
 

De berekeningsmethode voor het bruto binnenlands product en 
het bruto nationaal inkomen volgens het ESR 1995 

 
 
 
 
Woord vooraf 
 
 
De nationale rekeningen van België zijn opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van 
nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). Het bruto binnenlands product (bbp) is een 
kernvariabele die in het systeem van nationale rekeningen wordt berekend. Onderstaand document 
beschrijft de methode die toegepast wordt om het bbp volgens de drie invalshoeken (productie, 
inkomen, besteding) tegen lopende prijzen te berekenen. Ook de overgang van het bbp naar het bruto 
nationaal inkomen (bni) wordt behandeld. 
 
De berekeningsmethode wordt toegelicht aan de hand van de bedragen voor 2003. Dat jaar was bij het 
opstellen van onderstaand document het meest recente jaar waarvoor definitieve brongegevens 
beschikbaar waren. De cijfervoorbeelden komen niet noodzakelijk overeen met de meest recente 
publicatie, maar hebben tot doel de methode van berekening duidelijk tot uiting te laten komen, en het 
belang van de diverse componenten van het bbp te illustreren. 
 
Hiermee wenst het INR bij te dragen tot de transparantie en een ruimere verspreiding van de 
beschrijving van de gehanteerde methoden door het INR. Wijzigingen in de methodologie zullen 
onmiddellijk in de jaarpublicaties opgenomen worden en daarna in onderstaand document geïntegreerd 
worden. 
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1.  OVERZICHT 

1.1.  INLEIDING 

 
Nationale rekeningen bieden een coherent raamwerk dat bruikbaar is voor macro-economische 
analyses. Sinds het ontstaan van de nationale rekeningen is het herhaaldelijk nodig gebleken de 
methodologische voorschriften aan te passen aan nieuwe economische ontwikkelingen. De meest 
recente herziening van de wereldwijd geldende normen leidde, in 1993, tot het System of National 
Accounts (SNA93), opgesteld onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties, 
het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling en de Europese Commissie. Omdat het SNA93 enerzijds internationale 
vergelijkbaarheid beoogt, en er anderzijds een grote heterogeniteit bestaat in de structuur en het 
ontwikkelingsniveau van landen, laat het SNA93 enige flexibiliteit in zijn toepassing toe. 
 
Het Europees Systeem van nationale en regionale Rekeningen (ESR 1995)1 is de Gemeenschappelijke 
versie van het SNA93, en vervangt het in 1979 gepubliceerde Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen (ESER 1979)2. Het ESR 1995 is compatibel met het SNA93, maar de opties die door het 
SNA93 open gelaten worden, zijn in functie van de informatiebehoeften van de Europese Unie 
specifiek uitgewerkt. De harmonisatie tussen de macro-economische indicatoren van de lidstaten van 
de Europese Unie wordt daardoor maximaal doorgevoerd.  
 
De introductie van het ESR 1995 viel samen met een fundamentele herstructurering van het Belgisch 
statistisch apparaat. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd opgericht door de Wet 
van 21 december 1994 over de hervorming van het Belgisch statistisch apparaat. Het INR heeft tot 
taak de volgende statistieken en vooruitzichten op te stellen: 
 
- de reële en financiële nationale rekeningen; 
- de trimestriële nationale rekeningen; 
- de regionale rekeningen; 
- de gedetailleerde trimestriële rekeningen van de openbare besturen; 
- de input-outputtabellen; 
- de statistieken van de buitenlandse handel; 
- de economische vooruitzichten voor de federale begroting. 
 

                                                      
1 Verordening (EG) Nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale 

rekeningen in de Gemeenschap. 
2  Het ESER 1979 is een tweede versie van het in 1970 gepubliceerde Europees Stelsel van Economische Rekeningen 

(ESER 1970), dat gebaseerd is op het in 1968 gepubliceerde System of National Accounts. De eerste versie van het SNA 
dateert van 1953. 
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Het INR beschikt zelf over geen personeel, maar zorgt voor de coördinatie van de taken die vervuld 
worden door de drie geassocieerde instellingen: 
 
- de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Economie die belast is met de verzameling van de basisgegevens, behalve 
die over de buitenlandse handel; 

- het Federaal Planbureau (FPB) dat belast is met de opstelling van de input-outputtabellen en de 
begrotingsvooruitzichten; 

- de Nationale Bank van België (NBB) die belast is met de opstelling van de jaarlijkse reële en 
financiële nationale rekeningen, de trimestriële rekeningen, de regionale rekeningen, de 
statistieken van de buitenlandse handel (inclusief de verzameling van de basisgegevens) en, in 
samenwerking met het FPB, de gedetailleerde rekeningen van de openbare besturen. 

 
Het INR staat onder het toezicht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en wordt 
geleid door een raad van bestuur, die wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de federale 
overheidsdienst en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie geassocieerde instellingen. De raad 
wordt bijgestaan door twee wetenschappelijke comités, één voor de nationale rekeningen en één voor 
de economische vooruitzichten voor de begroting. Die comités, die zijn samengesteld met experts uit 
o.m. de academische wereld, geven advies over de wetenschappelijke waarde van de methodes en 
spreken zich uit over de resultaten. Zij worden geraadpleegd bij elke belangrijke methodologische 
wijziging in hun respectieve domeinen. 
 
Daarnaast richt een oriënteringscomité aanbevelingen tot de raad van bestuur inzake de verbetering 
van de openbare statistieken. 
 
De omschakeling van het ESER 1979 naar het ESR 1995 werd in België aangegrepen om de opmaak 
van de nationale rekeningen op fundamentele wijze te herzien, veeleer dan enkel de bestaande reeksen 
aan te passen aan de methodologische nieuwigheden van het ESR 1995. Die herziening heeft zowel 
betrekking op de keuze van het statistische bronnenmateriaal als op de eigenlijke berekeningswijze.  
 
In België worden de macro-economische reële en financiële statistieken (met uitzondering van de 
input-outputtabel) gecompileerd in de Centrale Bank (NBB). 
 
De structuur van het departement statistiek van de Nationale Bank ziet er als volgt uit: 
 
A. Dienst Statistische Informatiesystemen 
 
Dit is een dienst die verantwoordelijk is voor de publicaties (op papier en via de website), de 
verspreiding van statistische gegevens binnen en buiten de Bank, de alimentatie van de statistische 
databases en de Datashop. 
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B Cel R&D 
 
Dit is een cel die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van statistische tools en 
informaticatoepassingen voor de verschillende diensten van het departement statistiek. 
 
C Dienst betalingsbalans en buitenlandse handel 
 
Deze dienst is verantwoordelijk voor de compilatie van de betalingsbalans en de statistieken van de 
buitenlandse handel (in- en uitvoer van goederen). 
 
D Dienst financiële statistieken 
 
Deze dienst is verantwoordelijk voor de opmaak van de financiële sectorrekeningen en van de 
monetaire en bancaire statistieken. 
 
E Dienst reële statistieken 
 
Deze dienst is verantwoordelijk voor de opmaak van de reële nationale rekeningen (op jaar- en 
kwartaalbasis), de regionale rekeningen en de conjunctuurenquêtes. 
 
Het personeelsbestand dat werkt voor de nationale rekeningen kan als volgt worden uitgesplitst (in 
VTE, situatie per einde 2006) 
 
 Bedienden Kader Totaal 

Technische ondersteuning (IT) 4 0 4 

Reële sectorrekeningen 1 6 7 
Aggregaten per bedrijfstak/product en finale bestedingen 2 5,8 7,8 
Kwartaalrekeningen en arbeidsmarktstatistieken 3 2,5 5,5 

Totaal nationale rekeningen 10 14.3 24,3 
p.m. Regionale rekeningen 0,8 1,8 2,6 
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1.2.  PRODUCTIE- EN REVISIEBELEID 

 

1.2.1.  Publicatie- en productiekalender 
 
De publicatiekalender van de reële nationale jaarrekeningen, de kwartaalrekeningen en de flashraming 
gedurende het jaar t ziet er als volgt uit (lopende revisies, cf. infra, zijn in italic voorgesteld): 

 
Publicatie in 

jaar t 
Flash-raming 

(b) 
Voornaamste 
aggregaten  

Tabellen per 
bedrijfstak 

Sector- 
rekeningen  

Tabel van 
aanbod en 

gebruik (SUT) 

Investeringen 
en kapitaal-

stock per 
bedrijfstak en 

product 
(a)  T1 T3 T8 T15/16 T20/22 

jan.  t-1(Q3) 
t-1(Q1_Q2) 

 t-1 (Q3)   

feb. t-1(Q4)      
maart       
april  t-1(Q4) 

t-1(Q1_Q3) 
 t-1(Q4) 

 
  

mei t(Q1)      
juni       
juli  t(Q1)  t(Q1)   
aug. t(Q2)      
sep.       
okt.  t(Q2) 

t(Q1) 
t-1, t-2, t-3 

t-1 
t-2, t-3 

t(Q2) 
t-1 

t-2, t-3 

  

nov. t(Q3)      
dec.     t-3 t-2 

Q: kwartaal 

(a) Tabelnummer gebruikt in Annex B van het ESR 1995-transmissieprogramma. 
T1 en T8 betreffen jaar- en kwartaalaggregaten. T3, T15/16 en T20/22: enkel jaaraggregaten. 

 (b) Raming van de groei van het bruto binnenlands product tegen constante prijzen. 
 
 
Aan de productie van de kwartaalrekeningen en de flashraming, en aan de betreffende methodologie, 
wordt het ganse jaar gewerkt. De productiekalender van de jaarrekeningen ziet er als volgt uit: 
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Jaar t Tabellen per 

bedrijfstak 
Sector- 

rekeningen 
Tabel van aanbod 

en gebruik 
(SUT) 

Investeringen en 
kapitaalstock per 

bedrijfstak en 
product 

(a) T3 T8 T15/16 T20/22 
jan. t-3  t-3  
feb. def. t-3 def.  
mrt  def.   
apr. t-2 t-2   
mei semi-def. semi-def. t-2  
juni   voorlopig  
juli     
aug. t-1 t-1   
sep. voorlopig voorlopig  t-2 
okt.    voorlopig 
nov.    t-3 
dec.    definitief 

(a) Tabelnummer gebruikt in Annex B van het ESR 1995-transmissieprogramma. 
 
 

1.2.2.  Revisiebeleid 
 
Revisies van gepubliceerde reeksen zijn onvermijdelijk omdat bv. meer recente en definitieve 
brongegevens beschikbaar komen, de berekeningsmethodes verbeterd worden, of de classificaties 
wijzigen. De revisiepolitiek moet streven naar een zo harmonieus mogelijk evenwicht tussen stabiliteit 
en kwaliteit. 
 
De vergelijkbaarheid in de tijd, of de correcte raming van groeicijfers, heeft een hogere prioriteit dan 
de correcte raming van absolute niveaus. Dit heeft gevolgen voor het herzieningsbeleid en leidt tot een 
onderscheid tussen lopende (of routine) revisies en occasionele (of benchmark) revisies.  
 
Lopende revisies 
 
Deze herzieningen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door het ter beschikking komen van meer 
exhaustieve of meer correcte brongegevens dan op het ogenblik van de eerste raming het geval was. 
Zij hebben dan ook voornamelijk betrekking op het in een vorige campagne laatst berekende jaar. De 
herziene reeksen zijn op een vast tijdstip beschikbaar en vallen samen met de publicatiekalender. 
 
In de rekeningen worden niet alle mogelijke revisies doorgevoerd, maar enkel deze die geen breuk 
veroorzaken in de reeksen. Een uitzondering hierop zijn revisies genoodzaakt door correcties die 
tengevolge van Europese richtlijnen onmiddellijk moeten uitgevoerd worden [bv. richtlijnen 
betreffende de buitensporige (overheids-)tekorten; richtlijnen betreffende de bijdrage aan de eigen 
middelen van de Europese Unie].  
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Lopende revisies, uitgenomen deze ten gevolge van Europese richtlijnen, worden in de jaarrekeningen 
aangebracht tot wanneer de laatste deadline van de rapporteringstabellen verstreken is. De 
rapporteringstabellen en hun deadlines zijn bepaald in het transmissieprogramma voor het ESA 19953. 
De laatste deadline heeft betrekking op de aanbod- en gebruikstabel, nl. t + 36 maanden. Dit betekent 
dat vanaf dit tijdstip geen lopende revisies meer aangebracht worden, en dat het bbp (bruto 
binnenlands product) en het bni (bruto nationaal inkomen) definitief zijn tot de eerstvolgende 
occasionele revisie.  
 
De lopende revisies voor de jaarrekeningen en de kwartaalrekeningen worden gesynchroniseerd. De 
kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor reeds jaaraggregaten werden gepubliceerd worden enkel 
herzien bij de herziening van de jaaraggregaten (oktober). 
 
Occasionele revisies 
 
Voor de periode waarvoor geen lopende revisies meer aangebracht worden kunnen vanzelfsprekend 
ook na het afsluiten van de definitieve rekeningen nieuwe gegevens ter beschikking komen of kunnen 
betere methodes ontwikkeld worden. De herzieningen die hierdoor kunnen ontstaan worden echter pas 
occasioneel doorgevoerd. 
 
Occasionele revisies kunnen ook hun oorsprong vinden in de toepassing van nieuwe concepten (bv. 
het ESR 1995) of gewijzigde classificaties. 
 
Bij de occasionele revisies is er noch een voorafbepaalde regelmaat, noch een vooraf gespecificeerde 
periode waarop de revisie betrekking heeft. Als algemene regel geldt dat occasionele revisies zo ver 
mogelijk terug gaan in de tijd om lange coherente reeksen te behouden. 
 
Alle revisiemogelijkheden, andere dan de lopende, die sinds een vorige occasionele revisie vastgesteld 
werden, worden gezamenlijk doorgevoerd. Dit betekent dat de niveaus van een aantal reeksen 
belangrijke wijzigingen kunnen ondergaan.  
 
De meest recente occasionele herziening in België werd doorgevoerd in 2005. Deze inventaris 
weerspiegelt de situatie na implementatie van deze herziening, d.w.z. de actueel gebruikte bronnen, 
berekeningswijzen en methodologie. In de toekomst zullen revisies doorgevoerd worden conform de 
gemeenschappelijke revisiepolitiek die tussen de Lidstaten en Eurostat zal overeengekomen worden.  
 
De occasionele revisies van de kwartaalrekeningen worden op het zelfde tijdstip doorgevoerd als de 
occasionele revisies voor de jaarrekeningen. 
 

                                                      
3 Annex B - Transmission Programme of National Accounts Data - van de Verordening (EG) Nr. 2223/96 van de Raad 

van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap. 



11. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

1.3.  DE PRODUCTIEBENADERING 

 

1.3.1.  Referentiekader 
 
De raming van het bbp langs de productiezijde steunt in belangrijke mate op het bedrijfsregister dat 
wordt samengesteld door de ADSEI. In deze database zijn alle economische agenten opgenomen die 
actief zijn in België. De basisinformatie voor de aanmaak van dit register wordt geleverd door een 
aantal administraties [BTW, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksregister) die voor hun 
eigen doeleinden partiële bestanden met eenheden beheren (respectievelijk BTW-plichtige 
ondernemingen, ondernemingen-werkgevers en rechtspersonen]. Door koppeling van de 
identificatoren aanwezig in deze bronbestanden bekomt de ADSEI het bedrijfsregister. 
 
Uitgaande van dit register construeert de NBB jaarlijks een 'repertorium' waarin voor alle 
ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen, VZW's4) identificatienummers en karakteristieken 
die relevant zijn voor de nationale rekeningen zijn opgenomen.  
 
De combinatie van de volgende karakteristieken laat toe de ESR 1995-variabelen op een gedetailleerde 
manier te berekenen, en hierbij de meest aangewezen basisbron te selecteren:  
 
- NACE - code (determineert in welke bedrijfstak de eenheid wordt ondergebracht) 
- categorie (determineert welke bron5 wordt gebruikt voor de raming van de activiteit van de 

eenheid) 
- institutionele sectorcode (determineert in welke institutionele sector de eenheid wordt 

opgenomen)6  
- regiocode (deze informatie is van belang voor de regionalisering van de toegevoegde waarde, 

beloning van werknemers, investeringen en werkgelegenheid) 
 
De eenheden van de overheidssector (S.13) zijn gekend via een exhaustieve lijst die jaarlijks wordt 
bijgewerkt. Aangezien de raming van de toegevoegde waarde in de overheidssector steunt op specifiek 
bronnenmateriaal worden voor deze eenheden de aggregaten op een andere manier berekend dan voor 
de marktproducenten.  
 
De toekenning van een sectorcode aan de eenheden opgenomen in het repertorium gebeurt grotendeels 
via een geautomatiseerde procedure. Door combinatie van de NACE-code en de structuur van het 

                                                      
4  De juridische notie Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) is niet relevant voor de op economische criteria gebaseerde 

sectorindeling van het ESR 1995. 
5  cf.1.3.3.1. 
6  Het ESR 1995 voorziet de institutionele sectoren: niet-financiële vennootschappen (S.11), financiële instellingen (S.12), 

overheid (S.13), huishoudens (S.14) en instellingen zonder winstoogmerk (IZW's) ten behoeve van huishoudens (S.15). 
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identificatienummer is het, voor de eenheden die niet tot de overheid behoren, mogelijk de sectorcode 
te bepalen.  
 
De aggregatie van variabelen aanwezig in de verschillende bronbestanden (cf. 1.3.2) gebeurt steeds op 
basis van de karakteristieken (NACE-code, sectorcode, arrondissementscode) opgenomen in het 
repertorium. Deze werkwijze waarborgt dat de resultaten berekend via verschillende bronnen 
onderling vergelijkbaar zijn. De basisaggregaten worden steeds berekend per institutionele sector, 
binnen iedere sector per bedrijfstak en binnen iedere bedrijfstak per arrondissement7. Dit waarborgt 
een volledig geïntegreerde compilatie (berekening, validatie en correctie) van de toegevoegde waarde 
in de nationale en de regionale rekeningen. 
 
 

1.3.2.  Belangrijkste bronnen 
 

1.3.2.1.  Niet-financiële ondernemingen (S.11 en S.14) 
 
Alle relevante bronnen (administratieve data en enquêtegegevens) worden op het niveau van de 
onderneming gestockeerd in een 'ondernemingsdatabase'. Voor een grote vennootschap werkzaam in 
de verwerkende nijverheid beschikken we bijvoorbeeld over de jaarrekening (bedrijfsopbrengsten, 
aankopen van goederen en diensten, bezoldigingen, aanschaffingen van materiële vaste activa, ...), de 
sociale balans (bezoldigingen en werkgelegenheid), de loonmassa zoals deze kan worden afgeleid uit 
de RSZ-aangifte, omzet, aankopen van lopende goederen en diensten en investeringen volgens de 
BTW-aangiften, de industriële productie volgens de aangifte in Prodcom (communautaire enquête 
naar de industriële productie) , de structuurenquêtegegevens en de in- en uitvoergegevens van 
goederen (verzameld door de dienst Buitenlandse handel) en diensten (verzameld door de dienst 
Betalingsbalans). 
 
De berekeningswijze in het ESR 1995 maakt maximaal gebruik van administratieve gegevens. De 
belangrijkste bronnen van administratieve aard zijn de jaarrekeningen neergelegd door de niet-
financiële vennootschappen, de BTW-aangiften van de BTW-plichtige ondernemingen en de RSZ- en 
RSZPPO8-aangiften ingediend door de werkgevers. 
 
Jaarrekeningen 
 
In België moeten vrijwel alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (NV's, BVBA's, 
CV's, ...) hun rekeningen openbaar maken via neerlegging volgens een bij wet vastgelegd 

                                                      
7  Ondernemingen die vestigingen hebben in verschillende arrondissementen worden als 'multi-arrondissementeel' 
 verwerkt (MA). 
8  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
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gestandaardiseerd schema bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het 
jaarrekeningenbestand is dan ook de geprivilegieerde bron voor de raming van de ESR 1995-
aggregaten uit de productie- en primaire inkomensvormingsrekening van de niet-financiële 
vennootschappen.  
 
Grote vennootschappen9 dienen een 'volledig' schema neer te leggen, KMO-vennootschappen mogen 
een 'verkort' schema neerleggen. Deze rapporteringsschema's zijn in feite gegevensextracten uit de 
interne boekhouding van de ondernemingen waarbij grote vennootschappen meer informatie dienen te 
verstrekken dan KMO-vennootschappen. Er werden in totaal 267 000 verkorte schema's en 
18 000 volledige schema's neergelegd voor het boekjaar 2004. 
 
Alle ondernemingen met meer dan 500 000 EUR omzet dienen het 'Minimum Genormaliseerd 
Rekeningenstelsel' te volgen. Dit rekeningenplan (ingevoerd bij Koninklijk Besluit in 1983) is de 
concrete operationele invulling van de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen die dateert van 1975. De boekhoudwetgeving specificeert de inhoud en de waardering 
van de diverse rubrieken uit de balans (activa en passiva) en de resultatenrekening (opbrengsten en 
kosten). Op deze manier kan het boekhoudkundig rekeningenplan vertaald worden naar de indeling 
van de transacties volgens het ESR 1995. 
 
Het gebruik van jaarrekeningeninformatie levert evidente voordelen op: 
 
- de 'primaire input' van de nationale rekeningen wordt opgesteld volgens concepten die relevant 

zijn voor, en gekend zijn door, de ondernemingen-aangevers (commerciële boekhouding); 
 Deze informatie is gestandaardiseerd en kan worden getransformeerd in de door de nationale 

rekeningen voorgeschreven concepten (ESR 1995-aggregaten); 
- in de meeste bedrijfstakken is de dekking van het jaarrekeningenbestand vrij groot en dient slechts 

een klein deel van de totale toegevoegde waarde te worden geraamd via andere bronnen 
(structuurenquête, BTW-omzet of RSZ-loonmassa); 

- de 'formele' kwaliteit van de jaarrekeningen is gegarandeerd vermits deze moeten voldoen aan een 
aantal controles voorzien in de wet (sinds 1991): het betreft rekenkundige en logische controles op 
de gegevens vermeld in de balans, de resultatenrekening en de toelichting; 

- de afhankelijkheid van enquêtegegevens voor de raming van de belangrijkste aggregaten is vrij 
beperkt; hierdoor kan ook de administratieve last op de ondernemingen enigszins worden beperkt; 

- dezelfde bron wordt gebruikt in de productieoptiek (raming toegevoegde waarde) en in de 
bestedingsoptiek (raming investeringen); 

                                                      
9  Een onderneming wordt door de vennootschapswet als groot beschouwd indien: a) haar gemiddeld personeelsbestand op 

jaarbasis meer dan 100 bedraagt of b) zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt: b1) jaargemiddelde van 
het personeelsbestand: 50, b2) jaaromzet (exclusief btw): 7.300.000 EUR, b3) balanstotaal: 3.650.000 EUR. Een 
onderneming met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die niet aan deze criteria voldoet behoort tot de KMO-
vennootschappen (kleine en middelgrote ondernemingen).  
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- de opmaak van vermogensbalansen (en de integratie van de reële en de financiële rekeningen) zal 
in de toekomst vergemakkelijkt worden door het gebruik van dezelfde bronnen. 

 
BTW-aangiften 
 
De activiteit van de meeste niet-financiële ondernemingen (levering van goederen en prestatie van 
diensten) valt onder het regime van de BTW. Slechts een beperkt aantal activiteiten zijn vrijgesteld 
van BTW (juridische diensten, medische diensten, verhuur van onroerende goederen, ...). 
 
Afhankelijk van hun grootte dienen alle ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen, VZW's) die 
in het toepassingsveld van de BTW vallen een maandelijkse (jaaromzet > 1 miljoen EUR) of een 
driemaandelijkse BTW-aangifte (jaaromzet < 1 miljoen EUR) te doen. Op basis hiervan bepaalt de 
fiscale administratie haar vordering of schuld uit hoofde van de BTW t.o.v. de betrokken 
onderneming. 
 
Uit de BTW-aangiften kunnen de omzet (proxy voor P.1), de lopende aankopen van goederen en 
diensten (proxy voor P.2) en de aankopen van investeringsgoederen (proxy voor P.51) worden 
afgeleid. De informatie betreffende omzet en lopende aankopen wordt in de meeste bedrijfstakken 
gebruikt voor de raming van de toegevoegde waarde van de BTW-plichtige eenheden gesectoriseerd in 
S.14, en voor de bijschatting van de activiteit van de vennootschappen waarvoor geen (bruikbare) 
jaarrekeningen of structuurenquêtes beschikbaar zijn. 
 
Voordelen van het gebruik van BTW-gegevens zijn de grote dekking, de snelle beschikbaarheid en de 
behoorlijke kwaliteit. 
 
RSZ- en RSZPPO -aangiften 
 
Alle in België gevestigde werkgevers dienen per kwartaal een aangifte in te dienen bij de administratie 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)10 of bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)11. Op basis hiervan worden de verschuldigde 
sociale bijdragen berekend. De informatie vermeld in deze aangiften laat toe de beloning van 
werknemers (D.1) te berekenen. 
 
De loonmassa wordt gebruikt om, in sommige dienstverlenende bedrijfstakken, de toegevoegde 
waarde bij te schatten van vennootschappen zonder (bruikbare) jaarrekeningen of structuurenquête en 
van VZW's gesectoriseerd in S.11. Voor niet-markt-VZW's (S.15) is de RSZ de belangrijkste bron 
voor de raming van de toegevoegde waarde. 
 

                                                      
10 Wet van 27 juni 1969, en KB van 28 november 1969. 
11 Wet van 1 augustus 1985, en KB van 25 oktober 1985 en 15 juli 1986. 
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1.3.2.2.  Financiële ondernemingen en overheid (S.12 en S.13) 
 
De financiële instellingen (S.12) gebruiken specifieke boekhoudkundige rapporteringsschema's die 
vertaald worden naar de aggregaten uit de nationale rekeningen. De berekeningen gebeuren per 
subsector (S.121 tot S.125) omdat het beschikbare boekhoudkundige basismateriaal sterk afwijkt 
tussen de verschillende soorten instellingen [bijvoorbeeld tussen kredietinstellingen (S.122) en 
verzekeringsmaatschappijen (S.125)]. De financiële hulpbedrijven (S.124) leggen hetzelfde type 
schema neer als de niet-financiële ondernemingen. 
 
De boekhoudkundige informatie verstrekt door de financiële instellingen wordt gecontroleerd in de 
dienst Financiële en economische statistieken . Deze is van hoge kwaliteit en quasi exhaustief. 
 
De raming van de toegevoegde waarde van de overheid gebeurt eveneens per subsector (S.1311 tot 
S.1314) en steunt in hoofdzaak op informatie uit de overheidsrekeningen en begrotingen. 
 

1.3.2.3.  IZW's ten behoeve van de huishoudens (S.15) 
 
De toegevoegde waarde van de niet-markt VZW's wordt geraamd via een combinatie van 
administratieve gegevens (RSZ-loonmassa) en enquêtegegevens. Sinds enkele jaren wordt er, voor de 
behoeften van de nationale rekeningen, een specifieke enquête gevoerd bij de VZW's. 
 
 

1.3.3.  Berekening van de toegevoegde waarde bij de niet-financiële ondernemingen (S.11) 
 
De berekening gebeurt in twee fasen: 
 
- opmaak van een productierekening en primaire inkomensvormingsrekening per bedrijfstak 

(NACE 3 of 4 digit) en arrondissement volgens administratieve/bedrijfseconomische concepten; 
- optelling van de nationale bedragen naar een bovenliggend aggregatieniveau (SUT-bedrijfstakken) 

en transformatie naar concepten en waarderingsmethodes van de nationale rekeningen 
(ESR 1995). 

 
De validatie en correcties in fase 1 gebeuren per bedrijfstak en arrondissement. 
 
Het is belangrijk te benadrukken dat de productie- en inkomensoptiek simultaan en op een 
geïntegreerde manier worden geraamd. Op deze manier wordt de consistentie tussen de toegevoegde 
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waarde en haar componenten (D.1, D.29, D.39 en B.2g) reeds van bij het begin van de berekeningen 
bewaakt. 
 

1.3.3.1.  Berekening 'administratieve' aggregaten  
 
In de eerste fase worden, via de karakteristieken die in het repertorium opgeslagen zijn, de 
administratieve aggregaten berekend. De controles en correcties gebeuren per 
bedrijfstak/arrondissement. 
 
1.3.3.1.1. Niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
De berekening gebeurt op NACE 3- of 4-digitniveau door optelling van de resultaten van de 
onderliggende subpopulaties (categorieën): 
 
 

categorie omschrijving 

A1 grote ondernemingen met een jaarrekening 'volledig schema' 

A2  grote ondernemingen zonder (bruikbare)12 jaarrekening 

B1  KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen vermeld en brutomarge > 0 

B2 KMO's met een verkort schema zonder omzet en aankopen en brutomarge > 0 

C1 KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen vermeld en brutomarge > 0 

C2 KMO's met een verkort schema zonder omzet en aankopen en brutomarge < 0 

B3 KMO's zonder (bruikbare) jaarrekening 

H VZW's gesectoriseerd in S.11 

 
 

A1) Grote ondernemingen met een jaarrekening volgens het 'volledig schema' 
 
Voor de grote ondernemingen van categorie A1 zijn alle relevante variabelen beschikbaar: 

                                                      
12  Een jaarrekening wordt als 'bruikbaar' (voor verdere statistische verwerking) beschouwd als: 
 (a) het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar of 
 (b) het boekjaar minstens 3/4 van het kalenderjaar dekt (en een periode van 12 maanden beslaat) of 
 (c) boekjaargegevens van opeenvolgende jaarrekeningen kunnen worden geprorateerd tot kalenderjaargegevens.  
 In gevallen (a) en (b) wordt gewerkt met de oorspronkelijke gegevens, in geval (c) met de geprorateerde gegevens. 

Vennootschappen met een 'niet bruikbare' jaarrekening worden op dezelfde manier behandeld als vennootschappen 
zonder jaarrekening.  
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Bedrijfsopbrengsten 
 

code jaarrekening omschrijving 

70 omzet 

71 voorraadwijziging geproduceerde goederen (toename +, 
afname -) 

72 zelf geproduceerde vaste activa 

74 andere bedrijfsopbrengsten 

   740 bedrijfssubsidies 

   741/9 diverse andere bedrijfsopbrengsten13 

 
Bedrijfskosten 
 

code jaarrekening omschrijving 

60 verbruikte handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen  

   600/8 aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen 

   609 voorraadwijzigingen aangekochte goederen (toename -, afname 
+) 

61 aankopen diensten en diverse goederen (niet geboekt in 600/8)  

62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

64 andere bedrijfskosten 

   640 bedrijfsbelastingen 

   641/8 diverse andere bedrijfskosten 

 
Hieruit kunnen volgende 'bedrijfseconomische'14 aggregaten worden afgeleid: 
 

aggregaat code jaarrekening 

productie 70 + 71 +72 + 74 - 740 

intermediair verbruik 60 + 61 + 641/8 

bruto toegevoegde waarde 70 + 71 + 72 + 74 -740 -60 -61 -641/8 

personeelskosten 62 

netto bedrijfsbelastingen 640-740 

bruto exploitatieoverschot 70 + 71 +72 + 74 - 60 - 61- 62 - 640/8 

 
 

                                                      
13  741/9 betekent de som van rekeningen 741 tot 749. 
14  Dit zijn intermediaire aggregaten/saldi die in deze fase nog volledig in overeenstemming zijn met de conventies en 

waarderingsregels van de bedrijfsboekhouding zoals deze gespecificeerd werden in de boekhoudwetgeving. 



18. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

A2) Grote ondernemingen zonder (bruikbare) jaarrekening 
 
Voor de grote ondernemingen die behoren tot categorie A2 beschikken we over de omzet (en de 
aankopen) volgens de BTW-aangiften en de lonen berekend uit het RSZ-bestand15. De loongegevens 
worden als dusdanig overgenomen. De overige rubrieken worden bijgeschat hetzij via de omzet (dit is 
het geval in de meerderheid van de bedrijfstakken) hetzij via de lonen (dit is het geval in een aantal 
dienstverlenende bedrijfstakken)16. 
 

B) KMO-vennootschappen 
 
Voor KMO-vennootschappen beschikken we over minder gedetailleerde informatie: 
 

code jaarrekening omschrijving 

70 omzet (facultatieve informatie) 

60/61 600/8 + 609 +61 = verbruik van goederen en diensten (facultatieve 

informatie) 

62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

640/8 640 + 641/8 (andere bedrijfskosten incl. bedrijfsbelastingen)  

70/61 brutomarge = 70 +71 + 72 + 74 - 60 - 61 > 0  

61/70 brutomarge = 70 + 71 + 72 + 74 - 60 - 61 < 0  

 
Voor de KMO's met een verkort schema waarin omzet en aankopen vermeld zijn (populatie B1 en C1 
resp. met een positieve en negatieve brutomarge) kennen we de belangrijkste rubrieken (met name de 
omzet en het verbruik van goederen en diensten). De ontbrekende rubrieken worden afgeleid uit de 
bekende rubrieken of bijgeschat op basis van structuurcoëfficiënten gekend voor de grote 
ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak. 
 
De omzet en de aankopen van de KMO's met een verkort schema die deze informatie niet vermelden 
(populatie B2 en C2 resp. met een positieve en negatieve brutomarge) worden bijgeschat. 
 
De omzet en de aankopen van B2 worden bekomen door de bedragen B1 te vermenigvuldigen met de 
verhouding brutomarge B2/brutomarge B1 (extrapolatie van omzet en aankopen via de brutomarge). 
 
De omzet van C2 wordt geput uit de BTW-gegevens en de aankopen worden afgeleid per saldo 
(toegevoegde waarde is gekend). De lonen vermeld in de jaarrekeningen worden overgenomen. 
 

                                                      
15  Inclusief de RSZPPO-lonen in een beperkt aantal bedrijfstakken. 
16  De structuur van A1 wordt overgeplaatst naar A2 gebruik makend van de verhouding BTW-omzet A2/jaarrekening-

omzet A1, of van de verhouding RSZ-lonen A2/jaarrekeninglonen A1. 
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De gegevens voor de KMO's zonder (bruikbare) jaarrekening (populatie B3), en voor de VZW's 
gesectoriseerd in S.11 (populatie H), worden geraamd hetzij via de BTW-omzet, hetzij via de RSZ-
lonen op basis van de structuur van B1 + B2 + C1 + C2. De RSZ-lonen berekend voor deze 
categorieën worden als dusdanig overgenomen.  
 
De populaties A2, B3 en H waarvoor geen jaarrekeningen beschikbaar zijn en waarvan de activiteit 
moet worden bijgeschat via andere bronnen vertegenwoordigen slechts ongeveer 12 pct. van de totale 
toegevoegde waarde van S.11. 
 
1.3.3.1.2. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid opgenomen in de sector huishoudens (S.14) 

 
Deze eenheden zijn opgenomen in categorie B3 (kleine ondernemingen zonder jaarrekening). 
 
Afhankelijk van de activiteit worden voor de raming van de toegevoegde waarde (en het gemengd 
inkomen) van de zelfstandigen verschillende bronnen gebruikt. 
 
De berekeningen voor de landbouw, bosbouw en visserij maken gebruik van bronnen die specifiek zijn 
voor deze bedrijfstakken. 
 
Voor BTW-plichtige zelfstandigen wordt de toegevoegde waarde geraamd via de BTW-aangiften. 
 
Voor de niet BTW-plichtige zelfstandigen en de bedrijfsleiders (bestuurders en zaakvoerders) wordt 
gebruik gemaakt van de aangiften in de personenbelasting. Nadeel van deze bron is dat de definitieve 
gegevens slechts laat beschikbaar komen (einde t+2 beschikt men over definitieve gegevens over 
inkomstenjaar t). Voor de medische beroepen wordt bijkomend beroep gedaan op de RIZIV-
gegevens17. Deze berekeningen gebeuren momenteel nog buiten het repertorium.  
 
De woningdiensten (reële en toegerekende huur) worden geraamd volgens een stratificatiemethode die 
voorgeschreven wordt door een beschikking van de Europese Unie. Voor het basisjaar (2001) levert de 
PSBH-enquête de huurbedragen voor de verschillende categorieën van woningen op. Het 
(gestratifieerd) woningenbestand voor dit jaar wordt samengesteld op basis van de (10-jaarlijkse) 
socio-economische enquête. Vermenigvuldiging van prijzen (huren) met hoeveelheden (woningen per 
stratum) levert de totale output van woningdiensten op. 
 
De toegevoegde waarde van de particuliere huishoudens met werknemers (NACE 95) valt samen met 
de door gezinnen aan werksters, tuinmannen, kuisvrouwen enz. betaalde lonen. Vermits de meeste van 
deze diensten 'in het zwart' worden geleverd kan hier weinig of niet worden gesteund op officiële 
bronnen. De raming steunt op informatie vervat in de PSBH-enquête. 

                                                      
17  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen. 
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1.3.3.2. Transformatie van bedrijfseconomische aggregaten naar aggregaten nationale rekeningen 
 
1.3.3.2.1. Niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
In de eerste fase werden de administratieve aggregaten berekend per bedrijfstak (NACE 3/4), categorie 
en arrondissement. Door te aggregeren over categorieën en arrondissementen bekomt men nationale 
cijfers op NACE 3/4. Deze tussenresultaten worden vervolgens opgeteld naar een hoger 
aggregatieniveau (120 SUT-bedrijfstakken). 
 
Per SUT-bedrijfstak (en afzonderlijk voor S.11 en S.14) worden in de tweede fase de 
bedrijfseconomische variabelen omgezet in de ESR 1995-aggregaten. Per saldo resulteren hieruit ook 
de bruto toegevoegde waarde (B.1g) en het bruto exploitatieoverschot (B.2g). 
 
bedrijfseconomische aggregaten correcties/ 

herclassificaties 
aggregaten ESR 1995  

70+71+72+74-740  → output P.1 
600/8 + 609 + 61 + 641/8  → intermediair verbruik P.2 
62  → beloning van werknemers D.1 
640  → niet-productgebonden 

belastingen op productie 
D.29 

740 → niet-productgebonden 
subsidies 

D.39 

 
De meeste correcties en herclassificaties hebben een tegenboeking; deze kan binnen of buiten de 
exploitatierekening vallen. Op die manier wordt de budgetidentiteit op het niveau van de 
sectorrekening bewaard. 
 
De informatie nodig om deze correcties te berekenen is beschikbaar hetzij in de jaarrekeningen, hetzij 
in de structuurenquête, hetzij als exogene data in de rekeningen S.13 (productgebonden en niet 
productgebonden belastingen en subsidies) en S.12 (ontvangen verzekeringspremies en betaalde 
schade-uitkeringen). 
 
1.3.3.2.2. Huishoudens (S.14) 
 
Ook voor de zelfstandige ondernemingen worden de administratieve aggregaten omgezet in 
ESR 1995-aggregaten. Vermits we voor de zelfstandigen over veel minder informatie beschikken 
worden enkel correcties berekend uit hoofde van handelsgoederen, bankkosten, verzekeringspremies, 
fooien en zwarte economie.  
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Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende correcties voor S.11 en S.14. De tabel 
geeft ook de impact op de toegevoegde waarde weer voor het jaar 2003. Het bbp in 2003 bedroeg 
274 658 mln. euro. 
 
Transformatie van bedrijfseconomische aggregaten 
naar ESR 1995-aggregaten in S.11 en S.14 
Impact op bruto toegevoegde waarde      
(2003, in mln. euro's)  nr. S.11 S.14 S.11 S.14 

Toegevoegde waarde volgens administratieve concepten       142 853,1 18 480,2
Correcties zonder impact op de bruto toegevoegde waarde (B.1g)           
eliminatie van aangekochte handelsgoederen uit omzet en aankopen (d) X X 0 0
eliminatie van aangekochte onroerende goederen bestemd voor  
wederverkoop uit omzet en aankopen (s) X   0  
overboeking van ontvangen rentesubsidies van financiële  
opbrengsten naar exploitatiesubsidies (n) X   0  
brutering van maakloonwerk (ac) X   0  
correcties in aankopen en omzet niet uit hoofde van handels- 
goederen (veilingen, kansspelen, energie) (z) X   0  
overboeking van voorraadwijzigingen en zelf geproduceerde  
investeringsgoederen naar omzet (t) X   0  
alignering van lonen uit jaarrekeningen op ESR 1995-loonmassa (b) X X 0 0
Correcties met impact op de bruto toegevoegde waarde (B.1g)         
eliminatie produkgebonden belastingen en niet-aftrekbare BTW 
 uit rekening 'bedrijfsbelastingen' (a) X   -72,2  
overboeking kortingen voor contante betaling van financiële 
 resultaten naar omzet en aankopen (c) X   -22,3  
eliminatie van courante meer-en minderwaarden uit overige  
bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten (e) X   -311,0  
eliminatie van ontvangen en betaalde huur van terreinen uit  
omzet en aankopen (f) X   119,3  
eliminatie van zelf ontwikkelde R&D uit P.1 en overboeking van 
 aangekochte R&D-investeringen naar P.2 (g) X   -2 071,2  
eliminatie van giften uit aankopen (h) X   135,5  
activering van aangekochte en zelf ontwikkelde software (i) X   1 903,8  
overboeking van geactiveerde oprichtingskosten naar intermediair 
 verbruik (j) X   -78,0  
overboeking van sommige bankkosten van financiële kosten naar  
aankopen van diensten (k) X X -1 045,4 -22,4
eliminatie van transfergedeelte van betaalde schadeverzekerings- 
premies uit aankopen (l) X X 946,0 369,8
eliminatie van ontvangen schadeverzekeringsuitkeringen uit  
andere bedrijfsopbrengsten (m) X   -549,2   
eliminatie van accijnzen uit aankopen, bedrijfsbelastingen en omzet  (o1) X   -2 390,0   
eliminatie van belasting op omzet in de farmaceutische nijverheid uit  
bedrijfsbelastingen en omzet (o2) X   -127,7   
eliminatie van niet productgebonden belastingen geboekt in de omzet (o3) X   -59,0   
overboeking van productgebonden belastingen geboekt in  
bedrijfsbelastingen naar omzet (o4) X   374,2   
zelf geproduceerde lonen in natura (ophoging van omzet) (p1) X X 54,9 5,7
aangekochte lonen in natura (eliminatie uit aankopen) (p2) X   701,8   
opname van betaalde fooien in de omzet en in de lonen (q) X X 289,2 107,1
overboeking van betaalde tantièmes van uit te keren winst naar  
aankopen van diensten (r) X   -508,8   
eliminatie van toegevoegde waarde geproduceerd in het buitenland (v) X   -1 393,7   
eliminatie waarderingsverschillen op voorraden (w) X   -34,7   
toevoegingen (ziekenhuizen, originelen, woningdiensten, eigen  
woningen, diensten huispersoneel) (x1) X X 7 344,9 21 326,1
toevoegingen (professionele huren) (x2)   X   1 023,2
ophoging voor zwartwerk (y) X X 5 870,6 4 258,4
wegwerken verschil tussen betaalde en ontvangen D.29/D.39 
 en verzekeringspremies (aa) X   -950,3 0,0
arbitrage tussen productie-en bestedingsoptiek (ad) X X -53,7 0,0
toewijzing intermediair verbruik van IGDFI naar bedrijfstakken IGDFI X X -2 678,0 -2 503,9
Totaal correcties       5 395,0 24 564,0
Toegevoegde waarde volgens ESR 1995       148 248,1 43 044,2
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1.3.4.  Berekening van de toegevoegde waarde bij de andere producenten 
 

1.3.4.1.  Financiële instellingen (S.12) 
 
De specifieke boekhoudkundige staten van de kredietinstellingen leveren exhaustieve informatie 
waaruit, na enkele correcties, de variabelen van het ESR 1995 kunnen berekend worden. De correcties 
om de inhoud van de gerapporteerde variabelen in overeenstemming te brengen met de variabelen van 
het ESR 1995, worden berekend op basis van informatie uit de structuurenquête voor de 
kredietinstellingen. 
 
De berekeningsmethode voor de diverse kredietinstellingen en overige financiële instellingen wordt op 
een gedetailleerd niveau van de NACE uitgevoerd, en is daardoor zeer gediversifieerd.  
 
Ook voor het verzekeringswezen zijn gestandaardiseerde, en door officiële instanties geverifieerde, 
rapporteringsschema's beschikbaar, waaruit via de informatie uit de structuurenquête voor de 
verzekeringsmaatschappijen, de aggregaten volgens de concepten van het ESR 1995 kunnen berekend 
worden. 
 

1.3.4.2.  Niet-marktbedrijfstakken 
 
1.3.4.2.1.  Overheid (S.13) 
 
De output van de niet-marktproducenten wordt berekend als de som van de productiekosten: 
intermediair verbruik (P.2) + beloning van werknemers (D.1) + verbruik van vaste activa (K.1) + niet-
productgebonden belastingen op productie (D.29) - niet-productgebonden subsidies (D.39). 
 
Voor de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten is de berekening van bovengenoemde 
variabelen gebaseerd op informatie uit de economische indeling van de uitgaven en ontvangsten. De 
classificaties in deze overheidsrekeningen sluiten zo dicht mogelijk aan bij de concepten van de 
nationale rekeningen, waardoor de variabelen van het ESR 1995 op een gestandaardiseerde manier uit 
de brongegevens kunnen worden berekend. 
 
Voor de lagere overheid worden de brongegevens verzameld via peilingen, en daarna naar concepten 
van de nationale rekeningen getransformeerd. 
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1.3.4.2.2.  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.15) 
 
De berekening van de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken die behoren tot deze sector gebeurt 
door exhaustieve gegevens over de beloning van de werknemers, die uit diverse bronnen afkomstig 
zijn, te combineren met gegevens uit de structuurenquête voor de VZW's. Uit de structuurenquête 
worden voor een aantal producenten de proporties tussen enerzijds D.1 en anderzijds P.2, K.1, D.29 en 
D.39 afgeleid. Deze structuurcoëfficiënten worden toegepast op de beloning van de werknemers om 
per bedrijfstak de output en het intermediair verbruik te berekenen.  
 
 

1.3.5.  Besluit 
 
De productiebenadering steunt in belangrijke mate op directe ramingsmethodes gezien de ruime 
beschikbaarheid van informatie van boekhoudkundige en fiscale aard. 
 
De berekeningen gebeuren in niveau, met uitzondering van de productie van woningdiensten. Voor de 
huren wordt de waarde van een basisjaar (2001) geëxtrapoleerd met prijs- en volume-indices.  
 
De exhaustiviteit van de raming is gewaarborgd door de algemene werkwijze: gebruik van het 
bedrijfsregister waarin alle (officieel geregistreerde) ondernemingen - vennootschappen, VZW's, 
zelfstandigen, zijn opgenomen. 
 
Er wordt een bijschatting gemaakt voor de zwarte economie voor S.11 en S.14.  
 
Exhaustiviteit van het bbp wordt ook bekomen door de ESR 1995-definities correct toe te passen. In 
de productieoptiek wordt dit gerealiseerd door een gedetailleerde raming van alle overgangs-
componenten tussen de administratieve aggregaten en de aggregaten volgens het ESR 1995. 
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1.4.  DE INKOMENSBENADERING 

 

1.4.1.  Referentiekader en belangrijkste bronnen 
 
Er wordt in België geen onafhankelijke raming gemaakt van het bbp volgens de inkomensoptiek. De 
raming van de toegevoegde waarde in basisprijzen en haar inkomenscomponenten, beloning van 
werknemers (D.1), netto niet productgebonden belastingen (D.29-D.39), bruto exploitatieover-
schot/gemengd inkomen (B.2g/B.3g), gebeurt immers simultaan waarbij B.2g+B.3g bepaald wordt als 
saldo. 
 
De beloning van de werknemers (D.1) wordt geraamd door het gecombineerde gebruik van 
boekhoudkundige informatie (jaarrekeningen en sociale balans, specifieke boekhoudstaten voor de 
financiële sector, rekeningen overheid) en informatie inzake betaalde sociale bijdragen (RSZ- en 
RSZPPO-bestand). 
 
De totalen voor D.29 en D.39 zijn gekend via de overheidsrekening en de rekening buitenland. Deze 
totalen worden verdeeld over sectoren en bedrijfstakken rekening houdend met de aard van de 
belastingen en subsidies. 
 
 

1.4.2.  Berekening 
 

1.4.2.1.  Beloning van werknemers 
 
Eerst wordt uit diverse bronnen de totale beloning van werknemers (D.1) berekend, daarna worden 
(gedeeltelijk via andere bronnen) de lonen (D.11), de werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
(D.121) en de toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers (D.122) berekend.  
 
Berekening van de totale beloning van werknemers (D.1) per bedrijfstak 
 
De beloning van werknemers (D.1) omvat de totale vergoeding, in geld of in natura, die door een 
werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die tijdens de verslagperiode is verricht. 
 
De totale beloning van werknemers wordt berekend per sector en binnen elke sector per bedrijfstak. 
Per sector kan de werkwijze enigszins verschillend zijn. Alle verdelingen gebeuren op het niveau 
SUT-bedrijfstak (of, indien mogelijk, op het niveau NACE waaruit de SUT-bedrijfstak is 
samengesteld). 
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De sociale balans (S.11), de boekhoudstaten van de financiële instellingen (S.12) en de RSZ-gegevens 
(S.14 en S.15) vormen het uitgangspunt voor het ramen van de beloning volgens het ESR 1995. Enkel 
voor de sector van de overheid (S.13) wordt hiervan niet onmiddellijk gebruik gemaakt; daar zijn de 
budgetten van de diverse overheidsniveaus de basisbron. Bovendien biedt de RSZ hier slechts partieel 
informatie. De provinciale en lokale overheden rapporteren aan de RSZPPO. 
 

a) Niet-financiële vennootschappen (S.11)18 
 
Voor vennootschappen die een jaarrekening neerleggen waarvan het boekjaar samenvalt met het 
kalenderjaar en waarvoor ook een sociale balans beschikbaar is wordt de sociale balans gebruikt als 
bron voor de beloning van werknemers volgens het ESR 1995 (D.1). 
 
