-sector, in overeenstemming met het centrale kader van de nationale 
rekeningen en volgens de voorschriften van het ESR2010. Door deze eenheden te groeperen, die 
anders verspreid zitten over verschillende institutionele sectoren binnen het centrale kader, wordt 
het mogelijk rekening te houden met de specifieke kenmerken en het economische gewicht van de 
izw’s. De satellietrekening wordt op vrijwillige basis geproduceerd en is niet opgenomen in het 
transmissieprogramma van Eurostat. 
 
De publicatie van de satellietrekening van de izw’s in mei 2020 had betrekking op de 
referentieperiode 2009-2017. De volgende publicatie, die de periode 2009-2020 bestrijkt, is gepland 
voor 2023. 
 
 
III.2.5. Het input-outputsysteem  
 
Eind 2020 werden de aanbods- en gebruikstabellen (AGT) voor 2017, in overeenstemming met de 
nationale rekeningen die in oktober 2020 werden gepubliceerd, ook naar Eurostat verzonden en 
gepubliceerd op de website van de NBB. De AGT worden niet alleen tegen lopende prijzen, maar 
ook tegen prijzen van het voorgaande jaar opgesteld. 
 
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 december 2019 werd een nieuwe versie van de IOT voor het jaar 2015 gepubliceerd en aan 
Eurostat overgemaakt. In vergelijking met de eerste versie van de IOT 2015 (december 2018) werd 
in deze tabellen de occasionele herziening van de nationale rekeningen geïntegreerd die België in 
2019, overeenkomstig de aanbevelingen van Eurostat, heeft doorgevoerd. Op die wijze zijn deze 
tabellen dus coherent met de Nationale rekeningen – Gedetailleerde jaarrekeningen 1995-2018, 
door het INR gepubliceerd in oktober 2019. 
 
 
III.2.6. De economische begroting   
 

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 stelt het INR de economische begroting op. Na 
advies van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en goedkeuring door de 
raad van bestuur van het INR, 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 2020 met het oog op 
de begrotingscontrole voor het jaar 2020. In juni en september werden vooruitzichten tot 2021 
overgemaakt die kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2021. 

De economische begrotingen werden gepubliceerd op 6 februari, 5 juni en 10 september 2020. 

 
 
III.2.7. 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 2020 om en bij 12.900 declaranten, waarvan ongeveer 9.200 declaranten voor de 
verwervingen en 8.500 aangevers voor de verzendingen.  
 
De procedure van administratieve geldboetes, welke geldt voor declaranten die hun statistische 
verplichtingen inzake buitenlandse handel niet nakomen, is beïnvloed door de pandemie, waardoor 
vanaf medio maart 2020 geen bezoeken aan ondernemingen meer konden worden gebracht. In de 
loop van 2020 werden 732 ingebrekestellingen verzonden, maar er vonden slechts 27 verhoren 
plaats, die tot slechts 3 processen-verbaal leidden. Deze acties hebben in 2020 niet geleid tot 
administratieve of strafrechtelijke geldboetes.  
 
Op internationaal niveau zijn de verschillende werkgroepen binnen Eurostat actief gebleven en is er 
verder gewerkt aan het "Intrastat Modernisation"-project van Eurostat. 
 
 
III.2.8. De verslagen over de prijsobservatie en -analyse  
 
Het idee om een dienst op te richten die belast is met toezicht op de ontwikkeling van de 
(consumptie-)prijzen 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.  