Voor vennootschappen die een jaarrekening neerleggen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het 
kalenderjaar, of die geen jaarrekening/sociale balans neerleggen, wordt de RSZ gebruikt als bron voor 
de raming van D.1. 
 
De RSZ levert informatie over de loonmassa per individuele onderneming. Het betreft hier alle 
elementen van de brutolonen en -salarissen waarop sociale bijdragen worden betaald evenals de 
sociale bijdragen zelf (opgesplitst naar werknemersbijdragen – die reeds opgenomen zijn in de 
brutolonen en -salarissen – en werkgeversbijdragen). Op bepaalde elementen van de beloning dienen 
echter geen sociale bijdragen betaald te worden. De loonmassa volgens de RSZ is bijgevolg 
onvolledig vanuit het standpunt van de nationale rekeningen en moet opgehoogd worden. 
 
Door vergelijking van de loonmassa volgens de RSZ enerzijds en volgens de sociale balans anderzijds 
voor ondernemingen die in beide bronnen voorkomen, worden per bedrijfstak coëfficiënten berekend 
waarmee de RSZ-loonmassa dient te worden opgehoogd. Naargelang het gaat over grote of kleine 
bedrijven worden er afzonderlijke coëfficiënten berekend. De ophoging gebeurt dan per onderneming. 
Groepering van de loonmassa van alle ondernemingen met dezelfde hoofdactiviteit geeft de beloning 
van de werknemers per bedrijfstak. 
 
Daarna worden nog volgende elementen, die niet opgenomen zijn in de loonmassa volgens de RSZ of 
de jaarrekeningen, toegevoegd: 
 
− de loonmassa van de zeelieden en de mijnwerkers (aangesloten bij respectievelijk de Hulp- en 

voorzorgskas voor zeevarenden en het Nationaal pensioenfonds der mijnwerkers; deze laatste is 
sedert 01/01/1999 overgenomen door de RSZ); 

− de beloning van de gevangenen volgens de budgetten van de Regie van de gevangenisarbeid; 

                                                      
18  Dezelfde benadering wordt ook gevolgd voor de sectoren S.123 en S.124. 
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− de beloning van de ondernemingen aangesloten bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale 
zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten); 

− lonen in natura (sociale balans, rubriek "voordelen bovenop het loon"); 
− het persoonlijke gebruik van een firmawagen (vanaf 1997 is er een sociale bijdrage op dit 

voordeel, aan de hand waarvan het voordeel zelf geraamd kan worden); 
− fooien (berekend als percentage van de omzet); 
− het aandeel van werknemers in de winst (rubriek in de jaarrekening) 
− lonen uitbetaald in het zwart (berekend als percentage van de toegevoegde waarde "in het zwart"in 

S.11). 
 

b) Financiële instellingen (S.12) 
 
Voor de monetaire financiële instellingen (S.121 en S.122) en voor de subsector van de 
verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen (S.125) wordt de loonmassa berekend per individuele 
onderneming op basis van jaarrekeningeninformatie. 
 
De loonmassa van de overige financiële intermediairs (S.123) en de financiële hulpbedrijven (S.124) 
wordt berekend door een gecombineerd gebruik van de sociale balans en de RSZ (cf. S.11) 
 

c) Overheid (S.13) 
 
De beloning van werknemers wordt berekend aan de hand van informatie uit de overheidsrekeningen 
en -budgetten. Voor de loonmassa van werknemers bij universiteiten wordt de RSZ-loonmassa 
gebruikt. Er is een opsplitsing per subsector en binnen elke subsector per bedrijfstak. De volgende 
subsectoren worden onderscheiden: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lagere 
overheid (provincies, gemeenten en OCMW’s) en de verplichte sociale verzekering.  
 

d) Huishoudens (S.14) 
 
De ondernemingen-natuurlijke personen in S.14 die werkgever zijn betalen lonen uit. De loonmassa 
volgens de RSZ wordt overgenomen. Volgende elementen worden eraan toegevoegd: premies voor 
arbeidsongevallen (op basis van percentages per bedrijfstak afgeleid uit de vierjaarlijkse 
arbeidskostenenquête van de ADSEI), fooien (berekend als percentage van de omzet in bepaalde 
takken), de beloning voor de bedrijfstak "huishoudens met personeel" (slechts partieel aangegeven bij 
de RSZ) en lonen uitbetaald in het zwart (forfaitair bepaald als 5 pct. van de officieel aangegeven 
lonen). 
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e) Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15) 
 
Op het niveau van het Rijk wordt de loonmassa volgens de RSZ overgenomen en aangevuld met 
verzekeringspremies tegen arbeidsongevallen, toegerekende werkgeversbijdragen19 (bron: 
structuurenquête van de instellingen zonder winstoogmerk), de beloning van personen die werken in 
het kader van een precair arbeidsstatuut en de beloning van religieuzen. 
 
Verdeling van de beloning van de werknemers in lonen (D.11) en sociale premies (D.12) 
 
De totalen van de werkelijke sociale premies (D.121) worden bepaald in het kader van de rekeningen 
van de overheid (S.13) en van de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125). De 
toegerekende sociale premies (D.122) worden berekend aan de hand van de resultaten van de 
vierjaarlijkse EEG-enquête betreffende het niveau en de structuur van de loonkosten.  
 
Zodra de sociale premies (D.121 en D.122) berekend zijn, worden de brutolonen en wedden (D.11) 
verkregen door van de beloningen (D.1) de sociale premies (D.121+D.122) af te trekken. 
 

1.4.2.2. De belastingen op productie en invoer, en de subsidies 
 
1.4.2.2.1. De belastingen op productie en invoer (D.2) 
 
Deze belastingen worden geheven op de productie en de invoer van goederen en diensten of op het 
gebruik van productiefactoren. Ze zijn dus verschuldigd ongeacht of er al dan niet bedrijfswinsten 
worden gemaakt. 
 
Als bron worden de inningen gebruikt. De registratiemethode is die van de "getransactionaliseerde 
kasmethode": de kasontvangsten worden aangepast in de tijd, om te garanderen dat de desbetreffende 
bedragen worden toegerekend aan de periode waarin de activiteit die aanleiding heeft gegeven tot de 
belastingschuld, heeft plaatsgevonden. Deze aanpassing is gebaseerd op de wettelijke termijn die 
verloopt tussen de datum van de storting en de periode waarvoor de storting wordt verricht. 
 
De belastingen op productie en invoer die worden doorgestort aan de Instellingen van de Europese 
Unie (S.212) worden eveneens in aanmerking genomen, hoewel ze niet via de rekeningen van de 
overheid (S.13) gaan. 
 
De belastingen op productie en invoer (D.2) worden eerst als totaal berekend. Vervolgens worden ze 
uitgesplitst in productgebonden belastingen (D.21) en niet-productgebonden belastingen op 

                                                      
19  Dit zijn sociale uitkeringen die de werkgever rechtstreeks aan zijn huidige of voormalige werknemers betaalt (bijv.: 

extralegale kinderbijslag). 
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productie (D.29) op basis van de inventaris van de verschillende bestaande belastingen. De meeste 
daarvan hebben betrekking op producten. De inhoud van rubriek D.29 omvat dus enkel belastingen die 
voldoen aan de voorgestelde definitie, evenals een saldo van activiteitsgebonden belastingen, die 
voornamelijk door de gemeenten worden geïnd. 
 
1.4.2.2.2. De subsidies (D.3) 

 

Subsidies zijn niet-contractuele overdrachten die (hoofdzakelijk) worden toegekend aan 
marktgebonden bedrijfstakken door de overheid (S.13) of door de Instellingen van de Europese Unie 
(S.212). Deze subsidies kunnen hetzij productgebonden subsidies (D.31) zijn die worden uitgekeerd 
voor producten teneinde de prijzen ervan op de markt te verlagen, of niet-productgebonden subsidies 
(D.39) die bijvoorbeeld worden verleend om de werkgelegenheid te ondersteunen. Het dekken van 
jaarlijkse verliezen wordt eveneens beschouwd als een uitkering van subsidies. 
 

Subsidies komen overeen met negatieve belastingen op de productie, aangezien ze een invloed op het 
exploitatieoverschot uitoefenen die tegengesteld is aan die van de belastingen op productie. 
 

Als bron wordt een boekhouding in ordonnanceringen gebruikt. Net als de belastingen op productie en 
invoer (D.2), worden de subsidies (D.3) eerst als totaal berekend, waarna ze worden ingedeeld in 
enerzijds productgebonden subsidies (D.31), die hoofdzakelijk betrekking hebben op de subsidies aan 
de openbare instellingen (NMBS, De Post, ...) en de Europese subsidies verleend uit hoofde van het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid en, anderzijds, de niet-productgebonden subsidies (D.39), die 
bestaan uit rentesubsidies en voornamelijk subsidies ter ondersteuning van de werkgelegenheid. 
 

1.4.2.3.  Verbruik van vaste activa (K.1) 

 
Overheid 
 

Aangezien er geen rechtstreekse vermogensgegevens beschikbaar zijn voor de overheid als geheel, 
werd de zogenaamde methode van de permanente inventaris aangewend, waarbij gebruik werd 
gemaakt van lange investeringsreeksen. Deze methode wordt toegelicht in punt 4.12. 

 

Het verbruik van vaste activa wordt geraamd aan de hand van een afschrijvingsfunctie die gebaseerd is 
op de volgende gemiddelde levensduur voor de overheid en per product (Pi7): 
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Pi1 = producten voor landbouw, bosbouw en visserij: 3 jaar; 
Pi2 = producten voor metaalindustrie en machines: 15 jaar; 
Pi3 = vervoermiddelen: 8 jaar; 
Pi4 = woongebouwen: niet relevant; 
Pi5 = overige bouwwerken en civieltechnische werken: 
 60 jaar voor aangekochte gebouwen en nieuwe gebouwen; 
 55 jaar voor wegen (in overeenstemming met de aanbevelingen van het GNI Committee); 
 70 jaar voor de werken aan havens en waterwegen; 
 60 jaar voor de overige bouwwerken; 
Pi6 = overige producten: 7 jaar; 
Pi7 = software: 3 jaar. 
 

Marktbedrijfstakken 
 
Het verbruik van vaste activa van de marktbedrijfstakken wordt berekend met de methode van de 
permanente inventaris (PIM).  
 
Het ESR 1995 schrijft voor het verbruik van vaste activa te berekenen op basis van de 
kapitaalgoederenvoorraad en de waarschijnlijke gemiddelde economische levensduur van de 
verschillende soorten goederen. Omdat geen rechtstreekse informatie over de kapitaalgoederen-
voorraad bestaat, wordt via de PIM de kapitaalgoederenvoorraad geraamd als de som van de bruto-
investeringen uit het verleden die in de huidige periode nog gebruikt worden. Door toepassing van 
afschrijvingsfuncties per type kapitaalgoed kan hieruit het verbruik van vaste activa berekend worden. 
 
 

1.4.3.  Besluit 
 
In de inkomensbenadering wordt het bruto exploitatieoverschot/bruto gemengd inkomen per 
bedrijfstak residueel berekend. De berekening van de beloning van werknemers, de belastingen op 
productie en invoer, en de subsidies steunt voornamelijk op directe ramingsmethodes gezien de ruime 
beschikbaarheid van informatie in administratieve bronnen en boekhoudstaten. 
 
De berekeningen gebeuren in niveau. 
 
De exhaustiviteit van de raming van de beloning voor werknemers is gegarandeerd door de algemene 
werkwijze: gebruik van het bedrijfsregister waarin alle (officieel geregistreerde) werkgevers zijn 
opgenomen. 
 
Er wordt een bijschatting gemaakt voor uitgekeerde lonen in natura, zwarte lonen (consistent met de 
bedragen inzake zwarte toegevoegde waarde), fooien en lonen betaald aan huispersoneel. 
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1.5.  DE BESTEDINGSBENADERING 

 

1.5.1.  Referentiekader en belangrijkste bronnen 
 
De consumptieve bestedingen door de huishoudens zijn voornamelijk gebaseerd op de 
gezinsbudgetenquête (jaarlijks), administratieve gegevens en specifieke enquêtes. De consumptieve 
bestedingen door de overheid steunen op administratieve bronnen. 
 
Voor het ramen van de investeringen worden voornamelijk drie bronnen gebruikt: de jaarrekeningen, 
de BTW-aangiften en de structuurenquêtes.  
 
De betalingsbalans en de statistiek buitenlandse handel vormen de basis voor de berekeningen van de 
in- en uitvoer van goederen en diensten.  
 
 

1.5.2.  Berekening 
 

1.5.2.1.  Consumptieve bestedingen 
 
1.5.2.1.1. Consumptieve bestedingen van huishoudens (P.3_S.14) 
 
Voor de tenuitvoerlegging van het ESR1995 in België vormt de gezinsbudgetenquête een van de 
belangrijkste gegevensbronnen voor de berekening van de consumptieve bestedingen van de 
huishoudens. 
 
De uitgaven per product per gezin worden, volgens de nomenclatuur van de gezinsbudgetenquête, 
geëxtrapoleerd naar de populatie van de gezinnen. Hieraan worden de uitgaven toegevoegd van 
personen die verblijven in collectieve gezinnen (rusthuizen, gevangenissen, religieuze ordes, ...) voor 
aankopen naast de eventuele prijs betaald voor verblijf in het collectieve gezin.  
 
De gezinsbudgetenquête verschaft gegevens die verband houden met het nationale begrip consumptie 
(de consumptie door de Belgische gezinnen). Aangezien de integratie van de SUT plaatsvindt volgens 
het territoriale begrip, is een aanpassing van de cijfers nodig om over te schakelen van het nationale 
naar het binnenlandse begrip consumptie (de consumptie van de gezinnen op het Belgische 
grondgebied). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de Betalingsbalans. De toeristische 
uitgaven in het buitenland van de ingezeten gezinnen worden weggelaten uit de gezinsbudgetenquête, 
terwijl de consumptieve bestedingen van de niet-ingezetenen in België - die afkomstig zijn uit de 
Betalingsbalans - bij de consumptie (van de ingezeten gezinnen) in België worden gevoegd.  
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Administratieve gegevens worden voornamelijk gebruikt voor de raming van het verbruik van 
alcoholische dranken en tabakswaren, de aankoop van personenwagens, en de uitgaven voor 
gezondheidszorg. 
 
Ongeacht de gebruikte gegevensbron maakt de integratie van de eerste ramingen in de aanbod- en 
gebruikstabel het mogelijk deze te controleren en aan te passen naargelang van de betrouwbaarheid 
van de beschikbare cijfers. 
 
1.5.2.1.2. Consumptieve bestedingen van de overheid (P.3_S.13) 
 
De consumptieve bestedingen van de overheid (P.3_S.13) zijn onderverdeeld in individualiseerbare 
consumptieve bestedingen (P.31_S.13), met andere woorden bestedingen waarvan de eigenlijke 
consument identificeerbaar is, en collectieve consumptieve bestedingen (P.32_S.13). De 
eerstgenoemde, die traditioneel worden ingedeeld volgens een lijst van posten uit de classificatie van 
overheidsfuncties (COFOG), omvatten bijvoorbeeld de uitgaven voor onderwijs, gezondheid, cultuur, 
enz. De collectieve bestedingen, waarmee alle andere posten van de functieclassificatie COFOG 
overeenstemmen, omvatten de uitgaven in verband met de regale functies (defensie, justitie, politie, 
algemeen bestuur) en een resterend gedeelte bestaande uit de aan de ondernemingen verleende niet-
marktgebonden diensten, alsook uit de niet-marktgebonden diensten die aan de gezinnen worden 
verleend uit hoofde van functies zoals de verkeersinfrastructuur, die conventioneel geen aanleiding 
geven tot “individualisering”. Enkel de overheid behoudt een collectieve consumptie 
(P.42=P.42_S.13=P.32_S.13). 
 
Tot de individuele consumptie (P.31_S.13) behoren de uitgaven die de overheid doet voor de aankoop 
van door marktproducenten geproduceerde goederen en diensten teneinde ze (zonder transformatie) te 
verstrekken aan de gezinnen uit hoofde van sociale overdrachten in natura 
(D.6311+D.63121+D.63131). In België zijn deze laatste bijzonder omvangrijk, aangezien alle 
ziekenhuizen, rusthuizen en tehuizen voor gehandicapten, ongeacht of het om particuliere instellingen 
of om overheidsinstellingen gaat, marktproducenten zijn. 
 
In dit verband bestaat de volgende relatie: 
 

 Beloning van werknemers (D.1) 

+ Intermediair verbruik (P.2)  

+ Verbruik van vaste activa (K.1)     Overige niet-marktoutput (P.13)     Consumptieve 

- Marktoutput (P.11)                 bestedingen 

- Output voor eigen finaal gebruik (P.12)              (P.3) 

- Betalingen uit hoofde van de overige niet-marktoutput (P.131) 

+ Door marktproducenten verstrekte uitkeringen in natura (D.6311+D.63121+D.63131) 
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De meeste van die variabelen worden berekend in het kader van de productiebenadering en worden 
eveneens gebruikt in de inkomensbenadering; die met betrekking tot de "verkopen" en de sociale 
uitkeringen in natura worden opgesteld in het raam van de bestedingsbenadering. 
 
De voornaamste bronnen zijn boekhoudgegevens met betrekking tot de aangewende budgetten. Ze 
kunnen verschillen volgens de beschouwde subsector: ordonnanceringen voor de Federale Overheid 
(S.1311) en de Gemeenschappen en Gewesten (S.1312), toerekeningen voor de lagere overheid 
(S.1313) en economische lasten voor de Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314). 
 
Het onderscheid tussen de individuele consumptieve bestedingen (P.31_S.13) en de collectieve 
consumptieve bestedingen (P.32_S.13) wordt gemaakt op het ogenblik van de definitieve opstelling 
van de tabellen van de overheidsbestedingen naar functies en transacties. 
 
1.5.2.1.3. Consumptieve bestedingen van de IZW's (P.3_S.15) 
 
De consumptieve bestedingen van de IZW's zijn gelijk aan de som van hun niet-marktproductie (P.13) 
en de uitgaven die de IZW's doen voor het verwerven van door marktproducenten geproduceerde 
goederen en diensten teneinde ze aan de gezinnen te verstrekken uit hoofde van sociale overdrachten 
in natura (D.63131). 
 

1.5.2.2.  Investeringen 
 

Voor het ramen van de investeringen worden voornamelijk drie bronnen gebruikt: de jaarrekeningen, 

de BTW-aangiften en de structuurenquêtes. Het is slechts voor enkele 'speciale' ramingen zoals 

investeringen in woongebouwen, software en originelen dat er ook andere bronnen gebruikt worden. 

 

Raming per sector 

 

Niet-financiële vennootschappen (S.11) 

 

Bij het ramen van de investeringen van de sector S.11 worden de jaarrekeningen en de BTW-aangiften 

gebruikt. De jaarrekeningen zijn de preferentiële bron. Bij gebrek aan (bruikbare) jaarrekeningen 

worden de BTW-aangiften gebruikt. Naargelang de categorie waartoe de eenheid behoort worden er 

tevens één of meerdere correcties gedaan die de bedrijfseconomische aggregaten van de investeringen 

moeten corrigeren opdat ze zouden voldoen aan de methodologie van het ESR 1995. 
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Financiële instellingen (S.12) 

 

De raming van de investeringen van de sector S.12, gebeurt aan de hand van twee bronnen, afhankelijk 

van de subsector. Voor de subsectoren S.122 en S.125 worden de structuurenquêtes van de financiële 

sector gebruikt terwijl voor de ramingen van de investeringen in S.123 en S.124 de jaarrekeningen uit 

de Balanscentrale gebruikt worden. Voor de raming van de investeringen van de centrale Bank (S.121) 

wordt de jaarrekening van de Nationale Bank van België gebruikt. 

 

Overheid (S.13) 

 

Voor de sector overheid worden de gedetailleerde overheidsrekeningen als bron genomen bij het 

ramen van de investeringen. 

 

Huishoudens (S.14) 

 

Voor het ramen van de investeringen van de sector S.14 worden twee bronnen gebruikt, al naargelang 

de eenheden uit deze sectoren een BTW-aangifte indienen of niet. In bedrijfstakken met BTW-

plichtige eenheden steunt de raming op de BTW-aangiften; in bedrijfstakken waarvoor geen BTW-

aangiften beschikbaar zijn wordt er gebruik gemaakt van de structuurenquête als bron. 

 

Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.15) 

 

De raming van de investeringen van sector S.15 is voornamelijk gebaseerd op de structuurenquête bij 

de instellingen.  

 

Speciale ramingen 

 

Woongebouwen 

 

De raming van de investeringen in woongebouwen steunt voornamelijk op drie bronnen: de statistiek 

over het aantal begonnen gebouwen, de statistiek over het aantal uitgereikte bouwvergunningen en een 

enquête bij bouwondernemingen (woningen). Door de hoeveelheidsstatistieken (begonnen gebouwen 

en bouwvergunningen) te combineren met de prijsgegevens uit de enquête bij de bouwondernemers 

bekomen we een raming van de totale investeringen in woongebouwen. 
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Software 

 

De investeringen in software bestaan uit twee delen: de aangekochte software en de zelfontwikkelde 

software.  

 

Voor de raming van de investeringen in aangekochte software wordt er gebruik gemaakt van de 

gegevens uit de structuurenquête. Bij het ramen van de zelfgeproduceerde software worden twee 

soorten gegevens gebruikt: de arbeidskrachtenenquête en loongegevens voor informatici. De 

investeringen worden dan geraamd door het aantal personen dat tewerkgesteld is als informaticus (of 

aangrenzende activiteit) te vermenigvuldigen met de gemiddelde loonkost van informatici. Dit 

resultaat wordt dan vermenigvuldigd met 0.5 (informatici worden verondersteld de helft van hun tijd 

aan ontwikkeling van programma's te besteden). Intermediair verbruik en exploitatieoverschot worden 

daarna toegevoegd. 

 

Originelen op het gebied van woord, beeld en geluid 

 

Twee ramingsmethodes werden gehanteerd, afhankelijk van het feit of er stromen van auteursrechten 

met betrekking tot deze originelen bestaan, die worden beheerd door verenigingen die instaan voor het 

beheer van de auteursrechten. Wanneer de door een werk gegenereerde auteursrechten en aanverwante 

rechten voornamelijk via de beheersmaatschappijen worden geïnd, wordt de productie van originelen 

geraamd op basis van de rechten die door de Belgische beheersmaatschappijen als geheel aan de 

Belgische rechthebbenden worden uitbetaald. Wanneer de auteursrechten of aanverwante rechten niet 

of slechts gedeeltelijk door een beheersmaatschappij worden beheerd, wordt de productie van 

originelen geraamd op basis van de creatiekosten vermeerderd met een netto-exploitatieoverschot. 

 

1.5.2.3.  Netto-uitvoer van goederen en diensten 
 

De statistiek van de buitenlandse handel (in- en uitvoer van goederen) is geïntegreerd in de statistiek 
van de betalingsbalans. 
 
De statistiek van de betalingsbalans geeft de volgende verdeling van de uitvoer en de invoer van 
goederen: 
 

- algemene goederen (met inbegrip van loonveredeling) 
- herstelling van goederen, 
- bunkerleveranties, 
- niet-monetair goud, 
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De statistiek van de buitenlandse handel geeft een verdeling van de goederen naar SUT-product. 
 
Voor de diensten zijn de volgende grote rubrieken beschikbaar in de betalingsbalans: 
 

- vervoer  
- reis- en verblijfkosten 
- communicatie 
- bouw  
- verzekeringen 
- financiële diensten 
- informatica en berichtgeving 
- licenties en royalty's 
- andere commerciële diensten 
- diensten in verband met cultuur en recreatie 
- niet elders vermelde overheidsdiensten 
 
 

1.5.3.  Besluit 
 
Voor de diverse bestedingscomponenten worden alle mogelijke bronnen gebruikt om, hoofdzakelijk 
via een directe methode, initiële ramingen in niveau te maken van de bestedingen per product, die na 
integratie van de aanbod- en gebruikstabel tot een exhaustief bbp leiden. 
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1.6.  INTEGRATIE VAN DE TABEL VAN AANBOD EN GEBRUIK 

 
Een geïntegreerde berekening van het bbp volgens de productie-, de bestedings- en de inkomensoptiek 
gebeurt in het raamwerk van de tabel van aanbod en gebruik (SUT).  
 
De SUT is, gezien de integratie van informatie uit diverse bronnen, de meest aangewezen methode om 
tot een exhaustieve raming van het bbp te komen.  

 
1.6.1.  Structuur van de aanbod- en gebruikstabel 
 
Het werkformaat van de SUT voorziet meer bedrijfstakken en producten dan het formaat voor 
rapportering aan Eurostat. Dit laat toe een gedetailleerde analyse en correctie van de statistische 
afwijkingen tussen aanbod en gebruik uit te voeren. In de praktijk legt de hoeveelheid en kwaliteit van 
de brongegevens nochtans een beperking op aan het werkformaat. 
 
Het rapporteringsformaat voorziet 60 bedrijfstakken (A60), die overeenkomen met de 2-digit-indeling 
van de NACE. In het werkformaat van de SUT worden 125 takken gebruikt. Bij de afbakening van de 
bedrijfstakken werd rekening gehouden met de Eurostat-indeling A60, met het belang (omzet als 
criterium) van de diverse NACE-BEL 4-digit-klassen, met de homogeniteit van de SUT-takken, en 
met het onderscheid tussen markt en niet-marktactiviteiten. 
 
Het rapporteringsformaat voorziet 60 producten (P60), die overeenkomen met de 2-digit-indeling van 
de CPA. Het aantal producten in het werkformaat bedraagt 326.  
 
De goederen in de SUT zijn doorgaans gedefinieerd in termen van CPA-4-digit, en de diensten 
volgens CPA-3-digit. Van deze regel werd soms afgeweken in functie van de relevantie van de 
producten voor de Belgische economie, of omwille van diverse technische redenen.  
 
De structuur van takken en producten weerspiegelt het toenemende belang van de diensten in de 

economie. Meer dan 30 pct. van het aantal producten heeft betrekking op diensten. Het procentuele 

aandeel van de diensten-bedrijfstakken in het totaal aantal bedrijfstakken bedraagt 46 pct.  

 
De diverse variabelen in de SUT zijn grosso modo ingedeeld zoals in het rapporteringsformaat 
voorgeschreven is. Om praktische redenen is een verdere detaillering soms aangewezen.  
 
Het ESR 1995 maakt een onderscheid tussen consumptieve bestedingen en werkelijke consumptie. 
Eerstgenoemd concept heeft betrekking op wie de uitgaven doet, laatstgenoemd op wie de 
consumptiegoederen of -diensten verwerft. In de SUT wordt het concept consumptieve bestedingen 
toegepast, terwijl in de sectorrekeningen beide concepten worden gepresenteerd. Omdat de 
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consumptieve bestedingen in de sectorrekeningen uit de SUT worden afgeleid, wordt in de 
gebruikstabel het volgende onderscheid gemaakt:  
− P.3_S.14 consumptieve bestedingen door huishoudens; 
− P.31_S.13 individuele consumptieve bestedingen door de overheid; 
− P.32_S.13 collectieve consumptieve bestedingen door de overheid; 
− P.3_S.15 consumptieve bestedingen door IZW’s ten behoeve van huishoudens. 
 
Om te kunnen opvolgen welke investeringen in vaste activa (P.51) prioritair voor arbitrage in 
aanmerking komen, en om een link naar de sectorrekeningen te behouden, worden de investeringen in 
vaste activa (P.51) in het SUT-werkformaat ingedeeld naar sectoren. De bedragen per sector en per 
product worden bekomen via een afzonderlijke investeringsmodule waar ook het onderscheid naar 
bedrijfstakken beschikbaar is.  
 
 

1.6.2.  Gegevensbronnen en initialisatie  
 
Output en intermediair verbruik  
 
Het ESR 1995-concept output (P.1) en de componenten ervan (omzet, productie voor eigen finaal 
gebruik, en de voorraadwijzigingen afgewerkte producten en onderhanden werk) is als dusdanig niet 
onmiddellijk beschikbaar in de gegevens van de producenten, maar kan er na diverse berekeningen uit 
afgeleid worden. Hetzelfde geldt voor het intermediair verbruik en de componenten ervan (aankopen 
voor intermediair verbruik en voorraadwijziging grondstoffen en halffabricaten). 
 
Voor de diverse componenten van output en intermediair verbruik worden, aan de hand van alle 
bruikbare informatie (structuurenquête, Prodcom, statistiek buitenlandse handel), op een zo 
gedetailleerd mogelijk activiteitenniveau verdeelsleutels per product berekend. 
 
Andere elementen 
 
De totalen van invoer en uitvoer van goederen en diensten, en de verdeelsleutels per product, worden 
bepaald op basis van gegevens van de betalingsbalans en de statistiek buitenlandse handel. 
Voor de berekening van de handels- en vervoersmarges wordt gebruik gemaakt van informatie uit 
jaarrekeningen en enquêtes. 
 
Informatie over productgebonden belastingen en subsidies is hoofdzakelijk afkomstig uit rekeningen 
van de overheid. 
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De initiële ramingen van de consumptieve bestedingen door huishoudens (P.3_S.14), de IZW's ten 
behoeve van huishoudens (P.3_S.15) en de overheid (P.3_S.13) zijn hoofdzakelijk afkomstig uit 
respectievelijk de gezinsbudgetenquête, specifieke enquêtes en de overheidsrekeningen. 
 
De informatie om de initiële raming van de investeringen te berekenen is voornamelijk afkomstig uit 
de jaarrekeningen (aggregaten en verdeling naar grote categorieën) en uit de BTW-aangiften 
(aggregaten). De verdeling van de aggregaten naar SUT-producten wordt gedaan op basis van de 
structuurenquête. 
 
De componenten van de toegevoegde waarde worden beschreven bij de inkomensbenadering.  
 
Om de integratie van de SUT te kunnen uitvoeren in prijzen exclusief BTW werd de BTW-wetgeving 
naar percentages niet-aftrekbare BTW per SUT-product vertaald. 
 
 

1.6.3.  Balancering 
 
De berekening van aggregaten volgens de concepten van de nationale rekeningen, de ventilatie van 
deze aggregaten naar zo correct mogelijke ramingen voor productie, intermediair verbruik en 
investeringen per product, de berekeningen per SUT-product van handels- en vervoersmarges, 
productgebonden belastingen en subsidies, invoer- en uitvoer, en de initiële raming van de 
consumptieve bestedingen, vormen een belangrijk onderdeel van de integratiemethode van de SUT.  
 
Na de initialisatie van de gegevens worden de onevenwichten tussen aanbod en gebruik per product in 
de fase van balancering (of arbitrage) onderzocht en gecorrigeerd, waardoor ook de initieel geraamde 
aggregaten kunnen wijzigen. De balancering leidt uiteindelijk tot een coherente raming van het bbp 
volgens de drie benaderingswijzen. 
 
In principe kunnen alle variabelen door balancering gewijzigd worden, en zijn er dus geen 
beperkingen t.o.v. de geïnitialiseerde bedragen, of t.o.v. in een voorlopige versie gepubliceerde 
bedragen.  
 
De inkomensoptiek speelt bij de balancering van de SUT slechts een secundaire rol. Het 
exploitatieoverschot (en het gemengd inkomen) worden immers residueel berekend. 
 
De balancering gebeurt exclusief BTW. Gedurende de arbitrage wordt de BTW voortdurend 
herrekend, wat nodig is om het intermediair verbruik tegen aankoopprijs te berekenen, en wat toelaat 
de berekende BTW te vergelijken met werkelijk ontvangen BTW. 
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Bij de balancering van de productie- en bestedingsoptiek worden ofwel correcties aangebracht in de 
kolommen ofwel in de rijen/producten. Een flexibele SUT-software laat toe de relevante correcties 
tijdens iedere stap van de balancering op een beredeneerde (en dus niet mechanische) wijze door te 
voeren.  
Kleine verschillen tussen aanbod en gebruik worden in een laatste fase weggewerkt met een iteratieve 
methode (RAS). 
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1.7.  EXHAUSTIVITEIT  

 
Exhaustiviteit van het bbp wordt bekomen door de resultaten van steekproef- en ander onderzoek zo 
correct mogelijk naar de populatie te extrapoleren aan de hand van registers, de definities van het 
ESR 1995 zo nauwkeurig mogelijk toe te passen, en meer specifiek de ondergrondse economie in de 
berekeningsmethodes op te nemen. 
 
De ondergrondse economie bestaat uit de zwarte economie plus de illegale economie. Zwarte 
economie bestaat uit verborgen ondernemingen plus verborgen activiteiten.  
 
Tot de illegale economie behoren activiteiten die volgens de concepten van de nationale rekeningen 
binnen de productiegrens vallen, doch wettelijk niet toegelaten zijn. 
 
Een belangrijk aspect om een exhaustief bbp te bekomen betreft de performantie van het register van 
productie-eenheden. Uit het bedrijfsregister van de ADSEI wordt een repertorium geconstrueerd, 
waarin momenteel enkel de niet BTW-plichtige ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid én 
zonder personeel ontbreken. De aggregaten voor deze ondernemingen (die ongeveer 4 pct. van het bbp 
uitmaken) worden berekend via een ander register, nl. de aangifte in de personenbelasting. 
 
Er kan dan ook gesteld worden dat de berekening van het bbp via de productieoptiek gebaseerd is op 
een exhaustief register. 
 
Eén van de overgangscorrecties van de administratieve aggregaten naar de aggregaten ESR 1995 
betreft de ophoging voor zwarte economie. Een globale correctie per SUT-tak wordt berekend door 
toepassing van percentages op omzet en aankopen voor S.11-ondernemingen en S.14-ondernemingen 
afzonderlijk, en dit volgens de NACE-indeling die binnen een SUT-tak relevant geacht wordt voor een 
gedifferentieerde correctie per activiteit 
 
Zoals in de meeste andere Europese landen is de zwarte economie het sterkst ontwikkeld in de 
bedrijfstakken die het grootste gedeelte van hun productie aan particulieren leveren. Dit geldt onder 
meer voor de bouwnijverheid (in het bijzonder voor de bouwinstallatie en de afwerking van 
gebouwen), de detailhandel, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, hotels en restaurants, 
en andere diensten aan particulieren. 
 
Toepassing van ESR 1995-definities wordt in de productieoptiek gerealiseerd door een gedetailleerde 
raming van alle overgangscomponenten tussen de administratieve aggregaten en de aggregaten 
volgens de concepten van de nationale rekeningen. 
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1.8.  DE OVERGANG VAN HET BBP NAAR HET BNI 

 
De overgang van het bbp naar het bruto nationaal inkomen (bni) is gebaseerd op gegevens van de 
betalingsbalans en de financiële rekeningen. De betaalde en ontvangen inkomens uit vermogen 
vormen de belangrijkste component van de primaire inkomens: 
 
- de rentestromen met het buitenland worden geraamd via informatie uit de financiële rekeningen 
(uitstaande bedragen maal rendementspercentage); 
- de dividenden en geherinvesteerde winsten betaald aan en ontvangen van het buitenland worden 
geraamd door cijfers uit de nationale rekeningen (voor de ingezeten ondernemingen) te combineren 
met cijfers uit de betalingsbalans (voor de niet ingezeten ondernemingen). 
 
 

1.9.  IGDFI: BEREKENING, ALLOCATIE EN IMPACT OP BNI 

 
T.g.v. de allocatie van IGDFI aan gebruikers neemt het bni toe. Dit opwaartse effect op het bni moet 
voorlopig nog worden geneutraliseerd om de grondslag voor de vierde middelenbron te bepalen. Deze 
negatieve correctie stemt overeen met het bedrag aan IGDFI, dat vervat is in de consumptieve 
bestedingen van de huishoudens, de overheid en de IZW's ten behoeve van huishoudens. 
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2.  HERZIENINGSPOLITIEK EN PLANNING VOOR PRODUCTIE EN HERZIENING 

 

2.1.  HERZIENINGSBELEID 

 
Revisies van gepubliceerde reeksen worden door gebruikers dikwijls als storend ervaren, doch zijn 
noodzakelijk omdat bv. meer recente en definitieve brongegevens beschikbaar komen, de 
berekeningsmethodes verbeterd worden, of de classificaties wijzigen. Ook Europese richtlijnen, die tot 
doel hebben de berekeningsmethodes te uniformiseren, kunnen aanleiding geven tot revisies. 
 
De revisiepolitiek moet streven naar een zo harmonieus mogelijk evenwicht tussen stabiliteit en 
kwaliteit. 
 
De vergelijkbaarheid in de tijd, of de correcte raming van groeicijfers, heeft een hogere prioriteit dan 
de correcte raming van absolute niveaus. Dit heeft gevolgen voor het herzieningsbeleid en leidt tot een 
onderscheid tussen lopende (of routine) revisies en occasionele (of benchmark) revisies.  
 
 

2.1.1. Lopende revisies 
 
Deze herzieningen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door het ter beschikking komen van meer 
exhaustieve of meer correcte brongegevens dan op het ogenblik van de eerste raming het geval was. 
Zij hebben dan ook voornamelijk betrekking op het in een vorige campagne laatst berekende jaar. De 
herziene reeksen zijn op een vast tijdstip beschikbaar. Het betreft m.a.w. routinerevisies. 
 
In de jaarrekeningen worden niet alle mogelijke revisies doorgevoerd, maar enkel deze die geen breuk 
veroorzaken in de reeksen. Een uitzondering hierop zijn revisies genoodzaakt door correcties die 
tengevolge van Europese richtlijnen onmiddellijk moeten uitgevoerd worden [bv. richtlijnen 
betreffende de buitensporige (overheids-)tekorten; richtlijnen betreffende de bijdrage aan de eigen 
middelen van de Europese Unie].  
 
Lopende revisies, uitgenomen deze ten gevolge van Europese richtlijnen, worden in de jaarrekeningen 
aangebracht tot wanneer de laatste deadline van de rapporteringstabellen verstreken is. De 
rapporteringstabellen en hun deadlines zijn bepaald in het transmissieprogramma voor het ESA9520. 
De laatste deadline heeft betrekking op de aanbod- en gebruikstabel, nl. t + 36 maanden. Dit betekent 
dat vanaf dit tijdstip geen lopende revisies meer aangebracht worden, en dat het bbp en het bni 

                                                      
20  Annex B - Transmission Programme of National Accounts Data - van de Verordening (EG) Nr. 2223/96 van de Raad 

van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap. 



43. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

definitief zijn tot de eerstvolgende occasionele revisie. Indien er wel nog lopende revisies zouden 
aangebracht worden komt de timing voor productie in het gedrang (cf. 2.2).  
 
Het herzieningsbeleid bevat dan ook een preventieve component, nl. de inventarisatie van de bronnen 
waarvan de tijdigheid zou moeten verbeterd worden teneinde de lopende revisies te minimaliseren. In 
elk geval moet vermeden worden dat definitieve brongegevens voor het jaar t nog niet zouden 
beschikbaar zijn in t + 24 maanden. Dan wordt immers de definitieve versie van de SUT voor het jaar t 
aangevat.  
 
De beschikbaarheid van sommige bronstatistieken kon de laatste jaren versneld worden (bv. 
jaarrekeningen voor de ziekenhuizen). Voor sommige bronstatistieken zullen bij het opstellen van de 
rekeningen voor het laatste jaar nooit exhaustieve of definitieve gegevens beschikbaar zijn (bv. 
jaarrekeningen voor de niet-financiële vennootschappen). Ook de definitieve bestanden van de 
personenbelasting (gebruikt voor de raming van de toegevoegde waarde en het gemengd inkomen van 
sommige S.14-bedrijfstakken) zijn vrij laat beschikbaar. Lopende revisies zullen dan ook nooit kunnen 
vermeden worden gezien het voorlopige karakter van een groot deel van het bronnenmateriaal gebruikt 
bij de raming in t van de jaren t-1 (voorlopige cijfers) en t-2 (semi-definitieve cijfers). 
 
De lopende revisies voor de kwartaalrekeningen worden hierna besproken (cf. 2.2).  
 
Veranderingen van het referentiejaar (het jaar waarvoor een index = 100 gesteld wordt) voor de 
reeksen in volume worden, conform het standpunt van Eurostat, beschouwd als lopende revisies, 
niettegenstaande deze herbasering langere perioden betreft. 
 
 

2.1.2. Occasionele revisies  
 
Voor de periode waarvoor geen lopende revisies meer aangebracht worden kunnen vanzelfsprekend 
ook na het afsluiten van lopende revisies nieuwe gegevens ter beschikking komen of kunnen betere 
methodes ontwikkeld worden. De herzieningen die hierdoor kunnen ontstaan worden echter pas 
occasioneel doorgevoerd.  
Occasionele revisies kunnen ook hun oorsprong vinden in de toepassing van nieuwe concepten 
(bv. het ESR 1995) of gewijzigde classificaties. 
 
Bij de occasionele revisies is er noch een voorafbepaalde regelmaat, noch een vooraf gespecificeerde 
periode waarop de revisie betrekking heeft.  
 
Alle revisiemogelijkheden, andere dan de lopende, die sinds een vorige occasionele revisie vastgesteld 
werden, worden gezamenlijk doorgevoerd. Dit betekent dat de niveaus van een aantal reeksen 
belangrijke wijzigingen kunnen ondergaan.  
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Indien bv. in het jaar t een occasionele revisie doorgevoerd wordt, komen in principe alle tabellen van 
alle jaren waarvoor de nationale rekeningen opgesteld werden voor revisie in aanmerking. Indien deze 
periode vrij lang is, kan het echter om praktische redenen nodig zijn om voor de jaren vóór t - 5 (of 
t - 10) enkele benchmarkjaren te selecteren. Gedetailleerde berekeningen worden dan uitgevoerd voor 
ieder benchmarkjaar, en voor ieder jaar later dan het laatste benchmarkjaar. Jaren tussen 
benchmarkjaren worden geïnterpoleerd. Als algemene regel geldt dat occasionele revisies zo ver 
mogelijk terug gaan in de tijd om lange coherente reeksen te behouden. 
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2.2.  TIMING VOOR PRODUCTIE EN HERZIENING 

 
Jaarrekeningen 
 
De productiekalender van de jaarrekeningen ziet er als volgt uit: 
 

jaar t tabellen per 
bedrijfstak 

sector- 
rekeningen 

tabel van 
aanbod en 

gebruik (SUT)

(*) T3 T8 T15/16 
jan. t -3  t-3 
feb. def. t-3 def. 

maart  def.  
april t-2 t-2  
mei semi-def. semi-def. t-2 
juni  (**) voorlopig 
juli    
aug. t-1 t-1  
sep. voorlopig voorlopig  
okt.    
nov.    
dec.    

(*) Tabelnummer gebruikt in Annex B van het ESR 1995 transmissieprogramma. 
(**) In juni zijn de semi-definitieve overheidsrekeningen over t-1 beschikbaar. 
 
In de overige maanden wordt gewerkt aan de methodologische verbeteringen, de occasionele revisies 
en andere taken. 

 
De timing voor productie van de tabel van aanbod en gebruik en de afgeleide tabellen (definitieve 
tabellen per bedrijfstak voor het jaar t-3, tabel van de consumptiefuncties van de huishoudens) komt in 
het gedrang indien lopende revisies voor jaar t-3 zouden toegepast worden na t+3 maanden21.  
Wijzing van variabelen in de sectorrekeningen die niet voorkomen in de SUT stelt in principe minder 
problemen.  
 
De meest recente occasionele herziening in België werd doorgevoerd in september 2005. 
Onderstaande tabel toont de impact van deze revisie op het bbp en het bni in miljoenen EUR en in 
procenten voor definitieve jaren. 
 

                                                      
21 De deadline voor rapportering is t+36, maar zoals uit bovenstaande tabel blijkt moet in de praktijk de SUT sneller 

beschikbaar zijn.  
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Bbp en bni vóór en na revisie         
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Vóór revisie (I)    (mln. EUR)    
        
bbp  202 129 206 938 217 146 225 231 235 683 247 924 254 153
netto primaire inkomens ontvangen van het buitenland 4 170 4 125 4 296 4 804 4 858 4 669 4 547
bni 206 299 211 063 221 442 230 035 240 541 252 593 258 700
        
Na revisie (II)    (mln. EUR)    
        
Bbp  207 782 211 399 221 184 229 572 238 233 251 741 258 884
netto primaire inkomens ontvangen van het buitenland 3 608 4 159 4 579 4 170 4 664 5 694 3 922
Bni 211 390 215 558 225 763 233 742 242 897 257 435 262 806
        
Effect van de revisie (II-I)        
    (mln. EUR)    
Bbp  5 653 4 461 4 038 4 341 2 550 3 817 4 731
netto primaire inkomens ontvangen van het buitenland -562 34 283 -634 -194 1 025 -625
Bni 5 091 4 495 4 321 3 707 2 356 4 842 4 106
        
    (pct.)    
Bbp  2,8 pct. 2,2 pct. 1,9 pct. 1,9 pct. 1,1 pct. 1,5 pct. 1,9 pct.
netto primaire inkomens ontvangen van het buitenland -13,5 pct. 0,8 pct. 6,6 pct. -13,2 pct. -4,0 pct. 22,0 pct. -13,7 pct.
Bni 2,5 pct. 2,1 pct. 2,0 pct. 1,6 pct. 1,0 pct. 1,9 pct. 1,6 pct.

 
 
Kwartaalrekeningen 
 
Wat de routinerevisies betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen, enerzijds, de laatste 
kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen enkele jaarlijkse raming beschikbaar is en, 
anderzijds, de voorgaande kwartalen, die verband houden met een reeds gepubliceerde jaarlijkse 
raming: 
 
- de kwartalen die niet behoren tot een jaar waarvoor reeds een jaarlijkse raming werd gepubliceerd22 

23 kunnen worden herzien bij elke kwartaalpublicatie, zonder enig significantieniveau, opdat de 
gebruikers over een zo volledig en precies mogelijke conjunctuurinformatie zouden beschikken; 

- de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor reeds een jaarlijkse raming werd gepubliceerd, 
kunnen slechts één keer per jaar worden herzien, naar aanleiding van de publicatie van de 
gedetailleerde jaarrekeningen (oktober)24. Gezien de in de kwartaalrekeningen gehanteerde 
econometrische methode, die gebaseerd is op de statistische link tussen de jaarwaarden van de 

                                                      
22 Ongeacht of deze raming afkomstig is uit de kwartaalrekeningen zelf (publicatie van de jaarlijkse raming afgeleid van de 

kwartaalrekeningen, in april) of een volwaardige jaarlijkse raming vormt (publicatie van de gedetailleerde rekeningen, in 
oktober).  

23  Deze kwartalen zijn:  
 - in de publicatie van januari van het jaar t: de kwartalen 1, 2 en 3 van het jaar t-1 
 - in de publicatie van april van het jaar t: de kwartalen 1, 2, 3 en 4 van het jaar t-1 
 - in de publicatie van juli van het jaar t: kwartaal 1 van het jaar t 
 - in de publicatie van oktober: de kwartalen 1 en 2 van het jaar t 
24  Indien dit niet het geval was, zou er een discrepantie worden ingevoerd tussen de jaar- en kwartaalrekeningen. 
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kwartaalindicatoren en de jaarrekeningen, heeft de aanpassing van een enkel jaar een weerslag op 
het geheel van de kwartaalreeks (aangezien de aanpassingscoëfficiënten worden herzien). 
Aangezien deze veelvuldige revisie van het geheel van de historische gegevens lastig kan zijn voor 
de gebruikers, werd besloten de revisie van de kwartaalrekeningen te beperken tot de laatste jaren 
waarvoor de jaarrekeningen zelf werden gewijzigd. 

 
Het geval van de seizoengezuiverde gegevens is specifiek. De loutere toevoeging van een kwartaal 
heeft immers een systematische weerslag op de seizoencoëfficiënten en wijzigt bijgevolg het geheel 
van de historische reeks. Om dezelfde redenen als zojuist aangehaald, werd besloten de herziening van 
de seizoengezuiverde reeksen te beperken tot de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor de 
jaarrrekeningen werden gecorrigeerd. 
 
De occasionele revisies van de kwartaalrekeningen worden op het zelfde tijdstip doorgevoerd als de 
occasionele revisies voor de jaarrekeningen. 
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3.  DE PRODUCTIEBENADERING 

 

3.0 BBP VOLGENS DE PRODUCTIEBENADERING 
 
Het belang van de bedrijfstakken (A17) en de institutionele sectoren in de Belgische economie kan 
worden afgelezen in de onderstaande tabel. 
 
Toegevoegde waarde per bedrijfstak en institutionele sector 
 
B.1g, 2003 (mio euro's)     
       
A17 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 609.3     2 076.0   2 685.3 
B 64.7   3.3  68.0 
C 314.4   1.2  315.6 
D 41 988.6  32.7 728.9  42 750.2 
E 5 822.9   0.0  5 822.9 
F 9 814.2   2 123.6  11 937.8 
G 28 671.0  -0.7 2 864.5  31 534.8 
H 2 767.7   1 325.4  4 093.1 
I 15 902.8  3 804.2 301.5  20 008.5 
J   13 930.7  378.1  14 308.8 
K 25 010.7   28 987.3 74.2 54 072.2 
L    18 226.4   18 226.4 
M 222.1  15 981.4 15.5 179.9 16 398.9 
N 13 537.0   2 638.9 758.5 16 934.4 
O 3 523.3  424.5 690.8 982.0 5 620.6 
P     909.0  909.0 
Totaal 148 248.7 13 930.7 38 468.5 43 044.0 1 994.6 245 686.5 
D.21           31 445.5 
D.31      -2 474.2 
Bbp           274 657.8 
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3.1.  REFERENTIEKADER 

 

3.1.1.  Bedrijfsregister en repertorium 
 
De raming van het bbp langs de productiezijde steunt in belangrijke mate op het bedrijfsregister dat 
wordt samengesteld door de ADSEI. In deze database zijn alle economische agenten opgenomen 
welke actief zijn in België25. De basisinformatie voor de aanmaak van dit register wordt geleverd door 
een aantal administraties (BTW, RSZ, Rijksregister) die voor hun eigen doeleinden partiële bestanden 
met eenheden beheren (respectievelijk BTW-plichtige ondernemingen, ondernemingen-werkgevers en 
rechtspersonen26). Door koppeling van de identificatoren aanwezig in deze bronbestanden bekomt de 
ADSEI het bedrijfsregister. 
 
Uitgaande van dit register construeert de NBB een 'repertorium' waarin het (de) 
identificatienummer(s) van de ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen, VZW's) zijn 
opgenomen alsook de belangrijkste karakteristieken van iedere eenheid: 
 
- NACE-BEL-code27 (determineert in welke bedrijfstak de eenheid wordt ondergebracht) 
- institutionele sectorcode (determineert in welke institutionele sector de eenheid wordt opgenomen) 
- categorie (determineert welke bron wordt gebruikt voor de raming van de activiteit van de 

eenheid).  
 
De sectorindeling van het bedrijfsregister 
 
Het toekennen van een sectorcode aan de eenheden van het bedrijfsregister is een procedure die 
grotendeels geautomatiseerd verloopt. Bepaalde eenheden dienen evenwel manueel te worden 
gesectoriseerd. De eenheden kunnen in het register worden gesectoriseerd aan de hand van de 
volgende criteria: 
 
- alle eenheden die rechtspersonen zijn, behalve de vzw's en de eenheden die behoren tot de NACE-

afdelingen 65, 66 en 67, worden ingedeeld bij de sector S.11; 
- alle eenheden die natuurlijke personen zijn (zelfstandigen), worden ingedeeld bij de sector S.14; 
-  de enige eenheid in de klasse NACE 6511 (NBB) wordt ingedeeld bij de sector 121; 

                                                      
25 Momenteel ontbreken nog de niet BTW-plichtige ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en zonder personeel 
 (bijvoorbeeld advocaten, notarissen en medische beroepen). 
26  Vennootschappen en VZW's. 
27 De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE (Rev.1) en is identiek met de NACE (Rev.1) tot en met de indeling 

in klassen (4 digits), maar bevat een verdere indeling van de klassen in sub-klassen (5 digits) (cf. 10.1.1). Wanneer geen 
dubbelzinnigheid mogelijk is wordt de afkorting NACE soms gebruikt i.p.v. NACE-BEL. 
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-  de eenheden van de klasse NACE 6512 worden ingedeeld bij de sector S.122. Of de inhoud van 
die sector exact en volledig is, wordt nagegaan aan de hand van lijsten die afkomstig zijn van het 
orgaan dat toezicht uitoefent op de kredietinstellingen (CBFA); 

-  de rechtspersonen van de groep NACE 652 worden opgenomen in de sector S.123; de natuurlijke 
personen van deze NACE-klasse worden ingedeeld in de sector S.14; 

-  de eenheden van de afdeling NACE 66 worden opgenomen in de sector S.125. Of de inhoud van 
die sector exact en volledig is, wordt nagegaan aan de hand van lijsten die afkomstig zijn van het 
orgaan dat toezicht uitoefent op de verzekeringsondernemingen en de pensioenfondsen (CBFA); 

-  de rechtspersonen van de afdeling NACE 67 worden ingedeeld bij de sector S.124; de natuurlijke 
personen van deze NACE-klasse worden ingedeeld in de sector S.14. 

 
De in de sector S.13 op te nemen eenheden worden uitsluitend bepaald aan de hand van een door het 
INR opgestelde lijst (cf. 3.1.4.2).  
 
Wat de verenigingen betreft28, en meer bepaald de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), kan de 
indeling volgens marktproducenten (S.11) en niet-marktproducenten (S.13 of S.15) een belangrijke 
weerslag hebben op het bbp-peil. Daarom wordt de sectorindeling van die verenigingen afzonderlijk 
en grotendeels manueel uitgevoerd (cf. 3.1.5). 
 
 

3.1.2.  Niet-financiële vennootschappen en huishoudens (S.11 en S.14) 
 
De berekeningswijze maakt maximaal gebruik van administratieve gegevens. De belangrijkste 
bronnen zijn de jaarrekeningen neergelegd door de niet-financiële vennootschappen (S.11), de BTW-
aangiften van de BTW-plichtige ondernemingen (S.11 en S.14), de RSZ-aangiften ingediend door de 
werkgevers (S.11 en S.14) en de aangiften in de personenbelasting (S.14). Alle individuele aangiften 
worden gestockeerd in een 'ondernemingsdatabase'29. 
 
Jaarrekeningen 
 
In België moeten vrijwel alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (NV's, BVBA's, 
CV's, ...) hun rekeningen openbaar maken via neerlegging volgens een bij wet vastgelegd 
gestandaardiseerd schema bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het 
jaarrekeningenbestand is dan ook de geprivilegieerde bron voor de raming van de 
ESR 1995-aggregaten uit de productie- en primaire inkomensvormingsrekening van de niet-financiële 
vennootschappen. 

                                                      
28 In de rest van deze tekst zal over het algemeen slechts gewag worden gemaakt van de vzw's. Andere, minder vaak 

voorkomende, rechtsvormen worden op dezelfde manier behandeld (stichtingen, instellingen van openbaar nut, 
wetenschappelijke organisaties, ....). 

29 Dit is voorlopig nog niet het geval met de aangiften in de personenbelasting omdat de niet-BTW-plichtige vrije 
beroepen zonder personeel ook nog niet geïntegreerd zijn in het bedrijfsregister van de ADSEI. 
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Grote vennootschappen dienen een 'volledig' schema neer te leggen, KMO-vennootschappen mogen 
een 'verkort' schema neerleggen. Deze rapporteringsschema's zijn in feite gegevensextracten uit de 
interne boekhouding van de ondernemingen waarbij grote vennootschappen meer informatie dienen te 
verstrekken dan KMO-vennootschappen. Alle ondernemingen met meer dan 0,5 miljoen euro omzet 
dienen het 'Minimum Genormaliseerd Rekeningenstelsel' te volgen. Dit rekeningenplan (ingevoerd bij 
Koninklijk Besluit in 1983) is de concrete operationele invulling van de wetgeving op de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemingen die dateert van 1975. 
 
De boekhoudwetgeving specificeert de inhoud van de diverse rubrieken uit de balans en de 
resultatenrekening (opbrengsten en kosten) (cf. 11.1.2). Op deze manier kunnen de 'bedrijfs-
economische' variabelen vertaald worden naar de variabelen ESR 1995. 
 
Het gebruik van jaarrekeningeninformatie levert evidente voordelen op: 
 
- de 'primaire input' van de nationale rekeningen wordt opgesteld volgens concepten die relevant 

zijn voor, en gekend zijn door, de ondernemingen-toeleveranciers (commerciële boekhouding); 
 deze informatie is gestandaardiseerd en kan worden getransformeerd in de door de nationale 

rekeningen voorgeschreven concepten (ESR 1995-aggregaten); 
- in de meeste bedrijfstakken is de dekking van het jaarrekeningenbestand vrij groot en dient slechts 

een klein deel van de totale toegevoegde waarde te worden geëxtrapoleerd via andere bronnen; 
- de 'formele' kwaliteit van de jaarrekeningengegevens is gegarandeerd vermits deze moeten 

voldoen aan een aantal controles voorzien in de wet (sinds 1991): het betreft rekenkundige en 
logische controles op de gegevens vermeld in balans, resultatenrekening en toelichting; 

- de afhankelijkheid van enquêtegegevens voor de raming van de belangrijkste aggregaten is vrij 
beperkt; 

- de integratie van de reële en de financiële rekeningen is gemakkelijker door het gebruik van 
dezelfde bronnen. 

 
BTW-aangiften 
 
De activiteit van de meeste niet-financiële ondernemingen (levering van goederen en prestatie van 
diensten) valt onder het regime van de BTW. Slechts een beperkt aantal activiteiten zijn vrijgesteld 
van BTW (juridische diensten, medische diensten, verhuur van onroerende goederen, ...). 
 
Afhankelijk van hun grootte dienen alle ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen, VZW's) die 
in het toepassingsveld van de BTW vallen een maandelijkse (jaaromzet > 1 miljoen EUR)30 of een 
driemaandelijkse BTW-aangifte (jaaromzet < 1 miljoen EUR) te doen. Op basis hiervan bepaalt de 

                                                      
30 Deze grens ligt op 200.000 € voor handelaars in brandstoffen, GSM'S, PC's en toebehoren en wagens. 
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fiscale administratie haar vordering of schuld uit hoofde van de BTW t.o.v. de betrokken 
onderneming. 
 
Uit de BTW-aangiften kunnen de omzet (proxy voor P.1), de lopende aankopen van goederen en 
diensten (proxy voor P.2) en de aankopen van investeringsgoederen (proxy voor P.51) worden 
afgeleid. De informatie betreffende omzet en lopende aankopen wordt in de meeste bedrijfstakken 
gebruikt voor de raming van de toegevoegde waarde van de BTW-plichtige eenheden gesectoriseerd in 
S.14, en voor de bijschatting van de activiteit van de vennootschappen waarvoor geen (bruikbare) 
jaarrekeningen of structuurenquêtes beschikbaar zijn. 
 
Voordelen van het gebruik van BTW-gegevens zijn de grote mate van representativiteit, de snelle 
beschikbaarheid en de behoorlijke kwaliteit. 
 
RSZ- en RSZPPO -aangiften 
 
Alle in België gevestigde werkgevers dienen per kwartaal een aangifte in te dienen bij de administratie 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)31 of bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)32. Op basis hiervan worden de verschuldigde 
sociale bijdragen berekend. De informatie vermeld in deze aangiften laat toe de beloning van 
werknemers (D.1) te berekenen. 
 
De loonmassa wordt gebruikt om de toegevoegde waarde bij te schatten van vennootschappen zonder 
jaarrekeningen en van VZW's gesectoriseerd in S.11 actief in bepaalde dienstenbedrijfstakken. 
 
Aangiften in de personenbelasting 
 
De activiteit van sommige vrije beroepen is vrijgesteld van BTW. Voor deze S.14-eenheden wordt de 
toegevoegde waarde geraamd via de aangifte in de personenbelasting. Uit deze aangiften kunnen de 
'baten uit een vrij beroep' (proxy voor P.1) en de beroepskosten (proxy voor P.2) worden afgeleid. 
 
Koppeling van brongegevens en repertorium 
 
Er kunnen aggregaten aangemaakt worden berekend op basis van variabelen beschikbaar in de 
verschillende bronnen. Een aggregaat is een totaalbedrag voor een bepaalde variabele berekend voor 
een bepaalde groep van ondernemingen op basis van een bepaalde bron voor een bepaalde periode (bv. 
de totale omzet volgens de BTW-aangiften van vennootschappen gesectoriseerd in S.11 behorende tot 
de bedrijfstak NACE 181 voor 2003). 
 

                                                      
31 Wet van 27 juni 1969, en KB van 28 november 1969. 
32 Wet van 1 augustus 1985, en KB van 25 oktober 1985 en 15 juli 1986. 
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De aggregatie van variabelen aanwezig in de verschillende bronbestanden gebeurt altijd op basis van 
de karakteristieken (NACE-code, sectorcode) opgenomen in het repertorium33. Deze werkwijze 
waarborgt dat de bekomen resultaten onderling vergelijkbaar zijn.  
 
Op deze manier kan men bv. voor de grote vennootschappen met een volledig jaarrekeningenschema 
uit een bepaalde bedrijfstak de omzet en de loonmassa aanwezig in verschillende bronnen (BTW en 
jaarrekeningen enerzijds, RSZ en jaarrekeningen anderzijds) met elkaar op een zinvolle manier 
vergelijken. 
 
 

3.1.3.  Financiële instellingen (S.12) 
 
De berekeningen voor de financiële instellingen (NACE J) zijn voor de grote ondernemingen van 
NACE 65 financiële instellingen en NACE 66 verzekeringswezen gebaseerd op jaarrekeningen. Voor 
de hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen (NACE 67) wordt er naast de jaarrekeningen ook 
gebruik gemaakt van RSZ-gegevens. 
 
De gebruikte bronnen worden op gedetailleerde manier beschreven bij de berekening van de 
toegevoegde waarde (cf. 3.16). 
 
 

3.1.4.  Overheid (S.13) 
 

3.1.4.1.  Definitie en toepassingsgebied van de sector overheid 
 
De sector overheid (S.13) omvat alle institutionele eenheden die tot de "overige niet-
marktproducenten" behoren en waarvan de output, die voornamelijk gefinancierd wordt uit verplichte 
betalingen van eenheden die tot andere sectoren behoren, voor individueel en collectief verbruik is 
bestemd, en/of alle institutionele eenheden die zich in hoofdzaak bezighouden met de herverdeling van 
het nationale inkomen en vermogen (ESR 1995, §2.68). 
 

                                                      
33  Op deze manier omzeilt men bijvoorbeeld het probleem dat de belangrijkste administraties (RSZ, BTW, Balanscentrale, 

ADSEI) voor hun eigen (statistische) behoeften NACE-codes toekennen die voor een bepaalde onderneming niet 
noodzakelijk dezelfde zijn. 
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Tot de sector S.13 behoren de volgende institutionele eenheden: 
 
*  de overheidsinstellingen die een geheel van activiteiten, hoofdzakelijk bestaande uit de levering 

van niet-marktgebonden goederen en diensten ten behoeve van de samenleving, beheren en 
financieren; 

* de instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid die tot de "overige niet-
marktproducenten" behoren en onder toezicht staan van en voornamelijk gefinancierd worden 
door de overheid; 

* de zelfstandige pensioenfondsen waaraan bepaalde bevolkingsgroepen krachtens wettelijke 
bepalingen verplicht deelnemen of premies betalen, en waarbij de overheid verantwoordelijk is 
voor de vaststelling of goedkeuring van de premies en uitkeringen, ongeacht haar rol als 
toezichthouder of werkgever. 

 
Deze definitie vraagt om enkele verduidelijkingen die de logische indeling van de institutionele 
eenheden in de sector overheid begrijpelijker zouden moeten maken. Om een eenheid onder te brengen 
in de sector overheid, moet men zich achtereenvolgens de onderstaande vragen stellen, en ze telkens 
bevestigend beantwoorden: 
 
* Is de eenheid waarvan sprake een institutionele eenheid34? 
* Is de eenheid een eenheid in handen van de overheid35? 
* Dekt de opbrengst van de verkopen minder dan 50  pct. van de productiekosten?36 
 
De termen verkopen en productiekosten moeten uiteraard worden opgevat in de betekenis van het 
ESR 1995, en niet in hun gewone juridische of administratieve betekenis. 

                                                      
34 Een eenheid wordt beschouwd als een institutionele eenheid wanneer zij bij de uitoefening van haar hoofdfunctie 

zelfstandige beslissingsbevoegdheid bezit en wanneer zij over een volledige boekhouding beschikt of, als dat vanuit 
economisch en juridisch oogpunt mogelijk en zinvol is, op verzoek een volledige boekhouding kan opstellen. Als de 
eenheid in kwestie geen institutionele eenheid is, moet zij worden ingedeeld bij de institutionele eenheid waarvan zij 
afhangt. 

35 Volgens het ESR 1995 is een vennootschap in handen van de overheid als deze laatste in het bezit is van meer dan de 
helft van de aandelen met stemrecht of op een andere wijze zeggenschap heeft over meer dan de helft van de aan de 
aandeelhouders toegekende stemmen. Voorts kan de overheid zeggenschap over een vennootschap hebben op grond van 
wetgeving waarbij de overheid wordt gemachtigd het beleid van die vennootschap te bepalen of de bestuurders ervan te 
benoemen. Naar analogie daarvan geldt deze redenering mutatis mutandis ook voor de instellingen zonder 
winstoogmerk. 

36 Om een sectorcode toe te kennen aan een eenheid in het ESR 1995, is het dus absoluut noodzakelijk dat men over haar 
jaarrekeningen beschikt (of over enig ander boekhouddocument) voor verscheidene achtereenvolgende jaren. Voor de 
nieuw opgerichte eenheden waarvoor de jaarrekeningen uiteraard nog niet konden worden opgesteld, werd besloten een 
voorlopige sectorcode toe te kennen op grond van de beschikbare informatie (zoals de wettelijke oprichtingsakten en/of 
de begrotingsramingen), onder voorbehoud van een later onderzoek van de eerste jaarrekening en van de betrokken 
eenheid. Zodra deze jaarrekeningen beschikbaar zijn, zal het criterium van 50 pct. worden toegepast en zal de eenheid 
met terugwerkende kracht een sectorcode toegewezen krijgen vanaf haar oprichtingsdatum. 
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3.1.4.2.  Afbakening ten opzichte van de andere sectoren 
 
In België wordt de volledige lijst van de overheidsinstellingen die deel uitmaken van de sector 
overheid, jaarlijks bijgewerkt door het INR in samenwerking met een groep experts van de Algemene 
Gegevensbank37 die werd opgericht ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de 
Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten. De sector 
overheid is dus precies bekend op basis van de nominatieve lijst van de eenheden die deze sector 
vormen en waarvoor afzonderlijk werd nagegaan of ze wel degelijk voldoen aan de criteria van het 
ESR 1995 (de verkopen dekken minder dan 50 pct. van de productiekosten).  
 
Het basisprincipe dat werd aangenomen met betrekking tot een geheel van eenheden dat moet worden 
verdeeld tussen eenheden behorend tot de sector overheid en eenheden behorend tot andere sectoren, is 
het volgende: als het niet mogelijk is de eenheden die deel uitmaken van de sector overheid op 
nominatieve wijze te bepalen, worden alle eenheden van het geheel ingedeeld bij de andere sectoren. 
Dit is met name het geval voor de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) en de niet-
marktgebonden intercommunales. Niettemin worden een aantal vzw's en intercommunales 
geconsolideerd met bij de sector overheid: 
 
* de gesubsidieerde vrije scholen (de meeste onder hen hebben het statuut van vzw, sommige zijn 

feitelijke verenigingen); 
* de VZW's en intercommunales waarvoor individueel werd nagegaan of ze wel degelijk voldoen 

aan de criteria van het ESR 1995 (zie lijst). 
 
De moeilijke gevallen werden opgelost door de principes van de in 2002 door Eurostat gepubliceerde 
"ESR 1995 Handboek overheidstekort en overheidsschuld" - tweede editie - toe te passen. 
 
Voorts werden de volgende eenheden opgericht als quasi-vennootschappen en ingedeeld bij de sector 
niet-financiële vennootschappen (S.11) of bij de sector financiële vennootschappen (S.12): 
 
* provincie- en gemeentebedrijven; 
* ziekenhuizen en rusthuizen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's); 
* ziekenfondsen - beheer van het voorhuwelijkssparen; 
* ziekenfondsen - beheer van de vrije verzekering (gezondheidszorg kleine risico's zelfstandigen) en 

de aanvullende verzekering (hospitalisatieverzekering, verzorging in het buitenland, ...). 

                                                      
37  Het secretariaat van de Algemene Gegevensbank (AGB) wordt verzekerd door de Macrobudgettaire Dienst van de 

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. De Algemene Gegevensbank heeft als taak het beheer van de 
statistieken van de overheidsfinanciën (ontvangsten en uitgaven), het vastleggen van de criteria voor de eenvormige 
samenstelling van die statistieken door elk van de eenheden, en het doorgeven van de haar toevertrouwde statistieken 
aan het INR, zodat het deze statistieken kan integreren in het macro-economische kader van de nationale rekeningen. 
Het jaarverslag van de Algemene Gegevensbank wordt overgemaakt aan de Interministeriële Conferentie voor Financiën 
en Begroting. 
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3.1.4.3.  Samenstelling van de sector overheid 
 
Overeenkomstig de methodologie van het ESR 1995 omvat de sector overheid (S.13) vier subsectoren: 
* de Centrale overheid (S.1311), in België "Federale overheid" genaamd; 
* de Deelstaatoverheid (S.1312), in België "Gemeenschappen en Gewesten" genaamd, te weten de 

Vlaamse38, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest, en de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met 
inbegrip van het vrije onderwijs in de ruime zin39; 

* de Lagere overheid (S.1313), die bestaat uit de 10 provincies, de 589 gemeenten met uitzondering 
van hun gemeentebedrijven de jure, de 589 OCMW's met uitzondering van hun ziekenhuizen en 
rusthuizen, de 196 politiezones, de Brusselse agglomeratie, de polders en wateringen en ten slotte 
de intercommunales die geen marktgoederen en -diensten produceren40; 

* de Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314), waartoe worden gerekend de instellingen 
op centraal en primair niveau van de diverse takken41 van de sociale zekerheid voor 
loontrekkenden en zelfstandigen, met inbegrip van de fondsen voor bestaanszekerheid, het fonds 
voor de sluiting van ondernemingen en de dienst voor overzeese sociale zekerheid, maar met 
uitzondering van de tak "jaarlijkse vakantie" en de vrije-verzekeringsstelsels42. De 
zorgverzekeringsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap maken ook deel uit van deze 
subsector. 

 

                                                      
38  De Vlaamse Gemeenschap valt samen met het Vlaamse Gewest. 
39 Het vrije onderwijs in de ruime zin omvat het vrije gesubsidieerde onderwijs, het autonome onderwijs (dat thans enkel 

het hoger niet-universitair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap betreft) en de beroepsopleiding van zelfstandigen. 
40 De gemeentebedrijven de jure, de ziekenhuizen en rusthuizen van de OCMW's, de intercommunales die marktgoederen 

en-diensten produceren, en de "Hoofdstuk XII-verenigingen" (organieke wet van 8/7/1976 van de OCMW's, art. 118 - 
135) behoren tot de sector niet-financiële vennootschappen (S.11). De kerkfabrieken, van hun kant, maken deel uit van 
de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (S.15), afgekort als IZWBH. 

41 Het gaat om de takken ziekte-invaliditeit, gezinsuitkeringen, pensioenen, brugpensioenen, werkloosheid, beroepsziekten 
en arbeidsongevallen voor de loontrekkenden, en de takken ziekte-invaliditeit, gezinsuitkeringen en pensioenen voor de 
zelfstandigen. 

42 De instellingen die de tak "jaarlijkse vakantie" beheren, zijn ingedeeld bij de Federale overheid, terwijl de onderdelen 
van de ziekenfondsen die de vrije-verzekeringsstelsels beheren, zijn opgericht als quasi-vennootschappen en behoren tot 
de sector financiële vennootschappen. Naast de verplichte verzekering beheren de ziekenfondsen ook de vrije en de 
aanvullende ziekte-invaliditeitsverzekering. Deze omvat drie elementen: 

 - vrije gezondheidsverzekering, ook de verzekering “kleine risico's” van de zelfstandigen genaamd; 
 - aanvullende verzekering (dagvergoedingen, ziekenhuisopname, “ziekenvervoer”, “verzorging in het buitenland” en 

diverse dienstverleningen), die diensten verleent waarvoor de leden zich al dan niet verplicht dienen te verzekeren 
(dit hangt af van het ziekenfonds en de dienstverlening); 

 - voorhuwelijkssparen. 
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3.1.4.4.  De voornaamste gegevensbronnen 
 
3.1.4.4.1.  De Federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten 
 
De bron van analyse is de respectieve economische hergroepering van de uitgaven en ontvangsten van 
elk van deze eenheden. Dit document vormt een op grond van economische begrippen (verbruik, 
inkomensoverdrachten, investeringen, ...) verrichte synthese van de begrotingsoperaties en de daarmee 
gelijkgestelde transacties (transacties van fondsen en van administratieve overheidsorganen, en 
debudgetteringen) van de betrokken entiteit. Het toepassingsgebied van de economische hergroepering 
is dus niet beperkt tot de eigenlijke begrotingsoperaties maar omvat ook de buiten de begroting 
verrichte transacties zoals voorfinancieringen, en transacties van fondsen en autonome instellingen. 
 
Deze economische hergroeperingen worden uitgewerkt door de begrotingsdiensten van elk van de 
betrokken eenheden43 en vervolgens bezorgd aan het secretariaat van de Algemene Gegevensbank - 
die werd opgericht ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten - dat ze ter beschikking stelt van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen. 
 
Tot en met het jaar 1995 gebruikte de Federale overheid de Benelux economische classificatie van 
uitgaven en ontvangsten van de overheid (Benelux 1964). Van 1996 tot en met 1998 deelde de 
Federale overheid haar transacties in op basis van de Benelux economische classificatie van uitgaven 
en ontvangsten van de overheid (Benelux 198144, aan België aangepaste versie van mei 1992), die op 
haar beurt gebaseerd is op het Europees stelsel van geïntegreerde economische rekeningen 
(ESR 1979). De Gemeenschappen en Gewesten, van hun kant, hebben sinds 1989 een versie van deze 
laatste economische classificatie gebruikt. Vanaf 1999 wordt een nieuwe, aan het ESR 1995 
aangepaste economische classificatie gebruikt: het gaat om de Benelux economische classificatie 
1981, een aan het ESR 1995 aangepaste versie voor België (eerst van maart 1998, vervolgens van 
oktober 2000). Uit het oogpunt van de nationale rekeningen heeft men dus verschillende correcties 
moeten aanbrengen in de basisgegevens om ze in overeenstemming te brengen met de voorschriften 
van het ESR 1995. 
 
Naast de economische bestaat er ook een functionele hergroepering waarin de taken van de overheid 
worden voorgesteld volgens hun maatschappelijke doel (algemeen bestuur, defensie, onderwijs, ...). 
Het voordeel van deze classificatie is dat ze steeds gangbaar blijft, los van de wijzigingen in 
ministeriële bevoegdheden en van de praktische taakverdeling tussen de verschillende overheden. 
 

                                                      
43 Rekening houdend met onze aanbevelingen. 
44 De Benelux economische classificatie dient om gegevens te verstrekken die in de nationale rekeningen kunnen worden 

opgenomen. Deze classificatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 229 van 1 december 1981. 
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Door de economische en de functionele hergroepering te combineren, kunnen kruistabellen worden 
aangemaakt van de uitgaven van de verschillende subsectoren van de overheid naar functies en 
transacties.  
 
Tot en met het jaar 1995 gebruikte de Federale overheid de Benelux functionele classificatie van 
uitgaven en ontvangsten van de overheid (Benelux 1972). Sinds 1996 deelt de Federale overheid haar 
transacties in op basis van de Benelux functionele classificatie van de uitgaven en de ontvangsten van 
de overheid (Benelux 198945). In deze nomenclatuur hebben de Gemeenschappen en Gewesten hun 
eerste functionele hergroeperingen opgesteld met de gegevens van de jaren 1995 tot 1997. De tabellen 
"Uitgaven van de overheid naar functies en transacties" van de Gemeenschappen en Gewesten voor de 
periode 1990-1994 zijn dus tot stand gekomen via een retropolatie op basis van gedeeltelijke 
gegevens. Sinds 2004 wordt een nieuwe functionele classificatie gehanteerd: het betreft de functionele 
classificatie COFOG46 1998, de functionele classificatie van de overheidsfuncties van het ESR 199547.  
 
3.1.4.4.2.  De lagere overheid 
 
De uitgaven en ontvangsten van de provincies, gemeenten, de Brusselse en Waalse OCMW's, de 
politiezones en de Brusselse Agglomeratie worden in de begrotingen en rekeningen weergegeven 
volgens de Benelux economische classificatie van de uitgaven en ontvangsten van de overheid 
(Benelux 1964) en de Benelux functionele classificatie van de uitgaven en ontvangsten van de 
overheid (Benelux 1972). Met deze classificatie kunnen evenwel geen gegevens worden verkregen die 

                                                      
45 Deze classificatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 19 van 24 januari 1990. 
46 COFOG is de afkorting van "Classification of the Functions of Government", de functionele classificatie van de 

Verenigde Naties, die in 1998 werd herzien in het kader van het SNA93. 
47 De classificatie-eenheden van de functionele classificatie zijn, zoals in het geval van de economische classificatie, 

individuele transacties. Dit betekent dat elke aankoop, uitkering van een loon, overdracht of andere uitgave een 
functionele COFOG-code moet krijgen naar gelang van de functie die de transactie vervult. Het is aangewezen dit 
principe strikt toe te passen op kapitaaloverdrachten, lopende overdrachten en de aankoop van financiële activa. Voor de 
meeste andere bestedingen zal het echter over het algemeen niet mogelijk zijn de transacties als classificatie-eenheden te 
gebruiken. Daarom moeten functionele COFOG-codes worden toegekend aan activiteitenprogramma's, directies, 
agentschappen, afdelingen, administratieve eenheden en andere soortgelijke tot de departementen behorende eenheden. 
Alle bestedingen van één specifieke eenheid (uitgezonderd de overdrachten en de aankoop van activa) zullen dan die 
functionele COFOG-code krijgen. 
Wanneer overheidsinstellingen in plaats van transacties worden gehanteerd als classificatie-eenheden, kan het gebeuren 
dat de kleinste instellingen die in de nationale rekeningen geïdentificeerd kunnen worden, meer dan één COFOG-functie 
vervullen. Soms is het wellicht mogelijk de uitgaven van instellingen met meerdere functies uit te splitsen naar 
verschillende COFOG-functies op basis van uiteenlopende gegevens over hun uitgaven; in de meeste gevallen verdient 
het echter de voorkeur alle uitgaven van eenheden met meerdere functies toe te rekenen aan de functie die wellicht het 
grootste deel van die uitgaven voor haar rekening neemt. 

 In de economische classificatie moeten de classificatie-eenheden individuele transacties zijn (van dit principe mag niet 
worden afgeweken) en indien een begrotingsartikel verscheidene elementaire transacties bevat, moet het verplicht 
worden opgesplitst in evenveel economische codes als er elementaire transacties zijn. 

 De functionele classificatie wordt dus minder nauwkeurig opgesteld dan de economische classificatie, die alle aandacht 
in beslag neemt van de diensten die beide classificaties dienen uit te werken. 

 In de functionele classificatie berust de afbakening van de functies louter op conventies, en wordt een eventuele 
vergissing in een bepaalde rubriek automatisch gecompenseerd door een daartegenoverstaande vergissing in een andere 
rubriek, zonder dat die vergissing een effect heeft op de voornaamste economische aggregaten (overheidsconsumptie, 
tekort, bbp, enz.).  
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volledig verenigbaar zijn met de eisen van het ESR 1995, en ook hier waren nieuwe hergroeperingen 
nodig volgens specifieke criteria van het ESR 1995. Sinds 2003 hanteren alle Vlaamse OCMW's een 
nieuwe boekhouding gebaseerd op de algemene bedrijfsboekhouding. 
 
Aangezien momenteel geen centralisatie van de begrotingen en rekeningen van de belangrijkste lagere 
overheden (provincies, gemeenten, OCMW's en politiezones) op informaticadrager bestaat, worden de 
gegevens met betrekking tot de eenheden van deze subsector verzameld via peilingen48. 
 
De resultaten van verschillende peilingen werden gebruikt voor het opstellen van de tabellen van de 
lagere overheid overeenkomstig het ESR 1995. 
 
Het betreft in de eerste plaats de gedetailleerde gegevens van de rekeningen over 1990 van een staal 
van 150 gemeenten geselecteerd uit de 589 gemeenten van het Koninkrijk49. Dit staal wordt 
gestratificeerd volgens de twee volgende criteria: de geografische eenheid op het niveau van de 
provincie waartoe de gemeente behoort, en de indeling van de gemeente volgens het totale bedrag van 
de uitgaven. De resultaten van het staal werden voor elk stratum geëxtrapoleerd op basis van de 
bevolking. Voor de gemeenten uit het staal werd ook rekening gehouden met de gedetailleerde 
gegevens over hun Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, die vervolgens op dezelfde 
wijze werden geëxtrapoleerd. Bovendien werd exhaustief gebruik gemaakt van de rekeningen van de 
provincies. 
 
In de tweede plaats betreft het de peiling die in 1997 door de Nationale Bank werd gehouden in het 
kader van de toepassing van de methodologie van het ESR 1995. Deze peiling heeft betrekking op de 
rekeningen van 1995 evenals op de begrotingen over 1996 en 1997 van een staal van 200 gemeenten 
(evenals voor hun OCMW's) geselecteerd volgens een soortgelijke procedure als de voornoemde. Het 
zijn de uit deze peiling afkomstige extrapolaties die werden gebruikt als basisgegevens. Gelijkaardige 
gegevens zijn ook beschikbaar voor elk van de 10 provincies die het Koninkrijk telt.  
 
Een derde peiling met betrekking tot de jaren 1998, 1999 en 2000 werd uitgevoerd in 2001. Aangezien 
de boekhouding van de OCMW's toen aan herziening toe was, was haar toepassing niet uniform over 
het hele grondgebied. Het werd daarom niet zinvol beschouwd om niet-gestandaardiseerde en 
uiteenlopende gegevens over de begrotingen van de OCMW's te verzamelen, maar wel om de 
bedragen te ramen aan de hand van andere bronnen (studies van Dexia Bank50 over de lokale financiën 
of de federale en communautaire begrotingen)51. Bovendien werd het toepassingsgebied van de derde 

                                                      
48  Het INR is zich bewust van het feit dat er lacunes bestaan in de verzameling van de basisgegevens die nodig zijn voor 

het opstellen van de rekeningen van de lagere overheid. Het INR en de Hoge Raad van Financiën hebben deze 
problematiek aangekaart bij de politieke autoriteiten die toezicht uitoefenen op de lokale overheid, teneinde hen aan te 
sporen tot het vinden van een oplossing. 

49  Peiling uitgevoerd in 1992 door de ADSEI. 
50  Voorheen het Gemeentekrediet van België. 
51  126 Vlaamse OCMW's (op de 308 die Vlaanderen telt) schakelen over op een algemene boekhouding en stappen af van 

de budgettaire boekhouding, die wordt behouden door de OCMW's van de andere gewesten van het Koninkrijk. 
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peiling bewust beperkt tot de groep van 80 gemeenten van het Waalse Gewest (op de 262 Waalse 
gemeenten) die reeds waren opgenomen in het peilingsplan van 1997, tot de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en tot de 10 provincies. Sinds 1998 centraliseert en verwerkt de 
Vlaamse Gemeenschap immers alle rekeningen van zijn 308 gemeenten op informaticadrager: de 
rekeningen van de jaren 1998 tot 2003 zijn aldus volledig beschikbaar op Cd-rom. 
 
Tot slot werd een vierde peiling over de jaren 2001 tot 2003 uitgevoerd in 2004. Het 
toepassingsgebied van de peiling 2004 werd eveneens bewust beperkt tot de groep van 80 gemeenten 
van het Waalse Gewest (op de 262 Waalse gemeenten) die reeds waren opgenomen in het peilingsplan 
van 2001. De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ook in aanmerking 
genomen. 
 
Ingevolge de in de afgelopen jaren ten uitvoer gelegde herziening van de boekhouding van de 
provincies en OCMW's, is hun boekhouding momenteel niet meer uniform over heel het grondgebied. 
Door een gebrek aan middelen om een peiling te houden waarvan de toepassing zou moeten worden 
gedifferentieerd volgens de drie gewesten van het Koninkrijk, werd bijgevolg besloten gegevens te 
verzamelen aan de hand van andere bronnen (studies van Dexia-Bank over de lokale financiën of  de 
federale, communautaire en gewestelijke begrotingen). 
 
Voor deze verschillende peilingen wordt de informatie verzameld op het meest gedetailleerde niveau, 
namelijk op het niveau van de begrotingsartikelen. 
 
Wat de 196 politiezones betreft, werden begrotingsgegevens (samenvattende tabel) voor de jaren 2002 
tot 2005 ontvangen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die deze gegevens 
verzamelt bij de politiezones, en/of gevonden in de studies van Dexia-Bank over de lokale financiën. 
 
De voornaamste ontvangsten van de overheidsrekening zijn gekend via de hogere overheden (fiscale 
ontvangsten geïnd voor rekening van de provincies en gemeenten, lopende overdrachten en 
kapitaaloverdrachten ten laste van de hogere overheden). De geëxtrapoleerde gegevens van de peiling 
zijn vooral nuttig voor de overige ontvangstposten en voor de lopende uitgaven. 
 
Voor de jaren waarvoor geen gegevens uit de peilingen beschikbaar zijn, zijn de ramingen gebaseerd 
op andere bronnen, zoals de overdrachten afkomstig van de voogdijvoerende overheden (bv.: de 
subsidies van de Gemeenschappen om de personeelskosten en de werkingskosten van het onderwijs te 
financieren), de in de financiële rekeningen geregistreerde uitstaande schulden en activa, de gegevens 
over de loonsom afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO) of de gegevens afkomstig van de studie over de financiën 
van de lokale overheden die elk jaar door Dexia-Bank wordt uitgevoerd. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de situatie van de gegevens die worden aangewend voor 
het opstellen van de overheidsrekeningen 2005 en de EDP-notificatie van 1 oktober 2006. 
 

Beschikbare basisgegevens (situatie oktober 2006) 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Provincies reke-
ningen 

reke-
ningen 

begro-
tingen 

begro-
tingen 

reke-
ningen 

begro-
tingen 

begro-
tingen 

- - - 

Gemeenten reke-
ningen 

reke-
ningen 

begro-
tingen 

begro-
tingen 

reke-
ningen 

reke-
ningen/ 
begro-
tingen 

reke-
ningen/ 
begro-
tingen 

reke-
ningen 

reke-
ningen/ 
begro-
tingen 

reke-
ningen / 
begro-
tingen 

OCMW's reke-
ningen 

reke-
ningen 

begro-
tingen 

begro-
tingen 

- - - - - - 

Politiezones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. begro-
tingen 
(samen-
vatting) 

begro-
tingen 
(samen-
vatting) 

 
Afgezien van de bekende uitzondering van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de 
Vlaamse Gemeenschap, worden de begrotingen en rekeningen van de lokale overheden gecodeerd 
volgens een oude versie van de economische classificatie Benelux (economische classificatie Benelux 
van de uitgaven en ontvangsten van 1972). 
 
Hoewel de gegevens van de goedgekeurde begrotingen op dezelfde manier worden aangewend als de 
gegevens van de gerealiseerde begrotingen, dat wil zeggen van de rekeningen, dient evenwel 
opgemerkt dat dit slechts het geval is voor de lopende transacties, en dat systematisch een andere bron 
wordt gebruikt om de investeringen van de lokale overheden te ramen. 
 
Wat de begrotingen betreft, werd vastgesteld dat een voorzichtig financieel beleid gewoonlijk wordt 
gehanteerd ten aanzien van de lopende ontvangsten (lichte onderschatting) evenals ten aanzien van de 
lopende uitgaven (lichte overschatting), zodat de budgettaire gegevens meestal een pessimistischer 
beeld geven dan de gegevens van de rekeningen. 
 
In tegenstelling tot de lopende transacties geven de begrotingen geen erg getrouw beeld van de 
gerealiseerde investeringen. Talrijke overdrachten om redenen van technische, juridische en financiële 
aard verklaren de lage effectieve realisatiegraad van de in de begroting geplande investeringen. De 
investeringen van de lokale overheden worden sinds een aantal decennia geraamd op basis van een 
jaarlijkse enquête die wordt uitgevoerd door Dexia-Bank. 
 
In deze enquête worden de investeringen uitgesplitst naar investeringen gefinancierd door leningen 
(ter beschikking gestelde bedragen) en investeringen gefinancierd door subsidies afkomstig van de 
hogere autoriteiten. Een extrapolatie van deze bedragen wordt uitgevoerd om rekening te houden met 
de zelffinanciering (beroep op de reserves, opbrengsten uit verkoop, batig saldo). 
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In 2005 heeft Dexia de productie van haar enquête evenwel gestaakt en heeft ze in haar jaarlijkse 
studie gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van de rekeningen van de gemeenten afgesloten in 
2003 en van begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2004. Aangezien de rekeningen slechts zeer laat 
worden afgesloten, waren de rekeningen van het jaar 2004 immers nog niet beschikbaar. In de 
nationale rekeningen moesten de investeringen van de lokale overheden van het laatste jaar bijgevolg 
worden geraamd aan de hand van minder bertrouwbare begrotingsindicaties dan de voorheen 
beschikbare gegevens. 
 
3.1.4.4.3.  De wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen 
 
De meeste gegevens die worden gebruikt voor de opstelling van de rekeningen van de sociale-
verzekeringsinstellingen, zijn ontleend aan de economische rekeningen van de sociale zekerheid 
(voorheen "Algemeen verslag over de sociale zekerheid") die worden gepubliceerd door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
 
De economische rekeningen van de sociale zekerheid bevatten de algemene rekeningen van de sociale 
zekerheid, die bestaan uit een globalisering van de indelingen van kosten en opbrengsten van het 
rekeningenstelsel van de wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen (ongeacht of het gaat om 
instellingen die bijdragen innen of om uitkeringsinstellingen). Deze kosten en opbrengsten worden 
verdeeld over de verschillende "takken52" van de sociale zekerheid. 
 
Dit document is om meer dan één reden interessant voor de opstelling van de rekeningen van de 
wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen in de zin van de nationale rekeningen: enerzijds 
globaliseert het alle parastatale sociale-verzekeringsinstellingen, en anderzijds worden de transacties 
erin geregistreerd volgens het concept "vastgestelde rechten". 
 
 

3.1.5.  Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15) 
 

3.1.5.1.  Indeling van de eenheden van S.15 
 
Op basis van welke praktische criteria worden de eenheden van het repertorium ingedeeld in sector 
S.15 opdat de ESR 1995-definities worden nageleefd? Om deze definities naar de letter na te leven, 
zou men moeten beschikken over de jaarrekeningen van alle verenigingen zonder winstoogmerk 
(vzw's) die actief zijn op het Belgische grondgebied. Dit is onmogelijk omdat deze verenigingen geen 
jaarrekening neerlegden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Bij gebrek aan een betere 
oplossing werd besloten deze verenigingen in te delen op basis van hun activiteiten. De onderstaande 

                                                      
52 In feite stemmen deze "takken" overeen met de door de sociale zekerheid gedekte sociale risico's. 
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tabel geeft de verbanden weer tussen de NACE-categorieën en de sector waarin een institutionele 
eenheid moet worden ingedeeld. Dit verband is meestal eenduidig. De verenigingen van NACE 73 
(onderzoeks- en ontwikkelingswerk), 80.**5 (internationaal onderwijs), 80.42 (volwasseneneducatie 
en overige vormen van onderwijs), 85.323 (overige maatschappelijke dienstverlening zonder 
huisvesting), 85.316 (overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting), 92.5 (overige 
culturele activiteiten) en 92.621 (activiteiten van sportclubs en -bonden) moeten echter één voor één 
worden ingedeeld.  
 
* De VZW's van NACE 01 tot 74 (behalve 73) worden ingedeeld in de sector van de niet-financiële 

vennootschappen (S.11). Een uitzondering op deze regel vormen: 
-  de abdijen en kloosters worden ingedeeld in S.15. De abdijen van Chimay, Westmalle, ..., 

die echte productie-ondernemingen zijn, worden echter ingedeeld in S.11; 
-  de internaten worden ingedeeld bij het onderwijs in S.13; 
-  de methiateek van de Franse Gemeenschap wordt ingedeeld in S.13; 
-  de stichtingen en enkele flagrante gevallen van verkeerde toekenning van een NACE-code 

worden ingedeeld in S.15; 
-  de vzw's van NACE 65 en 66 worden ingedeeld in sector S.12. 

 De talrijke vzw's die als café of restaurant gecodeerd zijn (parochiezalen, sportclubs, ...) worden in 
S.11 gelaten. Enkel hun, bij hypothese voornaamste, marktactiviteit zal worden geboekt in de 
nationale rekeningen. 

 
* De VZW's van NACE 75 (openbaar bestuur) behoren tot sector S.13. Het gaat om ziekenfondsen 

en kassen voor de betaling van kinderbijslag of vakantiebijslag. De vzw's van NACE 80 (exclusief 
80.**5) (vrije scholen) worden eveneens ingedeeld in S.13. 

 
*  De VZW's van de volgende NACE: 
 

85.1 gezondheidszorg, 
85.2 veterinaire diensten, 
85.311 instituten voor gehandicapte minderjarigen, 
85.313 instituten voor probleemkinderen, 
85.314 instituten voor gehandicapte volwassenen, 
85.315 rust- en verzorgingstehuizen, 
85.321 kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, 
85.322 beschuttende werkplaatsen en dagverblijven voor gehandicapten, 
90 inzameling en verwerking van afvalwater, 
91.1 bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties, 
92 (uitgezonderd 92.5 en 92.621) recreatie, cultuur en sport, 
93 overige diensten 
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 worden ingedeeld in de sector niet-financiële ondernemingen S.11. De schoolgeneeskundige 
centra worden samen met het onderwijs ingedeeld in de sector overheid (S.13).  

 
* De verenigingen van NACE: 
 

91.200 vakverenigingen, 
91.310 religieuze organisaties, 
91.320 politieke organisaties 
 

 worden alle ingedeeld in de sectoren van de Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens 
(S.15).  
 
* De vzw's van NACE  
 

73 (onderzoeks- en ontwikkelingswerk),  
80.**5 (internationaal onderwijs),  
80.42 (volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs) 
85.316 overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 
85.323 overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, 
91.330 overige verenigingen, 
92.5 overige culturele activiteiten (bibliotheken, musea, monumentenzorg, botanische tuinen, 

dierentuinen, natuurreservaten enz.), 
92.621 activiteiten van sportclubs en -bonden 
 

 werden één voor één ingedeeld. 
 
De VZW's van NACE-BEL 85.323 en 85.316 worden ingedeeld in S.15, uitgezonderd: 
 

-  de VZW's die actief zijn in het domein van de thuiszorg, worden ingedeeld in sector S.11; 
-  de psycho-medische-sociale centra, die worden ingedeeld in sector S.13; 
-  de vzw's met een zeer hoog omzetcijfer in verhouding tot het personeel in dienst, die worden 

ingedeeld in sector S.11. 
 

De VZW's van NACE 91.330 worden ingedeeld in S.15, met uitzondering van de vzw's waarvan de 
omzet hoger is dan de helft van de bezoldigingen van de werknemers vermenigvuldigd met 1,5. Deze 
berekening dient om het ESR 1995-criterium van 50  pct. ten uitvoer te brengen: 
 

"Indien meer dan 50 pct. van de productiekosten door de verkoop wordt gedekt, is de 
institutionele eenheid een marktproducent en wordt zij ingedeeld in de sector niet-financiële 
vennootschappen of financiële instellingen" (ESR 1995, punt 3.32 a). 
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De VZW's van NACE 92.5 worden ingedeeld in S.15, met uitzondering van enkele vzw's met een zeer 
hoog omzetcijfer in verhouding tot het personeel in dienst (zie bovenvermeld criterium). 
 
De VZW's van NACE-BEL 92.621 worden ingedeeld in S.15 als hun omzetcijfer nihil is of minder 
dan 50 000 euro bedraagt, en ze 1 à 4 personen in dienst hebben53. De overige vzw's, die meestal een 
positief omzetcijfer vertonen zonder personeel in dienst te hebben, worden ingedeeld in S.11. De 
sportbonden worden ingedeeld in S.15. 
 
Bij gebrek aan voldoende informatie is de indeling van de vzw's waarschijnlijk verre van correct voor 
alle eenheden. Om zeker te zijn van de indeling, zouden we moeten kunnen beschikken over de 
afzonderlijke boekhouding van alle eenheden, wat momenteel onmogelijk is.  
 