 
In 2020 werden het jaarverslag 2019 en drie kwartaalverslagen opgesteld. Het Prijzenobservatorium 
analyseerde daarbij telkens de evolutie van de inflatie in België en buigt zich over de producten of 
diensten die het meest bijdroegen tot de inflatie-ontwikkeling. In 2020 kwam bijvoorbeeld een 
aparte focus aan bod over het verloop en de onderliggende determinanten van de 
consumptieprijzen voor elektriciteit in België en de voornaamste buurlanden. Daarnaast werd ruime 
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aandacht besteed aan de evolutie van de prijzen voor levensmiddelen tijdens de coronacrisis, 
onder meer in drie specifieke landbouwkolommen. Ook wordt in elk kwartaalverslag een zo 
gedetailleerd mogelijke vergelijking van de prijsevolutie in België en in de buurlanden opgemaakt. 
Verder werd in het derde kwartaalverslag ook een analyse gewijd aan de marktwerking voor 
hoorapparaten. Het betrof een actualisatie van de studie uit 2014 met de bedoeling om de impact 
na te gaan van de prijsreglementering op de werking van de sector. 
 
Het jaarverslag 2019 (gepubliceerd in maart 2020) omvatte naast de analyse van de inflatie en zijn 
componenten, een analyse over de marktwerking van de aardappelkolom. Daarnaast boog het 
Prijzenobservatorium zich in zijn jaarverslag ook over de marktwerking voor vastgoedmakelaars en 
maakte het een financiële analyse van de distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit 
 
Het Prijzenobservatorium heeft, voor zijn volgende jaarverslag van 2020, ook gewerkt aan een 
analyse over de marktwerking voor notarissen in België en aan een analyse over de marktwerking 
van OTC-geneesmiddelen in België. Beide markten worden gekenmerkt door een specifieke 
prijzenreglementering, welke een zeer grote impact heeft op de werking van de desbetreffende 
sectoren. 
  
 
 III.2.9. 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 538/2014 (tot wijziging van Verordening 691/2011) verplicht de lidstaten 
van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om 
drie rekeningen die reeds sinds 2013 moeten worden overgemaakt: de rekeningen voor 
milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de 
luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de 
gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), aangevuld met drie 
rekeningen die sedert 2017 moeten worden geleverd: de rekeningen voor de milieugoederen en -
dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor 
milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-
energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA). 

In 2020 heeft het INR de ETEA 2008-2018, de AEA 2008-2018, de EW-MFA 2008-2018, de EGSS 2014-
2018, de EPEA 2014-2018 en de PEFA 2008-2018 gepubliceerd en aan Eurostat overgemaakt.  

 
 
III.2.10. 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 
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het Federaal Planbureau de opdracht een set indicatoren over die vier aspecten uit te werken, die 
indicatoren te berekenen en jaarlijks te publiceren. 

Sinds 2016 publiceert het INR elk jaar een rapport over de Aanvullende indicatoren naast het bbp, 
alsook een databank met 70 indicatoren die volgens de 17 Sustainable development goals (SDG’s) 
zijn gegroepeerd. Die 70 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.  

Het Federaal Planbureau heeft ook onderzoek verricht naar composiete indicatoren om het welzijn 
te meten. Aan de hand van de werkzaamheden van 2017 rond de determinanten van het welzijn 
van de Belgen werd een composiete indicator van het welzijn 'Hier en nu’ opgesteld (rapport 2018). 
Die indicator werd ook berekend voor elf bevolkingscategorieën (naar geslacht, leeftijd en inkomen) 
(rapport 2019). De duurzaamheid van het welzijn werd gemeten aan de hand van vier composiete 
indicatoren van de kapitaalvoorraad (rapport 2020). In het rapport van 2021 worden deze 
composiete indicatoren geactualiseerd en wordt het effect van de gezondheidscrisis op het welzijn 
'Hier en nu’ in 2020 geraamd.  

 
III.2.11. 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 2020-2025 op die als basis dient voor de meerjarige begrotingskaders 
van de verschillende overheden. De cijfers werden op 19 maart 2020 goedgekeurd door de raad van 
bestuur van het INR 
 
 
 III.2.12. 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, Statbel en van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 
 
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. 
 
 
III.2.13. Overheidsrekeningen PBT 
 
Conform met de Verordening (EG) Nr. 479/2009 van de Raad, geamendeerd door Verordening (EG) 
Nr. 679/2010 van de Raad en door Verordening (EU) Nr. 220/2014 van de Commissie, werden de 
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Belgische data in het kader van de Procedure voor buitensporige tekorten (PBT) eind maart en eind 
september 2020 gerapporteerd aan Eurostat. De data worden gerapporteerd in geharmoniseerde 
tabellen die dusdanig werden opgesteld om een coherente band te tonen met de nationale 
budgettaire concepten enerzijds en tussen het vorderingensaldo en de verandering in de 
overheidsschuld anderzijds. Deze tabellen werden eind april en eind oktober 2020 gepubliceerd op 
de website van de Nationale Bank van België. 
Op dezelfde momenten wordt de lijst van publieke eenheden doorgestuurd naar Eurostat en 
vervolgens gepubliceerd op de website van het INR. Deze lijst wordt op basis van economische 
overwegingen zoals bepaald in het ESR 2010 opgesteld voor statistische doeleinden. Haar 
doelstelling is de afbakening van de perimeter van de publieke sector en die van de overheidssector 
(S.13) waarop de statistieken van de overheidsrekeningen worden gebaseerd in het kader van de 
opstelling van de nationale rekeningen en van de PBT-notificatie aan Eurostat. Ze neemt de 
eenheden op die actief zijn in het laatste jaar waarvoor de rekeningen worden opgesteld, namelijk 
het kalenderjaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de lijst wordt gepubliceerd.  
 
Naast deze tabellen en lijsten wordt in de maand april volgend op het referentiejaar een eerste 
raming gepubliceerd in de vorm van tabellen van ontvangsten en uitgaven van de overheid. 
De tweede raming, die midden oktober wordt verspreid, omvat de volledige rekeningen van de 
overheid en haar sub-sectoren. Die versie bevat de gegevens die nodig zijn voor de analyse van de 
overheidsfinanciën en hun verhouding tot de rest van de economie. Deze rekeningen worden 
overgenomen in de publicatie van de gedetailleerde nationale rekeningen. 
 
Sinds 2009 verzamelt en publiceert Eurostat data in de context van de financiële crisis. Deze tabellen 
worden eveneens gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.  
 
 
III.3. Harmonisering van de universa van ondernemingen en gelijkschakeling van de NACE codes 
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 verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd. Het gaat om de gelijkschakeling van: 

- de universums 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 hebben het mogelijk gemaakt om de universums van de economisch actieve 
ondernemingen en de codes voor de economische activiteiten voor meer dan 99% op elkaar af te 
stemmen. Sinds 2017 worden de werkzaamheden driemaandelijks uitgevoerd op basis van 
voorlopige universums verstrekt door Statbel. Het doel van de overgang naar een driemaandelijkse 
werkwijze is om de organisatie van het manuele nazicht door de geassocieerde instellingen te 
verbeteren . Er werd een sharepoint aangemaakt zodat de INR-partners, die bij het nazicht van de 
NACE-codes betrokken zijn, de stand van zaken van het werk gemakkelijker kunnen opvolgen. 
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Sedert 2018 heeft een aanpassing van het NACE-beheerssysteem het de partners mogelijk 
gemaakt om op de hoogte te blijven van de geplande NACE-wijzigingen.  Deze aanpassing, Nace 
Alert genaamd, stelt hun in staat te reageren bij aangekondigde wijzigingen in de NACE om deze 
gevallen via overleg tussen de INR-deskundigen te kunnen bespreken (proactieve aanpak). Het 
proces Nace Alert werkt nu routinematig. 
 
 
III.4. Profiling van multinationals  
 
Statbel zal in het kader van de samenwerking binnen de LCU ondersteuning bieden in de vorm van 
een netwerk van deskundigen, met name op het gebied van profiling en bedrijfsstatistieken. 

De praktische modaliteiten van de LCU zullen in samenwerking met Statbel binnen de voor dit doel 
opgerichte TF LCU worden uitgewerkt. Hiertoe wordt een "proof of concept" opgestart met 5 
multinationale ondernemingen die het meest relevant worden geacht om alle aspecten die specifiek 
zijn voor de werkzaamheden van de LCU in kaart te brengen. 