 

                                                      
53 Deze voorwaarde heeft betrekking op 10 vzw's. 



66. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

 
NACE 

 
Soort activiteit Sector Opmerkingen 

NACE 10 tot 74, exclusief 65, 66, 
67, 73 
industrie, handel, diensten aan 
ondernemingen 

markt S.11 uitgezonderd in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 

NACE 65.11 markt S.121  
NACE 65.12 markt S.122  
NACE 65.2 markt S.123/S.14  
NACE 66 markt S.125  
NACE 67 markt S.124/S.14  
NACE 73 
Onderzoeks- en ontwikkelingswerk 
 

markt 
niet-markt 

S.11 
S.15/S.13 

indeling één voor één 
eenheden van de 
overheidssector ingedeeld in 
S.13 

NACE 75 
 

niet-markt S.13  

NACE 80.1 tot 80.3 
onderwijs exclusief internationaal 
onderwijs 

niet-markt S.13 S.13: alle scholen inclusief de 
bijzondere scholen 

NACE 80.**5 
Internationaal onderwijs 

markt 
niet-markt 

S.11 
S.15 

Europese scholen: S.2 

NACE 80.41 
autorijscholen 

markt S.11/S.14  

NACE 80.42 
volwassenenvorming, 
kunstonderwijs, 
schriftelijk onderwijs, overige 

markt 
niet-markt 
 
 

S.11/S.14 
S.13/S.15 

indeling één voor één 
volwassenenvorming erkend 
door de Gemeenschappen en 
academies ingedeeld in S.13 

NACE 85.11 
ziekenhuizen 

markt S.11 behalve in S.13 ingedeeld 
militair hospitaal 

NACE 85.12 
medische praktijken 

markt S.11/S.14 
 

 

NACE 85.13 
tandartspraktijken 

markt S.11/S.14  

NACE 85.14 
overige gezondheidszorg 
(kinesitherapeuten, verpleegsters...) 

markt S.11/S.14  

NACE 85.20 
veterinaire diensten 

markt S.11/S.14  

NACE 85.311_314 
instituten voor gehandicapte 
minderjarigen, weeshuizen, 
instituten voor probleemkinderen, 
instituten voor gehandicapte 
volwassenen 

markt S.11  

NACE 85.315 
rusthuizen 

markt S.11  

NACE 85.316 
overige maatschappelijke 
dienstverlening met huisvesting 

markt 
niet-markt 

S.11 
S.15 

 

NACE 85.321 
kinderdagverblijven 

markt S.11/S.14  

NACE 85.322 
beschuttende werkplaatsen, 
dagverblijven 

markt S.11  
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NACE 85.323 
overige maatschappelijke 
dienstverlening 

markt 
niet-markt 

S.11 
S.15/S.13 

PMS-centra in S.13 

NACE 90.00 
afvalwater- en afvalverzameling, 
straatreiniging 

markt S.11 uitgezonderd in S.13 
ingedeelde gemeentelijke 
dienstverlening 

NACE 91.11 
werkgeversorganisaties 

markt S.11/S.12 uitgezonderd enkele in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 

NACE 91.12 
beroepsorganisaties 

markt S.11/S.12 uitgezonderd enkele in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 

NACE 91.20 
vakverenigingen 

niet-markt S.15  

NACE 91.31 
religieuze organisaties 

niet-markt S.15 in het bijzonder 
kerkfabrieken, seminaries, 
religieuze orden 

NACE 91.32 
politieke organisaties 

niet-markt S.15  
 

NACE 91.33 
overige verenigingen 

niet-markt 
markt 

S.15 
S.11 

 

uitgezonderd enkele in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 

NACE 92 en 93, behalve 92.5 en 
92.621 
recreatie, cultuur en sport 

markt S.11/S.14 uitgezonderd enkele in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 

NACE 92.5 en 92.621 
overige culturele activiteiten, 
activiteiten van sportclubs en 
-bonden 

markt 
niet-markt 

S.11 
S.13/S.15 

uitgezonderd enkele in S.13 
ingedeelde eenheden van de 
overheidssector 
 

 
 

3.1.5.2.  Informatiebronnen van S.15 
 
De informatiebronnen voor de opstelling van de rekening S.15 zijn de volgende: 
 
* de RSZ-gegevens (wedden) met betrekking tot de in S.15 ingedeelde eenheden; 
* de resultaten van de structuurenquête bij de in sector S.15 ingedeelde verenigingen. Deze enquête 

vindt jaarlijks plaats. Ze is exhaustief voor de eenheden met meer dan 20 personen in dienst. Voor 
de eenheden met minder dan 20 personen in dienst, wordt via steekproef gewerkt; 

* de jaarverslagen van sommige grote verenigingen (zoals het Belgische Rode Kruis, Artsen zonder 
Grenzen, ...); 

* gegevens afkomstig van de rekening van de overheid en van diverse administratieve bronnen. 
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3.2.  WAARDERING 

 

3.2.1.  Niet-financiële vennootschappen en huishoudens (S.11 en S.14) 
 
De waardering volgens de voorschriften van het ESR 1995 gebeurt door transformatie van de 
bedrijfseconomische/administratieve aggregaten (bedrijfsopbrengsten/omzet, bedrijfskosten/aankopen, 
bezoldigingen en sociale lasten, bedrijfsbelastingen, bedrijfssubsidies) in de overeenstemmende  
 
ESR 1995-aggregaten (output, intermediair verbruik, beloning werknemers, niet productgebonden 
belastingen en niet productgebonden subsidies). Voor de verdere uitwerking hiervan cf. 3.3.1. 
 

3.2.2.  Financiële instellingen (S.12) 
 
De elementen die nodig zijn om de variabelen uit de brongegevens van de financiële instellingen in 
overeenstemming te brengen met het ESR 1995 worden in een ander gedeelte besproken (cf. 3.16). 
 

3.2.3.  Overheid (S.13) 
 
De elementen betreffende de waardering van de productie en het intermediair verbruik van de 
bedrijfstakken die deel uitmaken van de sector overheid komen in een ander gedeelte aan bod (cf. 
3.3.3).  
 

3.2.4.  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.15) 
 
De methode voor het berekenen van de productie of het eindverbruik van de izw's ten behoeve van 
huishoudens is gebaseerd op de wedden van de sector. Deze wedden (cf. 5.8) worden berekend 
volgens de ESR 1995-definities. De overige aggregaten die in aanmerking komen (P.2, K.1, D.29 en 
D.39) worden eveneens van meet af aan berekend aan de hand van de ESR 1995-definities (voor 
nadere informatie, cf. 5.8). 
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3.3.  OVERGANG ADMINISTRATIEVE NAAR ESR 1995-CONCEPTEN 

 

3.3.1.  Niet financiële vennootschappen en huishoudens (S.11 en S.14) 
 
De berekening gebeurt in twee fasen: 
 
- opmaak van een productie en primaire inkomensverdelingsrekening per bedrijfstak (NACE 3 of 4) 

en per institutionele sector volgens administratieve/bedrijfseconomische concepten; 
- optelling van deze bedragen naar een bovenliggend aggregatieniveau (SUT-bedrijfstakken) en 

transformatie naar concepten en waarderingsmethodes van de nationale rekeningen (ESR 1995). 
 
Het is belangrijk te benadrukken dat de productie- en inkomensoptiek simultaan en op een 
geïntegreerde manier worden geraamd. Op deze manier wordt de consistentie tussen de toegevoegde 
waarde en haar componenten (D.1, D.29, D.39 en B.2g) reeds van bij het begin van de berekeningen 
bewaakt.  
 

3.3.1.1.  Berekening van de administratieve/bedrijfseconomische aggregaten per bedrijfstak en 
sector 
 
3.3.1.1.1.  Niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
De berekening gebeurt op NACE 3- of 4-digitniveau door optelling van de resultaten van de 
onderliggende subpopulaties (categorieën): 
 
A1  grote ondernemingen met een 'volledige' jaarrekening  
A2  grote ondernemingen zonder (bruikbare)54 jaarrekening 
B1  KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen vermeld en brutomarge > 0 
B2  KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen niet vermeld en brutomarge > 0 
C1  KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen vermeld en brutomarge < 0 
C2  KMO's met een verkort schema, omzet en aankopen niet vermeld en brutomarge < 0 
B3  KMO's zonder (bruikbare) jaarrekening 
H  VZW's gesectoriseerd in S.11 
RF  fiscale vertegenwoordigers 
 
 

                                                      
54  Een jaarrekening wordt als niet bruikbaar (voor verdere statistische verwerking) beschouwd als het boekjaar niet 

samenvalt met het kalenderjaar en als de boekjaargegevens niet kunnen worden omgerekend naar kalenderjaargegevens. 
Vennootschappen met een 'niet bruikbare' jaarrekening worden op dezelfde manier behandeld als vennootschappen 
zonder jaarrekening.  
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Voor categorie A1 zijn alle relevante variabelen beschikbaar: 
 
Bedrijfsopbrengsten 
 
70  omzet 
71  voorraadwijziging geproduceerde goederen (toename +, afname -) 
72  zelf geproduceerde vaste activa 
74  andere bedrijfsopbrengsten 

740 bedrijfssubsidies 
741/9 diverse andere bedrijfsopbrengsten55 

 
Bedrijfskosten 
 
60  verbruikte handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen  

600/8 aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen  
609  voorraadwijzigingen aangekochte goederen (toename -, afname +) 

61  aankopen diensten en diverse goederen (niet geboekt in 600/8) 
62  bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
64  andere bedrijfskosten 

640 bedrijfsbelastingen 
641/8 diverse andere bedrijfskosten 

 
Hieruit kunnen volgende 'bedrijfseconomische'56 aggregaten worden afgeleid: 
 
-  productie (70 + 71 +72 + 74- 740) 
-  intermediair verbruik (60 + 61 + 641/8) 
-  bruto toegevoegde waarde (70 + 71 + 72 + 74 -740 -60 -61 -641/8) 
-  personeelskosten (62)  
-  netto bedrijfsbelastingen (640-740)  
-  bruto exploitatieoverschot (70 + 71 +72 + 74 - 60 - 61- 62 - 640/8)  
 
Voor categorie A2-ondernemingen kunnen drie bronnen worden gebruikt om de toegevoegde waarde 
te ramen: de structuurenquête (in een minderheid van de gevallen)57, de BTW-aangiften en de lonen 
afgeleid uit het RSZ-bestand. Indien een structuurenquête beschikbaar is wordt deze gebruikt. Bij 

                                                      
55  741/9 betekent de som van rekeningen 741 tot 749. 
56  Dit zijn intermediaire aggregaten/saldi die in deze fase nog volledig in overeenstemming zijn met de conventies en 

waarderingsregels van de bedrijfsboekhouding zoals deze gespecificeerd werden in de boekhoudwetgeving. 
57  Alle grote ondernemingen worden ondervraagd via de structuurenquête. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor de 

Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen bij de 
Balanscentrale. Voor die eenheden beschikken we dus over een structuurenquête doch niet over een jaarrekening. 
Vennootschappen die wel een jaarrekening moeten neerleggen doch dit de facto niet doen vullen in de meeste gevallen 
ook geen structuurenquête in. 
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afwezigheid van een structuurenquête wordt de toegevoegde waarde bijgeschat hetzij via de omzet (dit 
is het geval in de meerderheid van de bedrijfstakken) hetzij via de lonen (dit is het geval in een aantal 
dienstverlenende bedrijfstakken)58. De lonen zijn altijd gekend via de RSZ. 
 
Voor KMO-vennootschappen beschikken we over minder gedetailleerde informatie via de 
jaarrekening (cat. B1, B2, C1, C2) 
 
70 omzet facultatief 
60/61 600/8 + 609 +61 = verbruik van goederen en diensten facultatief 
62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
640/8 640 + 641/8 (andere bedrijfskosten incl. bedrijfsbelastingen) 
70/61 70 +71 + 72 + 74 - 60 - 61 = brutomarge > 0 
61/70 70 + 71 + 72 + 74 - 60 - 61 = brutomarge < 0 
 
Voor de KMO's met een verkort schema waarin omzet en aankopen vermeld zijn (populatie B1 en C1 
resp. met een positieve en negatieve brutomarge) kennen we de belangrijkste rubrieken (met name de 
omzet en het verbruik van goederen en diensten). De ontbrekende rubrieken worden afgeleid uit de 
bekende rubrieken of bijgeschat op basis van structuurcoëfficiënten gekend voor de grote 
ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak. 
 
De omzet en de aankopen van de KMO's met een verkort schema die deze informatie niet vermelden 
(populatie B2 en C2 resp. met een positieve en negatieve brutomarge) worden bijgeschat. 
 
De omzet en de aankopen van B2 worden bekomen door de bedragen B1 te vermenigvuldigen met de 
verhouding brutomarge B2/brutomarge B1 (extrapolatie van omzet en aankopen via de brutomarge). 
 
De omzet van C2 wordt geput uit de BTW-gegevens en de aankopen worden afgeleid per saldo 
(toegevoegde waarde is gekend). De lonen vermeld in de jaarrekeningen worden overgenomen. 
 
De gegevens voor de KMO's zonder (bruikbare) jaarrekening (populatie B3), en voor de VZW's 
gesectoriseerd in S.11 (populatie H), worden geraamd hetzij via de BTW-omzet, hetzij via de RSZ-
lonen op basis van de structuur van B1+B2+C1+C2. De RSZ-lonen berekend voor deze categorieën 
worden als dusdanig overgenomen. In bedrijfstakken waar veel VZW's actief zijn wordt de categorie 
H geraamd door combinatie van RSZ-gegevens (lonen) en structuurenquêtegegevens (omzet/lonen en 
aankopen/lonen). 
 
De categorie RF bestaat uit eenheden die volgens de BTW als fiscaal vertegenwoordiger worden 
beschouwd. Enkel indien aan deze eenheden lonen en werkgelegenheid zijn gekoppeld wordt voor 

                                                      
58  De structuur van A1 wordt overgeplaatst naar A2 gebruik makend van de verhouding BTW-omzet A2/jaarrekening-

omzet A1, of RSZ-lonen A2/jaarrekeninglonen A1. 
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deze populatie een toegevoegde waarde geraamd (via de loonmassa). Het gaat hierbij om kleine 
bedragen. 
 
De populaties A259, B3, H en RF waarvoor geen bruikbare jaarrekeningen beschikbaar zijn en 
waarvan de activiteit moet worden bijgeschat via andere bronnen vertegenwoordigen slechts ongeveer 
12 pct. van de totale toegevoegde waarde van S.11. 
 

In werkelijkheid zijn er 5 mogelijke bijschattingsmethodes voor A2, B3 en H: 
 
- BTW1: de omzet en de (lopende) aankopen worden overgenomen uit de BTW-aangiften, de 

overige variabelen worden geëxtrapoleerd via de omzet; 
- BTW2: de omzet wordt overgenomen uit de BTW-aangiften, de overige variabelen (incl. de 

aankopen) worden geëxtrapoleerd; 
- RSZ1: omzet, aankopen en de overige rubrieken worden bijgeschat via de RSZ-lonen; 
- RSZ2: bijschatting via RSZ-lonen met de beperking dat het netto exploitatieoverschot gelijk is 

aan 0; 
- E/RSZ: gecombineerd gebruik van structuurenquête vzw's en RSZ-gegevens (enkel in cat H). 

 
Voor iedere categorie en bedrijfstak (NACE 3/4) wordt aangeduid welke bijschattingsmethode wordt 
gebruikt: (cf. 3.4). 
 
Voor vennootschappen zonder (bruikbare) jaarrekeningen uit bedrijfstakken waarvan de activiteit niet 
vrijgesteld is van BTW (en waarvoor dus relevante BTW-informatie beschikbaar is) wordt in de 
meeste gevallen gewerkt met de methode BTW2 . Na een vergelijking van de omzet en aankopen uit 
de jaarrekeningen en de BTW bleek dat de bedragen voor de aankopen in de BTW-statistiek niet altijd 
betrouwbaar was. 
 
Indien de bedragen op basis waarvan wordt geëxtrapoleerd te klein zijn (omzet en aankopen in resp. 
A1 of B1+B2+C1+C2) wordt de methode BTW1 gebruikt. 
 
Voor een aantal bedrijfstakken uit de diensten wordt gewerkt met RSZ1 i.p.v. met BTW1 of BTW2. 
 
De categorie H wordt in een aantal bedrijfstakken bijgeschat via RSZ2. Indien de categorie H 
belangrijk is worden de automatisch berekende aggregaten achteraf vervangen door afzonderlijk 
berekende aggregaten die steunen op de resultaten van de structuur enquête voor de VZW's 
geëxtrapoleerd via de lonen gekend in de RSZ (methode E/RSZ). 
 

                                                      
59 Een deel van de toegevoegde waarde in populatie A2 steunt evenwel op de structuurenquête en wordt dus niet 
 bijgeschat. 
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De bedrijfstakken waarvoor de categorie H wordt geraamd aan de hand van de wedden en gegevens 
van de structuurenquête bij de vzw's (ESE-GV), zijn de volgende: 
 
NACE 80.* Onderwijs 
NACE 85.12 Medische praktijken 
NACE 85.14 Overige gezondheidszorg (paramedische activiteiten, ziekenvervoer, bloedbanken, 

enz.) 
NACE 85.20 Veterinaire diensten 
NACE 85.31 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 
NACE 85.32 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 
NACE 91.1 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
NACE 91.3 Overige verenigingen 
NACE 92.2 Radio en televisie 
NACE 92.3 Overige activiteiten op het gebied van amusement (scheppende en uitvoerende kunst, 

exploitatie van zalen, enz.) 
NACE 92.5 Overige culturele activiteiten (bibliotheken, musea, enz.) 
NACE 92.6 Sport 
 
De methode gebaseerd op de gegevens van de vzw-enquête omvat drie stappen: berekening van de 
productie- en exploitatierekeningen van de eenheden opgenomen in de ESE-GV-enquête; berekening 
van de extrapolatiecoëfficiënten, en extrapolatie van de wedden. 
 

Berekening van de aggregaten van de productie- en exploitatierekeningen van de eenheden 
opgenomen in de ESE-GV-enquête 

In een eerste fase worden de verschillende componenten van de productie- en exploitatierekeningen 
berekend voor alle vzw's die in de ESE-GV-enquête zijn opgenomen (cf. onderstaande tabel). Behalve 
de inkomsten die doorgaans afkomstig zijn uit de verkoop van goederen en diensten, omvat de output 
(P.1) alle door de overheid betaalde werkingssubsidies. Deze subsidies worden gewoonlijk immers 
behandeld als aankopen van goederen en diensten (P.2 of P.3) in de rekeningen van de overheid. 
Bijgevolg worden de overige productgebonden subsidies (D.39) gelijkgesteld met nul en impliciet in 
de productie opgenomen. Wat het intermediair verbruik (P.2) betreft, worden de verzekeringsdiensten 
geraamd door een coëfficiënt van 0,4 toe te passen op de betaalde verzekeringspremies. Behalve de 
aan de vrijwilligers uitbetaalde vergoedingen en de betalingen aan uitzendkantoren, omvat de loonsom 
(D.1) alle personeelskosten die door de vzw's worden gedragen. De loonsom stemt bijgevolg overeen 
met het ESR 1995-concept, veeleer dan met het RSZ-concept, aangezien de "Overige 
personeelskosten" (PRSCH26) inbegrepen zijn. Tot slot omvatten de niet-productgebonden 
belastingen op productie (D.29) en de afschrijvingen (K.1) respectievelijk de rubrieken CURCH44 en 
CURCH36. 



74. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

 
Variabele Rubrieken ESE-GV Benaming rubrieken ESE-GV 
Output 
(P.1) 

   GVINC02 
+ GVINC03 
+ GVINC04 
+ GVINC06 
+ GVINC08 
+ GVINC16 
+ GVINC20 
- CURCH06 

   Omzetcijfer 
+ Veranderingen in voorraden van geproduceerde goederen 
+ Opbrengsten van eenmalige transacties 
+ Ledenbijdragen (tegen dienstverlening) 
+ Werkingssubsidies  
+ Huurgelden 
+ Overige inkomsten (behalve ontvangen giften) 
- Aankopen van handelsgoederen 

Intermediair verbruik 
(P.2) 

   CURCH02 
+ CURCH04 
+ CURCH10 
+ CURCH12 
+ CURCH14 
+ CURCH16 
+ CURCH18 
+ CURCH22 
+ CURCH24 
+ (0,4*CURCH26) 
+ CURCH28 
+ CURCH30 
+ CURCH32 
+ CURCH46 
+ PRSCH22 
+ PRSCH24 

   Honoraria van zelfstandigen 
+ Aankopen van grondstoffen bestemd voor de productie 
+ Voorraadwijziging 
+ Energie 
+ Water 
+ Huurgelden 
+ Onderhoud en reparaties 
+ Marktstudies, marketing en reclame 
+ Kosten van sociaal secretariaat 
+ Verzekeringsdiensten (Verzekeringspremies - Ontvangen vergoedingen)
+ Communicatiekosten (telefoon, briefwisseling, enz.) 
+ Transportkosten 
+ Overige aankopen van werkingsgerelateerde goederen en diensten  
+ Overige uitgaven (behalve betaalde giften) 
+ Terugbetaling en vergoedingen voor vrijwilligers 
+ Betalingen aan uitzendkantoren 

Wedden (D.1)   PRSCH99 
- PRSCH22 
- PRSCH24 

   Personeelskosten 
- Terugbetaling en vergoedingen voor vrijwilligers 
- Betalingen aan uitzendkantoren  

Productgebonden 
belastingen (D.29) 

  CURCH44 Diverse belastingen 

Afschrijvingen (K.1)   CURCH36 Afschrijvingen 

 

Extrapolatiecoëfficiënten  

De afzonderlijke aggregaten die voor elke vzw worden verkregen, worden eerst geaggregeerd per 
NACE 3 digits, 4 digits of zelfs 5 digits en per sector. Vervolgens worden de geaggregeerde bedragen 
uitgedrukt in percentage in verhouding tot de loonsom (P.1/D.1, P.2/D.1, enz.) en wordt een glijdend 
gemiddelde over 3 jaar berekend voor elk van deze percentages. Tot slot worden de percentages 
gevalideerd voor de verschillende NACE en vormen ze de extrapolatiecoëfficiënten die worden 
gebruikt om de productie- en exploitatierekeningen te ramen.  

 

Extrapolatie van de lonen 

De verschillende componenten van de productie- en exploitatierekeningen worden berekend door de 
wedden te vermenigvuldigen met de extrapolatiecoëfficiënten afkomstig van de enquête. Er dienen 
zich hier twee mogelijkheden aan: de ontvangstenmethode en de kostenmethode.  
 
In het kader van de ontvangstenmethode worden alle aggregaten rechtstreeks berekend aan de hand 
van de extrapolatiecoëfficiënten. Een correctie wordt evenwel uitgevoerd voor de overige 
productgebonden subsidies (D.39). Bepaalde overige productgebonden subsidies die eigen zijn aan de 
de vzw's (sociale Maribel, loonsubsidies van de ondernemingen die aangepast werk aanbieden, enz.) 
werden immers in de rekeningen van de overheid geïdentificeerd. Ze worden derhalve afgetrokken van 
de productie en toegevoegd in D.39. De ontvangstenmethode wordt in de meeste gevallen gehanteerd. 
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In het kader van de kostenmethode, die normaliter wordt gebruikt voor de niet-marktgebonden 
eenheden, wordt het netto-exploitatieoverschot vastgelegd op 0 (B.2n = 0). De aggregaten P.2, D.29 en 
K.1 worden rechtstreeks berekend aan de hand van de extrapolatiecoëfficiënten, D.39 wordt 
gelijkgesteld met 0, en P.1 is de som van de kosten [P.2 + D.1 + (D.29-D.39) + K.1]. De overige 
productiegebonden subsidies worden vervolgens gecorrigeerd op basis van de rekeningen van de 
overheid. De kostenmethode wordt uitzonderlijk gebruikt, hetzij omdat een deel van de 
werkingssubsidies niet duidelijk geïdentificeerd is in de enquête (NACE 85.31 behalve NACE 
85.315), hetzij omdat de te grote afwijking van de in het staal opgenomen eenheden een te grote 
afwijking van de ontvangsten met zich brengt. 
 
In bijgevoegde tabel S.11_2003 vinden we voor het totaal van de niet-financiële vennootschappen 
(optelling voor alle onderliggende bedrijfstakken) de productie- en inkomensvormingsrekening 
volgens bedrijfseconomische concepten. Bij de berekening wordt in twee fasen gewerkt: 
 
- automatische berekening per NACE 3/4 voor iedere subpopulatie (categorie) volgens de 

standaardmethodes 
- verificatie en aanpassing van deze resultaten, voornamelijk in categorieën A2, B3 en H.  
 De controles en correcties gebeuren per arrondissement. Verdachte observaties (combinatie van 

sector/NACE/arrondissement) worden via statistische tools op een automatische manier 
aangeduid. 

 De verantwoordelijke statisticus onderzoekt deze verder en corrigeert waar nodig (op het laagst 
mogelijke niveau d.w.z. per arrondissement). 

 
Administratieve aggregaten S.11 voor overgangstabel 
(totaal voor alle bedrijfstakken en alle arrondissementen, mln. euro's)      
           
2003.2006.S.11.Agg2.D.* A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 H RF T
70 440 314,7 17 043,1 37 710,2 86 910,9 30 754,4 1 737,5 1 500,7 11 793,3 547,1 628 311,9
71 -115,4 12,4 -358,0 -830,2 -1,3 -28,7 0,0 0,0 9,2 -1 312,0
72 3 208,0 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3 240,7
74-740 16 951,1 596,3 596,5 1 456,0 6,2 14,9 0,0 0,0 39,1 19 660,1
bedrijfsopbrengsten 460 358,4 17 684,0 37 948,7 87 536,7 30 759,4 1 723,6 1 500,7 11 793,3 595,9 649 900,7
600/8+61 363 353,0 13 554,0 28 735,5 66 402,1 24 572,4 1 858,0 1 831,4 5 106,6 504,6 505 917,7
609 -586,1 -58,4 -100,0 -242,6 0,6 -4,1 0,0 0,0 -0,7 -991,3
641/8 1 514,5 60,7 158,9 352,3 0,1 4,9 27,7 0,0 2,0 2 121,2
goederen en diensten 364 281,5 13 556,4 28 794,4 66 511,8 24 573,0 1 858,8 1 859,2 5 106,6 505,9 507 047,6
62 58 784,5 2 827,9 5 146,6 11 209,1 3 256,9 45,4 87,4 6 235,4 65,5 87 658,7
640 4 299,5 100,5 255,0 535,7 204,5 7,3 36,3 81,0 1,8 5 521,6
740 440,3 62,8 57,5 126,9 115,2 2,3 0,0 418,0 14,8 1 237,8
bruto toegevoegde waarde 96 076,9 4 127,6 9 154,3 21 024,9 6 186,4 -135,2 -358,4 6 686,7 89,9 142 853,1
bruto exploitatieoverschot 33 433,2 1 262,0 3 810,2 9 406,9 2 840,1 -185,6 -482,1 788,3 37,5 50 910,6
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Opmerking: 
 
De bijschattingsmethodes leveren enkel bruikbare resultaten op voor de totale bedrijfsopbrengsten en 
het totale verbruik van goederen en diensten doch niet voor de onderliggende rubrieken (o.m. de 
voorraadwijzigingen). In categorie B1 werden negatieve voorraadwijzigingen langs de kant van de 
productie (rubriek 71) en positieve voorraadwijzigingen langs de kant van de aangekochte goederen 
afgeleid. T.g.v. de extrapolatie vinden we analoge bedragen eveneens terug in cat. B2. Bij de bepaling 
van de voorraadwijzigingen in de nationale rekeningen wordt geen rekening gehouden met de 
geëxtrapoleerde bedragen aan voorraadwijzigingen die opduiken in A2 en B2. 
 
3.3.1.1.2.  Huishoudens (S.14) 
 
Afhankelijk van de activiteit worden voor de raming van de toegevoegde waarde (en het gemengd 
inkomen) van de zelfstandigen verschillende bronnen gebruikt. 
 
De berekeningen voor de landbouw, bosbouw en visserij maken gebruik van specifieke bronnen, o.a. 
de landbouwstatistieken van NIS. 
 
Voor BTW-plichtige zelfstandigen wordt de toegevoegde waarde geraamd via de BTW-aangiften. 
 
Voor de niet BTW-plichtige zelfstandigen en de bedrijfsleiders (bestuurders en zaakvoerders) wordt 
gebruik gemaakt van de aangiften in de personenbelasting. Nadeel van deze bron is dat de definitieve 
gegevens slechts laat beschikbaar komen (einde t+2 beschikt men over definitieve gegevens over 
inkomstenjaar t). Voor de medische beroepen wordt bijkomend beroep gedaan op de RIZIV-gegevens. 
Deze berekeningen gebeuren momenteel nog buiten het repertorium.  
 
De toegevoegde waarde van de zelfstandigen actief in de financiële hulpbedrijven (NACE 67) wordt 
in belangrijke mate geraamd via spiegelinformatie die beschikbaar is in de rekeningen van de banken 
en verzekeringsinstellingen (NACE 65 en NACE 66). 
 
De woningdiensten (huur en toegerekende huur) worden geraamd volgens een methodologie 
voorgeschreven door Eurostat (cf. 3.17). 
 
De toegevoegde waarde van de particuliere huishoudens met werknemers (NACE 95) valt samen met 
de door gezinnen aan werksters, tuinmannen, kuisvrouwen enz. betaalde lonen. Vermits de meeste van 
deze diensten 'in het zwart' worden geleverd kan men hiervoor weinig of niet steunen op officiële 
bronnen. 
 
De beloning van werknemers uitgekeerd door ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid kennen we 
via de RSZ-aangiften. De verdeling van de niet productgebonden belastingen en subsidies over de 
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diverse bedrijfstakken wordt geraamd via de structuurenquête bestemd voor zelfstandige 
ondernemingen. 
 
Vermits zelfstandigen geen jaarrekening dienen op te maken en neer te leggen zijn enkel de 
categorieën A2 en B3 hier relevant. Voor alle bedrijfstakken worden de bedragen van de verschillende 
variabelen (omzet, aankopen, lonen, belastingen, subsidies) voor A2 en B3 opgeteld. Voorlopig 
worden geen voorraadwijzigingen geraamd voor de zelfstandigen buiten de landbouw. 
 
Vermits er zeer weinig grote ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid actief zijn is de categorie 
A2 in de meeste bedrijfstakken leeg. 
 
Administratieve aggregaten S.14 voor overgangstabel (a) 
(totaal voor alle bedrijfstakken en alle arrondissementen, 
in mln. euro's)     
        
2003.2006.S.14.Agg1.D.* I II III A2 B3  totaal 
70 5 305,5 836,1 35 473,5 190,2 41 425,0  41 615,1
71 -97,0 0 -0,5 -0,5 -97,0  -97,5
72 131,6 0 0,0 0,0 131,6  131,6
74-740 0,0 0 0,3 0,3 0,0  0,3
bedrijfsopbrengsten 5 340,1 836,1 35 473,2 189,9 41 459,5  41 649,4
600/8+61 3 167,6 451,8 19 549,0 98,9 23 069,5  23 168,4
609 0,0 0 0,7 0,7 0,0  0,7
641/8 0,0 0 0,2 0,2 0,0  0,2
goederen en diensten 3 167,6 451,8 19 549,9 99,7 23 069,5  23 169,2
62 107,2 27,2 1 835,5 33,9 1 936,0  1 969,9
640 14,6 0 159,5 0,2 173,9  174,1
740 19,3 0 19,4 0,0 38,6  38,7
bruto toegevoegde waarde 2 172,5 384,3 15 923,4 90,2 18 390,1  18 480,2
bruto exploitatieoverschot 2 070,0 357,1 13 947,7 56,1 16 318,8  16 374,9
        
I: landbouw, bosbouw en visserij (prijzen*hoeveelheid)      
II: zelfstandigen actief in NACE 67 (afgeleid via info S.12 NACE 65 en NACE 
66)    
III: zelfstandigen actief in overige NACEs (geraamd via BTW of personenbelasting)   
(a) Exclusief woningdiensten en particuliere huishoudens met personeel die achteraf worden 
toegevoegd 

 

3.3.1.2.  Transformatie van bedrijfseconomische aggregaten naar aggregaten nationale rekeningen 
 
3.3.1.2.1.  Niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
In een vorige fase werden de administratieve aggregaten berekend per bedrijfstak (NACE 3/4) en per 
sector. Deze tussenresultaten worden vervolgens opgeteld naar een hoger aggregatieniveau (120 SUT-
bedrijfstakken; cf. 10.1). 
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Per SUT-bedrijfstak (en afzonderlijk voor S.11 en S.14) worden de bedrijfseconomische variabelen 
omgezet in de ESR 1995-aggregaten. Per saldo resulteren hieruit ook de bruto toegevoegde waarde 
(B.1g) en het bruto exploitatieoverschot (B.2g). Om exhaustieve rekeningen te bekomen worden in 
een aantal gevallen de administratieve cijfers aangevuld met exogeen geraamde bedragen 
(ziekenhuizen). 
 

Bedrijfseconomische aggregaten → Aggregaten ESR 1995 
70+71+72+74-740 → P.1 
600/8 + 609 + 61 + 641/8 → P.2 
62 → D.1 
640 → D.29 

740 → D.39 

 
Alle correcties en herclassificaties hebben een tegenboeking die zowel binnen als buiten de  
exploitatierekening kan vallen. Op deze manier wordt de budgetidentiteit op het globale niveau van de 
sectorrekening niet verstoord. 
 
De informatie nodig om deze correcties te berekenen is beschikbaar hetzij in de jaarrekeningen, hetzij 
in de structuurenquête, hetzij als exogene data in de rekeningen S.13 (productgebonden en niet 
productgebonden belastingen en subsidies) en S.12 (ontvangen verzekeringspremies en betaalde 
schade-uitkeringen) 
 
In wat volgt zullen we elk type van correctie (aangeduid met een letter) toelichten. De bedragen slaan 
op het jaar 2003 (totaal voor alle bedrijfstakken binnen S.11). De bedragen zijn in miljoenen euro's. 
 



 
Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto exploitatieoverschot in S.11 volgens de ESR 1995- concepten (2003, mio euro's) (Alle bedrijfstakken) 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52s P12 P11/V2 Totaal P1 P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal P2 D1 D29 D39 B1g B2g 
Jaarrekeningen 70 71 72 74-740  600/8+61 609 641/8  62 640 740    
I. Startbedrag 628 312 -1 312 3 241 19 660 649 901 505 918 -991 2 121 507 048 87 659 5 522 1 238 142 853 50 911 
II. Correcties -228 984 433 150 -1 255 -229 657 -234 791 150 -410 -235 052 8 018 -3 092 877 5 395 1 347 

(a) 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0 -72 0 -72 0 
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 -394 
(c) -431 0 0 0 -431 -408 0 0 -408 0 0 0 -22 -22 
(d) -237 234 0 0 0 -237 234 -237 271 37 0 -237 234 0 0 0 0 0 
(e) 0 0 0 -782 -782 0 0 -471 -471 0 0 0 -311 -311 
(f) 0 0 0 -124 -124 -243 0 0 -243 0 0 0 119 119 
(g) 0 0 -1 410 0 -1 410 661 0 0 661 0 0 0 -2 071 -2 071 
(h) 0 0 0 0 0 -136 0 0 -136 0 0 0 136 136 
(i) 0 0 1 396 0 1 396 -508 0 0 -508 0 0 0 1 904 1 904 
(j) 0 0 0 0 0 78 0 0 78 0 0 0 -78 -78 
(k) 0 0 0 0 0 1 045 0 0 1 045 0 0 0 -1 045 -1 045 
(l) 0 0 0 0 0 -946 0 0 -946 0 0 0 946 946 
(m) 0 0 0 -549 -549 0 0 0 0 0 0 0 -549 -549 
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 
(o1) -5 873 0 0 0 -5 873 -3 483 0 0 -3 483 0 -2 390 0 -2 390 0 
(o2) -150 0 0 0 -150 -22 0 0 -22 0 -128 0 -128 0 
(o3) -59 0 0 0 -59 0 0 0 0 0 0 59 -59 0 
(o4) 374 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 -54 374 320 
(p1) 55 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0 0 55 0 
(p2) 0 0 0 0 0 -702 0 0 -702 702 0 0 702 0 
(q) 289 0 0 0 289 0 0 0 0 289 0 0 289 0 
(r) 0 0 0 0 0 509 0 0 509 1 0 0 -509 -510 
(s) -367 0 0 0 -367 -429 62 0 -367 0 0 0 0 0 
(t) -307 414 -107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(u) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(v) -3 522 14 -12 -247 -3 767 -2 362 15 -26 -2 373 -791 0 0 -1 394 -603 
(w) 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 -35 -35 
(x1) 12 283 0 178 449 12 910 5 477 1 87 5 565 6 492 10 367 7 345 1 210 
(x2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(y) 15 455 0 0 0 15 455 9 584 0 0 9 584 926 0 0 5 871 4 945 
(z) -16 880 0 0 0 -16 880 -16 880 0 0 -16 880 0 0 0 0 0 
(aa) -287 0 0 0 -287 663 0 0 663 0 -512 287 -950 -151 
(ab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(ac) 7 805 0 0 0 7 805 7 805 0 0 7 805 0 0 0 0 0 
(ad) -136 5 106 -2 -27 26 0 0 26 -50 0 139 -54 135 
IGDFI 0 0 0 0 0 2 678 0 0 2 678 0 0 0 -2 678 -2 678 

III. Eindbedrag 399 328 -879 3 390 18 405 420 244 271 126 -842 1 711 271 996 95 676 2 430 2 115 148 248 52 257 
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Correctie (a): productgebonden belastingen geboekt in rekening 640 
 
De meeste ondernemingen boeken de niet aftrekbare BTW in de aanschaffingswaarde van de 
betreffende goederen en diensten. In deze hypothese zijn het intermediair verbruik en de investeringen 
zoals deze werden geregistreerd in de bedrijfsboekhouding conform de waardering in de nationale 
rekeningen (gebruik gewaardeerd aan aankoopprijs). 
 
Sommige ondernemingen boeken de niet aftrekbare BTW evenwel afzonderlijk in de rekening 640 
(bedrijfsbelastingen). De in de bedrijfsbelastingen geboekte niet aftrekbare BTW op de aankoop van 
lopende goederen en diensten moet worden overgeboekt naar de aankopen. Deze bedragen zijn gekend 
via de structuurenquête. 
 
rubrieken bedragen vóór  correctie
jaarrekening correctie (a)
     
600/8 +61 505 917.7 72.2
     
640 5 521.6 -72.2

 
De bedragen van de rubrieken vóór correctie slaan op het totaal voor alle bedrijfstakken binnen S.11. 
 
 
Correctie (b): alignering van lonen uit administratieve bronnen op ESR 1995-lonen 
 
De berekeningswijze en de gebruikte bronnen van de beloning van werknemers volgens 
administratieve aggregaten (jaarrekeningen en RSZ) en volgens het ESR 1995 (in hoofdzaak sociale 
balans) verschillen van elkaar60. In cor. (b) worden de uitgangsbedragen en de eindbedragen op elkaar 
afgestemd. 
 
rubrieken bedragen vóór  correctie
jaarrekening correctie (b)
     
62 87 658.7 393.9
      

 
 

                                                      
60  In de administratieve aggregaten wordt de rubriek 62 waar nodig geprorateerd (zelfde benadering als voor de 

toegevoegde waarde). In het dossier lonen wordt de jaarrekening (sociale balans) enkel gebruikt voor ondernemingen 
waarvoor boekjaar en kalenderjaar samenvallen. Is dit niet het geval, dan gebeurt er een raming via de RSZ. De notie 
'bruikbare' jaarrekening (sociale balans) is dus stricter in het dossier lonen dan in het dossier toegevoegde waarde. 
Hierdoor is de consistentie tussen het aantal loontrekkenden (gemiddelde over 4 kwartalen) en de loonsom 
(oorspronkelijke kalenderjaargegevens) wel steeds gegarandeerd. 
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Correctie (c): kortingen voor contante betaling geboekt in de financiële resultaten 
 
In de bedrijfsboekhouding worden aan klanten toegestane kortingen voor contante betaling geboekt als 
financiële kost, van leveranciers ontvangen kortingen voor contante betaling als financiële opbrengst. 
In de nationale rekeningen worden deze bedragen in mindering gebracht van respectievelijk de omzet 
en de aankopen. De percentages waarmee de omzet en de aankopen worden gecorrigeerd worden 
afgeleid uit de structuurenquête. Deze correctie heeft een kleine negatieve effect op de toegevoegde 
waarde. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (c)

70 628.311,9 -430,6

600/8 +61 505.917,7 -408,3

75 (financiële opbrengsten) -408,3

65 (financiële kosten) -430,6

 
 
 
Correctie (d): eliminatie van handelsgoederen uit omzet, aankopen en voorraadwijzigingen 
 
De handelsgoederen worden uit de aankopen, de voorraadwijzigingen en de omzet gelicht waardoor de 
aankopen van goederen en diensten getransformeerd worden tot aankopen bestemd voor intermediair 
verbruik (excl. aangekochte handelsgoederen) en de omzet van handelsgoederen tot een handelsmarge 
(omzet - kostprijs van de verkochte handelsgoederen). 
 
De betreffende bedragen worden geraamd door informatie uit de jaarrekeningen, de structuurenquête 
en Prodcom met elkaar te combineren. Deze correctie wordt berekend voor alle bedrijfstakken en niet 
enkel voor de bedrijfstakken groothandel en kleinhandel (SUT 51A1 en 52A1). De bedragen zijn zeer 
belangrijk (ongeveer 38 pct. van de totale omzet en ongeveer 47 pct. van de totale aankopen) doch er 
is geen impact op de toegevoegde waarde.  
 
rubrieken bedragen vóór  correctie
jaarrekening correctie (d)
     
70 628 311.9 -237 233.6
   
600/8 +61 505 917.7 -237 270.8
609 -991.3 37.2
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De kostprijs van de verkochte handelsgoederen is gelijk aan de aankopen van handelsgoederen (604) 
gecorrigeerd voor de voorraadwijzigingen van handelsgoederen (6094).  
 

604 aankopen handelsgoederen 237 270,8 
6094 voorraadwijzigingen handelsgoederen (toename) - 37,2 
604+6094 kostprijs van verkochte handelsgoederen 237.233,6 
 

Door de kostprijs van de verkochte handelsgoederen af te trekken van de totale omzet bekomt men de 
omzet van diensten, zelf vervaardigde producten en de handelsmarge op de wederverkoop van 
handelsgoederen d.w.z. de output volgens de nationale rekeningen: 
 

omzet = omzet diensten + omzet handelsgoederen + omzet zelf vervaardigde producten 
omzet diensten + (omzet handelsgoederen - kostprijs verkochte handelsgoederen) + omzet zelf 
vervaardigde producten =  omzet diensten + handelsmarge + omzet zelf vervaardigde producten =  
output 

 
 
Correctie (e): eliminatie van courante meer- en minderwaarden uit de bedrijfsopbrengsten en -kosten  
 
Meer- en minderwaarden zijn geen transacties en moeten dus geëlimineerd worden uit de output en het 
intermediair verbruik. Het betreft volgende rekeningen waarvoor informatie beschikbaar is via de 
structuurenquête: 
 
741: meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa 
742: meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 
641: minderwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa 
642: minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 
 
rubrieken bedragen vóór  correctie
jaarrekening correctie (e)
     
74-740 19 660.1 -782.0
    
641/8 2 121.2 -471.0
      
     
netto meerwaarden 311.0
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Correctie (f): eliminatie van de ontvangen en betaalde huur van terreinen uit de bedrijfsopbrengsten en 
bedrijfskosten  
 
Grond (terreinen) is een niet geproduceerd vast actief. Pachtinkomsten en -betalingen worden dan ook 
niet beschouwd als output en intermediair verbruik doch als ontvangen en betaald inkomen uit 
vermogen (D.45). De betaalde en ontvangen huur van terreinen is gekend via de structuurenquête. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (f)

74-740 19.660,1 -124,0

600/8 + 61 505.917,7 -243,2

D45_R 124,0

D45_U 243,2
 

 
 

Correctie (g): eliminatie van geactiveerde R&D uit de productie en uit de investeringen 
 

In de bedrijfsboekhouding mogen de kosten van R&D worden geactiveerd. Volgens de nationale 
rekeningen is kapitaalvorming uit hoofde van R&D niet mogelijk. Teneinde de bedrijfseconomische 
gegevens aan te passen aan de waarderingsregels van het ESR 1995, dient aangekochte door de 
ondernemingen geactiveerde R&D te worden verwerkt als de aankoop van een dienst (intermediair 
verbruik) en moet de productie van zelf ontwikkelde R&D (rekening 72), alsook de hiermee 
overeenstemmende 'investering' in immateriële vaste activa worden geschrapt. 
 
Het bedrag van de geactiveerde (zelf geproduceerde en aangekochte) R&D is gekend via de 
jaarrekeningen; voor de aangekochte R&D-diensten hebben we informatie via de structuurenquête. 
Deze correctie heeft een belangrijke negatieve impact op de toegevoegde waarde (> 2 mrd. EUR in 
2003). 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (g)

72 3.240,7 -1.410,5

600/8 + 61 505.917,7 660,7

P51 -2.071,2
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Correctie (h): eliminatie van giften geboekt in de aankopen van diensten 
 
Door de ondernemingen in rekening 61 geboekte giften dienen uit het intermediair verbruik te worden 
gelicht en overgeboekt naar de passende transactiecategorie (D.75). Deze informatie is gekend via de 
structuurenquête. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (h)

600/8 + 61 505.917,7 -135,5

D75_U 135,5

 
 
 
Correctie (i): boeking van niet geactiveerde kosten van software als investering 
 
De voor eigen gebruik zelf ontwikkelde software wordt niet geactiveerd door de ondernemingen; 
aangekochte software kan zowel in de resultatenrekening als op de balans worden geboekt. 
 
De zelf geproduceerde software wordt aan de productie (rubriek 72) en de investeringen toegevoegd; 
de aangekochte software geboekt in de lopende aankopen wordt hieruit gelicht en overgeboekt naar de 
investeringen. 
 
De zelf geproduceerde software wordt geraamd op basis van de loonkosten van de informatici 
tewerkgesteld in de verschillende bedrijfstakken (cf. 5.11.1.2). De aangekochte niet geactiveerde 
software is gekend via de structuurenquête. 
 
Deze correctie heeft een belangrijke positieve impact op de toegevoegde waarde (1,9 mrd. EUR in 
2003). 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (i)

72 3.240,7 1.396,2

600/8 + 61 505.917,7 -507,6

P51 1.903,8
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Correctie (j): overboeking van geactiveerde oprichtingskosten naar het intermediair verbruik 
 
De kosten verbonden aan de oprichting en/of herstructurering van een onderneming (notariskosten, 
drukkosten van aandelen, kosten van publicatie van oprichtingsakte in Belgisch Staatsblad, ...) mogen 
in de bedrijfsboekhouding worden geactiveerd. Vanuit de optiek nationale rekeningen betreft het 
intermediair verbruik. Deze bedragen zijn gekend uit de jaarrekeningen (althans voor de 
ondernemingen die een volledig schema neerleggen). Het gaat om kleine bedragen. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (j)

600/8 + 61 505.917,7 78,0

P51 -78,0

 
 
 
Correctie (k): overboeking van sommige bankkosten naar het intermediair verbruik 
 
Via de structuurenquête gevoerd bij de financiële instellingen kennen we de bedragen (provisies, 
beheerskosten, enz.) die banken factureren aan S.11-eenheden uit hoofde van hun dienstverlening. De 
niet-financiële vennootschappen boeken deze kosten in de rekening 65 (financiële kosten). Deze 
kosten moeten worden overgeboekt naar het intermediair verbruik (rekening 61). Het gaat om relatief 
belangrijke bedragen (> 1 mrd. EUR in 2003). 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (k)

600/8 + 61 505.917,7 1.045,4

65: financiële kosten -1.045,4

 
 
 
Correctie (l): schadeverzekeringspremies  
 
Ondernemingen boeken de betaalde (bruto)premies aan verzekeringsmaatschappijen in de rekening 61 
(aankoop van een dienst). Volgens de nationale rekeningen dient de totale premie te worden 
opgesplitst in een 'dienstengedeelte' (overeenstemmend met de productie van verzekerings-
maatschappijen) en een transfergedeelte (schadeloosstelling aan verzekerden).  
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De betaalde bruto premies zijn gekend via de structuurenquête, het uit de aankopen te lichten 
transfergedeelte kan worden afgeleid uit de rekeningen van de verzekeringsmaatschappijen. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (l)

600/8 + 61 505.917,7 -946,0

D71_U 946,0

 
 
 
Correctie (m): schadeverzekeringsuitkeringen 
 
Schadeverzekeringsuitkeringen worden door de ondernemingen geboekt in de "andere 
bedrijfsopbrengsten" (rekening 74) of in de "uitzonderlijke opbrengsten". Het gedeelte geboekt in de 
lopende ontvangsten kan worden afgeleid uit de structuurenquête en wordt overgeboekt naar de 
passende transactiecategorie van de nationale rekeningen (D.72). 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (m)

74-740 19.660,1 -549,2

D72_R 549,2

 
 
 
Correctie (n): ontvangen rentesubsidies 
 
Deze worden overgeboekt van de financiële opbrengsten (rekening 75) naar de bedrijfssubsidies 
(rekening 740). De ontvangen rentesubsidies zijn gekend via de jaarrekeningen. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (n)

740 1.237,8 80,2

75: financiële opbrengsten -80,2
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Correctie (o): correctie basisprijzen 
 
Deze correctie bestaat uit 4 deelcorrecties: 
 

• (o1): correctie uit hoofde van accijnzen 
• (o2): correctie uit hoofde van belasting op de omzet in de farmaceutische nijverheid 
• (o3): eliminatie niet productgebonden subsidies (D.39) geboekt in de omzet 
• (o4): toevoeging productgebonden subsidies (D.31) aan de omzet wanneer deze elders zijn 

geboekt 
 
(o1) correctie uit hoofde van accijnzen. 
 
De omzet in de jaarrekeningen (en de BTW-aangiften) wordt gewaardeerd aan producentenprijzen 
excl. BTW; de productie in de nationale rekeningen moet worden gewaardeerd aan basisprijzen 
(cf. 6.1.1). In de omzet doorgerekende accijnzen worden in mindering van de omzet gebracht; langs de 
kostenzijde worden de accijnzen afgetrokken van de rekeningen waarin ze werden geboekt 
(bedrijfsbelastingen en/of aankopen)61. De accijnzen die niet teruggevonden worden in de 
structuurenquête in rekening 640, worden verondersteld in de rekening 600/8+61 geboekt te zijn. 
 
(o2): correctie uit hoofde van belasting op de omzet in de farmaceutische nijverheid 
 
Het betreft een analoge correctie als (o1) waarbij het bedrag van de belasting in mindering komt van 
de omzet en de bedrijfsbelastingen/aankopen. 
 
(o3): eliminatie niet productgebonden subsidies (D.39) geboekt in de omzet 
 
Slechts een beperkt aantal bedrijfstakken ontvangt productgebonden subsidies. Indien sommige 
ondernemingen subsidies in de omzet boeken en men a priori weet dat dit geen productgebonden 
subsidies kunnen zijn (rekening houdende met de activiteit van de onderneming) dient er een correctie 
te gebeuren waarbij de in de omzet geboekte niet productgebonden subsidies worden overgeboekt naar 
de rekening 740.  
 
(o4): toevoeging productgebonden subsidies (D.31) aan de omzet wanneer deze elders zijn geboekt. 
 
Productgebonden subsidies moeten vervat zijn in de omzet aan basisprijzen; indien dit in de praktijk 
niet het geval is moeten ze naar de omzet worden overgeboekt. 
 

                                                      
61 De correctie voor de accijnzen geboekt in de rekening 600/8+61 betreft niet de accijnzen die opgenomen zijn in 

producten die door producenten aangekocht worden voor intermediair verbruik, maar wel accijnzen die door 
producenten moeten gestort worden, en door hen ook als kosten geboekt worden. 
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Het totaal van de productgebonden belastingen en subsidies is gekend uit de overheidsrekeningen en 
de rekening buitenland. De verdeling hiervan over bedrijfstakken, de feitelijke verwerking in de 
bedrijfsboekhouding en de noodzakelijke correcties ten behoeve van de nationale rekeningen kan 
worden afgeleid uit de structuurenquête. 
 
rubrieken bedragen vóór 
jaarrekening correctie (o1) (o2) (o3) (o4) totaal (o)

70 628.311,9 -5.872,6 -149,7 -59,0 374,2 -5.707,1

600/8 +61 505.917,7 -3.482,6 -22,0 -3.504,6

640 5.521,6 -2.390,0 -127,7 -2.517,7

740 1.237,8 149,7 59,0 -54,3 154,4

75: financiële opbrengsten 0,0 -319,9 -319,9

correctie

 
 
 
Correctie (p): lonen in natura 
 
Correctie (p1): geproduceerde lonen in natura 
 
Goederen en diensten die door de ondernemingen worden geproduceerd en ter beschikking gesteld aan 
de werknemers moeten worden toegevoegd aan de omzet en aan de lonen. Voor twee bedrijfstakken 
worden hiervoor bedragen geraamd: de horeca (gratis aangeboden maaltijden aan personeel) en de 
autoassemblagebedrijven (kortingen toegekend aan personeelsleden op een nieuwe personenwagen 
aangekocht bij de eigen werkgever). 
 
Correctie (p2): aangekochte lonen in natura 
 
De informatie wordt bekomen via de RSZ (persoonlijk gebruik van firmawagen) en uit de sociale 
balans (code 1033: voordelen bovenop het loon). 
 
rubrieken bedragen vóór  correctie 
jaarrekening correctie (p1) (p2) totaal (p) 
       
70 628 311.9 54.9  54.9 
       
600/8 + 61 505 917.7  -701.8 -701.8 
62 87 658.7 54.9 701.8 756.7 
          
(p1): geproduceerde goederen en diensten ter beschikking gesteld als lonen in 
natura 
(p2): aangekochte goederen en diensten ter beschikking gesteld als lonen in natura 
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Correctie (q): fooien 
 
In een aantal bedrijfstakken wordt rekening gehouden met het toekennen van fooien (horeca, taxi's, 
kappers). Deze worden geraamd als een percentage van de omzet. 
 
De omzet en de lonen worden opgehoogd met het aldus geraamde bedrag van de fooien. 
 
rubrieken bedragen vóór 
jaarrekening correctie (q)
70 628.311,9 289,2

62 87.658,7 289,2

 
 
 
Correctie (r): tantièmes 
 
Zelfstandige bestuurders en zaakvoerders worden geacht diensten te leveren (managementadvies) aan 
alle bedrijfstakken waarin zij mandaten uitoefenen. De vergoeding die zij hiervoor ontvangen dient 
dus te worden geboekt als productie (in bedrijfstak managementadvies, SUT 74B.1) en als 
intermediair verbruik (in bedrijfstakken die deze mandatarissen betalen). Tantièmes vormen een deel 
van de vergoeding voor geleverde diensten; deze moeten dus worden overgeboekt van de uitgekeerde 
winst naar het intermediair verbruik. 
 
rubrieken bedragen vóór 
jaarrekening correctie (r)

600/8 +61 505.917,7 508,8

695: uit te keren winst aan -508,8
bestuurders of zaakvoerders

 
 
 
Correctie (s): aangekochte onroerende goederen bestemd voor de wederverkoop  
 
Immobiliënvennootschappen verhandelen (en verhuren) bestaande onroerende goederen 
(bedrijfsgebouwen, woningen, ...). De aankoop hiervan wordt, naar analogie met de aankoop van 
handelsgoederen, geboekt in de resultatenrekening (605: aankopen van onroerende goederen bestemd 
voor wederverkoop). Door deze correctie worden de betreffende aankopen uit het intermediair 
verbruik gelicht en reduceert men de omzet uit hoofde van de wederverkoop van immobiliën tot een 
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'marge' [analoog aan de correctie voor handelsgoederen, cf. correctie (d)]. Deze 'marge' wordt 
geïmputeerd op het product gebouwen in de aanbod- en gebruikstabel zoals blijkt uit bijgevoegd 
voorbeeld: 
 
Immobiliënsector koopt voor 100 gebouwen aan geproduceerd door NACE 45,
houdt 10 in voorraad en verkoopt 90 door aan 150
De marge die hierop wordt gerealiseerd, wordt geïmputeerd op produkt gebouwen

jaarrekening correctie (s) na cor.
70 150 -90 60 P1 toewijzen aan produkt gebouwen

605 100 -100 0 P2
6095 -10 10 0 P2

aanbod- en gebruikstabel
P1 P1 aanbod P51 P52 gebruik

nace45 nace70
gebouwen 100 60 160 150 10 160

 
 
De bedragen voor 2003 (gekend via de structuurenquête) zijn de volgende 
605   aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop    429,0 
6095  voorraadwijzigingen van onroerende goederen bestemd voor verkoop -61,8 (toename) 
605+6095   kostprijs van de verkochte onroerende goederen       367,2 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (s)

70 628.311,9 -367,2

600/8 +61 505.917,7 -429,0
609 -991,3 61,8

 
 
 
Correctie (t) overboeking van bedragen geboekt in rekening 71 en 72 naar rekening 70 in bepaalde 
dienstenbedrijfstakken  
 
Overboeking van voorraadwijzigingen (71) naar omzet (70) 
 
In de bouwnijverheid (NACE 45) en de immobiliënsector (NACE 70) slaan de bedragen geboekt in 
rekening 71 in hoofdzaak op bestellingen in uitvoering. De onderneming-opdrachtgever zal de hiermee 
overeenstemmende voorschotten boeken als een investering (onder rekening 27: activa in aanbouw en 
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vooruitbetalingen)62. Om een dubbeltelling in de AGT te vermijden is het dus aangewezen om deze 
productie in de bedrijfstak bouw en immobiliën te herkwalificeren van een voorraadwijziging 
(rekening 71) naar een verkoop (rekening 70). 
In de overige dienstenbedrijfstakken vinden we soms zeer kleine bedragen in rekening 71 die voor 
verdere verwerking in de AGT op nul worden gezet (zonder impact op de toegevoegde waarde dus 
met tegenboeking op de omzet). 
 
Overboeking van zelf geproduceerde activa (72) naar omzet (70) 
 
Ook hier is de reden van praktische aard (gemak van verwerking in de AGT). 
Deze correcties hebben geen invloed op de toegevoegde waarde. 
 
 
Correctie (v): eliminatie van toegevoegde waarde geproduceerd in het buitenland 
 
De jaarrekening rapporteert op vennootschappelijke en niet op territoriale basis. Vermits enkel de in 
België geproduceerde toegevoegde waarde mag verrekend worden in het bbp dienen de cijfers voor 
ondernemingen met buitenlandse vestigingen [exploitatiezetel(s) zonder afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid] te worden gecorrigeerd. Door de lonen vermeld in de jaarrekening (incl. 
buitenlandse vestigingen) te vergelijken met deze vermeld in de sociale balans (uitsluitend lonen 
uitbetaald in Belgische vestigingen) kan het bedrag bepaald worden van de lonen die aan buitenlands 
personeel uitgekeerd worden. Op basis van de proportie lonen uitgekeerd aan buitenlands personeel 
t.o.v. totale uitgekeerde lonen, wordt de toegevoegde waarde geproduceerd in het buitenland geraamd. 
De hiermee samenhangende omzet en aankopen, en de betreffende lonen, komen in mindering van de 
oorspronkelijke cijfers. Dit is een belangrijke correctie waardoor de toegevoegde waarde op 
vennootschappelijke basis mat ca 1 pct. wordt verminderd. 
 

                                                      
62  In de boeken van de bouwfirma worden deze ontvangen voorschotten geboekt op het passief van de balans (ontvangen 

vooruitbetalingen op bestellingen). 
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rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (v)
70 628 311.9 -3 521.6
71 -1 312.0 13.8
72 3 240.7 -12.4
74-740 19 660.1 -246.9
bedrijfsopbrengsten (A) 649 900.7 -3 767.1
600/8+61 505 917.7 -2 362.1
609 -991.3 14.8
641/8 2 121.2 -26.1
verbruik g&d (B) 507 047.6 -2 373.4
62 87 658.7 -791.2
640 5 521.6 0.0
740 1 237.8 0.0
bruto toegev waarde (C) 142 853.1 -1 393.7  

 
 
Correctie (w): waarderingsverschillen op voorraden 
 
In periodes van sterke prijsstijgingen of prijsdalingen van grondstoffen en handelsgoederen kunnen in 
de boekhoudkundige cijfers m.b.t. de voorraadwijzigingen belangrijke waarderingsverschillen vervat 
zijn als ondernemingen hun voorraden FIFO waarderen. Er wordt een raming gemaakt van deze 
waarderingsverschillen en de boekhoudkundige voorraadwijzigingen van de aangekochte goederen 
(rubriek 609) wordt hiermee gecorrigeerd. Deze correctie heeft geen tegenboeking en beïnvloedt dus 
ook de toegevoegde waarde. Bijkomende toelichting hierover in 5.13.1.2. 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (w) 
70 628 311.9 0.0
71 -1 312.0 0.0
72 3 240.7 0.0
74-740 19 660.1 0.0
bedrijfsopbrengsten (A) 649 900.7 0.0
600/8+61 505 917.7 0.0
609 -991.3 34.7
641/8 2 121.2 0.0
verbruik g&d (B) 507 047.6 34.7
62 87 658.7 0.0
640 5 521.6 0.0
740 1 237.8 0.0
bruto toegevoegde waarde (C) 142 853.1 -34.7
bruto exploitatieoverschot (D) 50 910.6 -34.7
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Correctie (x): eenheden waarvoor een ad hoc-berekening gebeurt 
 
Correctie (x1) 
 
Hier worden de toevoegingen gedaan voor de ziekenhuizen (waarvoor geglobaliseerde informatie 
beschikbaar is via de FOD Volksgezondheid) en voor de productie van en investeringen in originelen . 
De toegevoegde waarde van de ziekenhuizen bedraagt 7167 mln. EUR (97,6 pct. van het totaal van 
x1). 
 
rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (x1) 
70 628 311.9 12 283.3
71 -1 312.0 0.0
72 3 240.7 177.9
74-740 19 660.1 448.5
bedrijfsopbrengsten (A) 649 900.7 12 909.7
600/8+61 505 917.7 5 476.7
609 -991.3 1.3
641/8 2 121.2 86.7
verbruik g&d (B) 507 047.6 5 564.7
62 87 658.7 6 491.7
640 5 521.6 10.2
740 1 237.8 366.7
bruto toegev waarde (C) 142 853.1 7 345.0
bruto exploitatieoverschot (D) 50 910.6 1 209.8

 
 
Correctie (y): ophoging u.h.v. de zwarte economie 
 
In de officiële gegevensbestanden (jaarrekeningen, BTW-aangiften, RSZ-aangiften) vinden we 
uiteraard enkel het officiële gedeelte van de ondernemingsactiviteiten terug. In kolom (y) worden 
'zwarte' verkopen, aankopen en lonen opgevoerd teneinde de officiële cijfers beter te laten aansluiten 
met de economische werkelijkheid. De toegepaste ophogingspercentages werden vastgelegd per 
NACE 3 of 4 digit en worden alleen toegepast op de officiële bedragen geraamd voor de KMO-
vennootschappen (categorieën B1, B2, B3, C1 en C2). 
 
Aangezien zwarte lonen netto worden uitbetaald (exclusief sociale zekerheidsbijdragen en 
bedrijfsvoorheffing) ligt de verhouding lonen/toegevoegde waarde voor de zwarte activiteiten lager 
dan voor de reguliere activiteiten. De ophoging u.h.v. zwarte activiteiten bedraagt 5 871 mln. EUR 
voor de toegevoegde waarde en 926 mln. EUR voor de lonen in S.11. 
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rubrieken bedragen vóór correctie
jaarrekening correctie (y) 
70 628 311.9 15 454.6
71 -1 312.0 0.0
72 3 240.7 0.0
74-740 19 660.1 0.0
bedrijfsopbrengsten (A) 649 900.7 15 454.6
600/8+61 505 917.7 9 584.0
609 -991.3 0.0
641/8 2 121.2 0.0
verbruik g&d (B) 507 047.6 9 584.0
62 87 658.7 925.8
640 5 521.6 0.0
740 1 237.8 0.0
bruto toegev waarde (C) 142 853.1 5 870.6
bruto exploitatieoverschot (D) 50 910.6 4 944.8

 
 
Correctie (z) 
 
Deze correctie is specifiek zijn voor een aantal bedrijfstakken (veilingen, kansspelen, handel in gas en 
electriciteit, ...). Naar analogie met de handel dient de productie hier ook als een 'marge' te worden 
berekend. Er is geen impact op de toegevoegde waarde. Omzet en aankopen worden in dezelfde mate 
naar beneden aangepast 
 
 
Correctie (aa): reconciliatieboekingen 
 
In deze kolom worden de bedrijfsbelastingen en bedrijfssubsidies en de verzekeringspremies zoals 
deze kunnen worden afgeleid uit de rekeningen van de niet-financiële vennootschappen in 
overeenstemming gebracht met de totalen gekend uit de overheidsrekening resp. de rekeningen van de 
verzekeringsmaatschappijen. Om de budgetidentiteit niet te verstoren worden de bedragen geboekt op 
de lijn 640 en 740, tegengeboekt in de aankopen resp. de omzet. 
 
- afstemming van de rekeningen 640 en 740 (na correcties) op D.29 en D.39 
 
Voor elk jaar wordt er een verdeling van D.29 en D.39 geraamd per institutionele sector uitgaande van 
de totaalbedragen die we kennen uit de overheidsrekening en de rekening buitenland. De verdeling 
naar sector gebeurt in functie van de aard van de belastingen en subsidies. 
 
Via de jaarrekeningen en de structuurenquête is er informatie beschikbaar langs de kant van de 
betalers (bedrijfsbelastingen) en de ontvangers (bedrijfssubsidies). 
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In correctie (aa) wordt de informatie uit de boekhouding van de ondernemingen gealigneerd op de 
exogene bedragen gekend uit de overheidsrekening. 
 
Voor de bedrijfsbelastingen levert dit volgende cijfers op: 
 

uitgangsbedrag 640 uit de jaarrekeningen (na bijschatting) 5 521,6

correcties op de lijn 640 (accijnzen, niet aftrekbare BTW, ...) -2 579,7

bijkomende correctie (aa2) -512,0

D.29 in S.11 2 429,9
 
De bedrijfsbelastingen werden bijkomend verminderd met 512 mln. EUR in correctie (aa). Dit bedrag 
wordt tegengeboekt op de aankopen in de veronderstelling dat het om productgebonden belastingen 
gaat die vanuit de optiek nationale rekeningen ten onrechte werden geboekt in de rekening 640 (dit is 
bijvoorbeeld het geval voor de niet-aftrekbare BTW op de lopende aankopen van goederen en diensten 
die moet worden toegewezen aan het intermediair verbruik). 
 
Voor de bedrijfssubsidies bekomen we de volgende situatie: 
 

uitgangsbedrag 740 uit de jaarrekeningen (na bijschatting) 1 237,8

correcties op de lijn 640 (intrestsubsidies, ziekenhuizen, basisprijzen, ...) +590,4

bijkomende correctie (aa1) +287,0

D.39 in S.11 2 115,2
 
De bedrijfssubsidies werden bijkomend opgehoogd met 287 mln. EUR in correctie (aa). Dit bedrag 
wordt tegengeboekt op de omzet. Hierbij wordt de hypothese gemaakt dat dit niet productgebonden 
subsidies zijn die ten onrechte in de rubriek 70 werden geboekt en niet werden aangegeven in de 
structuurenquête. 
 
- afstemmen van de betaalde verzekeringspremies op de ontvangen verzekeringspremies 
 
Hier veronderstellen we dat alle verzekeringspremies wel degelijk in de rubriek aankopen van 
goederen en diensten werden geboekt. De informatie beschikbaar via de structuurenquête (betaalde 
premies) is evenwel niet volledig consistent met de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen 
(ontvangen premies). De reeds gemaakte correctie voor verzekeringspremies [correctie (l)] die steunt 
op de betaalde verzekeringspremies per bedrijfstak dient dus te worden in overeenstemming gebracht 
met het totaal aan ontvangen premies (het transfergedeelte komt in mindering van de aankopen van 
goederen en diensten). 
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Voor de schadeverzekeringspremies bekomen we de volgende situatie: 
 

eliminatie transfergedeelte premies uit aankopen op basis van informatie 
uit de structuurenquête (betalers) (cor (l)) 

-946,0 

correctie rekening houdende met info verzekeringsmaatschappijen 
(ontvangers) (correctie aa3) 

+151,3 

finale correctie op het intermediair verbruik u.h.v. 
schadeverzekeringspremies 

-794,7 

 
rubrieken bedragen vóór   correctie     

jaarrekening correctie (aa1) (aa2) (aa3) 
totaal 
(aa) 

70 628 311.9 -287.0   -287.0 
        
600/8+61 505 917.7  512.0 151.3 663.3 
        
640 5 521.6  -512.0  -512.0 
        
740 1 237.8 287.0   287.0 
            
       
D.71   -151.3 -151.3 
           
(aa1): reconciliatie ontvangen en betaalde niet productgebonden subsidies 
(aa2): reconciliatie betaalde en ontvangen niet productgebonden belastingen 
(aa3): reconciliatie betaalde en ontvangen schadeverzekeringspremies 

 
 
Correctie (ab): herverdeling beschutte werkplaatsen 
 
De beschutte werkplaatsen hebben NACE-BEL code 85.322 doch dienen te worden ondergebracht in 
de bedrijfstakken die overeenstemmen met hun werkelijke activiteit (in hoofdzaak sommige 
bedrijfstakken uit de verwerkende nijverheid). Via correctie (ab) wordt deze transfer bewerkstelligd. 
De som van de positieve en de negatieve bedragen (totaal S.11) is uiteraard gelijk aan 0. 
 
 
Correctie (ac): brutering maakloonwerk 
 
In de jaarrekeninggegevens zijn de betalingen opgenomen die gepaard gaan met het uitvoeren van 
maakloonwerk. Indien een Belgische onderneming (actief) maakloonwerk verricht voor rekening van 
een buitenlandse onderneming zal de aan deze buitenlandse onderneming gefactureerde dienst 
opgenomen zijn in de omzet van de Belgische onderneming. Omgekeerd, indien een Belgische 
onderneming goederen opstuurt naar een buitenlandse onderneming om daar een bewerking te laten 
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ondergaan, zal de vergoeding aan de buitenlandse onderneming voor de gepresteerde dienst vervat zijn 
in de aankopen van de Belgische onderneming.  
 
Aangezien de cijfers van de buitenlandse handel gebruikt worden bij de opmaak van de aanbod- en 
gebruikstabel en deze de waarde van de goederenbewegingen weergeven vóór en na maakloonwerk 
dienen de bedrijfseconomische cijfers te worden opgehoogd (gebruteerd) om consistente cijfers te 
bekomen inzake enerzijds invoer en intermediair verbruik, anderzijds productie en uitvoer. 
 
voorbeeld: België raffineert ruwe olie voor rekening van Frankrijk    
         
waarde ruwe olie  100 (ingevoerd)    
maakloon   40 (vervat in de omzet van de Belgische raffinaderij) 
waarde geraffineerde 
produkten 140 (uitgevoerd)    
         
De invoer van de ruwe aardolie wordt niet als een aankoop geboekt door de raffinaderij vermits er  
geen eigendomsoverdracht plaatsvindt.      
         
Men registreert volgende transacties in de AGT:     
   produktie invoer intermediair uitvoer   
        verbruik     
ruwe olie    100 100    
geraffineerde olieprodukten 140    140   
         
Initieel hebben we enkel een productiewaarde (en uitvoer van maakloondienst) van 40.  
De omzet en de aankopen moeten dus worden opgehoogd met 100 (d.w.z. de waarde van de ruwe 
aardolie) teneinde aggregaten te bekomen die consistent zijn met de invoer-en uitvoercijfers. 
  

 
rubrieken bedragen vóór  correctie
jaarrekening correctie (ac) 
     
70 628 311.9 7 804.7
     
600/8 +61 505 917.7 7 804.7

 
 
Correctie (ad): arbitrage-aanpassingen in de productieoptiek 
 
In de takken gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (NACE 85) en recreatie, cultuur en 
sport (NACE 92) werden nog aanpassingen doorgevoerd in de productieoptiek teneinde deze beter te 
laten aansluiten op de bestedingsoptiek. Het was eveneens noodzakelijk de bedragen van de subsidies 
in enkele bedrijfstakken aan te passen rekening houdende met externe informatie. Deze globale 
arbitrage-aanpassingen zijn beperkt in omvang (neerwaartse aanpassing van de toegevoegde waarde 
met 54 mln. EUR). 
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Correctie IGDFI 
 
Bij de raming en allocatie van IGDFI wordt bepaald welk deel moet worden toegekend aan het 
intermediair verbruik van S.11. Dit bedrag (2 678 mln. EUR) wordt verdeeld over de onderliggende 
bedrijfstakken in functie van de productie. 
 
3.3.1.2.2. Huishoudens (S.14) 
 
Ook voor de zelfstandige ondernemingen worden de administratieve aggregaten omgezet in 
ESR 1995-aggregaten. Om exhaustieve rekeningen te bekomen worden in een aantal gevallen 
(woningdiensten, particuliere huishoudens met werknemers, originelen, productie van eigen 
woningen) de administratieve cijfers aangevuld met exogeen geraamde bedragen (x1 en x2). 
Aangezien we voor de zelfstandigen over veel minder informatie beschikken worden enkel de 
correcties berekend uit hoofde van handelsgoederen (d), bankkosten (k), verzekeringspremies (l), 
fooien (q), en zwarte economie (y). De bedrijfsbelastingen en -subsidies worden ook in 
overeenstemming gebracht met het totaalcijfer (verdeeld over sectoren) gekend uit de 
overheidsrekening (aa). Dit is ook het geval voor de lonen (b). 
 
Voor 2003 gaat het om volgende bedragen: 
 

  70 71 72 
74-
740 A 600/8+61 609 641/8 B 62 640 740 C=A-B 

D=C-62-
640+740 

  41.615,1 -97,5 131,6 0,3 41.649,4 23.168,4 0,7 0,2 23.169,2 1.969,9 174,1 38,7 18.480,2 16.374,9
(b)                   -30,5       30,5
(d) -10.291,5       -10.291,5 -10.291,5     -10.291,5           
(k)         22,4   22,4      -22,4 -22,4
(l)           -369,8     -369,8       369,8 369,8

(p1) 5,7       5,7         5,7     5,7   
(q) 107,1       107,1         42,1     107,1 65,0

(x1) 5.137,8   18.527,2   23.665,0 2.338,9     2.338,9 909,0 2.294,1   21.326,1 18.123,0
(x2) 1.179,7       1.179,7 156,5     156,5   119,3   1.023,2 903,9

(y) 8.289,2       8.289,2 4.030,8     4.030,8 91,6     4.258,4 4.166,8
(aa)                     -57,0 3,8   60,8

IGDFI           2.503,9     2.503,9       -2.503,9 -2.503,9

  46.043,1 
-

97,5 18.658,8 0,3 64.604,6 21.559,6 0,7 0,2 21.560,4 2.987,8 2.530,5 42,5 43.044,2 37.568,4
     P.1    P.2 D.1 D.29 D.39 B.1g B.2g/B.3g 

 
De ophoging voor zwartwerk bedraagt in termen van toegevoegde waarde 4 258 mln. EUR in S.14 wat 
relatief gezien veel belangrijker is dan in S.11. De door zelfstandigen aan hun personeel uitgekeerde 
zwarte lonen worden forfaitair bepaald op 5 pct. van de officieel aangegeven witte lonen 
(92 mln. EUR in 2003). 
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3.3.2.  Financiële instellingen (S.12) 
 
De overgang van de administratieve concepten die gebruikt worden in de boekhouding van de 
financiële instellingen naar de concepten van de nationale rekeningen wordt beschreven bij de 
berekening van de toegevoegde waarde (cf. 3.16). 
 
 
3.3.3.  Overheid (S.13) 
 

3.3.3.1.  Van de overheidsrekeningen naar de nationale rekeningen 
 
3.3.3.1.1.  Algemeen 
 
Voor de meeste tot de overheid behorende eenheden zijn vrijwel volledige boekhoudkundige gegevens 
(namelijk de economische hergroeperingen) beschikbaar, meestal voor een groep van eenheden63, en 
die gegevens worden op een geïntegreerde wijze verwerkt, zodat alle niet-financiële transacties in één 
enkele keer worden opgesteld, zowel via de benadering per institutionele subsector als via die per 
bedrijfstak. Het onderscheid tussen de administratie, het militaire apparaat, het transport en het 
onderwijs is doorgaans immers tegelijk met de economische indeling beschikbaar, en het is dit 
functionele onderscheid dat de overgang naar de gegevens per bedrijfstak mogelijk maakt. De 
rekeningen van de institutionele subsectoren en van de bedrijfstakken worden dan ook rechtstreeks en 
terzelfder tijd opgemaakt, wat een volledige coherentie garandeert tussen beide benaderingen. Aldus 
kunnen alle elementen worden verkregen die onmisbaar zijn voor de berekening van het bbp volgens 
de drie invalshoeken: belastingen op productie en invoer (D.2), subsidies (D.3), bruto-investeringen in 
vaste activa (P.51), enz. De meer gedetailleerde analyses naar producten in het kader van de SUT en 
naar COFOG-functies worden in een later stadum uitgevoerd. 
 
De heterogeniteit van bepaalde definities alsook de verschillen in de conceptuele benadering van de 
diverse gegevensstromen tussen de Benelux economische classificatie en het ESR 1995 impliceren dat 
die economische indeling een reeks bewerkingen moet ondergaan om ze verenigbaar te maken met de 
eisen van het ESR 1995. Voor die verschillende (individuele of getotaliseerde) boekhoudkundige 
gegevens worden overgangstabellen opgesteld tussen de beschikbare posten en de rubrieken van het 
ESR 1995. Die overgangstabellen worden bij elke aanpassing van de rekeningen bijgewerkt om er de 
nieuwigheden en de voorgekomen wijzigingen in op te nemen. 
 

                                                      
63 De hiervoor beschreven economische classificaties (cf. 3.1.4.4.1) vermelden steeds gegevens voor een geheel van 

eenheden. Enkel bepaalde niet in die classificaties opgenomen eenheden worden afzonderlijk behandeld. 
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In de gedetailleerde beschrijvingen van de berekening van de verschillende stromen zal een voorbeeld 
worden gegeven op basis van de in 2003 door de Federale overheid evenals door de Gemeenschappen 
en gewesten gebruikte Benelux-nomenclatuur. 
 
Voor de instellingen waarvoor geen volledige boekhouding beschikbaar is (universiteiten, vrije 
gesubsidieerde scholen, fondsen voor bestaanszekerheid), dat wil zeggen degene die gedeeltelijk 
voorkomen in de economische classificaties, worden diverse posten van middelen en bestedingen 
geraamd aan de hand van de waarden van de gekende posten en uitgaande van de basishypothese dat 
die instellingen een financieringssaldo gelijk aan nul hebben. 
 
Voor scholen en universiteiten, met inbegrip van kostscholen en schoolrestaurants, worden in de 
economische classificaties de eigen inkomsten (dat zijn de inkomsten exclusief de in de begrotingen 
opgenomen overdrachten) en de dienovereenkomstige uitgaven dan ook volledig buiten beschouwing 
gelaten. In de onderstaande lijst zijn de voornaamste categorieën van eigen inkomsten opgenomen 
(met andere woorden de inkomsten exclusief de subsidies ten laste van de Gemeenschappen en 
gewesten): 
 
• wat de (officiële of autonome) scholen betreft: 
 

- giften en legaten van de gezinnen; 
- inkomsten uit feesten en andere door de oudercomités georganiseerde evenementen; 
- giften van religieuze ordes (voor het confessionele vrije onderwijs); 
- diverse bijdragen van ouders (fotokopiekosten, schoolreizen, ...); 
- huurgelden van zalen en sportcomplexen die buiten de lesuren door derden worden gebruikt; 
- de rente op financiële activa (rekeningen-courant en beleggingen); 
- het toezicht in de scholen; 
- aan de kostscholen betaald kostgeld; 
- maaltijden van externe personen in de eetzalen; 
- verkoop van goederen en diensten geproduceerd door de scholen (voornamelijk door de 

technische en beroepsafdelingen). 
 
• wat de (officiële of vrije) universiteiten betreft: 
 

-  giften en legaten van de gezinnen; 
-  met de ondernemingen gesloten contracten inzake onderzoek en ontwikkeling; 
-  gewestelijke steun voor onderzoek; 
-  de bijstand van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en 

aanverwante fondsen (het NFWO en het NFWO/FWO-Vlaanderen vullen een 
werkgeversaangifte in bij de RSZ en moeten worden geconsolideerd met de Gemeenschappen 
en gewesten); 
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-  inschrijvingskosten voor cursussen en examens; 
-  kostgeld betaald voor studentenkamers; 
-  maaltijden in de eetzalen; 
-  de rente op financiële activa (rekeningen-courant en beleggingen). 

 
De door de voornoemde inkomsten gedekte uitgaven bestaan onder meer uit de bezoldigingen van 
sommige academische onderzoekers, de werkingskosten van de kostscholen en restaurants, beurzen en 
prijzen voor verdienstelijke leerlingen, investeringen in informatica, ... 
 
In de huidige rekeningen worden enkel de volgende rubrieken opgenomen als eigen inkomsten: 
 
-  een deel van de giften van de gezinnen (het gedeelte dat overeenstemt met het verschil tussen de 

investeringen van het vrije onderwijs en de investeringssubsidies van de Gemeenschappen); 
-  de inschrijvingskosten examens en het volgen van cursussen, het toezicht in de scholen, het aan de 

kostscholen betaalde kostgeld, en de maaltijden van externe personen in de eetzalen, geraamd aan 
de hand van gegevens ontleend aan de gezinsbudgetenquête (bron ADSEI). De eerste twee 
rubrieken worden beschouwd als verkopen van niet-marktdiensten door het onderwijs, terwijl de 
beide andere worden beschouwd als secundaire marktverkopen van een horeca-dienst door het niet-
marktonderwijs. De overeenkomstige uitgaven worden geacht gelijk te zijn aan de middelen en 
deel uit te maken van het intermediaire verbruik. Aangezien geen onderscheid kan worden gemaakt 
tussen de onderwijsnetten, werden alle transacties toegekend aan het autonome onderwijs; 

-  een raming voor de contracten inzake onderzoek: deze inkomsten worden beschouwd als een 
secundaire verkoop van marktdiensten inzake onderzoek door het niet-marktonderwijs, en de 
overeenkomstige uitgaven worden geacht te bestaan uit bezoldigingen. De raming berust op een 
vergelijking tussen de door de universiteiten betaalde bezoldigingen opgesteld volgens, enerzijds, 
de RSZ-gegevens, en, anderzijds, de budgettaire overdrachten. 

 
3.3.3.1.2. De registratie op transactiebasis 
 
De nationale rekeningen zijn hoofdzakelijk een systeem voor de registratie van economische 
gebeurtenissen die tot uiting komen in een geldstorting: betaling voor de aankoop van een goed, 
storting van een loon, betaling van een belasting, enz. In sommige gevallen verloopt er enige tijd 
tussen de economische gebeurtenis die aanleiding geeft tot de storting en de geldstorting zelf. 
Derhalve moet het moment van registratie van de gebeurtenis worden gekozen. Bovendien kan het te 
registreren bedrag verschillen naar gelang van het gekozen moment. Aldus zal de registratie, indien de 
geldstorting nooit plaatsvindt omdat de debiteur in gebreke blijft, gelijk zijn aan de verwachte storting 
wanneer als moment van registratie de datum van de economische gebeurtenis werd gekozen; 
daarentegen zal er geen enkele registratie plaatsvinden indien werd geopteerd voor het ogenblik van 
daadwerkelijke betaling. Het ESR 1995 geeft principieel de voorkeur aan de economische gebeurtenis 
en vraagt de gegevensstromen te boeken op transactiebasis, behalve wat de fiscale en parafiscale 
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ontvangsten betreft, waarvoor geen rekening moet worden gehouden met het gedeelte van de 
verschuldigde, maar nooit geïnde ontvangsten64. 
 
Voor de sociale-verzekeringsinstellingen is het probleem vrij eenvoudig, aangezien deze laatste reeds 
een registratie op transactiebasis aanwenden (althans in de meeste gevallen). Maar in sommige 
gevallen zullen de verschuldigde sociale premies nooit worden gestort, bijvoorbeeld omdat de 
aangever failliet is gegaan. Welk bedrag moet worden geregistreerd: het aangegeven bedrag of het 
werkelijk gestorte bedrag? Het basisprincipe is, zoals reeds gezegd, dat vastgestelde maar nooit 
betaalde belastingen en sociale premies geen positieve invloed kunnen hebben op het tekort. In dit 
geval moet dus een correctie worden aangebracht om het deel van de verschuldigde sociale premies 
dat nooit zal worden betaald, te elimineren. 
 
Het probleem is ingewikkelder voor de belastingen, die in de begrotingen worden geregistreerd op 
kasbasis. Sommige gebeuren via aangifte, zoals de btw. In dit geval stuurt de belastingplichtige aan de 
administratie een aangifte die het bedrag van de te betalen belasting bevat, en stort hij normaliter 
nadien het overeenkomstige bedrag. In het geval van de btw maakt een correctie het mogelijk rekening 
te houden met de boekhoudkundige termijn die verloopt tussen de datum van de storting en de periode 
waarvoor deze wordt verricht. Voor een gegeven jaar moeten van het btw-bedrag op kasbasis de 
inkomsten uit de economische transacties van het voorgaande jaar worden afgetrokken; tegelijkertijd 
moeten er de inkomsten worden bijgevoegd uit de economische transacties die in de loop van het jaar 
plaatsvinden en die tijdens het volgende jaar worden geïnd. Door deze transactie kon het btw-bedrag 
op basis van de "getransactionaliseerde kas" worden verkregen: aan deze keuze werd de voorkeur 
gegeven65. 
 
Voor andere belastingen, in het bijzonder de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, geeft de 
administratie belastingkohieren uit voor de betaling. Als registratiedatum werd de uitgiftedatum van 
de kohieren gekozen en niet het jaar waarin de inkomsten werden gegenereerd. In verband met het in 
aanmerking te nemen bedrag rijst er een probleem, aangezien de uitgegeven kohieren systematisch 
hoger uitvallen dan de incasseringen. Hier verkoos men eveneens slechts het aangepaste bedrag te 
registreren van de inkomsten die betrekking hebben op de tijdspanne tussen de uitgiftedatum van de 
kohieren en de opeisbaarheidsdatum of uiterste datum van betaling zonder boete. 
 

                                                      
64 Daarbij werd gepreciseerd dat de evaluatie van de fiscale en parafiscale ontvangsten de werkelijk geïnde bedragen moest 

weerspiegelen, ten minste op de middellange termijn. Anders gezegd, de fiscale en parafiscale ontvangsten in de 
nationale rekeningen mogen slechts van de kasbasis afwijken ten gevolge van tijdelijke vertragingen. (Cf. de 
verordening (EG) nr. 2516/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 7 november 2000 tot wijziging van de 
gemeenschappelijke beginselen van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap 
(ESR 1995) ten aanzien van belastingen en sociale premies en tot wijziging van verordening (EG) nr.2223/96 van de 
Raad). 

65 In de praktijk vindt enkel een verschuiving van de inkomsten plaats voor de periode tussen de datum van de 
economische transactie die de fiscale vordering deed ontstaan en het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar 
is. De correcties voor de later uitgevoerde betalingen worden slechts aangebracht indien ze omvangrijk en bekend zijn. 
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De onderstaande tabel bevat een lijst van belastingen die worden geregistreerd volgens de 
"getransactionaliseerde kasmethode", met telkens het aantal maanden waarvoor de verschuiving 
plaatsvindt. 
 

 Verschuiving Betrokken subsectoren 

BTW (D.211) 1 maand S.1311 
Belastingen op financiële en kapitaaltransacties 
(D.214 C) 

1 maand sinds 
01/04/2002 S.1311 

Accijnzen op tabak (D.2122C en D.214A) 3 maanden tot 31/12/96 
2 maanden sinds 
01/01/97 

S.1311 

Onroerende voorheffing en opcenten op de 
onroerende voorheffing (D.29A) 2 maanden S.1312 en S.1313 

Roerende voorheffing (D.51 A en D.51 B) 1 maand S.1311 

Bedrijfsvoorheffing (D.51 A) 1 maand S.1311 
Inkohieringen en opcenten op de belastingen van 
natuurlijke personen en inkohieringen op de 
vennootschapsbelastingen (D.51A en D.51B) 

2 maanden S.1311 en S.1313 

Verkeersbelasting (D.29B en D.59D) 1 maand S.1311 (sinds 2002, 

S.1312) 

Successierechten (D.91B) 2 maanden S.1312 

 
Het probleem is ook van belang voor de rente. Volgens het ESR 1995 moet de rente worden 
geregistreerd zodra ze verschuldigd is, zelfs al is ze nog niet vervallen. In de begrotingen wordt de 
rente opgenomen op het moment waarop ze wordt betaald/ontvangen. De rente wordt echter niet altijd 
betaald/ontvangen tijdens de looptijd van een financieel instrument. Voor sommige financiële 
producten (zoals de nulcouponobligaties) wordt de rente zelfs pas vereffend aan het einde van het 
contract. Om die reden voorziet het ESR 1995 in een spreiding van de betaalde/ontvangen rente over 
de hele looptijd van het financiële instrument; dit wordt een registratie pro rata temporis genoemd. 
Voor sommige jaren is het verschil aanzienlijk, gelet op de omvang van de overheidsschuld. 
 
Ook de bezoldigingen worden daardoor beïnvloed. Het Koninklijk Besluit nr. 279 van 30 maart 1984 
betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de 
openbare sector bepaalt immers dat de betaling van de wedde van de maand december plaatsheeft op 
de eerste werkdag van de maand januari van het volgende jaar. Daarbij moet echter worden opgemerkt 
dat in dit geval de weerslag van de verschuiving van de bezoldiging met één maand vrij gering is66, 
met uitzondering van de eerste toepassing in 1984. 
 
Voor alle andere transacties van de Federale overheid en van de Gemeenschappen en gewesten 
worden de registraties zoals ze voorkomen in de begrotingen normaliter gehandhaafd, met andere 
woorden op kasbasis voor de ontvangsten en op basis van de ordonnanceringen voor de uitgaven. Dit 

                                                      
66 In de praktijk werd na 1984 geen enkele correctie aangebracht. 
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geldt eveneens voor de lagere overheid, waarvoor de inkomsten netto vastgestelde rechten en de 
uitgaven vastleggingen zijn. 
 
Naast de voornoemde correcties die elk jaar systematisch worden toegepast, worden ook specifieke 
correcties aangebracht om eenmalige feiten te corrigeren. 
 

3.3.3.2. De output en de bedrijfstakken van de overheid 
 
De overheidssector produceert voornamelijk niet-marktgoederen en -diensten; de output ervan wordt 
gemeten aan de hand van de productiekosten. De sector kan daarnaast ook een marktoutput van 
goederen en diensten hebben; deze wordt dan geëvalueerd tegen basisprijs. 
 
Die output van niet-marktgoederen en -diensten wordt verbruikt door de producerende sector 
(collectieve effectieve consumptie) of door de sector gezinnen (individuele effectieve consumptie), of 
nog door de sectoren die een deel ervan hebben aangekocht (betalingen uit hoofde van de overige niet-
marktoutput). De betalingen uit hoofde van de overige niet-marktoutput stemmen overeen met de 
verkopen door de niet-markttakken waarvan de opbrengst geen 50  pct. van de productiekosten dekt 
(bv.: toegangsbewijzen voor de musea, inschrijvingsrechten voor cursussen en examens). 
 
De marktoutput bestaat uit de verkoop door markttakken (bv.: de verkoop door de Regie van het 
Belgisch Staatsblad) alsook uit de verkoop van goederen en diensten door niet-markttakken waarvan 
de opbrengst ten minste 50 pct. van de productiekosten dekt (bv.: heffingen voor afvalverzameling, 
verkoop van houtkap). Wat de laatstgenoemde verkopen betreft, worden enkel die waarvan het zeker 
is dat de opbrengst ten minste 50 pct. van de productiekosten dekt, daadwerkelijk als marktverkopen 
beschouwd; de verkopen waarvan men totaal niet weet welk percentage van de productiekosten gedekt 
is, worden conventioneel beschouwd als betalingen uit hoofde van de overige niet-marktoutput. Zij 
worden bepaald per saldo, waardoor een effect "restrubriek" ontstaat. 
 
De output voor eigen finaal gebruik bestaat uit in eigen beheer verrichte investeringen. Hoewel dat 
wordt voorgeschreven door het ESR 1995, was het niet mogelijk het netto exploitatieoverschot in 
aanmerking te nemen in de evaluatie van de output voor eigen rekening. 
 
Rekening houdend met deze verduidelijking, kan worden gesteld dat de output voor eigen rekening 
geen invloed heeft op de toegevoegde waarde van de niet-markttak die deze output produceert. Dat 
geldt uiteraard ook voor de betalingen uit hoofde van de overige niet-marktoutput en de verkoop van 
marktgoederen en -diensten door niet-markttakken. 
 
We verkrijgen aldus voor de institutionele eenheden van de overheid: 
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Output (P.1) =  beloning van werknemers (D.1)  + intermediair verbruik (P.2) + verbruik van vaste 
activa (K.1) 

en, 
 
Overige niet-marktoutput (P.13) = output (P.1)  - marktoutput (P.11) 
 - output voor eigen finaal gebruik (P.12) 
 
Aangezien bovendien de niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) en de niet-
productgebonden subsidies (D.39) voor de output van de overheid worden beschouwd als nihil67, 
kijgen we de twee onderstaande vergelijkingen. 
 
Ingeval de output van een institutionele eenheid uitsluitend niet-markt is: 
 

bruto toegevoegde waarde  = beloning van werknemers (D.1) + verbruik van vaste activa (K.1) 
 
en ingeval er een secundaire eenheid van economische activiteit op lokaal niveau bestaat die een 
marktproducent is, geldt voor die secundaire EEA op lokaal niveau: 
 

bruto toegevoegde waarde = beloning van werknemers (D.1) + verbruik van vaste activa (K.1) + 
netto exploitatieoverschot (B.2n) 

 
De verschillende takken van de overheidssector zijn weergegeven in de volgende tabel: 
 

Niveau A31 SUT-niveau Markt of 
niet-

markttak 

Betrokken 
subsectoren 

Papier- en kartonnijverheid; 
uitgeverijen en drukkerijen (DE) 

Belgisch Staatblad (22A1) M S.1311 

Handel; reparatie van auto's en 
huishoudelijke artikelen (GG) 

Beheer van landbouwproducten of 
voedingsmiddelen door het Belgisch 
Interventie- en Restitutiebureau (51A1) 

M S.1311 

Vervoer, opslag en communicatie 
(I) 

Openbaar vervoer (60B3) NM S.1312 

 Beheer van vervoersinfrastructuren 
(63B3) 

NM S.1312/S.1313 

Openbaar bestuur (L) Openbaar bestuur, exclusief defensie en 
sociale verzekering (75A3)68 

NM S.1311/S.1312/S.1313 

 Defensie (75B3) NM S.1311 
 Verplichte sociale verzekering (75C3) NM S.1314 
Onderwijs (M) Openbaar onderwijs (80A3) NM S.1311/S.1312/S.1313 
Gemeenschapsvoorzieningen en 
sociaal-culturele en persoonlijke 
diensten (O) 

AQUAFIN (90A3) NM S.1312 

 VRT, RTBF en BRF (92A3) NM S.1312 
 Nationale Loterij (92D.1)69 M S.1311 

                                                      
67 In de praktijk zijn die bedragen niet gelijk aan nul, maar aangezien ze gering zijn en een degelijke raming niet haalbaar 

is, wordt verondersteld dat ze dat wel zijn. 
68 Als gevolg daarvan werden de niet-markteenheden van de overheid die actief zijn in de takken Gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening (N) en Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten (O), 
met uitzondering van de in de tabel vermelde diensten, ondergebracht in de bedrijfstak Openbaar bestuur (L). 
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Sommige takken werden ingesteld om een breuk tussen de takken te vermijden wanneer eenheden 
werden heringedeeld tussen de sectoren niet-financiële vennootschappen (S.11) en overheid (S.13): 
 
- in 1991: de gewestelijke vervoersmaatschappijen (De Lijn, SRWT, TEC, STIB-MIVB) die in de 
plaats zijn gekomen van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) en de 
intercommunale openbare vervoersmaatschappijen, worden ingedeeld in de sector overheid; 
- in 1992: de Nationale Loterij wordt ingedeeld in de sector niet-financiële vennootschappen; 
- in 2002: de openbare radio- en televisiemaatschappijen worden heringedeeld bij de sector overheid; 
- in 2005: AQUAFIN wordt heringedeeld bij de sector niet-financiële vennootschappen. 
 
Deze nieuwe opsplitsing per tak verbetert de voorstelling van de overheidsactiviteiten. Op een 
ogenblik dat vaak wordt gesproken over het gebruik van publiek-private-partnerschappen voor de 
toekomstige ontwikkeling van de vervoersinfrastructuren (DIABOLO, BAM, enz.) teneinde geen 
investeringsuitgaven voor deze infrastructuren in de overheidsrekeningen te moeten registreren, is het 
niet bijzonder logisch dat soortgelijke maar door niet-marktgebonden overheidsproducenten beheerde 
infrastructuren worden geregistreerd in de tak Overheid (L) en niet in de tak Vervoer, opslag en 
communicatie (I). 
 
Deze voorstelling per tak is weliswaar niet perfect, aangezien vele kleine eenheden van de takken 
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (N) en Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-
culturele en persoonlijke diensten (O) ingedeeld blijven in de tak Openbaar bestuur (L). 
 
Slechts twee secundaire EEA op lokaal niveau zijn dus marktproducenten70: de Regie van het Belgisch 
Staatsblad, dat is de drukkerij van het officiële publicatieblad, en de commerciële activiteit van het 
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).  
 
De niet-markttakken van de verschillende subsectoren worden afgebakend aan de hand van de reeds 
vermelde functionele Benelux-nomenclatuur (cf. 3.1.4.4.1). 
 
In de functionele classificatie COFOG wordt het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ingedeeld 
bij de functie "Algemene diensten van de overheid" en wordt het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek steeds ondergebracht bij de functie die overeenstemt met het doel van dat onderzoek. In de 
activiteitennomenclatuur, daarentegen, omvat de bedrijfstak "Onderwijs" eveneens het fundamenteel 

                                                                                                                                                                      
69 Tot 1991. In 1992 krijgt de Nationale Loterij, die voorheen slechts een afzonderlijk beheerde overheidsdienst was, de 

rechtspersoonlijkheid en het statuut van parastatale instelling, en wordt ze heringedeeld in de sector niet-financiële 
vennootschappen. 

70 Hoewel ze haar inkomsten vooral put uit de verkoop van haar producten, werd de Nationale Loterij, die slechts een apart 
beheerde overheidsdienst was, niet beschouwd als een quasi-vennootschap, en bleef ze tot 1991 opgenomen in de sector 
federale overheid. Vanaf 1992 werd deze eenheid een instelling van openbaar nut uit de categorie C en vormt ze dus 
sindsdien een institutionele eenheid die wordt ingedeeld bij de sector niet-financiële vennootschappen (S.11). 
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wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht door universiteiten en bepaalde institutionele eenheden 
die behoren tot de sector overheid71. 
 