In december 2020 werd de basis gelegd voor een nieuwe gecoördineerde oefening op Europees 
niveau, in het kader van  het Gross National Income transversaal voorbehoud  inzake  captering van 
de globalisering. 
Een van de doelstellingen van deze oefening is om voor de drie meest relevante multinationale 
groepen (MNE) van elke lidstaat na te gaan of de effecten van globalisering correct in aanmerking 
worden genomen in de nationale rekeningen van de verschillende landen waar ze actief zijn. In het 
kader van deze oefening zal gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn tussen de NBB en Statbel 
enerzijds, en de statistische instituten van de andere  EU-lidstaten anderzijds. De LCU zal aan deze 
oefening deelnemen. 
 
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.   

In 2019 werden er gezamenlijke controles met de NBB uitgevoerd in het kader van de bepaling van 
de besturingseenheden van de grote concerns (UCI (Ultimate Controlling Institutional unit)). Deze 
controles werden in 2020 verlengd met analyses over de SPE (Special Purpose Entities). 

 
III.5. Large Case Unit 
 
Het doel van een LCU (Large Case Unit) is om inconsistenties in het statistisch proces in een vroeg 
stadium op te lossen of zelfs te voorkomen. De betrokken statistieken zijn bedrijfsstatistieken en 
nationale rekeningen. Om die inconsistenties op te lossen moeten maandelijkse, driemaandelijkse 
en jaarlijkse gegevens binnen en tussen statistische domeinen vergeleken worden. Die controles 
hebben betrekking op de grootste concerns die zich in het centrum van de economische 
globalisering bevinden.  
In 2020 werden de werkzaamheden rond Large Case Units opgestart en werd zowel binnen Statbel 
als binnen de NBB een ad-hoc eenheid opgericht die zich bezig zal houden met het uitvoeren van 
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analyses rond LCUs. In januari 2020 werd een gezamenlijke TF LCU tussen beide instellingen 
opgestart. 
 
In maart 2020 werd een studieweek verzorgd door het CBS Nederland, dat optrad als consultant in 
het kader van het LCU-consortium. Sinds 2019 ondersteunt Eurostat een consortium van vijf landen 
met ervaring in LCU's (Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zweden) om advies en 
opleiding te verstrekken aan landen die een LCU willen oprichten. 

In augustus 2020 heeft de NBB het besluit genomen een Large Cases Unit (LCU) op te richten. Deze 
nieuwe entiteit is bedoeld om proactief  een populatie van niet-financiële multinationale groepen 
(MNE's) op te volgen  waarvan de activiteit zwaar weegt in de macro-economische statistieken die 
door het INR worden opgesteld (nationale rekeningen, externe statistieken en financiële 
rekeningen). Statbel van zijn kant heeft tijdens de zomer 2020 een LCU opgericht die de vorm zal 
aannemen van een netwerk van domeinexperten gespecialiseerd in profiling en 
ondernemingsstatistieken. 
 
De praktische modaliteiten van de LCU’s zullen tussen beide instellingen uitgewerkt worden binnen 
de voor dit doel opgerichte TF LCU. Hiertoe wordt een "proof of concept" opgestart met 5 
multinationale ondernemingen die het meest relevant worden geacht om alle aspecten die specifiek 
zijn voor de werkzaamheden van de LCU in kaart te brengen. 
 
In december 2020 werd de basis gelegd voor een nieuwe gecoördineerde oefening op Europees 
niveau, in het kader van  het Gross National Income transversaal voorbehoud  inzake  captering van 
de globalisering. 
 
Een van de doelstellingen van deze oefening is om voor de drie meest relevante multinationale 
groepen (MNE) van elke lidstaat na te gaan of de effecten van globalisering correct in aanmerking 
worden genomen in de nationale rekeningen van de verschillende landen waar ze actief zijn. In het 
kader van deze oefening zal gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn tussen Statbel en de NBB 
enerzijds, en de statistische instituten van de andere  EU-lidstaten anderzijds. De LCU zal aan deze 
oefening deelnemen. 