3.3.3.3. De productierekening en de inkomensvormingsrekening van de bedrijfstakken van de 
overheid 
 
Bedrijfstakken van de overheid 2003 

    
miljoenen 

euro's 
Totaal S.13    
  Output (P.1) 48 659.0 
  Marktoutput (P.11) 1 825.9 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 288.6 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 46 544.5 
  Intermediair verbruik (P.2) 10 190.5 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 38 468.5 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 4 678.6 
  Beloning van werknemers (D.1) 33 764.9 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 25.0 
Belgisch Staatsblad (NACE DE,  SUT 22A1)   
  Output (P.1) 36.0 
  Marktoutput (P.11) 36.0 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 0.0 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 0.0 
  Intermediair verbruik (P.2) 3.3 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 32.7 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 0.0 
  Beloning van werknemers (D.1) 7.0 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 25.7 
Commerciële activiteiten van het Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau (NACE G,  SUT 51A1)   
  Output (P.1) 3.1 
  Marktoutput (P.11) 3.1 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 0.0 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 0.0 
  Intermediair verbruik (P.2) 3.8 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) -0.7 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 0.0 
  Beloning van werknemers (D.1) 0.0 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) -0.7 

                                                      
71 Die werkmethode wijkt af van de aanbevelingen van het ESR 1995, op grond waarvan de eenheden van economische 

activiteit op lokaal niveau van de overheidssector die aan wetenschappelijk onderzoek doen (fundamenteel en/of 
toegepast) zouden moeten worden opgenomen in de bedrijfstak "Onderzoek" (NACE 73). Deze keuze werd uitsluitend 
om praktische redenen gemaakt, namelijk omdat de basisgegevens beschikbaar zijn in de functionele Benelux-
classificatie. 
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Overheid (NACE L,  SUT 75A3, 75B3, 75C3) (cf. 3.18)    
  Output (P.1) 24 686.8 
  Marktoutput (P.11) 1 212.8 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 183.8 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 23 290.2 
  Intermediair verbruik (P.2) 6 460.4 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 18 226.4 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 1 562.3 
  Beloning van werknemers (D.1) 16 664.1 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 
Openbaar onderwijs (NACE M,  SUT 80A3) (cf. 3.19)   
  Output (P.1) 17 835.1 
  Marktoutput (P.11) 351.3 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 71.7 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 17 412.1 
  Intermediair verbruik (P.2) 1 853.7 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 15 981.4 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 1 055.5 
  Beloning van werknemers (D.1) 14 925.9 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 
Aquafin (SUT90A3)   
  Output (P.1) 146.6 
  Marktoutput (P.11) 0.0 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 0.0 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 146.6 
  Intermediair verbruik (P.2) 73.5 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 73.1 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 35.7 
  Beloning van werknemers (D.1) 34.4 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 
De Lijn, STIB, TEC (SUT 60B3)   
  Output (P.1) 1 552.4 
  Marktoutput (P.11) 0.0 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 27.1 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 1 525.3 
  Intermediair verbruik (P.2) 559.5 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 992.9 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 134.6 
  Beloning van werknemers (D.1) 858.3 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 
Vervoersinfrastructuur (SUT 63B3)   
  Output (P.1) 3 768.5 
  Marktoutput (P.11) 0.0 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 0.0 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 3 768.5 
  Intermediair verbruik (P.2) 957.2 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 2 811.3 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 1 852.0 
  Beloning van werknemers (D.1) 959.3 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 
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VRT, RTBF, BRF (SUT 92A3)   
  Output (P.1) 630.5 
  Marktoutput (P.11) 222.7 
  Output voor eigen finaal gebruik (P.12) 6.0 
  Overige niet-marktoutput (P.13) 401.8 
  Intermediair verbruik (P.2) 279.1 
  Bruto toegevoegde waarde (B.1g) 351.4 
  Verbruik van vaste activa (K.1) 35.5 
  Beloning van werknemers (D.1) 315.9 
  Netto exploitatieoverschot (B.2n) 0.0 

 
 
3.3.4.  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.15) 
 
Gelet op de voor de berekening van de output of de consumptie van de izw's gebruikte methode, is dit 
punt van geen belang. De aggregaten worden rechtstreeks berekend volgens de definities uit het ESR 
1995. 
 
 

3.4.  DIRECTE EN INDIRECTE BEREKENINGSMETHODES 

 
Onderstaande tabel geeft per NACE-groep, of per NACE-klasse voor zover dit relevant is voor de 
afbakening van SUT-takken, en per categorie (subpopulatie) de gebruikte methode om de 
administratieve aggregaten te ramen.  
 
De toegepaste methodes zijn: 
 
JR jaarrekeningen of jaarverslag 
BTW1 omzet en aankopen worden overgenomen uit BTW-aangiften 
BTW2  omzet wordt overgenomen uit BTW, aankopen worden bijgeschat 
RSZ1 extrapolatie van omzet en aankopen via loongegevens 
RSZ2 extrapolatie van omzet en aankopen via loongegevens (waarbij B.2n = 0) 
AD administratieve gegevens  
E enquête 
IPP personenbelasting 
PQ prijs- en hoeveelheidsgegevens 

 
De methodes (BTW1, BTW2, RSZ1, RSZ2) en de categorieën (A1, A2, B1, B2, C1, C2, B3, H) 
worden beschreven bij de overgang van de administratieve aggregaten naar de ESR 1995-aggregaten 
(cf. 3.3.1.1.1). 
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NACE SUT S.11 S.14 S.12 S.13 S.15 
  A1 A2 B1/C1 B2/C2 B3 H   
01.1 01A1 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ n.s. n.s. n.s. 
01.2 01A1 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ n.s. n.s. n.s. 
01.3 01A1 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ n.s. n.s. n.s. 
01.4 01A1 PQ/E PQ/E PQ/E PQ/E PQ/E PQ/E PQ/E n.s. n.s. n.s. 
01.5 01A1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
02.0 02A1 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ n.s. n.s. n.s. 
05.0 05A1 PQ/ 

BTW1 
PQ/ 
BTW1 

PQ/ 
BTW1 

PQ/ 
BTW1 

PQ/ 
BTW1 

PQ/ 
BTW1 

PQ/ 
BTW1 

n.s. n.s. n.s. 

10.1 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
10.2 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
10.3 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
11.1 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
11.2 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
12.0 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
13.1 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
13.2 n.s. JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
14.1 14A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
14.2 14A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
14.3 14A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
14.4 14A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
14.5 14A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.1 15A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.2 15B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.3 15C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.4 15D1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.5 15E1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.6 15F1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.7 15G1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.81 15H1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.82 15H1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.83 15I1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.84 15I1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.85 15J1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.86 15J1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.87 15J1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.88 15J1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.89 15J1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.91 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.92 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.93 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.94 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.95 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.96 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.97 15K1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
15.98 15L1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
16.0 16A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.1 17A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.2 17A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.3 17A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.4 17B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.5 17B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
17.6 17B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
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17.7 17B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
18.1 18A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
18.2 18A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
18.3 18A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
19.1 19A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
19.2 19A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
19.3 19A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
20.1 20A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
20.2 20A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
20.3 20A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
20.4 20A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
20.5 20A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
21.1 21A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
21.2 21A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
22.1 22A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
22.2 22B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. AD n.s. 
22.3 22B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
23.1 23A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
23.2 23A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
23.3 23A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.1 24A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.2 24B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.3 24C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.4 24D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.5 24E1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.6 24F1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
24.7 24G1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
25.1 25A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
25.2 25B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.1 26A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.2 26B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.3 26B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.4 26B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.5 26C1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.6 26D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.7 26D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
26.8 26D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
27.1 27A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
27.2 27A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
27.3 27B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
27.4 27B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
27.5 27B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.1 28A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.2 28A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.3 28A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.4 28A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.5 28B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.6 28C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
28.7 28C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.1 29A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.2 29B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.3 29C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.4 29C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.5 29C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
29.6 29C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
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29.7 29D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
30.0 30A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.1 31A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.2 31A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.3 31A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.4 31B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.5 31B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
31.6 31B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
32.1 32A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
32.2 32A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
32.3 32A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
33.1 33A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
33.2 33A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
33.3 33A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
33.4 33A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
33.5 33A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
34.1 34A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
34.2 34B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
34.3 34B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
35.1 35A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
35.2 35A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
35.3 35A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
35.4 35B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
35.5 35B1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.1 36A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.2 36B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.3 36C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.4 36C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.5 36C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
36.6 36C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
37.1 37A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
37.2 37A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
40.1 40A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
40.2 40A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
40.3 40A1 JR BTW2/E JR JR BTW1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
41.0 41A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.1 45A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.21 45B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.22 45B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.23 45C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.24 45C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.25 45C1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.3 45D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.4 45E1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
45.5 45E1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
50.1 50A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
50.2 50A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
50.3 50A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
50.4 50A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
50.5 50B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
51.1 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
51.2 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. AD n.s. 
51.3 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
51.4 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
51.5 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
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51.8 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
51.9 51A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.1 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.2 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.3 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.4 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.5 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.6 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
52.7 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
55.1 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
55.2 52A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
55.3 55B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
55.4 55B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
55.5 55B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.1 60A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.21 60B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.22 60B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.23 60B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.24 60C1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
60.3 60C1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
61.1 61A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
61.2 61B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
62.1 62A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
62.2 62A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
62.3 62A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
63.1 63B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
63.2 63B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
63.3 63A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
63.4 63B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
64.1 64A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
64.2 64B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
65.11 65A2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. JR n.s. n.s. 
65.12 65A2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. JR n.s. n.s. 
65.2 65A2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. JR/RSZ n.s. n.s. 
66.0 66A2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. JR/RSZ/

E 
n.s. n.s. 

67.1 67A1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. JR/RSZ JR/RSZ n.s. n.s. 
67.2 67A1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. AD/RSZ JR/RSZ n.s. n.s. 
70.1 70A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1/E n.s. n.s. n.s. 
70.2 70A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1/E n.s. n.s. n.s. 
70.3 70A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ1 BTW1/E n.s. n.s. n.s. 
71.1 71A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
71.2 71A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
71.3 71B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
71.4 71B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.1 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.2 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.3 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.4 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.5 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
72.6 72A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
73.1 73A1/73A5 JR BTW2/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
73.2 73A1/73A5 JR BTW2/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
74.11 74A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 IPP n.s. n.s. n.s. 
74.12 74A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.13 74A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
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74.14 74B1 JR BTW2/E JR JR BTW2 RSZ2 IPP n.s. n.s. n.s. 
74.15 74B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.2 74C1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.3 74C1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.4 74D1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.5 74E1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.6 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.7 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.81 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.82 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.85 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.86 74F1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
74.87 74F1 JR BTW1 JR JR BTW1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
75 excl 75.22, 
75.3 

75A3 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. AD n.s. 

75.22 75B3 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. AD n.s. 
75.3 75C3 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. AD n.s. 
80.1_3 80A1/80A3/ 

80A5 
JR RSZ1 JR JR RSZ1 E/RSZ n.s. n.s. AD E/RSZ 

80.4 80A1/80A5 JR RSZ1 JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
85.11 85A1 n.s. JR/AD n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
85.12 85A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ IPP n.s. n.s. n.s. 
85.13 85A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 IPP n.s. n.s. n.s. 
85.14 85A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ IPP n.s. n.s. n.s. 
85.2 85B1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ IPP n.s. n.s. n.s. 
85.31 85C1/85C5 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
85.32 85C1/85C5 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
90.0 90A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
91.1 91A1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. n.s. 
91.2 91A5 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. E/RSZ 
91.3 91A1/91A5 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
92.1 92A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
92.2 92A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. n.s. 
92.3 92B1 JR RSZ2/E JR JR RSZ2 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. n.s. 
92.4 92C1 JR BTW2/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
92.5 92C1/92C5 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
92.6 92D1/92D5 JR BTW2/E JR JR BTW2 E/RSZ BTW1 n.s. n.s. E/RSZ 
92.7 92D1 JR RSZ1/E JR JR RSZ1 RSZ2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
93.0 93A1 JR BTW2/E JR JR BTW2 BTW2 BTW1 n.s. n.s. n.s. 
95.0 95A4 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. E/RSZ n.s. n.s. n.s. 

 
 
Samenvattend kan men het volgende besluiten: 
 
- in de landbouw, bosbouw en visserij wordt in hoofdzaak met prijs- en hoeveelheidsinformatie 

gewerkt 
- de raming van de toegevoegde waarde in de niet-financiële vennootschappen (m.u.v. de landbouw, 

bosbouw en visserij) steunt waar mogelijk op de jaarrekeningen (A1, B1/C1, B2/C2). Indien 
(bruikbare) jaarrekeningen ontbreken, wordt de toegevoegde waarde afgeleid uit de 
structuurenquête (A2) of bijgeschat via de BTW-omzet of via de RSZ-lonen (B3 en H). In 
bedrijfstakken waar veel VZW's (H) actief zijn wordt gebruik gemaakt van de voor deze eenheden 
specifiek ontworpen structuurenquête in combinatie met RSZ-informatie. 
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- de raming van de toegevoegde waarde in de financiële vennootschappen steunt op specifieke 
boekhoudkundige informatie. Indien deze ontbreekt, gebeurt er een bijschatting via de RSZ. 

- de toegevoegde waarde bij de overheid wordt geraamd via specifieke administratieve informatie. 
- de toegevoegde waarde bij de huishoudens wordt geraamd via fiscale bronnen: 
  *BTW voor de BTW-plichtige zelfstandigen; 
  *Personenbelastingen voor de niet-BTW-plichtige zelfstandigen (advocaten, zelfstandige 

bestuurders, medische beroepen). 
 in een beperkt aantal bedrijfstakken (NACE 67, 70, 95) worden nog andere bronnen gebruikt. 
- de toegevoegde waarde van de niet-markt-VZW's wordt geraamd door informatie uit de 

structuurenquête te extrapoleren via de lonen. 
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3.5.  BEREKENINGEN IN NIVEAU EN EXTRAPOLATIE  

 
De berekeningen gebeuren in niveau, met uitzondering van de productie van eigen woningdiensten 
(cf. 3.17.3.1). Voor de eigen woningdiensten wordt de waarde van het basisjaar 2001 geëxtrapoleerd 
met prijs- en volume-indices.  
 
 

3.6.  EXHAUSTIVITEIT 

 
De exhaustiviteit van de raming is gegarandeerd door de algemene werkwijze: gebruik van een 
bedrijfsregister waarin alle officieel geregistreerde ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen, 
VZW's en andere juridische eenheden) zijn opgenomen. 
 
Er wordt een bijschatting gemaakt voor de zwarte economie (cf. 3.3.1.2. correcties (y) voor S.11 en 
S.14). De methode die hierbij gebruikt wordt, is in een ander deel beschreven (cf. 7.2).  
 
Exhaustiviteit van het bbp wordt ook bekomen door de ESR 1995-definities correct toe te passen. In 
de productieoptiek wordt dit gerealiseerd door een gedetailleerde raming van alle overgangs-
componenten tussen de administratieve aggregaten en de aggregaten volgens het ESR 1995 (cf. 3.3). 
Twee specifieke correcties kunnen vermeld worden: de correctie voor lonen in natura, en de correctie 
voor fooien (cf. 3.3 en 7.2). 
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3.7.  LANDBOUW (A) 

 
3.7.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken landbouw, jacht en bosbouw (Sectie A) 
2 685,3 miljoen euro, of 1,1 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Zij werd 
binnen twee institutionele sectoren geproduceerd: de sector van de niet-financiële vennootschappen 
(S.11) voor 609,3 miljoen, en de sector huishoudens (S.14) voor 2 076,0 miljoen euro. 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie A per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's) 

SUT-
code 

Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE
-code 

Benaming van de NACE-groep 

S.11 S.14 Totaal

01A1 01.1 Akkerbouw en tuinbouw   

 01.2 Veeteelt   

 01.3 Gemengde diensten   

 01.4 Diensten verwant aan de landbouw 
en veeteelt 

  

 

Landbouw, jacht en 
aanverwante diensten 

01.5 Jacht   

  01 subtotaal 554,8 2 027,5 2 582,3

02A1 Bosbouw, bosexploitatie en 
aanverwante diensten 

02.0 Bosbouw, bosexploitatie en 
aanverwante diensten  

54,5 48,5 103,0

Totaal sectie A 609,3 2 076,0 2 685,3

 
 
3.7.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel geeft de aggregaten weer van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de 
bedrijfstakken SUT 01A1 en SUT 02A1. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen als voor de 
huishoudens worden deze geraamd aan de hand van specifieke, hieronder beschreven methodes, en 
dus niet volgens de algemene methode (cf. 3.3). 
 
Sectie A - Landbouw, jacht en bosbouw: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto 
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52S P12 P11/V2 Totaal P1 P2/A1 P2/P52U P2/A2 Totaal P2 B1g D.1 D.29 D.39 B2g 
Jaarrekeningen 70 71 72 74-740  600/8+61 609 641/8   62 640 740  
 
Sector S.11 
Bedrag 1 453,9 -25,4 34,5 0 1 463,0 853,7 0 0 853,7 609,3 349,6 4,9 8,3 263,1
      
Sector S.14      
Bedrag 5 326,0 -97,0 131,6 0 5 360,6 3 284,6 0 0 3 284,6 2 076,0 110,9 14,6 19,3 1 969,8
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3.7.3.  Landbouw, jacht en aanverwante diensten (SUT 01A1) 
 

3.7.3.1.  Akkerbouw, tuinbouw en veeteelt (NACE 01.1, 01.2 en 01.3) 
 
De NACE-groepen 01.1, 01.2 en 01.3 omvatten het geheel van de voor de landbouwers karakteristieke 
activiteiten, d.w.z. de akkerbouw, de fruit- en groentenproductie en de veeteelt ("landbouwsector"). 
Daarbij horen eveneens de fruit- en groententeelt en de veeteelt door huishoudens andere dan van 
landbouwers ("familietuinen"). 
 
De basisgegevens voor de landbouwsector werden voorheen (d.w.z. tot 2002) geleverd door het 
Centrum voor Landbouweconomie (CLE), dat afhing van het Ministerie van Middenstand en 
Landbouw. Nu (vanaf de gegevens voor 2003) is het de Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (het voormalige Nationaal Instituut voor de Statistiek) die de taken van het CLE heeft 
overgenomen, en die tevens de Economische Rekeningen van de Landbouw voor Eurostat opstelt. 
 
De resultaten van de nationale rekeningen betreffende de output en het intermediair verbruik van de 
landbouwsector voor 2003 werden geraamd aan de hand van de door de ADSEI berekende resultaten 
in het kader van de opstelling van de Economische Rekeningen van de Landbouw, door op de 
resultaten van de nationale rekeningen voor 2002 de uit de Landbouwrekeningen afgeleide 
ontwikkelingen toe te passen. 
 
In de door de ADSEI opgestelde resultaten kunnen de volgende ontwikkelingen worden vastgesteld in 
de Landbouwrekeningen (bedragen in miljoenen euro's): 
 
  Output:       2002 7 174,4 
        2003 6 805,3 
  Intermediair verbruik:   2002 4 384,7 
        2003 4 135,0 
  Toegevoegde waarde:   2002 2 789,7 
        2003 2 670,3 
 
Deze ontwikkelingen worden toegepast op de resultaten van de nationale rekeningen voor 2002, en 
geven: 
  Output:      2002 7 031,2 
        2003 6 671,8 
  Intermediair verbruik:   2002 4 228,6 
        2003 3 989,2 
  Toegevoegde waarde:   2002 2 802,6 
        2003 2 682,7 
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Aangezien de methode om 2003 te ramen relatief eenvoudig is, volstaat het te verklaren hoe de 
resultaten voor 2002 werden verkregen. 
 
De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse landbouwtelling (cf. 11.1.19) waaraan alle 
landbouwers, in hoofd- of bijberoep, zijn onderworpen, alsook alle instellingen die een 
productieactiviteit uitoefenen in de landbouw, tuinbouw of veeteelt (zoals strafinrichtingen, religieuze 
gemeenschappen, rusthuizen, ...) evenals alle ondernemers van landbouwwerken, ongeacht of ze zelf 
produceren of niet. De belangrijkste bron voor de familietuinen is de door de Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) uitgevoerde Gezinsbudgetenquête (GBE, cf. 11.3.1). 
 
3.7.3.1.1.  Productie 
 
De productie in de landbouwsector is onderverdeeld in drie grote activiteiten: de akkerbouw (granen, 
industriegewassen, ...), de tuinbouw (fruit, groenten, snijbloemen, sierplanten, ...) en de veeteelt. 
 
Het geheel van deze productie P.1 wordt onderverdeeld in: 
 
-  de verkoop van landbouwproducten door landbouweenheden aan andere landbouweenheden of aan 

andere bedrijfstakken (P.11); 
-  de wijziging van de voorraden bij de productie (P.11): voor het vlees geteelde dieren worden als 

voorraden beschouwd; 
-  de door de landbouwhuishoudens zelf verbruikte productie (P.12): het betreft hier 

landbouwproducten die door de landbouwers worden geproduceerd voor hun eigen finaal verbruik; 
-  de productie voor eigen rekening van vaste activa (P.12): de productiedieren, d.w.z. voor een 

regelmatige productie gekweekte dieren (kweekdieren, melkvee, trekdieren, wolschapen, ...) 
worden door de landbouwers geproduceerd en behouden met het oog op de brutovorming van vast 
kapitaal; 

-  de binnen het landbouwbedrijf verbruikte of aan een ander landbouwbedrijf geleverde productie 
(P.11).  In tegenstelling tot het ESR 1979 wordt het principe van de "nationale boerderij" niet meer 
toegepast: elke uitwisseling tussen landbouweenheden en de volledige binnen eenzelfde 
landbouweenheid verbruikte productie worden bij de output geboekt, zoals het overeenstemmende 
intermediair verbruik wordt geboekt in de input.   

 
Aan de hand van de door het CLE geleverde basisgegevens kunnen, voor alle landbouwproducten, de 
geproduceerde hoeveelheden worden verdeeld volgens de verschillende componenten van de 
P.1-productie.   
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Voor elk landbouwproduct wordt door het CLE eveneens een prijs meegedeeld. De binnen de 
productie-eenheid verbruikte landbouwproducten worden eveneens tegen producentenprijzen 
gewaardeerd, behalve de niet-verkoopbare producten, die tegen productiekosten worden gewaardeerd.  
 
De totale productiewaarde kan dus worden berekend door voor elk product de hoeveelheid met de 
producentenprijs te vermenigvuldigen (productiekosten voor de niet-verkoopbare producten). 
 
Voor de niet-landbouwhuishoudens ("familietuinen") wordt de productie geraamd aan de hand van de 
resultaten van de Gezinsbudgetenquête, die gegevens bevat over de waarde van de door de 
huishoudens geproduceerde en door henzelf verbruikte fruit- en groentenproductie. Aangezien het 
staal van de huishoudens van jaar tot jaar verschilt, kunnen de in de resultaten opgenomen producten 
verschillen naargelang van de aan de enquête deelnemende huishoudens. Er wordt dan ook gebruik 
gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde over drie jaar teneinde de resultaten af te vlakken en om 
een betere raming te kunnen maken van de verschillende door de huishoudens geproduceerde 
landbouwgoederen. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de huishoudens fruit en 
groenten produceren of dieren kweken om ze zelf te verbruiken, en dus dat de gezinsproductie een 
productie voor eigen verbruik P.12 is. 
 

Productie (P.1) =  Bronnen (miljoenen euro's) 

Productie landbouwsector:    

     - verkopen  P.11 CLE   + 6 232,5 

     - voorraadwijzigingen P.11 CLE  - 108,4 

     - brutovorming van vast kapitaal  P.12 CLE  - 37,2 

     - door het huishouden zelf verbruikte productie P.12 CLE  + 16,5 

     - binnen de nationale boerderij verbruikte productie P.11 CLE  + 180,5 

Productie "familietuinen" P.12 GBE  + 201,3 

TOTAAL PRODUCTIE (P.1)    = 6 485,2 

waarvan de verdeling is: P.11     6 304,6 

 P.12    180,6 

 
3.7.3.1.2.  Overgang naar basisprijzen 
 
De landbouwsector ontvangt aanzienlijke subsidies, vooral in het kader van de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar eveneens van de nationale of regionale 
overheden. De sector is ook aan bepaalde specifieke belastingen onderworpen. Het is dus noodzakelijk 
dat al deze belastingen en subsidies per jaar gekend zijn en dat ze volgens hun aard kunnen worden 
ingedeeld in D.319 of D.39 (eventueel D.99) en in D.214 of D.29. Indien ze als subsidies of 
belastingen op producten moeten worden beschouwd, zijn ze immers van rechtstreeks belang voor de 
overgang naar basisprijzen. De omzetting in basisprijzen beïnvloedt de productie van de 
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landbouwsector, aangezien deze laatste wordt gesubsidieerd en/of belast op producten, maar ze heeft 
geen gevolgen voor de productie van de niet-landbouwhuishoudens. 
 
De bedragen van de landbouwsubsidies en -belastingen, zowel op Europees als op nationaal niveau, 
worden meegedeeld door het Centrum voor Landbouweconomie (CLE). Ze worden voornamelijk 
gerangschikt op basis van de classificatie van belastingen en subsidies, zoals omschreven in de 
Manual on Economic Accounts for Agriculture and Forestry. Deze classificatie berust op de analyse 
van elk type van subsidie en/of belasting en het einddoel ervan. Daardoor kan de globale waarde 
worden berekend van de subsidies op producten D.319 en van de belastingen op producten D.214.  
 
De omzetting in basisprijzen gebeurt dus door het bedrag van de subsidies op producten (D.319) op te 
tellen bij de productie P.1, en door het bedrag van de belastingen op producten D.214 ervan af te 
trekken. 
 

 Bronnen (miljoenen 
euro's) 

Productie P.1 tegen producentenprijzen   6 485,2 

+ subsidies op producten D.319 CLE  362,7 

-  belastingen op producten D.214 CLE  63,9 

Productie P.1 tegen basisprijzen    6 784,0 

 
3.7.3.1.3.  Intermediair verbruik 
 
De gegevens over de input van de landbouwsector worden geleverd door het CLE. Dankzij zijn 
netwerk van boekhoudingen kan het CLE immers de waarde van het intermediair verbruik van de 
landbouwers ramen. Via weging worden de micro-economische gegevens van de landbouwbedrijven 
naar een nationaal niveau geëxtrapoleerd. De waarde van de verschillende verbruikte goederen en 
diensten wordt geraamd tegen aankoopprijzen. 
 
Het intermediair verbruik dat overeenstemt met de productie van de familietuinen wordt geraamd aan 
de hand van de resultaten van de Gezinsbudgetenquête, die gegevens verschaft over de input die 
noodzakelijk is voor de productie voor eigen verbruik van de niet-landbouwhuishoudens.  
 

  Bronnen (miljoenen 
euro's) 

Intermediair verbruik = landbouwsector  CLE  4 074,7 

 + niet-landbouwhuishoudens GBE  106,5 

 =  TOTAAL   4 181,2 
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3.7.3.2.  Diensten aanverwant aan de landbouw en de veeteelt (NACE 01.4) 
 
De activiteiten van deze rubriek kunnen in twee categorieën worden opgesplitst: de categorie 
maakloon in het proces van de landbouwproductie, en de categorie "andere" landbouwdiensten.   
 
Het maakloon in de landbouw houdt rechtstreeks verband met de landbouwsector en hoort bij de 
productie en het intermediair verbruik van de landbouwsector.  Bijgevolg worden enkel de activiteiten 
van de tweede groep hieronder besproken.  De voornaamste relevante diensten zijn de diensten voor 
tuinaanleg en -onderhoud, alsook de verzorgings- en pensiondiensten voor huisdieren. 
 
3.7.3.2.1. Productie 
 
De productie wordt geraamd via een extrapolatie tot heel België van de resultaten van de GBE inzake 
de consumptie van die verschillende diensten. 
 

  Bronnen (miljoenen euro's) 

Productie = tuinaanleg en -onderhoud GBE  193,1 

 + pensiondiensten voor dieren 
verzorging 

GBE  43,9 

 = TOTAAL   237,0 

 
3.7.3.2.2. Intermediair verbruik 
 
Bij gebrek aan gegevens over het intermediair verbruik, wordt dit laatste geacht te variëren in 
verhouding tot het productieverloop.  Het wordt gewaardeerd als een vast percentage van 20 pct. van 
de productie, d.w.z. 47,4 miljoen euro. 
 

3.7.3.3. Jacht (NACE 01.5) 
 
De activiteit uit de rubriek jacht is in België onbeduidend of zelfs onbestaand, aangezien ze enkel 
betrekking heeft op de jacht of het vangen van dieren met commerciële doeleinden. De jacht als 
vrijetijdsbesteding (NACE 92.62) en de productie van huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen 
(NACE 15.11) zijn niet in deze rubriek opgenomen. 
 

3.7.3.4. Hoevetoerisme 
 
Om deze activiteit te ramen, wordt uitgegaan van de hypothese dat de betrokken productie gelijk is aan 
2 pct. van de private consumptie van camping, verhuur van appartementen en verblijven met of zonder 
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maaltijden. De basisgegevens zijn afkomstig van de gezinsbudgetenquête. De productie voor 2002 
werd geraamd op 10,2 miljoen euro. Er wordt geen raming gemaakt voor het overeenkomstige 
intermediaire verbruik. 
 

3.7.3.5. Sectorisatie S.11/S.14 
 
De opsplitsing van de productie en het intermediair verbruik voor 2003 tussen S.11 en S.14 gebeurt 
volgens een voor de gehele NACE 01 gebruikte verdeelsleutel. Deze sleutel wordt berekend door de 
toegevoegde waarde van de sector S.11 te becijferen volgens de algemene aggregaten-methode 
(cf. 3.3), en het aandeel ervan te bepalen in de totale toegevoegde waarde van de NACE 01, berekend 
volgens de hierboven beschreven methode.  De sleutel werd berekend voor 2000 (het laatste jaar 
waarvoor de aggregaten werden berekend) en bedroeg 20 pct. Vanaf 2001 wordt uitgegaan van 21 pct. 
 
Het grootste deel van de toegevoegde waarde van de landbouw is dus afkomstig van de zelfstandige 
landbouwhuishoudens, d.w.z. van de sector S.14.  
 
Verondersteld wordt dat het percentage toegevoegde waarde hetzelfde is voor de zelfstandige 
huishoudens en voor de bedrijven en dat derhalve de verhouding tussen de productie en het 
intermediair verbruik dezelfde is, ongeacht de beschouwde sector. Daarom wordt dezelfde 
verdeelsleutel gebruikt voor de opsplitsing van productie en intermediair verbruik. De aldus verkregen 
resultaten voor 2003 zien er als volgt uit: 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 01 

P.1         1 401,1          5 270,7          6 671,8 

P.2         837,7          3 151,4         3 989,2 

Toegevoegde waarde         563,4          2 119,3         2 682,7 

 
Na de overgangscorrecties (eveneens behandeld in deze inventaris) ziet de uiteindelijke tabel er als 
volgt uit: 
 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 01 

P.1         1 394,5          5 298,4          6 692,9 

P.2         839,7          3 271,0         4 110,7 

Toegevoegde waarde         554,8          2 027,5         2 585,3 
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3.7.4.  Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten (SUT 02A1) 
 

3.7.4.1. Productie 
 
De productie in de bosbouwsector bestaat uit de waarde van het verkochte ruw hout en de waarde van 
de nieuwe bosaanplantingen. In België situeert 85 pct. van het bosoppervlak zich in het Waalse 
Gewest. Het grootste deel ervan is in particuliere handen (±60 pct.), de rest valt onder het bosbeheer, 
d.w.z. is eigendom van de gewesten, de gemeenten of overheidsinstellingen.   
 
De gegevens over de verkochte houthoeveelheden, per soort en per omvang, zijn beschikbaar bij het 
Waalse Gewest, en worden geëxtrapoleerd naar het totaal van de bossen die onder het bosbeheer 
vallen (aan de hand van de hypothese van 85 pct.). Gegevens voor particuliere bossen zijn daarentegen 
moeilijk verkrijgbaar. Daarom wordt nog een andere extrapolatie gemaakt op basis van de 
houtkappingen in de bossen die vallen onder het bosbeheer, teneinde de houtproductie voor het hele 
grondgebied te ramen, rekening houdend met de eigendom van de bossen en de onderverdeling in 
loof- en naaldbomen.  
 
De gemiddelde verkoopprijzen van het hout zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewesten. Het gaat om 
verkoopprijzen zonder btw en zonder verkoopkosten. Deze prijzen variëren aanzienlijk volgens de 
soort en de kwaliteit van het hout. 
 
De productiewaarde wordt berekend door de hoeveelheden in de bossen gewonnen hout te 
vermenigvuldigen met de prijzen, rekening houdend met de verschillende soorten en de kwaliteit van 
het verkochte hout (lang hout van verschillende diktes of hakhout). De waarde van de nieuwe 
bosaanplantingen (investering) wordt ook in de productieberekening opgenomen. Aan de hand van 
deze berekeningsmethode komt men voor het jaar 2000 tot de volgende resultaten. 
 

  (miljoenen euro's) 

Productie = hout van naald- en loofbomen               114,9 

 + nieuwe bosaanplantingen                  18,1 

 = TOTAAL                133,0 

 
De productie van kerstbomen, fruitbomen en sierbomen in boomkwekerijen wordt niet in NACE 02 
"Bosbouw" ondergebracht, maar wel in NACE 01 "Landbouw", enerzijds omdat ze is opgenomen in 
de door het CLE meegedeelde gegevens over de sierbomen en boomkwekerijen (dezelfde 
gegevensbron en berekeningsmethode) en anderzijds om coherent te blijven met de opstelling van de 
economische land- en bosbouwrekeningen van Eurostat, waarin ze bij de landbouwsector worden 
ondergebracht (Manual on Economic Accounts for Agriculture and Forestry, rev.1). 
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Vanaf 2001 laat men de waarde voor 2000 evolueren overeenkomstig de ontwikkeling van de 
omzetcijfers volgens de btw-aangiften van de onder NACE 2 opgenomen ondernemingen. Zo komt 
men tot een globaal productiebedrag van 133,5 miljoen euro voor het jaar 2003. 
 

3.7.4.2. Intermediair verbruik 
 
Bij gebrek aan gegevens over het intermediair verbruik wordt dit laatste geacht op dezelfde wijze te 
evolueren als de productie. Het werd tot het jaar 2000 gewaardeerd als een vast percentage van 20 pct. 
van de productie. Vanaf 2001 laat men het intermediair verbruik evolueren volgens de waarde van de 
aankopen op basis van de btw-aangiften, voor zover de verhouding intermediair verbruik/productie 
niet te sterk afwijkt van 20 pct. Zo komt men voor 2003 tot een intermediair verbruik van 26,4 miljoen 
euro (dit is een verhouding van 19,8 pct.). 
 

3.7.4.3. Sectorisatie S.11/S.14 
 
De productie en het intermediair verbruik worden over S.11 en S.14 opgesplitst volgens een 
verdeelsleutel. Die verdeelsleutel wordt in principe berekend door tussen S.11 en S.14 dezelfde 
verhouding toe te passen als deze die volgt uit de berekening van de administratieve aggregaten 
(cf. 3.3). De sleutel werd voor 2000 berekend en bedroeg voor dat jaar ongeveer 50,5 pct. voor de 
sector S.11 en 49,5 pct. voor de sector S.14. Sinds 2001, het eerste jaar waarvoor de administratieve 
aggregaten voor deze bedrijfstak niet langer werden berekend, hanteert men licht aangepaste 
percentages, namelijk 53,5pct. voor S.11 en 46,5 pct. voor S.14.  
 
Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de verhouding tussen de productie en het intermediair 
verbruik voor alle sectoren identiek is. Daarom wordt dezelfde verdeelsleutel gebruikt voor de 
opsplitsing van productie en intermediair verbruik. De resultaten zien er als volgt uit: 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 02 

P.1         71,4          62,1           133,5 

P.2            14,2                  12,3              26,4 

Toegevoegde waarde         57,3           49,8           107,1 

 
Om de in het buitenland geproduceerde toegevoegde waarde uit te sluiten, vermindert men de waarde 
van de productie van de sector S.11 met 2,9 miljoen euro, zodat men uiteindelijk uitkomt op een totaal 
van 130,6 miljoen euro. Het intermediair verbruik van dezelfde sector wordt met 0,6 miljoen euro 
verminderd. Tot slot integreert men in het intermediair verbruik ook de IGDFI, die voor deze 
bedrijfstak wordt geraamd op 1,7 miljoen euro (0,4 voor S.11 en 1,3 voor S.14). Uiteindelijk komt 
men uit op 27,6 miljoen euro voor het intermediair verbruik. 
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Na deze correcties ziet de eindtabel er als volgt uit: 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 05 

P.1         68,5            62,1         130,6 

P.2         14,0            13,6         27,6 

Toegevoegde waarde         54,5            48,5         103,0 
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3.8.  VISSERIJ (B) 

 
3.8.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstak visserij (Sectie B) 68,0 miljoen euro, of 
minder dan 0,1 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd binnen twee 
institutionele sectoren geproduceerd: de sector van de niet-financiële vennootschappen (S.11) voor 
64,7 miljoen, en de sector huishoudens (S.14) voor 3,3 miljoen. 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie B per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's) 

SUT-
code 

Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE
-code 

Benaming van de NACE-categorie 

S.11 S.14 Totaal

05A1 05.0 Visserij en het kweken van vis en 
van schaal- en schelpdieren 

64,7 3,3 68,0

 05.01 Zeevisserij   

 

Visserij en het kweken van vis 
en van schaal- en 
schelpdieren 

05.02 Kweken van vis en van schaal- en 
schelpdieren  

  

Totaal sectie B 64,7 3,3 68,0

 
 
3.8.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de 
bedrijfstak SUT 05A1. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen als voor de huishoudens 
worden deze geraamd aan de hand van specifieke, hieronder beschreven methodes, en dus niet volgens 
de algemene methode (zie 3.3). 
 

Sectie B - Visserij: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en van het bruto exploitatieoverschot volgens de 
ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52s P12 P11/V2 Totaal P1 P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal P2 B1g D.1 D.29 D39 B2g 
Jaarrekeningen 70 71 72 74-740  600/8+61 609 641/8   62 640 740  
 
Sector S.11 
Bedrag 137,8 0 0 0 137,8 73,1 0 0 73,1 64,7 33,1 1,3 2,0 32,3
      
Sector S.14      
Bedrag 7,3 0 0 0 7,3 4,0 0 0 4,0 3,3 0,7 0,1 0,1 2,6

 

3.8.2.1. Productie 
 
De productie van de zeevisserij stemt overeen met de waarde van de door de Belgische boten in 
Belgische en buitenlandse havens aan wal gebrachte vissen en schaaldieren. In haar statistieken over 
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de zeevisserij levert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI, voorheen 
het INS) zowel deze waarden als de hoeveelheden per soort vis en schaaldier. 
 
De productie van de viskwekerij en de mossel- en oesterteelt wordt geraamd aan de hand van de 
statistieken over de aangiften in de btw (gegevens betreffende de omzet).  
 
De zoetwatervisserij valt normaliter onder de NACE 05.01.  Aangezien de zoetwatervisserij net als de 
volledige NACE 05.02 wordt geraamd op basis van de btw-statistieken, wordt ze in de berekening van 
deze laatste NACE-klasse opgenomen.  Het belang ervan in België is in de praktijk trouwens volstrekt 
marginaal. 
 
De productie van alle subposten wordt vermeerderd met 3,9 pct. (forfaitair en vast percentage) om 
rekening te houden met een raming van de "zwarte" productie. Dit percentage wordt verkregen door 
uit te gaan van een "zwarte" productie van 5 miljoen euro op een totale productie van 127,8 miljoen 
euro voor het jaar 2000. Zo komt men tot de volgende productiewaarden: 
 

  Bronnen (miljoenen euro's) 

Productie =  zeevisserij ADSEI            93,9 

 + zoetwatervisserij btw                 2,3 

 + viskwekerij, mossel- en oesterteelt btw            49,7 

 =  TOTAAL             145,9 

 

3.8.2.2. Intermediair verbruik 
 
Het intermediair verbruik van de zeevisserij wordt geraamd aan de hand van boekhoudkundige 
gegevens gepubliceerd door de Dienst voor Zeevisserij van het Departement Landbouw en Visserij 
van de Administratie van het Vlaamse Gewest. 
 
Deze dienst verzamelt jaarlijks boekhoudkundige gegevens die door een representatief staal van boten 
van de Belgische vloot op vrijwillige basis worden meegedeeld. Op basis van deze enquête wordt een 
gemiddelde waarde berekend, per type boot, van de verschillende componenten van het intermediair 
verbruik. Deze gegevens worden gepubliceerd in het document "Uitkomsten van de Belgische 
Zeevisserij" van de Dienst voor Zeevisserij. Aangezien de samenstelling van de Belgische vloot 
bekend is, worden de gepubliceerde gemiddelde waarden geëxtrapoleerd tot het geheel van de 
Belgische vloot, rekening houdend met het type boot alsook met hun activiteitenvolume. 
 
Het intermediair verbruik van de overige visserij wordt berekend aan de hand van de statistieken over 
de aangiften in de btw (gegevens over de totale aankopen), met aftrek van het bedrag van de 
investeringen. 
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  Bronnen (miljoenen euro's) 
Intermediair 
verbruik = 

 
 zeevisserij  

Dienst voor 
Zeevisserij  

 
       43,4 

 + zoetwatervisserij  btw             1,3 

 + viskwekerij, mossel- en oesterteelt  btw        31,7 

 =  TOTAAL         76,4 

3.8.2.3. Sectorisatie S.11/S.14 
 
De productie en het intermediair verbruik worden over S.11 en S.14 opgesplitst volgens een 
verdeelsleutel. 
 
Deze sleutel wordt berekend door het aandeel te bepalen van de toegevoegde waarde van de sector 
S.11 volgens de algemene methode (zie 3.3) in de totale toegevoegde waarde van de NACE 05, 
berekend volgens de hierboven beschreven methode. De sleutel werd berekend voor 2000 en bedraagt 
ongeveer 95 pct. voor de sector S.11 en 5 pct. voor de sector S.14. Sindsdien is hij constant gehouden. 
 
Verondersteld wordt dat het aandeel van de toegevoegde waarde hetzelfde is bij de zelfstandige 
huishoudens en bij de bedrijven, en dat bijgevolg de verhouding tussen de productie en het 
intermediair verbruik in alle sectoren dezelfde is. Daarom wordt dezelfde verdeelsleutel gebruikt voor 
de opsplitsing van productie en intermediair verbruik. Zo worden de volgende resultaten verkregen: 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 05 

P.1         138,6            7,3         145,9 

P.2         72,6            3,8         76,4 

Toegevoegde waarde         65,9            3,5         69,4 

 
Om de in het buitenland geproduceerde toegevoegde waarde uit te sluiten, vermindert men de waarde 
van de productie van de sector S.11 met 0,8 miljoen euro, zodat men uiteindelijk uitkomt op een totaal 
van 145,1 miljoen euro. Het intermediair verbruik van dezelfde sector wordt met 0,4 miljoen euro 
verminderd. Tot slot integreert men in het intermediair verbruik ook nog de IGDFI, die voor deze 
bedrijfstak wordt geraamd op 1,0 miljoen euro (0,9 voor S.11 en 0,1 voor S.14). Uiteindelijk komt 
men uit op 77,1 miljoen euro voor het totale intermediair verbruik. 
 
Na deze correcties ziet de eindtabel er als volgt uit: 
 

 Sector S.11 Sector S.14 Totaal NACE 05 

P.1         137,8            7,3         145,1 

P.2         73,1            4,0         77,1 

Toegevoegde waarde         64,7            3,3         68,0 
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3.9.  WINNING VAN DELFSTOFFEN(C) 

 
3.9.1.  Inleiding 
 
In 2003 beliep de toegevoegde waarde van de bedrijfstak winning van delfstoffen (Sectie C) 
316 miljoen euro, of 0,1 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd 
geproduceerd binnen twee institutionele sectoren: de sector van de niet-financiële vennootschappen 
(S.11) voor 314 miljoen, en de sector huishoudens (S.14) voor 1 miljoen. 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie C per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde 
(miljoenen euro's) 

SUT-code Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE-
code 

Benaming van de NACE-categorie 

S.11 S.14 Totaal

14A1 14.1 Winning van steen 314.4 1.2 315.6

  14.2 Winning van zand en klei      

  14.3 Winning van mineralen voor de 
chemische en de kunstmestindustrie 

     

  

Overige winning 
van delfstoffen 

14.4 Productie van zout      

Totaal sectie C 314.4 1.2 315.6

 
3.9.2.  Methode  
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de 
bedrijfstak SUT 14A1. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen als voor de huishoudens 
worden ze geraamd aan de hand van de algemene methode (zie 3.3). 
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Sectie C - Winning van delfstoffen: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto 
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P5

2s 
P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52

u 
P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D1 D29 D39 B2g 

Jaar-
rekeningen 

70 71 72 74-740   600/8+
61 

609 641/8     62 640 740   

       
Sector S.11                     

I. 
Beginbedrag 

723 1 2 33 758 434 -5 5 434 324 143 25 0 156

Cat. A1 596 1 2 27 627 354 -4 5 355 272 118 21 0 133
Cat. B1 42 0 0 2 44 24 0 0 24 20 11 1 0 8
Cat. B2 70 0 0 3 73 46 -1 0 45 28 11 2 0 15
Cat. B3 12 0 0 0 12 7 0 0 7 4 3 0 0 1
Cat. C1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Cat. C2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

II. Correcties -34 0 0 -2 -37 -26 0 -1 -27 -10 1 -4 0 -6

(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) -32 0 0 0 -32 -32 0 0 -32 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
(f) 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(j) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(l) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(m) 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(p2) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0 0 0
(q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) -2 0 0 0 -2 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0
(aa) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -5 0 -4 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 5 0 0 5 -5 0 0 0 -5

III. 
Eindbedrag 
(I+II) 

689 1 2 30 721 408 -5 4 407 314 144 20 0 151

        
Sector S.14       

I. 
Beginbedrag 

2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1

II. Correcties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(l) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. 
Eindbedrag 
(I+II) 

2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
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3.10.  INDUSTRIE (D) 

 
3.10.1.  Inleiding 
 
In 2003 beliep de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de industrie (Sectie D) 
42 750 miljoen euro, of 17,4 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd 
geproduceerd binnen drie institutionele sectoren: de sector van de niet-financiële vennootschappen 
(S.11) voor 41 989 miljoen, de overheidssector (S.13) voor 33 miljoen en de sector huishoudens (S.14) 
voor 729 miljoen. 
 

Bruto toegevoegde waarde van de sectie D per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 

 
Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) SUT-code Benaming van de bedrijfstak 

S.11 S.13 S.14 Totaal
15A1_15L1 Voedingsnijverheid 5 233.9 0.0 406.1 5 640.0
16A1 Tabaksnijverheid 215.9 0.0 1.1 217.0
17A1_17B.1 Textielnijverheid 1 603.7 0.0 14.3 1 618.0
18A1 Kleding- en bontnijverheid 272.1 0.0 4.6 276.7
19A1 Leer- en schoeiselnijverheid 85.5 0.0 1.6 87.1
20A1 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, 

riet en vlechtwerk 733.8 0.0 24.4 758.2
21A1 Papier- en kartonnijverheid 1 151.6 0.0 0.9 1 152.5
22A1_22B.1 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 2 168.7 32.7 49.1 2 250.5
23A1 Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en 

splijt- en kweekstoffen 1 330.5 0.0 0.0 1 330.5
24A1_24G1 Chemische nijverheid 8 391.3 0.0 0.9 8 392.2
25A1_25B.1 Rubber- en kunststofnijverheid 1 635.8 0.0 3.2 1 639.0
26A1_26D.1 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 

producten 2 299.6 0.0 19.7 2 319.3
27A1_27B.1 Metallurgie 2 768.9 0.0 2.7 2 771.6
28A1_28C1 Vervaardiging van producten van metaal 3 242.5 0.0 82.8 3 325.3
29A1_29D.1 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 2 609.1 0.0 14.3 2 623.4
30A1 Vervaardiging van kantoormachines en computers 74.4 0.0 0.2 74.6
31A1_31B.1 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten 1 642.7 0.0 3.8 1 646.5
32A1 Vervaardiging van audio-, video- en 

telecommunicatieapparatuur 1 147.1 0.0 1.0 1 148.1
33A1 Vervaardiging van medische apparatuur, precisie-

instrumenten en optische instrumenten en uurwerken 393.4 0.0 21.6 415.0
34A1_34B.1 Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en 

opleggers 3 262.8 0.0 1.9 3 264.7
35A1_35B.1 Vervaardiging van overige transportmiddelen 539.2 0.0 1.4 540.6
36A1_36C1 Vervaardiging van meubelen, juwelen, muziekinstrumenten, 

sportartikelen, spellen en andere diverse industrieën 960.8 0.0 66.7 1 027.5
37A1 Recuperatie van recycleerbaar afval 225.3 0.0 6.6 231.9
Totaal sectie D 41 988.6 32.7 728.9 42 750.2

 
3.10.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productierekening en inkomensvormingsrekening van 
de bedrijfstak van de sectie D. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen (S.11) als voor de 
huishoudens (S.14) worden ze volledig geraamd aan de hand van de algemene methode (zie 3.3). De 
cijfers van S.13 verwijzen naar de aggregaten uit het Belgisch Staatsblad (zie 3.3). 
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Sectie D - Industrie: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 
2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52s P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740   600/8+61 609 641/8     62 640 740   
         
SectorS.11         
I.Beginbedrag 174 572 -313 2 089 6 528 182 876 137 542 23 428 137 993 44 884 27 727 1 268 137 16 026 

Cat. A1 147 249 -175 2 064 6 047 155 185 117 408 26 359 117 793 37 391 22 962 1 104 117 13 442 
Cat. A2 9 816 6 25 212 10 058 7 967 -23 25 7 969 2 090 1 249 45 7 803 
Cat. B1 4 176 -39 0 77 4 214 2 852 5 12 2 869 1 345 889 26 3 433 
Cat. B2 10 784 -100 0 190 10 874 7 435 13 31 7 478 3 396 2 194 70 9 1 141 
Cat. B3 2 276 -1 0 1 2 276 1 597 1 0 1 598 678 399 19 1 262 
Cat. C1 87 -3 0 1 85 90 1 0 91 -6 3 0 0 -9 
Cat. C2 103 0 0 0 103 128 0 1 129 -26 14 3 0 -43 
Cat. H 81 0 0 0 81 65 0 0 65 17 18 1 0 -2 

II.Correcties -12 868 3 -792 -469 -14 127 -11 171 7 -67 -11 231 -2 895 402 -536 138 -2 623 
(a) 0 0 0 0 0 10 0 0 10 -10 0 -10 0 0 
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 -105 
(c) -192 0 0 0 -192 -128 0 0 -128 -64 0 0 0 -64 
(d) -18 363 0 0 0 -18 363 -18 363 0 0 -18 363 0 0 0 0 0 
(e) 0 0 0 -220 -220 0 0 -64 -64 -156 0 0 0 -156 
(f) 0 0 0 -16 -16 -47 0 0 -47 31 0 0 0 31 
(g) 0 0 -1 276 0 -1 276 543 0 0 543 -1 819 0 0 0 -1 819 
(h) 0 0 0 0 0 -27 0 0 -27 27 0 0 0 27 
(i) 0 0 418 0 418 -74 0 0 -74 492 0 0 0 492 
(j) 0 0 0 0 0 13 0 0 13 -13 0 0 0 -13 
(k) 0 0 0 0 0 110 0 0 110 -110 0 0 0 -110 
(l) 0 0 0 0 0 -239 0 0 -239 239 0 0 0 239 
(m) 0 0 0 -192 -192 0 0 0 0 -192 0 0 0 -192 
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
(o1) -1 095 0 0 0 -1 095 -773 0 0 -773 -322 0 -322 0 0 
(o2) -72 0 0 0 -72 -22 0 0 -22 -50 0 -50 0 0 
(o3) -6 0 0 0 -6 0 0 0 0 -6 0 0 6 0 
(o4) 90 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 0 -23 67 
(p1) 33 0 0 0 33 0 0 0 0 33 33 0 0 0 
(p2) 0 0 0 0 0 -233 0 0 -233 233 233 0 0 0 
(r) 0 0 0 0 0 120 0 0 120 -120 0 0 0 -120 
(s) -9 0 0 0 -9 -3 -6 0 -9 0 0 0 0 0 
(v) -927 3 -6 -41 -971 -681 -1 -3 -684 -286 -179 0 0 -107 
(w) 0 0 0 0 0 0 13 0 13 -13 0 0 0 -13 
(x1) 0 0 72 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 72 
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(y) 469 0 0 0 469 216 0 0 216 253 42 0 0 212 
(aa) -37 0 0 0 -37 193 0 0 193 -230 0 -155 37 -38 
(ab) 167 0 0 0 167 63 0 0 63 104 169 1 81 16 
(ac) 7 076 0 0 0 7 076 7 076 0 0 7 076 0 0 0 0 0 
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
IGDFI 0 0 0 0 0 1 075 0 0 1 075 -1 075 0 0 0 -1 075 

III.Eindbedrag (I+II) 161 704 -310 1 297 6 059 168 750 126 371 29 362 126 762 41 988 28 129 732 275 13 402 
                            
SectorS.13                            
Bedrag 36 0 0 0 36 3 0   3 33 7 0 0 26 
                            
SectorS.14                            
I.Beginbedrag 1 807 0 0 0 1 807 1 200 1 0 1 201 606 205 11 1 390 
II.Correcties 113 0 0 0 113 -10 0 0 -10 123 9 0 0 115 

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 
(d) -200 0 0 0 -200 -200 0 0 -200 0 0 0 0 0 
(k) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1 
(l) 0 0 0 0 0 -23 0 0 -23 23 0 0 0 23 
(y) 313 0 0 0 313 173 0 0 173 140 9 0 0 130 
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IGDFI 0 0 0 0 0 39 0 0 39 -39 0 0 0 -39 

III.Eindbedrag (I+II) 1 920 0 0 0 1 920 1 190 1 0 1 191 729 214 11 1 505 
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3.11.  PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER (E) 

 
3.11.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de productie en distributie van 
elektriciteit, gas en water (Sectie E) 5 823 miljoen euro, of 2,4 pct. van de toegevoegde waarde van 
alle bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd binnen één enkele institutionele sector: de sector van 
de niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie E per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) SUT-
code 

Benaming van 
de bedrijfstak 

NACE-
code 

Benaming van de 
NACE-categorie S.11 S.14 Totaal

40A1 40.1 Productie en 
distributie van 
elektriciteit 

5 149.3 0.0 5 149.3

  40.2 Productie en 
distributie van gas 

    

  

Productie en 
distributie van 
elektriciteit, gas, 
stoom en warm 
water 

40.3 Distributie van 
stoom en warm 
water; 
vervaardiging van 
ijs 

    

41A1 Winning, 
zuivering en 
distributie van 
water 

41.0 Winning, zuivering 
en distributie van 
water 

673.6 0.0 673.6

Totaal sectie E 5 822.9 0.0 5 822.9

 
 
3.11.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productierekening en inkomensvormingsrekening in de 
bedrijfstakken SUT 40A1 en SUT 41A1. Ze worden volledig geraamd aan de hand van de algemene 
methode (zie 3.3). 
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Sectie E - Productie en distributie van elektriciteit, gas en water: Berekening van de bruto 
toegevoegde waarde en het exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen 
euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P5

2s 
P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarre-
keningen 

70 71 72 74-740   600/8+61 609 641/8     62 640 740   

Sector 
S.11 

     

I. Begin-
bedrag 

25075 121 171 504 25872 19761 32 103 19896 5976 1990 133 9 3862

Cat. A1 24039 121 171 504 24834 18817 32 102 18951 5883 1971 131 9 3791

Cat. A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cat. B1 18 0 0 0 18 12 0 0 12 6 3 0 0 3

Cat. B2 17 0 0 0 17 10 0 0 11 6 2 0 0 4

Cat. B3 1001 0 0 0 1001 919 0 0 919 82 14 1 0 67

Cat. C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cat. C2 1 0 0 0 1 3 0 0 3 -1 0 0 0 -2

II. 
Correcties 

-15992 -2 19 -56 -16031 -15814 1 -65 -15878 -153 147 -23 5 -271

(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 -145

(c) -2 0 0 0 -2 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1

(e) 0 0 0 -36 -36 0 0 -64 -64 28 0 0 0 28

(f) 0 0 0 -4 -4 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3

(g) 0 0 -1 0 -1 55 0 0 55 -56 0 0 0 -56

(h) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1

(i) 0 0 22 0 22 -6 0 0 -6 27 0 0 0 27

(j) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 0 0 0 -2

(k) 0 0 0 0 0 10 0 0 10 -10 0 0 0 -10

(l) 0 0 0 0 0 -16 0 0 -16 16 0 0 0 16

(m) 0 0 0 -9 -9 0 0 0 0 -9 0 0 0 -9

(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

(p2) 0 0 0 0 0 -24 0 0 -24 24 24 0 0 0

(q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(r) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 0 0 0 -2

(s) 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0

(v) -117 -2 -2 -7 -127 -51 0 -1 -52 -75 -22 0 0 -52

(w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(z) -15871 0 0 0 -15871 -15871 0 0 -15871 0 0 0 0 0

(aa) -2 0 0 0 -2 26 0 0 26 -28 0 -23 2 -3

IGDFI 0 0 0 0 0 63 0 0 63 -63 0 0 0 -63

III. Eind-
bedrag 
(I+II) 

9083 119 190 448 9841 3947 33 37 4018 5823 2137 110 15 3591

Sector 
S.14 

     

I. Begin-
bedrag 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. 
Correcties 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Eind-
bedrag 
(I+II) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.12.  BOUWNIJVERHEID (F) 

 
3.12.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de bouwnijverheid (Sectie F) 
11 938 miljoen euro, of 4,9 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd 
geproduceerd binnen twee institutionele sectoren: de sector van de niet-financiële vennootschappen 
(S.11) voor 9 814 miljoen en de sector van de huishoudens (S.14) voor 2 214 miljoen. 
 

Bruto toegevoegde waarde van de sectie F per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde 
(miljoenen euro's) 

SUT-
code 

Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE-
code 

Benaming van de 
NACE-categorie 

S.11 S.14 Totaal
45A1 Het bouwrijp maken 

van terreinen 
45.1 Het bouwrijp maken 

van terreinen 
397.4 71.7 469.1

45B1 45.21 Algemene 
bouwkundige en 
civieltechnische 
werken 

3 529.4 383.6 3 913.0

  

Algemene 
bouwkundige en 
civieltechnische 
werken, dakbedekking 
en bouw van 
dakconstructies 

45.22 Dakbedekking en 
bouw van 
dakconstructies 

     

45C1 45.23 Aanleg van 
spoorwegen, straten, 
wegen, vliegvelden en 
sportaccommodaties 

1 585.4 216.7 1 802.1

  45.24 Waterbouw      
  

Aanleg van 
spoorwegen, wegen, 
straten, vliegvelden en 
sportaccommodaties, 
waterbouw en overige 
werkzaamheden in de 
bouw 

45.25 Overige 
werkzaamheden in de 
bouw 

     

45D1 Bouwinstallatie 45.3 Bouwinstallatie 2 364.4 604.9 2 969.3
45E1 45.4 Afwerking van 

gebouwen 
1 937.6 846.7 2 784.3

  

Afwerking van 
gebouwen, en verhuur 
van machines voor de 
bouwnijverheid met 
bedieningspersoneel 

45.5 Verhuur van 
machines voor de 
bouwnijverheid met 
bedieningspersoneel 

     

Totaal sectie F 9 814.2 2 123.6 11 937.8

 
 
3.12.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productierekening en inkomensvormingsrekening van 
de bedrijfstakken van de sectie F. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen als voor de 
huishoudens worden ze volledig aan de hand van de algemene methode (zie 3.3) geraamd.  
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Sectie F - Bouwnijverheid: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto 
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P5

2s 
P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52

u 
P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaar-
rekeningen 

70 71 72 74-740   600/8+6
1 

609 641/8     62 640 740   

       
Sector S.11       
I. Begin-
bedrag 

27187 -186 30 501 27531 19056 -25 150 19181 8350 6121 104 22 2147

Cat. A1 12369 -96 30 307 12610 8912 -16 92 8988 3622 2801 44 11 787
Cat. A2 162 -2 0 3 163 101 0 1 102 61 57 1 0 3
Cat. B1 4106 -25 0 59 4140 2794 -3 18 2808 1332 938 17 3 379
Cat. B2 9045 -62 0 129 9112 6142 -6 38 6174 2937 2037 35 7 871
Cat. B3 1342 0 0 0 1342 921 0 0 921 421 281 5 1 135
Cat. C1 37 -1 0 3 39 44 0 0 45 -5 2 0 0 -7
Cat. C2 122 0 0 0 122 138 0 1 140 -18 3 1 0 -22
Cat. H 4 0 0 0 4 3 0 0 3 1 1 0 0 0

II. 
Correcties 

4469 186 23 -119 4559 3176 -4 -78 3095 1464 481 -21 -7 998

(a) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -4 0 -4 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 15
(c) -11 0 0 0 -11 -26 0 0 -26 14 0 0 0 14
(d) -434 0 0 0 -434 -434 0 0 -434 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 -56 -56 0 0 -76 -76 21 0 0 0 21
(f) 0 0 0 -5 -5 -13 0 0 -13 8 0 0 0 8
(g) 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
(h) 0 0 0 0 0 -7 0 0 -7 7 0 0 0 7
(i) 0 0 24 0 24 -24 0 0 -24 48 0 0 0 48
(j) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 8 0 0 8 -8 0 0 0 -8
(l) 0 0 0 0 0 -84 0 0 -84 84 0 0 0 84
(m) 0 0 0 -55 -55 0 0 0 0 -55 0 0 0 -55
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
(p2) 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22 22 22 0 0 0
(q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 38 0 0 38 -38 0 0 0 -38
(s) -48 0 0 0 -48 -43 -5 0 -48 0 0 0 0 0
(t) -185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) -215 2 0 -4 -218 -151 0 -1 -152 -66 -49 0 0 -17
(w) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 -1
(y) 5364 0 0 0 5364 3693 0 0 3693 1672 522 0 0 1149
(aa) -4 0 0 0 -4 31 0 0 31 -35 0 -17 4 -13
(ab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ac) 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15
IGDFI 0 0 0 0 0 204 0 0 204 -204 0 0 0 -204

III. 
Eindbedrag 
(I+II) 

31655 0 53 381 32090 22232 -29 73 22276 9814 6602 83 15 3145

       
Sector S.14       
I. Begin-
bedrag 

3029 0 0 0 3029 1910 0 0 1910 1119 265 13 2 843

II. 
Correcties 

2561 0 0 0 2561 1556 0 0 1556 1004 14 0 1 992

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
(d) -77 0 0 0 -77 -77 0 0 -77 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(l) 0 0 0 0 0 -44 0 0 -44 44 0 0 0 44
(y) 2638 0 0 0 2638 1563 0 0 1563 1074 13 0 0 1061
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 113 0 0 113 -113 0 0 0 -113

III. 
Eindbedrag 
(I+II) 

5590 0 0 0 5590 3466 0 0 3466 2124 279 13 3 1835

 
 

 



139. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

3.13.  HANDEL (G) 

 
3.13.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de groot- en kleinhandel en de 
reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen (Sectie G) 31 535 miljoen euro, of 12,8 pct. van de 
toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd binnen drie institutionele 
sectoren: de sector van de niet-financiële vennootschappen (S.11) voor 28 671 miljoen, de 
overheidssector (S.13) voor -1 miljoen en de sector van de huishoudens (S.14) voor 2 864 miljoen. 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie G per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's) 

SUT-
code 

Benaming van de bedrijfstak NACE-
code 

Benaming van de NACE-
categorie 

S.11 S.13 S.14 Totaal
50A1 50.1 Handel in auto's 3 697.8 0 408.5 4 106.3
  50.2 Onderhoud en reparatie van 

auto's 
      

  50.3 Handel in onderdelen en 
accessoires van auto's 

      

  

Handel in auto's, onderhoud en reparatie 
van auto's, handel in onderdelen en 
accessoires van auto's, handel in en 
reparatie van motorrijwielen 

50.4 Handel in en reparatie van 
motorrijwielen 

      

50B1 Kleinhandel in motorbrandstoffen 50.5 Kleinhandel in 
motorbrandstoffen 

173.5 0 32.9 206.4

51A1 51.1 Handelsbemiddeling 16 298.4 -0.7 537.3 16 835.0
  51.2 Groothandel in 

landbouwproducten en 
levende dieren 

      

  51.3 Groothandel in voedings- en 
genotmiddelen 

      

  51.4 Groothandel in huishoudelijke 
artikelen 

      

  51.5 Groothandel in intermediaire 
producten, afval en schroot 

      

  51.6 Groothandel in machines, 
apparaten en toebehoren 

      

  

Groothandel en handelsbemiddeling 

51.7 Overige groothandel       
52A1 52.1 Niet-gespecialiseerde 

detailhandel in winkels 
8 501.3 0 1 885.8 10 387.1

  52.2 Kleinhandel in voedings- en 
genotmiddelen in 
gespecialiseerde winkels 

      

  52.3 Kleinhandel in 
farmaceutische producten, 
reukwerk en cosmetica 

      

  52.4 Overige gespecialiseerde 
kleinhandel in nieuwe 
artikelen in winkels 

      

  52.5 Kleinhandel in 
tweedehandsgoederen in 
winkels 

      

  52.6 Kleinhandel, niet in winkels       
  

Kleinhandel, reparatie van 
consumentenartikelen 

52.7 Reparatie van 
consumentenartikelen 

      

Totaal sectie G 28 671.0 -0.7 2 864.5 31 534.8
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3.13.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productierekening en inkomensvormingsrekening van 
de bedrijfstakken van de sectie G. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen (S.11) als voor de 
huishoudens (S.14) geldt het ondernemingsregister als uitgangspunt voor de raming van deze 
aggregaten. Dit volledige en bijgewerkte register is van zeer groot belang, gezien het grote aantal 
zelfstandigen en bijgevolg ook kleine ondernemingen dat in de handel actief is. Deze bedrijfstak wordt 
bovendien gekenmerkt door een groot aantal oprichtingen en sluitingen van ondernemingen. Aan deze 
lijst van ondernemingen moet het binnen sector S.13 (zie 3.3) opgenomen Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau (BIRB) worden toegevoegd als marktproducent. 
 
Voor de productie-eenheden op deze lijst worden de administratieve aggregaten geraamd op basis van 
enerzijds de jaarlijkse boekhoudkundige/administratieve gegevens (hoofdzakelijk volgens sector, 
omvang en bedrijfstak), de jaarrekeningen (volledig of verkort schema), de gegevens van de btw-
administratie en de gegevens van de RSZ (zie 3.3), en anderzijds de Prodcom-statistieken, vooral voor 
de nevenactiviteiten van de groothandel. Aan de hand van deze gegevens kan voor de grote, 
middelgrote en kleine ondernemingen een raming worden gemaakt van onder meer de omzet, de 
productie, het intermediair verbruik, de voorraadwijzigingen, de toegevoegde waarde, de bezoldiging 
van de werknemers en het aantal werknemers.  
 
Ook de structuurenquête kan als hulpmiddel worden gebruikt. Deze enquête wordt op geregelde 
tijdstippen uitgevoerd aan de hand van de lijsten van ondernemingen uit het ondernemingsregister. Ze 
wordt georganiseerd voor alle grote ondernemingen en voor een representatief staal van 
ondernemingen uit de kleinste categorieën. Aan de hand van de gegevens uit de structuurenquête 
kunnen met name de handelsmarges en het intermediair verbruik van de secundaire productie worden 
geraamd. 
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Sectie G - Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en consumentenartikelen: Berekening van 
de bruto toegevoegde waarde en het bruto exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten 
(miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52s P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740   600/8+61 609 641/8     62 640 740   
      
Sector S.11      
I. Beginbedrag 267482 -679 88 5610 272501 242894 -499 531 242926 29575 16814 2671 45 10135
I.1. Standaard-
methode 

267482 -679 88 5610 272501 242894 -499 531 242926 29575 16814 2671 45 10135

Cat. A1 184698 17 86 4763 189564 170566 -419 378 170526 19038 10916 2322 27 5828
Cat. A2 4360 0 2 129 4491 3814 -34 7 3787 704 505 18 0 182
Cat. B1 18342 -210 0 213 18345 15867 -12 47 15901 2443 1347 84 4 1016
Cat. B2 42468 -481 0 498 42485 36752 -37 88 36803 5682 3064 159 11 2470
Cat. B3 15374 0 0 5 15379 13519 0 0 13519 1860 908 71 3 883
Cat. C1 1247 -6 0 3 1245 1309 3 2 1313 -69 14 3 0 -86
Cat. C2 854 0 0 0 854 948 0 9 957 -103 30 14 0 -146
Cat. H 138 0 0 0 138 119 0 0 119 19 30 1 0 -11

II. Correcties -211228 10 38 -370 -211550 -210585 61 -122 -210646 -903 59 -2228 30 1295 
(a) 0 0 0 0 0 16 0 0 16 -16 0 -16 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 40
(c) -153 0 0 0 -153 -216 0 0 -216 63 0 0 0 63
(d) -212642 0 0 0 -212642 -212680 37 0 -212642 0 0 0 0 0 
(e) 0 0 0 -148 -148 0 0 -114 -114 -34 0 0 0 -34
(f) 0 0 0 -23 -23 -56 0 0 -56 33 0 0 0 33
(g) 0 0 -67 0 -67 25 0 0 25 -92 0 0 0 -92
(h) 0 0 0 0 0 -60 0 0 -60 60 0 0 0 60
(i) 0 0 106 0 106 -136 0 0 -136 242 0 0 0 242
(j) 0 0 0 0 0 10 0 0 10 -10 0 0 0 -10
(k) 0 0 0 0 0 91 0 0 91 -91 0 0 0 -91
(l) 0 0 0 0 0 -309 0 0 -309 309 0 0 0 309
(m) 0 0 0 -118 -118 0 0 0 0 -118 0 0 0 -118
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
(o1) -4750 0 0 0 -4750 -2709 0 0 -2709 -2040 0 -2040 0 0
(o2) -78 0 0 0 -78 0 0 0 0 -78 0 -78 0 0
(o3) -41 0 0 0 -41 0 0 0 0 -41 0 0 41 0
(o4) 285 0 0 0 285 0 0 0 0 285 0 0 -32 253
(p2) 0 0 0 0 0 -154 0 0 -154 154 154 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 138 0 0 138 -138 1 0 0 -140
(s) -20 0 0 0 -20 -18 -2 0 -20 0 0 0 0 0
(v) -811 10 -1 -81 -883 -444 5 -8 -448 -435 -238 0 0 -197
(w) 0 0 0 0 0 0 21 0 21 -21 0 0 0 -21
(y) 6674 0 0 0 6674 5065 0 0 5065 1609 182 0 0 1427
(aa) -11 0 0 0 -11 143 0 0 143 -154 0 -94 11 -49
(ab) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
(ac) 319 0 0 0 319 319 0 0 319 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 388 0 0 388 -388 0 0 0 -388

III. Eindbedrag 
(I+II) 

56254 -669 126 5240 60951 32309 -438 409 32280 28671 16873 444 75 11430

      
Sector S.13      
Bedrag 3 0 0 0 3 19 -15 0 4 -1 0 0 0 -1
      
Sector S.14      
I. Beginbedrag 13629 -1 0 0 13629 11608 0 0 11608 2021 528 65 4 1432

Cat. A2 42 -1 0 0 41 36 0 0 36 5 9 0 0 -4
Cat. B3 13588 0 0 0 13588 11572 0 0 11572 2016 519 65 4 1436

II. Correcties -7270 0 0 0 -7270 -8114 0 0 -8114 843 23 -1 1 823
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 3
(d) -9863 0 0 0 -9863 -9863 0 0 -9863 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 8 0 0 8 -8 0 0 0 -8
(l) 0 0 0 0 0 -97 0 0 -97 97 0 0 0 97
(y) 2593 0 0 0 2593 1710 0 0 1710 883 26 0 0 857
(z) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 128 0 0 128 -128 0 0 0 -128

III. Eindbedrag 
(I+II) 

6359 -1 0 0 6359 3494 0 0 3494 2864 552 64 5 2254
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3.13.2.1.  Productie 
 

Handel (G) P.1 Handelsmarges Secundaire productie * 

Totaal 67 313,1 50 094,4 17 217,7 
* Industrie of diensten (herstelling, ...) 

 

In het ESR 1995 (§3.60) wordt de productie van de handelsactiviteit omschreven als "gemeten aan de 
hand van de handelsmarges op de voor wederverkoop ingekochte goederen; een handelsmarge is het 
verschil tussen de werkelijke of toegerekende prijs die is gerealiseerd op een voor wederverkoop 
ingekocht goed en de prijs die door de handelaar zou moeten worden betaald om het goed te 
vervangen op het moment dat het wordt verkocht of anderszins wordt afgestoten".  
 
Er dient opgemerkt dat er in de bedrijfstakken "Onderhoud en reparatie van auto's" (NACE 50.2), 
"Handelsbemiddeling" (NACE 51.1) en "Reparatie van consumentenartikelen" (NACE 52.7) in 
principe geen handelsgoederen worden verkocht, maar wel met de groot- of kleinhandel in verband 
staande diensten worden geproduceerd. Deze bedrijfstakken volgen de algemene regel volgens 
dewelke de productie gelijk is aan de som van de totale omzetcijfers. 
 
De productie van de handelsactiviteit waarop de marges worden gerealiseerd, wordt dan als volgt 
geraamd: 
 

Productie  =  Σ handelsmarges 
        = Σ handelsomzet - Σ aankopen HG + Σ voorraadwijzigingen HG 
                  = Σ handelsomzet - Σ aankopen HG + Σ eindvoorraden HG - Σ beginvoorraden HG 

HG= handelsgoederen 

 
Handelsondernemingen kunnen nevenactiviteiten uitoefenen in de industriële productie en/of de 
diensten. Die activiteiten kunnen worden bepaald met behulp van de gegevens uit de Prodcom-
statistieken en uit de structuurenquêtes.  
 
Ook in de niet-handelsbedrijfstakken kunnen handelsmarges ontstaan door de uitoefening van 
commerciële nevenactiviteiten. Er kan worden verondersteld dat de handelsmarges in deze 
bedrijfstakken voornamelijk het resultaat zijn van groothandelsactiviteiten. Om een beeld te krijgen 
van de commerciële activiteiten van deze bedrijfstakken, baseert men zich op de structuurenquête die 
per grote onderneming een gedetailleerd overzicht bevat van de uitsplitsing van de omzet over 3 
soorten activiteiten - industriële, handels- en niet-industriële diensten en andere activiteiten. Voorts 
werd een correlatietabel opgesteld tussen handels- en niet-handelsactiviteiten op basis van producten: 
de textielnijverheid werd bijvoorbeeld gekoppeld aan de groothandel in textiel, waarbij de 
handelsmarge van de handelsbedrijfstak werd toegepast op de handelsomzet van de overeenkomstige 
niet-commerciële bedrijfstak. 
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3.13.2.2.  Intermediair verbruik 
 

Handel 
(G) 

Intermediair verbruik
(P.2) 

Totaal 35 778,3 

 
Volgens het ESR 1995 (§ 3.69) komt het intermediair verbruik overeen met "de waarde van de 

goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de 

vaste activa, waarvan het verbruik als verbruik van vaste activa wordt geregistreerd. De goederen en 

diensten kunnen tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden 

verbruikt". Het intermediair verbruik van de groothandel en de detailhandel wordt berekend volgens 

de algemene methode (zie 3.3). 

 
 



144. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

3.14.  HOTELS EN RESTAURANTS (H) 

 

3.14.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de hotels en restaurants (Sectie H) 
4 093 miljoen euro, of 1,7 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd 
geproduceerd binnen twee institutionele sectoren: 2 768 miljoen in de sector van de niet-financiële 
vennootschappen (S.11) en 1 325 miljoen in de sector van de huishoudens (S.14). 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie H per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's)

SUT-
code 

Benaming van de bedrijfstak NACE-
code 

Benaming van de 
NACE-categorie 

S.11 S.14 Totaal

55A1 55.1 Hotels 809.8 66.7 876.5

  

Hotels en overige accommodaties 
voor kortstondig verblijf 

55.2 Overige accommo-
daties voor 
kortstondig verblijf

     

55B1 55.3 Restaurants 1 957.9 1 258.7 3 216.6

  55.4 Drankgelegenheden      

  

Restaurants, drankgelegenheden, 
kantines en catering 

55.5 Kantines en 
Catering

     

Totaal sectie H 2 767.7 1 325.4 4 093.1

 

 
3.14.2.  Berekeningsmethode 
 
De volgende tabel toont de aggregaten van de productierekening en inkomensvormingsrekening van 
de bedrijfstakken SUT 55A1 en SUT 55B1. Zowel voor de niet-financiële vennootschappen als voor 
de huishoudens worden ze geraamd volgens de algemene methode (zie 3.3). Er dient te worden 
benadrukt dat de productie werd gecorrigeerd voor de zwarte economie en voor fooien. Voorts moet 
worden opgemerkt dat de voornaamste gebruikte bronnen dezelfde zijn als voor de bedrijfstak handel 
(zie 3.13). 
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Sectie H - Hotels en restaurants: Berekening van de toegevoegde waarde en het bruto 
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P.11/V1 P.11/P.

52s 
P.12 P.11/V2 Totaal 

P.1 
P.2/A1 P.2/P.5

2u 
P.2/A2 Totaal 

P.2 
B.1g D.1 D.29 D.39 B.2g 

Jaarre-
keningen 

70 71 72 74-740   600/8+
61 

609 641/8     62 640 740   

       
Sector 
S.11 

      

I. Begin-
bedrag 

6495 -11 1 182 6667 4318 -42 19 4295 2372 1640 119 1 614

Standaard
methode 

6495 -11 1 182 6667 4318 -42 19 4295 2372 1640 119 1 614

Cat. A1 1557 0 1 107 1665 897 -3 6 899 766 578 26 0 161
Cat. A2 41 0 0 4 45 25 0 0 25 20 21 1 0 -2
Cat. B1 1267 -3 0 23 1287 874 -12 4 866 421 270 23 0 129
Cat. B2 2640 -6 0 48 2682 1808 -26 9 1791 891 549 46 0 296
Cat. B3 703 0 0 0 703 497 0 0 497 207 124 13 0 69
Cat. C1 30 -1 0 0 29 34 -1 0 33 -5 2 1 0 -8
Cat. C2 32 0 0 0 32 39 0 0 40 -8 2 2 0 -12
Cat. H 224 0 0 0 224 144 0 0 144 80 92 7 0 -20

II. 
Correcties 

580 11 1 -11 581 188 1 -4 185 396 316 -24 2 105

(a) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -3 0 -3 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 17
(c) -2 0 0 0 -2 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0
(d) -60 0 0 0 -60 -60 0 0 -60 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 -3 -3 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0
(f) 0 0 0 0 0 -7 0 0 -7 6 0 0 0 6
(g) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(h) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(i) 0 0 1 0 1 -4 0 0 -4 5 0 0 0 5
(j) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -3 0 0 0 -3
(k) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -4 0 0 0 -4
(l) 0 0 0 0 0 -13 0 0 -13 13 0 0 0 13
(m) 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 -5 0 0 0 -5
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(p1) 22 0 0 0 22 0 0 0 0 22 22 0 0 0
(p2) 0 0 0 0 0 -9 0 0 -9 9 9 0 0 0
(q) 281 0 0 0 281 0 0 0 0 281 281 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 8 0 0 8 -8 0 0 0 -8
(s) -55 0 0 0 -55 -55 0 0 -55 0 0 0 0 0
(t) -11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) -63 0 0 -2 -65 -42 0 0 -42 -23 -16 0 0 -7
(y) 467 0 0 0 467 293 0 0 293 175 37 0 0 138
(aa) 0 0 0 0 0 22 0 0 22 -23 0 -20 0 -2
(ab) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 46 0 0 46 -46 0 0 0 -46

III. Eind-
bedrag 
(I+II) 

7075 0 2 171 7248 4506 -42 16 4480 2768 1956 96 3 719

       
Sector 
S.14 

      

I. Begin-
bedrag 

2169 0 0 0 2169 1375 0 0 1375 794 197 40 0 557

II. 
Correcties 

1049 0 0 0 1049 517 0 0 517 532 53 -1 0 480

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 2
(k) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 0 0 0 -2
(l) 0 0 0 0 0 -31 0 0 -31 31 0 0 0 31
(p1) 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0
(q) 101 0 0 0 101 0 0 0 0 101 39 0 0 61
(y) 942 0 0 0 942 481 0 0 481 461 10 0 0 451
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 65 0 0 65 -65 0 0 0 -65

III. Eind-
bedrag 
(I+II) 

3218 0 0 0 3218 1892 0 0 1892 1325 250 39 0 1037
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3.15.  VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE (I) 

 
3.15.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken betreffende vervoer, opslag en 
communicatie (Sectie I) 20 009 miljoen euro, of 8,1 pct. van de toegevoegde waarde van alle 
bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd binnen drie institutionele sectoren. 
 

Bruto toegevoegde waarde van de sectie I per bedrijfstak en per institutionele sector (2003)  
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's) 

SUT 
code 

Benaming bedrijfstak NACE 
code 

Benaming NACE-categorie 

S.11 S.13 S.14 Totaal
60A1 Vervoer per spoor 60.1 Vervoer per spoor 2 100,1   0,0 2 100,1
60B1 60.21 Personenvervoer te land 

volgens een dienstregeling 
(markt) 

427,7   55.2 482,9

  60.22 Exploitatie van taxi's       
  

Personenvervoer te land 
volgens een dienstregeling, 
taxi's en overig vervoer van 
personen te land (markt) 

60.23 Overig vervoer van personen 
te land       

60B3 Personenvervoer te land 
volgens een dienstregeling 
(niet-markt) 

60.21 Personenvervoer te land 
volgens een dienstregeling 
(niet-markt) 

  992,9  992,9

60C1 60.24 Goederenvervoer over de weg 
en verhuisdiensten 3 063,5   162,9 3 226,4

  

Goederenvervoer over de weg 
en verhuisdiensten; vervoer via 
pijpleidingen 60.3 Vervoer via pijpleidingen       

61A1 Zee- en kustvaart 61.1 Zee- en kustvaart 46,4   0,2 46,6
61B1 Binnenvaart 61.2 Binnenvaart 52,5   10,9 63,4
62A1 Luchtvaart 62 Luchtvaart 391,6   0,2 391,8
63A1 Reisbureaus en touroperators 63.3 Reisbureaus en touroperators 403,7   14,9 418,6
63B1 63.1 Vrachtbehandeling en opslag 2 843,1   17,8 2 860,9
  63.2 Overige 

vervoerondersteunende 
activiteiten (markt) 

      

  

Vrachtbehandeling en opslag; 
overige 
vervoerondersteunende 
activiteiten; organisatie van het 
vrachtvervoer (markt) 63.4 Organisatie van het 

vrachtvervoer       

63B3 Overige 
vervoerondersteunende 
activiteiten (niet-markt) 

63,2 Overige 
vervoerondersteunende 
activiteiten (niet-markt) 

  2 811,3  2 811,3

64A1 Postactiviteiten 64.1 Postactiviteiten 1 931,4   37,6 1 969,0
64B1 Telecommunicatie 64.2 Telecommunicatie 4 642,8   1,8 4 644,6
Totaal sectie I 15 902,8 3 804,2 301,5 20 008,5
 

 
3.15.2.  Berekeningsmethode 
 

3.15.2.1. Niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen (S.11 en S.14) 
 
De aggregaten van de productie- en de exploitatierekeningen van de sectie I zijn in de volgende tabel 
voorgesteld. De berekening van de aggregaten S.11 en S.14 verloopt analoog aan de algemene 
methode (cf. 3.3). 
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Sectie I - Vervoer, opslag en communicatie: berekening van de bruto toegevoegde waarde en 
het bruto exploitatieoverschot volgens de ESR 1995 concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 95 P.11/V1 P.11/P.52s P.12 P.11/V2 Totaal 

P.1 
P.2/A1 P.2/P.52u P.2/A2 Totaal 

P.2 
B.1g D.1 D.29 D.39 B.2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740   600/8+61 609 641/8     62 640 740   
       
Sector S.11       
I. Startbedrag 45414 -146 724 1361 47354 30979 -35 292 31237 16117 10200 258 114 5773

Cat. A1 33203 -72 722 1212 35065 22049 -36 250 22264 12801 8030 171 61 4661
Cat. A2 883 0 2 53 939 495 0 13 508 430 320 12 6 106
Cat. B1 2830 -20 0 32 2842 2040 1 9 2050 792 507 21 9 273
Cat. B2 5755 -54 0 64 5765 4117 0 19 4137 1628 1027 44 29 586
Cat. B3 2230 0 0 0 2230 1797 0 0 1798 432 287 10 8 144
Cat. C1 69 0 0 0 68 71 0 0 71 -3 1 0 0 -4
Cat. C2 50 0 0 0 50 58 0 1 58 -9 4 1 0 -13
Cat. H 396 0 0 0 396 351 0 0 351 45 24 1 1 21

II. Correcties -3317 146 190 -277 -3258 -2975 0 -68 -3044 -214 91 -80 38 -186
(a) 0 0 0 0 0 16 0 0 16 -16 0 -16 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 -73
(c) -32 0 0 0 -32 -15 0 0 -15 -17 0 0 0 -17
(d) -2905 0 0 0 -2905 -2905 0 0 -2905 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 -147 -147 0 0 -65 -65 -83 0 0 0 -83
(f) 0 0 0 -42 -42 -66 0 0 -66 24 0 0 0 24
(g) 0 0 -12 0 -12 12 0 0 12 -24 0 0 0 -24
(h) 0 0 0 0 0 -9 0 0 -9 9 0 0 0 9
(i) 0 0 203 0 203 -36 0 0 -36 239 0 0 0 239
(j) 0 0 0 0 0 5 0 0 5 -5 0 0 0 -5
(k) 0 0 0 0 0 153 0 0 153 -153 0 0 0 -153
(l) 0 0 0 0 0 -122 0 0 -122 122 0 0 0 122
(m) 0 0 0 -69 -69 0 0 0 0 -69 0 0 0 -69
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
(o1) -27 0 0 0 -27 0 0 0 0 -27 0 -27 0 0
(p2) 0 0 0 0 0 -82 0 0 -82 82 82 0 0 0
(q) 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 19 0 0 19 -19 0 0 0 -19
(s) -4 0 0 0 -4 -3 0 0 -4 0 0 0 0 0
(t) -145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) -550 1 -1 -19 -569 -414 1 -4 -418 -151 -92 0 0 -60
(y) 301 0 0 0 301 73 0 0 73 228 22 0 0 205
(aa) -21 0 0 0 -21 57 0 0 57 -78 0 -38 21 -19
(ac) 62 0 0 0 62 62 0 0 62 0 0 0 0 0
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
IGDFI 0 0 0 0 0 281 0 0 281 -281 0 0 0 -281

III. Eindbedrag 
(I+II) 

42098 0 914 1084 44096 28004 -34 224 28193 15903 10291 178 153 5587

       
SecteurS.13               
Montant 0 0 27 5294 5321 1519 0 -2 1517 3804 1818 0 0 1987
       
Sector S.14       
I. Startbedrag 636 0 0 0 636 415 0 0 415 222 60 6 1 157
II. Correcties 28 0 0 0 28 -52 0 0 -52 80 3 0 0 77

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) -54 0 0 0 -54 -54 0 0 -54 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(l) 0 0 0 0 0 -20 0 0 -20 20 0 0 0 20
(q) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(y) 81 0 0 0 81 8 0 0 8 73 3 0 0 70
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 13 0 0 13 -13 0 0 0 -13

III. Eindbedrag 
(I+II) 

665 0 0 0 665 363 0 0 363 302 63 6 2 235

 

3.15.2.2. Overheid (S.13) 
 
In onderstaande tabellen wordt toelichting gegeven bij de raming van het intermediair verbruik en de 
loonmassa van de bedrijfstakken die deel uitmaken van S.13. 
 
Gedetailleerde informatie over de bronnen en berekeningsmethodes is beschikbaar in punt 3.18. 
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DE BELONING VAN WERKNEMERS (D.1) 
 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's)   

Openbaar vervoer (SUT 60B3) van de Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en gewesten  858,3 

Subtotaal  858,3 

Beheer van vervoersinfrastructuren (SUT 63B3) van de Gemeenschappen en 
gewesten (S.1312) 

  

Code 11 (Vervoer)  236,1 

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en gewesten + 34,1 

Pensioenen van de ambtenaren van de Gemeenschappen en gewesten + 57,0 

Subtotaal  327,2 

Beheer van vervoersinfrastructuren (SUT 63B3) van de Lokale besturen
(S.1313) 

  

Code 11 (Vervoer) Provincies, Gemeenten, OCMW's, politiezones en Agglomeratie  632,1 

Subtotaal  632,1 
 
 
HET INTERMEDIAIR VERBRUIK (P.2) 
 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's)   

Openbaar vervoer (SUT 60B3) van de Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en gewesten  559,5 

Subtotaal  559,5 

Beheer van vervoersinfrastructuren (SUT 63B3) van de Gemeenschappen en 
gewesten (S.1312) 

  

Code 12 (Vervoer)  138,4 

Code 14 + 463,3 

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en gewesten + 20,1 

Subtotaal  621,8 

Beheer van vervoersinfrastructuren (SUT 63B3) van de Lokale besturen
(S.1313) 

  

Code 12 (Vervoer) Provincies, Gemeenten, OCMW's, politiezones en Agglomeratie  108,8 

Code 14 Provincies, Gemeenten, OCMW's, politiezones en Agglomeratie + 226,6 

Subtotaal  335,4 
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3.15.3. Behandeling touroperators en reisagentschappen 
 
Touroperators 
Het ESR 1995 stelt in § 3.62 dat "De output van reisorganisatoren wordt gemeten op basis van het 
volledige door de reizigers aan de reisorganisator betaalde bedrag". Vermits deze diensten in de 
bronnen van de touroperators geregistreerd worden op basis van het volledige bedrag kan de 
berekening van de aggregaten verlopen volgens de algemene berekeningswijze. 
 
Reisagentschappen 
Het ESR 1995 stelt in § 3.62 dat "De output van reisbureaus wordt gemeten aan de hand van de 

waarde van de door hen ontvangen vergoedingen (provisies, commissies) en niet op basis van het 
volledige door de reizigers aan het reisbureau betaalde bedrag. Dit laatste omvat bijvoorbeeld ook de 
kosten van vervoer door derden". 
 
Ook hier worden deze diensten in de bronnen van de reisagentschappen geregistreerd op basis van het 
volledige bedrag. Het gevolg is dat bij de berekening van de aggregaten volgens de algemene 
berekeningswijze er wel degelijk moet ingegrepen worden om van dit totaalbedrag over te gaan naar 
hun vergoedingen (vnl. onder de vorm van commissies). 
 
Vermits reisbureaus worden beschouwd als ondernemingen die handel drijven in toerismediensten 
gebeurt deze overgang in het kader van correctie (d) in de overgangstabel. De betreffende bedragen, 
die uiteraard omvangrijk zijn voor deze bedrijfstak, worden berekend op basis van de aankopen van de 
reisagentschappen. 
 
 
3.15.4.  Vervoersmarges 
 
Vervoersmarges worden voornamelijk geproduceerd door NACE I. Daarom wordt de berekening 
ervan in dit gedeelte toegelicht. Hierbij wordt enkel aandacht geschonken aan de vervoersmarges over 
de weg. De vervoersmarges via de binnenvaart zijn immers te beperkt en de vervoersmarges via het 
spoor worden als onbestaand beschouwd vermits de gebruikers van deze dienst de hieraan verbonden 
kosten boeken als intermediair verbruik van vervoersdiensten. 
 
Vervoersmarges door het goederentransport over de weg 
 
Voor de raming van de vervoersmarges over de weg wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 
statistieken van de ADSEI, meer bepaald de gegevens van "het goederenvervoer over de weg door 
Belgische voertuigen". Deze bron geeft een jaarlijks overzicht van het vervoer over de weg en dit 
volgens verschillende indelingen (en combinaties daarvan): de aard van het voertuig, de aard van 
vervoer, de afstandsklasse, landen en regio's van afkomst of bestemming, de aard van de goederen. 
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Deze laatste indeling wordt aangewend om de vervoersmarges over de weg te ramen (bottom up-
methode). Per product volgens de NVS-nomenclatuur op 3 cijfers is informatie beschikbaar over het 
aantal ton en tonkm dat de vervoersbedrijven presteren voor eigen rekening en voor rekening van 
derden, en dit zowel voor het binnenlands als het internationaal vervoer. Teneinde een waarde te 
bekomen per product wordt het aantal tonkm voor rekening van derden gekoppeld aan de gemiddelde 
prijs per tonkm die wordt opgetekend bij het spoor. Hierbij wordt aangenomen dat beide 
vervoerswijzen toch in zekere mate concurrentieel zijn. 
 
Opmerking:  
Het internationaal vervoer kan niet zomaar gekoppeld worden. In eerste instantie wordt dit verdeeld 
over de verschillende trafieken (invoer, uitvoer, doorvoer; EU of niet-EU) op basis van beschikbare 
gegevens in dezelfde bron. In tweede instantie wordt er rekening gehouden met een correctiefactor 
waardoor enkel het traject op het Belgische grondgebied wordt opgenomen in de vervoersmarges en 
niet het traject op het buitenlandse grondgebied. 
 
In de gegevens van de ADSEI worden de prestaties van de buitenlandse bedrijven forfaitair 
gelijkgesteld met wat de Belgische bedrijven presteren op het Belgische grondgebied bij aan- en 
afvoer. Deze redenering wordt dan ook aangewend voor de raming van de ingevoerde vervoersmarges. 
 
De laatste stap betreft een omzetting van de NVS-nomenclatuur naar de CPA-nomenclatuur. Hierdoor 
kunnen de totale transportmarges verdeeld worden naar product in de AGT. 
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3.16.  FINANCIËLE INSTELLINGEN (J) 

 
3.16.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de financiële bedrijfstakken (Sectie J) 14 308,8 miljoen 
euro, dat is 5,8 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd 
binnen twee institutionele sectoren: de sector van de financiële instellingen (S.12) voor 
13 930,7 miljoen en de sector van de huishoudens (S.14) voor 378,1 miljoen. 
 

Bruto toegevoegde waarde van de sectie J per bedrijfstak en per institutionele sector (2003)  

 
Toegevoegde waarde 

(miljoenen euro's) 
SUT 
code 

Benaming bedrijfstak NACE 
code 

Benaming NACE-categorie 

S.12 S.14 Totaal

65A2 65.11 Centrale Banken 8 728,1 0,0 8 728,1

 65.12 Kredietinstellingen   

 

Financiële instellingen 

65.2 Overige financiële instellingen   

66A2 Verzekeringswezen 66 Verzekeringswezen 3 303,1 0,0 3 303,1

67A1 67.1 Hulpbedrijven i.v.m. financiële 
instellingen 

1 899,5 378,1 2 277,6

 

Hulpbedrijven i.v.m. financiële 
instellingen en het 
verzekeringswezen 

67.2 Hulpbedrijven i.v.m. het 
verzekeringswezen 

  

Totaal sectie J 13 930,7 378,1 14 308,8

 
 
3.16.2.  Berekeningsmethode 
 
De onderstaande tabel toont de aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de 
bedrijfstakken uit sectie J. Zowel voor de financiële vennootschappen (S.12) als voor de huishoudens 
(S.14) worden ze geraamd aan de hand van de hierna beschreven specifieke methodes.   
 
Sectie J - Financiële instellingen: Berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto 
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995 concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P.11/V1 P.11/P.52

s 
P.12 P.11/V2 Totaal P.1 P.2/A1 P.2/P.52

u 
P.2/A2 Totaal P.2 B.1g D.1 D.29 D.39 B.2g 

               
 
Sector S.12 
Bedrag 26 911,8 0 380,4 0 27 292,2 13 361,5 0 0 13 361,5 13 

930,7 
8 283,8 337,4 57,1 5 366,6

      
Sector S.14      
Bedrag 836,1 0 0 0 836,1 458,0 0 0 458,0 378,1 28,5 0 0 349,6
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3.16.3.  Financiële instellingen (SUT 65A2) 
 
De specifieke berekeningsmethodes voor de productie P.11 worden beschreven overeenkomstig de 
verschillende categorieën van NACE 65.  In de nationale rekeningen van België zijn de toegevoegde 
waarden van NACE-BEL 65.11, 65.12 en 65.2 respectievelijk gelijk aan die van de subsectoren S.121, 
S.122 en S.123.  De nieuwe methode voor de berekening en toerekening van de IGDFI worden 
voorgesteld in hoofdstuk 9. 
 
De output voor eigen finaal gebruik (P.12) van NACE 65 in zijn geheel bestaat uit productie van 
software voor eigen rekening.  De waarde van deze productie (P.12) wordt door de verantwoordelijke 
voor de investeringen berekend voor NACE 65 in zijn geheel, en wordt over de subsectoren S.121, 
S.122 en S.123 (zie 5.11) verdeeld naar verhouding van de productie. 
 

3.16.3.1.  Centrale banken (NACE 65.11)  
 
VERTROUWELIJK 
 
NACE-BEL 65.11 is beperkt tot de Nationale Bank van België.  De waarden van de marktouput en het 
intermediair verbruik worden berekend aan de hand van de gegevens van het jaarverslag van de Bank 
en van gedetailleerde informatie afkomstig van het Departement Beheerscontrole. 
 
3.16.3.1.1.  Output 
 
Krachtens de Verordening van de Raad Nr. 448/98 die het principe van toerekening van de IGDFI 
invoert, wordt de centrale bank niet in aanmerking genomen bij de berekening van de IGDFI, en dient 
haar productie te worden gemeten als de som van de kosten. De productie P.1 van de Nationale Bank 
wordt bijgevolg als volgt berekend: P.2 + D.1 + K.1 + D.29 - D.39. Hieruit volgt dat het 
exploitatieoverschot nihil is. 
 
De productie P.11 omvat enerzijds een productie van marktdiensten (diensten van de Balanscentrale, 
Currency centers, ...) evenals een productie van niet rechtstreeks gefactureerde diensten (de Nationale 
Bank is de bank der banken). Er wordt van uitgegaan dat deze diensten volledig worden verbruikt door 
de kredietinstellingen (S.122). Daarom worden ze volledig opgenomen in het intermediair verbruik 
van de kredietinstellingen.  Ze worden berekend als het verschil tussen (P.2 + D.1 +K.1 + D.29 - D.39) 
en het bedrag van de productie van marktdiensten en software geproduceerd voor eigen rekening. 
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 VERTROUWELIJK 
 

 Bronnen (miljoenen euro's) 

Productie =   ontvangen commissies jaarverslag           4,7 
 + recuperaties bij derden jaarverslag         59,8 
 + software geproduceerd voor eigen rekening berekening           5,0 
 + productie van niet-gefactureerde diensten berekening       202,1 
        271,6 

 
 VERTROUWELIJK 

 
Productie van niet rechtstreeks gefactureerde 
diensten 

Bronnen (miljoenen euro's) 

 totaal van intermediair verbruik P.2 onderstaande tabel          50,6 
        + bezoldigingen D.1 detailinfo        183,8  
        + verbruik van vaste activa K.1 verantwoordelijke 

investeringen 
         29,8 

        + niet-productgebonden belastingen op 
productie D.29 

detailinfo            7,4 

        - niet-productgebonden subsidies D.39 detailinfo            0,0 
              - P.11 marktdiensten jaarverslag          64,5 
              - P.12 software  verantwoordelijke 

investeringen            5,0 

         202,1 

 
3.16.3.1.2.  Intermediair verbruik 

 
De jaarverslaggegevens i.v.m. de overige algemene kosten dienen gecorrigeerd te worden om in 
overeenstemming te zijn met de voorschriften van het ESR 1995.  
 
1. Volgens het ESR 1995 maakt de betaling van kijk- en luistergeld deel uit van het intermediair 

verbruik. 
2. Vermits het intermediair verbruik tegen aankoopprijzen moet geregistreerd worden, dient de niet-

aftrekbare BTW inbegrepen te worden. Vermits enkel een globaal bedrag voor niet-aftrekbare 
BTW beschikbaar is dat zowel betrekking heeft op investeringen als op intermediair verbruik, 
wordt het gedeelte dat betrekking heeft op deze laatste component proportioneel bepaald. 