 
 

III.6.  Voorbereidende werkzaamheden in kader van de introductie van COICOP 2018 
 
De Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) is een functionele classificatie die 
wordt gebruikt bij de consumptieve bestedingen in de nationale rekeningen, de 
koopkrachtpariteiten, het huishoudbudgetonderzoek (HBO), de consumptieprijsindex (CPI) en de 
geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP). 

Momenteel wordt de ECOICOP classificatie gebruikt, wat een meer gedetailleerdere Europese 
uitwerking is van de COICOP 1999 classificatie die internationaal geldt en ontwikkeld werd door de 
Verenigde Naties.  

In 2018 publiceerde de VN een nieuwe versie van deze classificatie genaamd “COICOP 2018”. De 
COICOP 2018 is gedetailleerder dan de COICOP 1999, maar er is tussen COICOP 1999 - en dus ook 
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tussen de daarop gebaseerde ECOICOP - en COICOP 2018 geen één-op-één-relatie. De introductie 
van deze nieuwe nomenclatuur zal dus zorgen voor een breuk in de tijdreeks. 

De overgang van de momenteel gebruikte ECOICOP-classificatie naar de nieuwe COICOP 2018 
classificatie werd door Eurostat gefaseerd ingepland in de verschillende statistische producten. In 
België zal de nieuwe classificatie eerst geïntroduceerd worden in het HBO in 2022, nadien in de 
nationale rekeningen in 2024 en tot slot in de (H)ICP in 2026.  

Een overgangstabel tussen beide classificaties op het meest gedetailleerde niveau wordt vertaald 
naar rubrieken van het HBO door de verantwoordelijken bij Statbel, samen met collega’s 
verantwoordelijk voor de CPI/HICP en in nauwe samenwerking met collega’s van de NBB (voor wat 
betreft het luik nationale rekeningen). Dit werk is afgerond en wordt nog een finale keer 
gecontroleerd door de drie partners. In het komende jaar zullen meer praktische afspraken omtrent 
de introductie in België verder worden besproken en voorbereid. De COICOP-classificatie 
(Classification of Individual Consumption According to Purpose) wordt gebruikt voor de 
consumptieve bestedingen in de nationale rekeningen, de koopkrachtpariteiten, het 
huishoudbudgetonderzoek (HBO), de consumptieprijsindex (CPI) en de geharmoniseerde 
consumptieprijsindex (HICP). 

Eurostat plant op termijn de overgang van de ECOICOP-classificatie naar de COICOP 2018 
classificatie. De ECOICOP-classificatie is een Europese variant op de COICOP 1999; waaraan een 
extra gedetailleerd niveau werd toegevoegd. 

De COICOP 2018 is gedetailleerder dan de COICOP 1999, maar er is tussen COICOP 1999 - en dus 
ook tussen de daarop gebaseerde ECOICOP - en COICOP 2018 geen één-op-één-relatie. De 
introductie van deze nieuwe nomenclatuur zorgt dus voor een breuk in de tijdreeks. Afstemming 
tussen de verschillende betrokken statistieken, en tussen Statbel en de NBB, is bijgevolg 
noodzakelijk aangezien ze van elkaar afhangen. 

Om deze transitie vlot te laten verlopen werken de betrokken diensten sinds 2019 samen aan de 
introductie van de COICOP 2018. 
 
 
III.7. Operationele coördinatie tussen de geassocieerde instellingen en de regionale  statistische 
autoriteiten    
 
In 2011 werd een comité opgericht voor de operationele coördinatie en het optimaliseren van de 
samenwerking tussen de verschillende INR-partners. Statbel is verantwoordelijk voor het 
secretariaat van dit comité, dat in 2020 vier keer overleg gepleegd heeft. 
 
Naast de opvolging van de regelmatige uitwisselingen van gegevens tussen de geassocieerde 
instellingen superviseert dit comité ook de werkzaamheden binnen de verschillende technische INR-
werkgroepen. Statbel informeert ook haar partners over  statistische hervormingsprojecten, onder 
meer Eurostat-projecten, zodat er met hun specifieke behoeften rekening kan worden gehouden 
bij verdere besprekingen. 
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III.8. Werkgroepen 
 
 
III.8.1. Variabiliteit van de industriële productie index  
 
Sinds midden 2018 is een INR-werkgroep omtrent de opsplitsing van de toegevoegde waarde in zijn 
prijs- en volumecomponenten opgestart, waarin de drie partners van het INR – FPB, NBB en STATBEL 
– zijn vertegenwoordigd. 
 
De werkzaamheden van de werkgroep zijn te situeren rond drie belangrijke hoofdthema’s: 
 

- Het verdiepen van de analyse over de manier waarop de deflatie van de toegevoegde 
waarde gerealiseerd wordt door enerzijds de Belgische situatie te vergelijken met andere 
Europese landen en anderzijds de analyse te verruimen tot determinanten van de deflatoren 
van de toegevoegde waarde 
 

- Het voorstellen en evalueren van mogelijke verbeteringen en uitbreidingen van de 
prijsinformatie die als basis noodzakelijk is voor de berekening van deflatoren 
 

- Het aanpassen van de methodologie die actueel gebruikt wordt voor de berekening van de 
toegevoegde waarde in volume. 

 
 
 
III.9. Adviezen van het INR 
 
Het INR werd in 2020 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. 
 
Elke vraag om advies wordt onderzocht binnen het kader van de ESR-regelgeving. Experten van de 
Nationale Bank maken een analyse en een ontwerpadvies. Dit ontwerpadvies wordt voor bespreking 
en goedkeuring voorgelegd aan het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen. Het 
voorstel van advies wordt daarna voor beslissing overgemaakt aan de Raad van het INR. 
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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 2020  
  
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: 
 

  Moment d’enregistrement SEC de la vente du 
bâtiment appelé « Centre de communication Nord 
(CCN) »  

 
 
06/03/2020 
 
 
 

Vlaamse Regering: 
 

 Advies aan de Vlaamse Gemeenschap inzake de 
verwerking volgens het ESR van een (O)EPC-contract 

 Advies van het INR aan de Vlaamse Gemeenschap over 
de statistische behandeling van de 
waarborgprogramma’s PMV/z en Gigarant in de 
Vlaamse Gemeenschap 

 

 
 
28/05/2020 
 
 
09/06/2020 
 
 

Duitstalige Gemeenschap:  
 

 Projet PPP « Ostbelgien Nord » de la Communauté 
germanophone de Belgique   

 
 
08/12/2020 
 

 
 
IV. DE REKENINGEN VAN HET INR   
 
Overeenkomstig artikel 35, 2de alinea van het 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 worden de kosten van de werking van het INR gedragen door elk van de 
ondertekenende partijen a rato van hun aandeel in het aantal leden in de Raad van bestuur.  
 
Overeenkomstig artikel 7 §1 3de lid van Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale 
rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 
vergoedt de federale overheid jaarlijks en vooraf de Nationale Bank van België voor de kosten van 
de bijkomende taken die specifiek voortvloeien uit het opstellen van de statistieken inzake de 
procedure bij buitensporige tekorten. 
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Hieronder vindt u de jaarrekening voor het jaar 2020 van het INR: 
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Regelmatige publicaties van het INR 
 
 (Website: http://www.inr-icn.fgov.be). 
 
Lijst publieke eenheden 
Adviezen ESR 
 
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 
 - Kwartaalsectorrekeningen 
 
 Regionale rekeningen 
 
 Procedure bij buitensporige tekorten 
 - Meest recente tabellen van de PBT-kennisgeving 
 - Gegevens over de overheidsinterventies in de context van de financiële crisis 
 - Archieven 
 - Historische gegevens 
 
 
 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 
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 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 
 
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/ 
 