3. De vergoedingen van regeringscommissaris, censoren, regenten en het directiecomité, die in het 
jaarverslag als bezoldigingen en sociale lasten worden geboekt, dienen inbegrepen te worden in 
het intermediair verbruik. 

4. Het gedeelte van de verzekeringspremies dat geen betrekking heeft op de levering van 
verzekeringsdiensten wordt geraamd aan de hand van informatie van de sectorverantwoordelijke 
voor de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen. 
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  VERTROUWELIJK 

 

 Bronnen (miljoenen euro's) 

Algemene kosten: overige kosten  jaarverslag          49,7 
 + extra kosten in andere rekeningen (niet-

aftrekbare BTW en vergoeding 
regeringscommissaris, censoren, regenten en 
directiecomité, ...)  

detailinfo + 
berekening 

           3,2 

 - boeten en giften detailinfo         - 2,1 
 - correctie verzekeringen berekening          -0,2 
           50,6 

 

3.16.3.2.  Kredietinstellingen (NACE-BEL 65.12) 
 

In artikel 1 van de Wet op het Statuut en het toezicht op de kredietinstellingen, wordt kredietinstelling 
gedefinieerd als elke Belgische of buitenlandse onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit het 
ontvangen van deposito's en andere terugbetaalbare financiële middelen en het toestaan van kredieten 
voor eigen rekening. Deze ondernemingen staan onder toezicht van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en zijn verplicht periodiek staten neer te leggen bij de 
Nationale Bank van België. Deze exhaustieve informatie wordt gebruikt als basis voor de berekening 
van de ESR 1995-variabelen. Er dienen enkele correcties aangebracht te worden ten einde de inhoud 
van de variabelen in overeenstemming te brengen met de definities van het ESR 1995; dit gebeurt op 
basis van bijkomende informatie die via de structuurenquête bij de kredietinstellingen wordt 
ingezameld. 

 
3.16.3.2.1. Output 
 

   Bronnen (miljoenen euro's) 
Output =   Soortgelijke opbrengsten als renteopbrengsten ESE 258,3 
 + ontvangen provisies wegens verstrekte financiële 

diensten 
Schema A 3 520,8 

 
 + ontvangen vergoedingen voor andere activiteiten dan 

het leveren van financiële diensten 
ESE 132,4 

 + marges gerealiseerd bij de verkoop van edele metalen 
en deviezen aan de cliënteel 

ESE 509,9 

 + deelname van het personeel in kosten van sociale 
aard 

ESE 14,6 
 

 + van cliënten gerecupereerde kosten ESE 80,1 
 + van verbonden ondernemingen gerecupereerde kosten ESE 50,9 
 + andere ESE 268,9 
 +  productie van software voor eigen gebruik berekeningen 209,3 
 + IGDFI berekeningen 6 974,1 
    12 019,3 
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1. De bedragen hebben betrekking op de resultaten van alle kredietinstellingen die actief waren 
gedurende het beschouwde jaar (zelfs indien zij dit maar voor een gedeelte van het jaar waren). 
De resultatenrekeningen van het schema A worden gerapporteerd op vennootschappelijke basis, 
d.w.z. dat zij de resultaten van de buitenlandse bijkantoren van de Belgische kredietinstellingen 
omvatten. Om de resultaten die betrekking hebben op de activiteiten in het buitenland te bepalen, 
maken we voor alle posten gebruik van de ratio van de in het buitenland betaalde 
personeelskosten op het totaal van de personeelskosten. De informatie met betrekking tot de in 
het buitenland betaalde personeelskosten is afkomstig van de structuurenquête.  

 
2. De marges gerealiseerd bij de verkoop van edele metalen en deviezen aan de cliënteel zouden 

idealiter geen wisselkoersresultaten mogen omvatten. Onderstaande berekeningswijze geeft een 
goede benadering van de waarde van de marges. 

 
  Bronnen (miljoenen euro's) 

 Positieve saldi resulterend uit de verkoop van edele 
metalen aan cliënten 

ESE 134,1 

- negatieve saldi resulterend uit de verkoop van edele 
metalen aan cliënten 

ESE - 133,7 

+ positieve saldi resulterend uit de verkoop van 
deviezen aan cliënten 

ESE 573,9 

- negatieve saldi resulterend uit de verkoop van 
deviezen aan cliënten 

ESE  - 64,4 
 

   509,9 
 

 
3. De waarde van de software geproduceerd voor eigen gebruik wordt berekend door de 

verantwoordelijke van de investeringen. 
4. De productie van IGDFI wordt berekend volgens de nieuwe methodologie beschreven in bijlage. 
 
3.16.3.2.2. Intermediair verbruik 

 
In de resultatenrekeningen van de kredietinstellingen van het schema A vinden we enkele rubrieken 
terug die, mits een aantal correcties, het intermediair verbruik volgens het ESR 1995 vormen. De 
correcties worden berekend op basis van de resultaten van de structuurenquête bij de 
kredietinstellingen.  
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   Bronnen (miljoenen euro's) 
Intermediair verbruik =  Betaalde provisies wegens betrokken financiële 

diensten schema A 1 590,9 
 + andere bedrijfskosten schema A 3 382,6 
 - huurlasten terreinen ESE -  1,1 
 - gedeelte premies schadeverzekeringen dat geen 

betrekking heeft op geleverde diensten berekeningen - 34,2 
 - uitgaven computersoftware (geboekt in lopende aankopen) ESE - 39,4 
 - giften ESE - 1,2 
 - bijdragen depositobeschermingsregeling BDFI - 38,0 
 - in rekening 'andere bedrijfskosten' geboekte 

gerealiseerde minderwaarden ESE - 6,8 
 - in rekening 'andere bedrijfskosten' geboekte 

waardeverminderingen ESE - 0,2 
 - verlies als gevolg van fraude of diefstal ESE - 20,3 
 - bedrijfsbelastingen schema A - 349,8 
 + bezoldigingen bestuurders ESE 73,4 
 + tantièmes schema A 2,3 
 + soortgelijke kosten als rentekosten berekeningen 68,4 
 + niet-aftrekbare BTW ESE 192,2 
 + bemiddelingsdiensten van de Nationale Bank NACE 65.11 202,1 
 + IGDFI in intermediair verbruik IGDFI 0,0 
Totaal    5 020,9 

 

1. Zoals voor de opbrengstenrekeningen van de kredietinstellingen moeten ook de kostenrekeningen 
op vennootschappelijke basis eerst naar territoriale resultaten worden omgerekend op basis van de 
ratio personeelskosten in het buitenland in het totaal van de personeelskosten. Deze ratio wordt 
echter niet op alle kosten toegepast; er zijn enkele kosten die alleen op België betrekking hebben, 
m.n. de bijdragen die in het kader van de depositobeschermingsregeling worden gemaakt, de 
bijdragen aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en de niet-
aftrekbare BTW. 

2. Huur van terreinen: deze uitgaven moeten in de rekeningen geboekt worden als inkomens uit 
vermogen aan de bestedingszijde. Het bedrag wordt geraamd aan de hand van de resultaten van 
de structuurenquête.  

3. Gedeelte van de schadeverzekeringspremies dat geen vergoeding voor een dienst is. Enkel het 
gedeelte van de schadeverzekeringspremies dat een vergoeding voor de verzekeringsdienst is, 
mag geboekt worden in het intermediair verbruik. De verantwoordelijke voor de subsector van de 
verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen berekent het percentage van de 
verzekeringspremie dat geen betrekking heeft op de levering van de dienst. 

4. Giften: deze uitgaven mogen volgens het ESR 1995 geen deel uitmaken van het intermediair 
verbruik. Ze worden geraamd op basis van de resultaten van de structuurenquête bij de 
kredietinstellingen. 
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5. Bijdragen van de kredietinstellingen in het kader van de depositobeschermingsregeling. Deze 
uitgaven maken geen deel uit van het intermediair verbruik. Het bedrag is afkomstig uit het 
jaarverslag van het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten (BDFI). 

6. Niet-aftrekbare BTW: de intermediaire consumptie moet gewaardeerd worden tegen 
aanschaffingsprijzen, voor de kredietinstellingen is dit dus inclusief de niet-aftrekbare BTW. Het 
bedrag wordt geraamd aan de hand van de resultaten van de structuurenquête.  De resultaten van 
de enquête omvatten het geheel van de niet-aftrekbare btw op de aankopen van goederen en 
diensten en op de investeringsgoederen.  Enkel het gedeelte van de niet-aftrekbare btw dat 
overeenstemt met het intermediair verbruik wordt in aanmerking genomen in het intermediair 
verbruik.  Het gedeelte van de niet-aftrekbare btw op de investeringen wordt toegerekend aan de 
investeringsbedragen. 

7. Een bedrag aan IGDFI kan worden geregistreerd als intermediair verbruik van de 
kredietinstellingen. Het betreft in dat geval een invoer van IGDFI. 

 

3.16.3.3. Overige financiële instellingen (NACE 65.2) 
 

Gezien de verscheidenheid aan financiële activiteiten in deze NACE-groep en vermits de 
beschikbare informatie sterk kan verschillen naargelang de activiteit, worden de berekeningen van de 
output en het intermediair verbruik per NACE 5-digit uitgevoerd voor zover er voldoende 
gedetailleerde jaarrekeningeninformatie beschikbaar is. Voor de beursvennootschappen (NACE-BEL 
65.233) en de instellingen voor collectieve belegging (NACE-BEL 65.235) is exhaustieve informatie 
met betrekking tot hun jaarrekeningen beschikbaar via hun controleorgaan, de CBFA. Het grootste 
gedeelte van de ondernemingen met een activiteit gerangschikt in de NACE-BEL subklassen 65.210, 
65.221, 65.222, 65.223, 65.231, 65.234 en 65.236, legt jaarrekeningen neer bij de Balanscentrale van 
de Nationale Bank van België. Een aantal ondernemingen in deze NACE-BEL subklassen die geen 
jaarrekeningen neerleggen bij de Balanscentrale, publiceren wel een jaarverslag. En tenslotte zijn er 
ook nog ondernemingen waarvoor enkel informatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met 
betrekking tot de beloning van de werknemers beschikbaar is.  
 
De productie van IGDFI door de overige financiële instellingen wordt globaal berekend voor het 
geheel van de subsector S.123 door de verantwoordelijke voor IGDFI, evenals het intermediair 
verbruik van IGDFI.  De sector S.123 dekt het geheel van de NACE 65.2.  Binnen deze sector 
produceren bepaalde categorieën van ondernemingen geen IGDFI, te weten de financiële holdings 
(NACE-BEL 65.231), de beursvennootschappen (NACE-BEL 65.233) en de instellingen voor 
collectieve belegging (NACE-BEL 65.235). 
 
Zoals we reeds hebben vermeld, wordt het bedrag van de productie van software voor eigen rekening 
P.12 berekend door de verantwoordelijke voor de investeringen voor het geheel van de sector S.123. 
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 (miljoenen euro's) 

    Productie van IGDFI door S.123            594,7 
    Productie P.12             57,5 
    Intermediair verbruik van IGDFI voor S.123             89,9 

 
3.16.3.3.1.  Beursvennootschappen (NACE-BEL 65.233) 

 
Ondernemingen die actief zijn als beursvennootschap dienen hiervoor een vergunning van de CBFA 
te beschikken. Periodiek dienen zij gedetailleerde balans- en resultatenrekeningen aan deze instantie 
door te geven. Op basis van de informatie van de CBFA worden de waarden van output en 
intermediair verbruik berekend. 

 
3.16.3.3.1.1. Output  
 
De waarde van de output wordt als volgt berekend: 

 
    (miljoenen euro's) 

Output =  Courtages CBFA 64,6 
 + Commissies CBFA 19,7 
 + Bewaarlonen CBFA 5,7 
 + Andere opbrengsten CBFA 34,9 
 + Commissies op vreemde valuta's en edele metalen CBFA 1,3 
 + Nettoresultaten op posities in vreemde valuta's en edele 

metalen 
CBFA 1,7 

 + Andere bedrijfsopbrengsten CBFA 21,0 
 - exploitatiesubsidies Balanscentrale - 0 
    148,9 

 
1. De rubriek nettoresultaten op posities in vreemde valuta's en edele metalen omvat, naast de 

handelsmarges op de verkochte vreemde valuta's en edele metalen, ook waarderingsverschillen, 
die in principe niet in de waarde van de output mogen meegerekend worden. We beschikken 
echter niet over de nodige informatie om een correctie te kunnen maken. 

2. De exploitatiesubsidies mogen niet in de waarde van de output zijn inbegrepen. Hun waarde kan 
worden vastgesteld op basis van de schema's die de beurvennootschappen indienen bij de 
Balanscentrale van de Nationale Bank. 
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3.16.3.3.1.2.  Intermediair verbruik 
 

De waarde van het intermediair verbruik wordt als volgt uit de gegevens van de CBFA berekend: 
 

    
(miljoenen euro's) 

Intermediair verbruik =  diensten en diverse goederen CBFA 228,2 
 - bijdragen aan het Berschemingsfonds voor 

Deposito's en Financiële Instrumenten 
BDFI -1,5 

 - gedeelte van de schadeverzekeringspremies dat 
geen betrekking heeft op een dienstlevering 

ESE -1,1 

 - giften ESE -0,1 
 - software ESE -1,9 
    223,6 

 
1. De bijdragen aan het Berschemingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten worden niet 

als intermediair verbruik beschouwd. Het bedrag kan teruggevonden worden in het jaarverslag 
van het Berschemingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten. 

2. Het totaal van de betaalde schadeverzekeringspremies wordt bepaald aan de hand van de 
resultaten van de structuurenquête. Het percentage van deze premies dat geen betrekking heeft op 
diensten wordt berekend door de sectorverantwoordelijke voor de verzekeringsinstellingen en de 
pensioenfondsen. 

3. Het bedrag van de giften wordt bepaald op basis van de resultaten van de structuurenquête. 
4. Het bedrag uitgegeven aan software wordt geraamd op basis van de resultaten van de 

structuurenquête. 
 

3.16.3.3.2. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) (NACE-BEL 65.235) 
 

In België worden de instellingen voor collectieve belegging gecontroleerd door de CBFA.  Ze 
omvatten alle beleggingsinstellingen, ongeacht of ze een veranderlijk of een vast aantal deelbewijzen 
aanhouden, en ongeacht of ze bestaan in contractuele vorm (beleggingsfonds beheerd door een 
beheersmaatschappij) of in statutaire vorm (beleggingsvennootschap: BEVEK voor een 
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal of BEVAK voor een beleggingsvennootschap met 
vast kapitaal). 
 
In de NACE 65.235 dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de ICB's in vorderingen en de 
beleggingsvennootschappen in vastgoed (vastgoedBEVAK) van de overige ICB's.  Voor deze 
categorieën is de berekeningsmethode gebaseerd op de bij de Balanscentrale neergelegde 
jaarrekeningen. 
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3.16.3.3.2.1. Monetaire en niet-monetaire ICB's  
 
Voor het opstellen van de sectorrekeningen moeten we een onderscheid maken tussen monetaire en 
niet-monetaire ICB's. De monetaire ICB's behoren immers tot de subsector van de overige monetaire 
financiële instellingen (S.122), terwijl de niet-monetaire ICB's deel uitmaken van de subsector van de 
overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.123). De 
basisgegevens voor de berekening van de output en het intermediair verbruik van de monetaire en niet-
monetaire ICB's zijn afkomstig van de CBFA en zijn beschikbaar per ICB-compartiment, zodat de 
monetaire ICB's rechtstreeks kunnen worden onderscheiden van de niet-monetaire ICB's. 
 
Output  

 
 (miljoenen euro's) Bronnen Monetaire 

ICB's 
Niet-monetaire 

ICB's 
Totaal 

 Door de beleggingsinstellingen ontvangen 
commissies 

CBFA 0 70,9 70,9 

+ werkingskosten die niet worden gedekt 
door de ontvangen commissies 

CBFA 7,9 741,6 749,5 

   7,9 812,5 820,4 
 

1. De output wordt berekend als de som van de inkomende vergoedingen, de uitgaande lasten en 
de overige opbrengsten. Hij houdt enkel rekening met de door het beleggingsfonds ontvangen 
commissies, en niet met de commissies ontvangen door de agenten die de deelbewijzen 
verhandelen voor rekening van de ICB's. 

2. Een output wordt toegerekend die overeenstemt met de niet door de ontvangen commissies 
gedekte werkingskosten. De ICB's worden immers beschouwd als zuivere financiële 
intermediairs die geen enkel financieringsvermogen hebben. De door de ICB's ontvangen 
inkomens uit beleggingen worden beschouwd als zijnde volledig gestort aan de houders van 
deelbewijzen. De niet door de commissies gedekte werkingskosten (toegerekende output) 
worden bijgevolg niet rechtstreeks geboekt bij de cliënteel, maar worden afgetrokken van het 
bedrag van de geherinvesteerde inkomens. 

 
Intermediair verbruik  

 

 
(miljoenen euro's) Bronnen Monetaire ICB's Niet-monetaire ICB's Totaal 

 transactiekosten CBFA 0,0 111,6 111,6 
+ financiële lasten CBFA 0,0 1,7 1,7 
+ aan de beheerders gestorte commissies CBFA 5,7 561,2 566,9 
+ administratieve kosten CBFA 0,6 45,6 46,2 
+ overige kosten CBFA 0,4 33,8 34,2 
-  jaarlijkse heffing op de ICB's S.13 - 2,4 -101,5 -103,9 
 Intermediair verbruik  4,3 652,4 656,7 

 

 



161. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

1. Het intermediair verbruik wordt berekend als de som van de transactiekosten, de financiële 
lasten, de aan de beheerders van de ICB's gestorte commissies, de administratieve kosten en 
de overige kosten. 

2. Het bedrag van de jaarlijkse heffing op de ICB's wordt meegedeeld door de verantwoordelijke 
voor de overheid (sector S.13) en wordt afgetrokken van het bedrag van het intermediair 
verbruik. De verdeling van de heffing tussen de monetaire ICB's en de niet-monetaire ICB's 
gebeurt naar verhouding van hun respectieve deelbewijzen. 

 
3.16.3.3.2.2. Vastgoedbevaks en ICB's in vorderingen 
 
Er is bij de CBFA geen enkele informatie beschikbaar met betrekking tot de vastgoedbevaks en de 
ICB's in vorderingen. Voor deze beleggingsinstellingen worden de output en het intermediair verbruik 
berekend op basis van de bij de Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen. 
 
Output 
 

 Bronnen (miljoenen euro's) 

Omzet Balanscentrale         374,9 

          + overige opbrengsten Balanscentrale          20,7 

TOTAAL         395,6 

 
Intermediair verbruik 

 

 Bronnen (miljoenen euro's) 

      Diverse goederen en diensten Balanscentrale           113,6 

                      + overige kosten Balanscentrale             25,6 

                       - belastingen en heffingen Balanscentrale             22,7 

     TOTAAL            116,5 

 
3.16.3.3.3.  Ondernemingen van de NACE-BEL-subklassen 65.210, 65.221, 65.222, 65.223, 65.231 

en 65.236 waarvoor schema's van de Balanscentrale beschikbaar zijn 
 
De schema's van de Balanscentrale worden gebruikt voor de berekening van de output en het 
intermediair verbruik voor de ondernemingen waarvan de activiteiten behoren tot de volgende NACE-
BEL-subklassen: 
 
• NACE-BEL 65.210: financiële leasing 
• NACE-BEL 65.221: verlenen van verbruikskredieten 
• NACE-BEL 65.222: andere kredietverlening 
• NACE-BEL 65.223: factoringondernemingen 
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• NACE-BEL 65.231: financiële holdings 
• NACE-BEL 65.236: overige financiële intermediairs 

 
Voor de berekening van de waarden van output en intermediair verbruik moeten we in de eerste plaats 
de ondernemingen die activiteiten uitvoeren die tot een van de hierboven vernoemde activiteiten 
behoren identificeren, waarna de gegevens van deze ondernemingen van de Balanscentrale per 
activiteit kunnen worden geglobaliseerd. Vermits de posten van de schema's van de Balanscentrale 
niet volledig beantwoorden aan de definities van het ESR 1995 moeten er daarna enkele correcties 
worden aangebracht. 
 
De activiteiten van de NACE-BEL-subklassen 65.210, 65.221 en 65.222 zijn onderworpen aan een 
controle door toezichthoudende organen. In toepassing van het Koninklijk Besluit nr.55 van 10 
november 1967 is er voor het verlenen van financiële leasingkredieten voor uitrustingsgoederen voor 
professionele doeleinden een toelating door het Ministerie van Economische Zaken nodig. Op basis 
van de lijst van het Ministerie van Economische Zaken worden de ondernemingen met als 
hoofdactiviteit financiële leasing geïdentificeerd. Ingevolge de Wet van 12 juni 1991 moeten alle 
ondernemingen die consumentenkredieten toestaan [verkopen op afbetaling, leningen op afbetaling 
(incl. persoonlijke leningen), financieringshuur en kredietopeningen, vnl. met gebruik van betaal- of 
legitimatiekaarten], door het Ministerie van Economische Zaken erkend worden. De in het Staatsblad 
gepubliceerde lijsten worden aangewend voor het identificeren van de ondernemingen die in de 
NACE-BEL-subklasse 65.221 moeten opgenomen worden. De CBFA stelt een lijst op van alle 
ondernemingen die hypothecaire kredieten mogen toestaan. Alle ondernemingen die na eliminatie van 
de kredietinstellingen en de verzekeringsmaatschappijen overblijven, worden opgenomen in de 
NACE-BEL-subklasse 65.222. Deze subklasse omvat echter ook nog verleners van andere kredieten, 
deze werden geïdentificeerd aan de hand van de activiteitencodes die door de Balanscentrale werden 
toegekend. 
 
Voor de andere activiteiten werden de eenheden geïdentificeerd aan de hand van het DBRIS-
ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 
 
3.16.3.3.3.1. Output (P.11) 
 
Voor de berekening van output (exclusief IGDFI) wordt vertrokken van de post "Bedrijfsopbrengsten" 
van de schema's van de Balanscentrale. In tegenstelling met de volledige schema's worden in de 
verkorte schema's de bedrijfsopbrengsten niet afzonderlijk vermeld. In sommige gevallen wordt de 
omzet vermeld. Voor de ondernemingen waarvoor dit het geval is wordt de verhouding 
bedrijfsopbrengsten / omzet berekend uit de volledige schema's gebruikt voor het ramen van de 
bedrijfsopbrengsten van deze ondernemingen. Indien de omzet niet beschikbaar is wordt gebruik 
gemaakt van de ratio bedrijfsopbrengsten / brutomarge van de volledige schema's voor het schatten 
van de waarde van bedrijfsopbrengsten van de betrokken vennootschappen. 
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De post "Bedrijfsopbrengsten" beantwoordt niet volledig aan de definities van het ESR 1995; er 
moeten een aantal correcties worden aangebracht. De onderstaande tabel geeft per NACE-BEL-
subklasse de aangebrachte correcties weer. De correcties die op basis van de structuurenquête werden 
berekend worden voor het geheel van de ondernemingen actief in deze activiteitengroep (NACE-
BEL 65.2 met uitzondering van 65.233) bepaald en niet afzonderlijk per subklasse. De aangebrachte 
correcties zijn immers niet gebonden aan specifieke activiteiten en op deze manier wordt een betere 
representativiteit bekomen. 
 

    (miljoenen euro's)  65.210 65.221 65.222 65.223 65.231 65.236 Totaal 
 Bedrijfsopbrengsten BC 2 307,8 361,8 248,4 69,6 209,7 26,8 3 224,1 
- Handelsgoederen BC - 1 692,7 - 0,4 - 67,0 - 0,1 - 0,0 - 10,2 - 1 770,4 
- Exploitatiesubsidies BC - 0,0 - 0,0 - 0,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,5 
- Opbrengsten van het 

verhuren van terreinen 
ESE - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

- Ontvangen 
schadevergoedingen 

ESE  -0,9 - 0,4 -0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,1 - 2,1 

- In omzet geboekte rente berekening - 16,6 - 100,8 - 63,6 - 13,8 - 0,0 - 0,0 - 194,8 
 Output (excl. IGDFI) 597,6 260,2 117,0 55,6 209,4 16,5 1 256,3 

 

 

1. Opbrengsten van het verhuren van terreinen: de resultaten van de structuurenquête bij de overige 
financiële intermediairs tonen aan dat deze opbrengsten verwaarloosbaar zijn. 

2. Schadevergoedingen ontvangen uit schadeverzekeringen: er wordt een raming gemaakt van de 
schadevergoedingen ontvangen uit schadeverzekeringen op basis van de resultaten van de 
structuurenquête bij de overige financiële intermediairs. 

3. Exploitatiesubsidies: de exploitatiesubsidies moeten opgenomen worden bij de niet-
productgebonden subsidies op productie en mogen niet meegeteld worden in de waarde van de 
output. In de volledige schema's wordt in de bijlagen het bedrag van de exploitatiesubsidies 
vermeld. De ontbrekende informatie voor de verkorte schema's wordt bijgeschat op basis van de 
gegevens voor de volledige schema's. 

4. Handelsgoederen: in de waarde van de output mogen enkel de marges op de verkoop van 
goederen die aangekocht werden met het oog op de wederverkoop opgenomen worden. De 
marges worden berekend door van de verkopen van deze goederen geboekt in de omzet de prijs 
van de aangekochte goederen af te trekken. Deze waarde wordt benaderd door het bedrag dat 
geboekt wordt in de rekening handelsgoederen, grond- en hulpstoffen van het schema van de 
Balanscentrale. We nemen hierbij aan dat het in deze rekening geboekte bedrag voor de grond- en 
hulpstoffen verwaarloosbaar is bij de activiteiten van overige financiële intermediairs. 
De post "Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" is enkel beschikbaar voor de volledige 
schema's. In de verkorte schema's ontbreekt deze informatie. De waarde van deze post wordt 
bijgeschat door van de waarde van de hierboven geraamde bedrijfsopbrengsten de aangegeven 
brutomarge af te trekken. Dit verschil omvat naast de "handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" 
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ook de waarde van de diensten en diverse goederen. Op basis van gegevens van de volledige 
schema's wordt het aandeel van de "handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" in het totaal van 
"handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" en "diensten en diverse goederen" berekend. Het 
gevonden percentage wordt toegepast op het hierboven bepaalde verschil. 
Voor de activiteiten van financiële intermediairs zijn de bedragen voor de handelsgoederen het 
belangrijkst voor de financiële leasing en de overige financiële intermediairs. De 
leasingondernemingen moeten de waarde van de goederen die geleast zullen worden in de 
aankopen van handelsgoederen (rekening 604) boeken op het ogenblik van hun verwerving. Bij 
afsluiting van het leasingcontract wordt de waarde van het goed geboekt in de omzet (rekening 
70) en verwerft de leasinggever een vordering op de klant voor hetzelfde bedrag. Op dit moment 
heeft de leasingonderneming nog geen productie verwezenlijkt vermits de intrestlasten pas later 
door de klant zullen worden betaald. 
Met het oog op een correcte boeking van de waarde van de output van de leasingondernemingen 
moet de waarde van de verworven leasinggoederen (geboekt in de aankopen van 
handelsgoederen) dus van de omzet worden afgetrokken.  

5. Rente opgenomen in de omzet: de financiële leasingondernemingen, de verstrekkers van 
verbruiks- en andere kredieten en de factoringondernemingen mogen renteopbrengsten zowel in 
hun omzet als in de post "financiële opbrengsten van vlottende activa" boeken. Om de rente die in 
de omzet geboekt wordt te bepalen, berekenen we de rente en dividenden die "theoretisch" gezien 
op de vlottende activa (kredieten en geldbeleggingen) zouden moeten ontvangen worden en 
vergelijken we dit bedrag met wat uiteindelijk in de post "Financiële opbrengsten van vlottende 
activa" geboekt wordt. Het theoretische inkomen uit vermogen van de vlottende activa wordt 
berekend door op de uitstaande bedragen de gepaste rentevoeten en rendementen toe te passen. 
We onderscheiden voor deze berekeningen drie groepen van vlottende activa die inkomens uit 
vermogen genereren: de verleende kredieten, de geldbeleggingen die rente genereren en de 
geldbeleggingen die dividenden genereren. 

 
We geven hieronder een overzicht van de gevolgde werkwijze voor elk van de activiteiten. 
 
a) Berekening van de ontvangen rente op kredieten 
 
Het uitstaande bedrag aan kredieten wordt voor de financiële leasingondernemingen, de verleners van 
verbruikskredieten en de overige kredietverstrekkers bepaald aan de hand van de vorderingen op meer 
dan 1 jaar en op ten hoogste 1 jaar zoals ze uit de balansgegevens van de Balanscentrale van de 
Nationale Bank van België kunnen afgeleid worden. Voor de factoringondernemingen wordt als 
uitstaande bedrag het gemiddelde uitstaande bedrag van de handelvorderingen verminderd met het 
gemiddelde bedrag van de handelsschulden (dit is een raming van de voorschotten die door deze 
ondernemingen aan hun cliënteel werden toegestaan).  
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Om de rentestromen te bepalen worden dan gepaste rentevoeten toegepast op de uitstaande bedragen. 
Voor de financiële leasingkredieten wordt de rente op leasingkredieten toegestaan door de 
kredietinstellingen gebruikt, voor de verbruikskredieten en de hypothecaire kredieten gebruiken we 
eveneens de overeenstemmende rentevoet van de kredietinstellingen. Voor de factoringondernemingen 
is het erg moeilijk om een gemiddelde rentevoet te nemen voor het ramen van de rentestromen omdat 
er geen toepasselijke rentevoeten worden gepubliceerd. De ramingsmethode werd opgesteld na 
contacten met de Belgische Vereniging van Factoringondernemingen. Voor de "kleine" klanten wordt 
door de factoringondernemingen een rentevoet toegepast die vergelijkbaar is met deze voor het 
kaskrediet toegestaan door de kredietinstellingen; voor de middelgrote en grote klanten moet een 
rentevoet bepaald worden op basis van de BIBOR plus een marge. Bij gebrek aan gedetailleerde 
informatie berekenen wij de rentevoet als het gemiddelde van het kaskrediet aangeboden door de 
kredietinstellingen en de BIBOR op 3 maanden. Waarschijnlijk wordt op deze manier de ontvangen 
rente overschat. 
 
b) Berekening van de ontvangen rente op geldbeleggingen 
 
Geldbeleggingen maken eveneens deel uit van de vlottende activa. Sommige geldbeleggingen zijn 
rentegenererend terwijl andere dividenden genereren. Het aandeel van de rentegenererende 
geldbeleggingen in het totaal wordt bepaald aan de hand van gedetailleerde gegevens in de bijlage aan 
het volledige schema van de Balanscentrale. Het gevonden percentage wordt toegepast op het totaal 
aan uitstaande bedragen aan geldbeleggingen voor de betreffende NACE-subklasse. Als rentevoet 
wordt de gemiddelde rente voor dat jaar voor termijndeposito's op 3 maanden gebruikt.  
 
c) Berekening van de ontvangen dividenden op geldbeleggingen 
 
De rest van de geldbeleggingen zijn dividendgenererend. Om een raming van het rendement te maken 
wordt het gemiddelde rendement van de financiële vaste activa (voornamelijk deelnemingen) voor een 
NACE-subklasse berekend. 
 
Uit de bovenstaande berekeningen kunnen we het totaal van de ontvangen inkomens uit vlottende 
activa bepalen, we vergelijken dit totaal met de in de jaarrekeningen geboekte inkomsten uit vlottende 
activa en nemen aan dat het verschil in de omzet wordt geboekt. 
 

Voorbeeld: 
 financiële leasing  

 theoretisch bedrag aan inkomsten ontvangen uit vermogen: 
⇒ rente ontvangen op leasingkredieten: 
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♦ Uitstaand bedrag: het bedrag van de handelsvorderingen en overige 
vorderingen72 (>1 jaar en <= 1 jaar) op 31/12/2003 (het zou beter zijn een 
gemiddelde over de toestand einde 2002 en 2003 te nemen, maar we 
beschikken niet over gegevens met betrekking tot de toestand einde 2002 voor 
alle ondernemingen waarvoor we informatie over einde 2003 hebben); het 
bedrag is waarschijnlijk een beetje overschat (enerzijds omdat er ook 
vorderingen zijn die geen leasingkredieten zijn en anderzijds omdat we de 
toestand op 31/12/2003 gebruiken en niet het gemiddelde).  

♦ Rentevoet: de gemiddelde rentevoet op leasingkredieten toegestaan door 
kredietinstellingen (gegevens schema A) 

♦ Berekeningen voor 2003: 
 (miljoenen euro's) 

uitstaande bedragen leasingkredieten 5 740,4
rentevoet 3,34 pct.
theoretische ontvangen rente op leasingkredieten 191,7

 
⇒ Rente ontvangen op geldbeleggingen 

♦ Uitstaande bedragen: op basis van de bijlagen aan de volledige schema's van de 
Balanscentrale kan het aandeel van de geldbeleggingen die rente genereren (t.t.z. 
de vastrentende effecten en de termijnrekeningen) in het totaal van de 
geldbeleggingen geraamd worden. Het verkregen percentage wordt toegepast op 
het totale bedrag voor de geldbeleggingen van volledige en verkorte schema's. 

♦ Rentevoet: rentevoet op termijndeposito's van 3 maanden 
♦ Berekeningen voor 2003: 

 (miljoenen euro's) 
uitstaand bedrag 19,8
rentevoet 2,9 pct.
theoretische rente op geldbeleggingen 0,6

 
⇒ Dividenden ontvangen op geldbeleggingen 

♦ Uitstaand bedrag: van het totaal van de geldbeleggingen worden de 
rentegenererende geldbeleggingen (hierboven bepaald) afgetrokken 

♦ Dividenden: de financiële vaste activa bestaan voor een groot gedeelte uit 
deelnemingen in het kapitaal van andere ondernemingen. De inkomsten uit 
financiële vaste activa bevatten bijgevolg voornamelijk dividenden. Een 
gemiddeld rendement wordt berekend door de inkomsten uit financiële vaste 
activa te delen door het uitstaande bedrag van deze activa. Deze raming is 
gebaseerd op een hypothese, maar het gaat om relatief onbelangrijke bedragen. 

 

                                                      
72 Normaliter zouden de ondernemingen die financiële leasing, verbruikskredieten en andere kredieten verstrekken hun 
kredieten moeten boeken in de rubriek "handelsvorderingen", maar in de praktijk registreren ze deze ook in de rubriek 
"overige vorderingen".  
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♦ Berekeningen voor 2003: 
 (miljoenen euro's) 

uitstaand bedrag 7,0
gemiddeld rendement op financiële vaste activa 3,36 pct.
theoretische dividenden op geldbeleggingen 0,2

 
 Het bedrag aan rente geboekt in de rekening van de omzet, kan bepaald worden door de 

theoretische inkomsten uit vermogen te vergelijken met de rubriek financiële opbrengsten 
van vlottende activa.  

 
♦ Berekeningen voor 2003: 

 (miljoenen euro's) 
theoretische rente op leasingkredieten 191,7
theoretische rente op geldbeleggingen 0,6
theoretische dividenden op geldbeleggingen 0,2
totale theoretische inkomsten uit vermogen op vlottende 
activa 192,5

in de rekeningen geboekte bedragen van inkomsten uit 
vlottende activa - 175,9

in de omzet geboekte rente op vlottende activa 16,6

 
3.16.3.3.3.2.  Intermediair verbruik 
 
De berekeningen van het intermediair verbruik gebeuren op basis van de posten "Diensten en diverse 
goederen" en "Andere bedrijfskosten" van de schema's van de Balanscentrale. De post "Diverse 
goederen en diensten" is enkel beschikbaar voor de volledige schema's. Voor de verkorte schema's 
wordt deze post per NACE-BEL-subklasse geraamd op basis van de resultaten van de volledige 
schema's. De post "andere bedrijfskosten" is beschikbaar voor zowel de volledige als de verkorte 
schema's. 

 

 (miljoenen euro's) 65.210 65.221 65.222 65.223 65.231 65.236 Totaal 
 Diensten en diverse goederen BC 208,1  193,4 57,2 17,2 110,6 10,4 596,9 
+ andere bedrijfskosten BC 21,3  38,9 2,4 14,7 2,1 6,4 85,8 
-
  

belastingen en taksen op de 
bedrijfsuitoefening 

BC - 3,0 - 3,2 - 0,6 - 0.5 - 0.9 0,0 - 8,2 

- gedeelte 
schadeverzekeringspremies dat 
geen vergoeding voor dienst is 

ESE+ 
berekening 

- 0,6 - 1,1 - 0,3 0,0 - 0,6 - 0,1 - 2,7 

- giften ESE 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,1 
- uitgaven voor software ESE - 1,0 - 1,9 - 0,5 - 0,3 - 0,9 - 0,1 - 4,7 
+ oprichtingskosten BC 0,0 0,1 0,1 0,0 3,1 0,0 3,3 

 Intermediair verbruik 
(excl. IGDFI) 

224,8 226,1 58,3 31,1 113,4 16,6 670,3 
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1. De bedrijfskosten omvatten het geheel van de betaalde premies voor schadeverzekeringen. 
Volgens het ESR 1995 mag het intermediair verbruik enkel dat gedeelte van de premies omvatten 
dat betrekking heeft op de vergoeding van een dienst. Uit de resultaten van de structuurenquête 
kunnen we het bedrag dat de financiële intermediairs aan premies betalen ramen. De 
sectorverantwoordelijke voor de subsector van de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 
berekent het percentage van de schadeverzekeringen dat geen betrekking heeft op de vergoeding 
van een dienst. Voor deze correctie gebruiken we dezelfde percentages voor alle overige financiële 
intermediairs. 

2. Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening: van de waarde van de andere bedrijfskosten 
moeten de belastingen en taksen worden afgetrokken. In bijlage VIII.F van de volledige schema's 
wordt het bedrag van deze onkostenpost gegeven. Voor de verkorte schema's ramen we de 
belastingen en taksen op basis van het aandeel van deze kosten in de andere bedrijfskosten voor de 
volledige schema's. 

3. Giften: de bedragen uitgegeven aan giften door de financiële intermediairs worden geraamd op 
basis van de resultaten van de structuurenquête. Het aandeel van deze kosten in de diverse 
goederen en diensten wordt berekend voor het geheel van de overige financiële intermediairs. 

4. Software: de uitgaven voor software moeten volgens het ESR 1995 als (bruto)investeringen 
worden geboekt. Op basis van de resultaten van de structuurenquête berekenen we het aandeel dat 
deze kosten hebben in het totaal van de post "Diverse goederen en diensten". 

5. Oprichtingskosten: in de jaarrekeningen worden de oprichtingskosten geactiveerd en vervolgens 
elk jaar afgeschreven. Volgens het ESR 1995 moeten deze kosten direct volledig ten laste van het 
jaar t worden genomen. In de bijlagen aan het volledige schema worden de uitgaven met 
betrekking tot oprichtingskosten gedetailleerd. Voor de verkorte schema's zijn enkel de begin- en 
eindtoestand van de balanspost oprichtingskosten gegeven. Op basis hiervan kunnen de 
oprichtingskosten gedaan in het lopende jaar geraamd worden. 

6. Er kan een intermediair verbruik van IGDFI bestaan. Zoals reeds eerder verduidelijkt, wordt de 
waarde van de verbruikte IGDFI globaal berekend voor het geheel van de NACE-BEL 65.2 die de 
sector S.123 vormt. Deze waarde kan niet worden onderverdeeld per sub-NACE.  Om die reden 
heeft het in de bovenstaande tabel opgenomen intermediair verbruik betrekking op het 
intermediair verbruik zonder IGDFI.  

 
3.16.3.3.4.  Ondernemingen geklasseerd in de NACE-BEL-subklassen 65.210, 65.221, 65.222, 

65.223, 65.231 en 65236 die geen jaarrekeningen neerleggen bij de Balanscentrale en die 
geen jaarverslag publiceren 

 
Voor de ondernemingen die geen jaarrekeningen neerleggen bij de Balanscentrale beschikken we over 
gegevens van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid betreffende het totaal van de betaalde lonen en 
de sociale bijdragen. Per subklasse van de NACE-BEL wordt de verhouding tussen de output en de 
lonen berekend, zodat de output van deze ondernemingen kan worden geraamd. Op dezelfde manier 
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kan aan de hand van de verhouding tussen de input en de lonen de input van deze ondernemingen 
worden geraamd. Voor het jaar 2003 werd een dergelijke raming niet uitgevoerd. 
 
 
3.16.4.  Verzekeringen (SUT 66A2) 
 
In de nationale rekeningen van België is de toegevoegde waarde van de categorie NACE 66 gelijk aan 
die van de sector S.125. 
 

3.16.4.1. Populatie van de bedrijfstak 
 
De populatie van de bedrijfstak bestaat uit de volgende eenheden: 
 
-  de verzekeringsmaatschappijen die zijn onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor het 

Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA); 
-  de herverzekeringsmaatschappijen (geen toezicht in België); 
-  de bijkantoren van verzekeringsmaatschappijen naar Europees recht (geen toezicht in België); 
-  de zelfstandige pensioenfondsen onder toezicht van de CBFA; 
-  de vrije en aanvullende verzekeringen voor geneeskundige verzorging, onder toezicht van de 

Controledienst van de ziekenfondsen; 
-  de Nationale Delcrederedienst (NDD); 
- het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten; 
-  het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) en het Belgisch Bureau van 

Autoverzekeraars (BBAV). 
Deze populatie is volledig. Ze wordt niet opgesteld aan de hand van het ondernemingsregister, maar 
wel aan de hand van de lijsten van de verschillende toezichthoudende instellingen. 
 

3.16.4.2. Informatiebronnen 
 
De samengevoegde jaarrekeningen van de verzekeringsmaatschappijen zijn de belangrijkste 
informatiebronnen. Die gegevens worden aangevuld met informatie uit de individuele jaarrekeningen 
en de jaarlijkse structuurenquête bij de verzekeringsmaatschappijen.  
Voor de bijkantoren van verzekeringsmaatschappijen naar Europees recht is de structuurenquête de 
enige informatiebron. Volgens het sinds 1994 ingevoerde "home country control"-principe zijn die 
instellingen immers niet aan de Belgische boekhoudwet onderworpen. Alle nodige informatie kan in 
deze bronnen worden teruggevonden. 
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3.16.4.3. Methodologie voor de berekening van de marktoutput (P.11)  
 
3.16.4.3.1. Levensverzekering  

 
De waarde van de productie wordt op de volgende manier berekend, op basis van boekhoudkundige 
gegevens, afkomstig van de CBFA of van de structuurenquête: 

 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens 
voor 2003 

(miljoenen euro's)

Brutopremies  720.1  

+ wijziging voor niet-verdiende premies 720.3  

1. TOTAAL VERDIENDE WERKELIJKE PREMIES  17.898,3. 

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen 

(levensverzekeringen)  

722.1  

+ opbrengsten van andere beleggingen  722.2  

- theoretische huur  722 212  

- beheerslasten van beleggingen uitgezonderd financiële 

voorzieningen  

624.1 - 624.13  

+ netto-beleggingsopbrengsten van de niet-technische rekening 730.1+730.211+730.22-

630.1 

 

- opbrengsten van de beleggingen van eigen middelen van de 

verzekeringsmaatschappijen 

  

2. TOTALE  PREMIESUPPLEMENTEN  3.674,1. 

Uitkeringen  620 111  

+ wijziging van de voorziening voor schadegevallen 620.21  

+ deelneming in de winst, brutobedragen  622.11  

3. TOTAAL UIT TE KEREN SCHADEVERGOEDINGEN   7835,1. 

Wijziging van de voorziening voor levensverzekeringen  621.11101-621.11102  

+ wijziging van de voorziening voor winstdeelneming  622.21101-622.21102  

+ Wijziging van de voorziening voor levensverzekeringen "tak 

23"  

621.211.101-621.211.102  

- nettowaardering voor levensverzekeringen "tak 23" 722.4+723+730.4-624.3-

625-630.3 

 

4. TOTALE VERHOGING VAN DE TECHNISCHE 

VOORZIENINGEN 

 11.792,5 

PRODUCTIE  1 + 2 - 3 - 4 1.944,8 
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Deze berekening geldt voor de takken leven van de "rechtstreekse zaken in België" en vanuit België 
gepresteerde "rechtstreekse zaken in het buitenland" van de Belgische maatschappijen en de filialen 
naar Europees recht. Voor de tak "rechtstreekse zaken in het buitenland" komen de bedragen uit de 
structuurenquête bij de door de CBFA gecontroleerde verzekeringsmaatschappijen. In deze enquête 
wordt de maatschappijen gevraagd een onderscheid te maken tussen "via een buitenlandse instelling 
behandelde zaken" en "rechtstreeks in het buitenland behandelde zaken". Enkel de "rechtstreeks in het 
buitenland behandelde zaken" komen in aanmerking. De premiesupplementen die voortvloeien uit 
investeringen van eigen middelen worden uitgesloten aan de hand van de ratio "eigen vermogen/eigen 
vermogen plus technische reserves". 

 
3.16.4.3.2. Schadeverzekering 
 
De waarde van de productie wordt op de volgende manier berekend, aan de hand van 
boekhoudkundige gegevens van de CBFA, het MSV of de maatschappijen zelf, of ook nog de 
structuurenquête: 

 
Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens voor 2003 

(miljoenen euro's) 

Brutopremies  710.1  

+ wijziging voor niet-verdiende premies  710.3  

1. TOTAAL VERDIENDE WERKELIJKE PREMIES  9.492,8 

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen 

(niet-leven)  

712.1  

+ opbrengsten van andere beleggingen  712.2  

- theoretische huur  712 212  

- beheerslasten van beleggingen uitgezonderd financiële 

voorzieningen 

614.1-614.13  

+ netto-beleggingsopbrengsten van de niet-technische rekening 730.1+730.211+730.22-

630.1 

 

- opbrengsten van de beleggingen van eigen middelen van de 

verzekeringsmaatschappijen 

  

2. TOTAAL PREMIESUPPLEMENT   760,1 

Uitkeringen  610 111  

+ wijziging van de voorziening voor schadegevallen  610.21  

+ wijziging van de voorziening voor veroudering 611.11  

+ wijziging van overige voorzieningen 611.21  

+ deelneming in de winst, brutobedragen  612.1  

+ wijziging van de egalisatievoorziening 619.1  

3.TOTAAL UIT TE KEREN   6.299,6 

OUTPUT  1 + 2 - 3 3.953,3 
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Deze berekening geldt voor de takken schadeverzekering en arbeidsongevallen van de "rechtstreekse 
zaken in België" van de door de CBFA gecontroleerde maatschappijen, alsook voor de vrije en 
aanvullende verzekering voor geneeskundige verzorging, de Delcrederedienst, het Beschermingsfonds 
voor de deposito's en financiële instrumenten, het GMWF en het BBAV. Voor de tak "directe zaken in 
het buitenland" komen de bedragen uit de structuurenquête bij de door de CBFA gecontroleerde 
verzekeringsmaatschappijen.  In deze enquête wordt de maatschappijen gevraagd een onderscheid te 
maken tussen "via een buitenlandse instelling behandelde zaken" en "rechtstreeks in het buitenland 
behandelde zaken".  Enkel de "rechtstreeks in het buitenland behandelde zaken" komen in aanmerking. 
De uitkeringen omvatten niet de beheerskosten van de schadegevallen. De premiesupplementen die 
voortvloeien uit investeringen van eigen middelen worden uitgesloten aan de hand van de ratio "eigen 
vermogen/eigen vermogen plus technische reserves". 

  
3.16.4.3.3.  Herverzekering 
 
De berekening van de productiewaarde is gebaseerd op boekhoudkundige gegevens van de 
maatschappijen en verloopt als volgt. Er zij aan herinnerd dat het ESR 1995 aanbeveelt de 
herverzekeringsoperaties te registreren als een door de herverzekeraar aan de rechtstreekse verzekeraar 
verleende dienst. De waarde van deze dienst wordt berekend aan de hand van het saldo van alle 
stromen tussen de herverzekeraar en de rechtstreekse verzekeraar. 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens voor 
2003 

(miljoenen 
euro's) 

Brutopremies  710.1/720.1 1.095,6 

- commissie aan de verzekeraars  613 112/623 112 143,5 

+ premiesupplementen (712.1+712.2-

614.1)/(722.1+722.2-624.1) 

+ (730.1+730.211+730.22-

630.1) 67,3 

- uitkeringen  610 111/620 111 713,8 

OUTPUT   305,6 

 
Deze berekening geldt voor de takken "herverzekering leven" en "herverzekering niet-leven" van de 
verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van de CBFA en voor de gespecialiseerde 
herverzekeringsmaatschappijen die niet door de CBFA worden gecontroleerd. 
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3.16.4.3.4. Pensioenfondsen 
 
De productiewaarde wordt als volgt berekend, op basis van boekhoudkundige gegevens en door de 
CBFA gepubliceerde statistieken inzake de pensioenfondsen, na aftrek van de gegevens met 
betrekking tot de niet-zelfstandige pensioenfondsen. 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens voor 
2003 

(miljoenen 
euro's) 

Premies of dotaties voor het boekjaar   4001+4002+4003  

- verzekeringspremies (1) 3004 626,0 

   

Opbrengsten van de activa + andere financiële opbrengsten  4012+4014  

- andere financiële lasten (2)  3009 58,4 

   

- Uitkeringen  3001+3002  

- verzekeringsuitkeringen (3) 4007 683,6 

   

Wijziging van de technische voorzieningen  2002-2001-4006+3003-

4004+4005 

 

- netto-meerwaarde (4)  4013+4018+4019-3008-

3014-3015 

-73,7 

   

OUTPUT  1 + 2 - 3 - 4 74,5 

 
Sommige pensioenfondsen zijn immers niet meer dan "brievenbussen". In dat geval verdwijnen de 
geïnde premies onmiddellijk uit de boekhouding in de vorm van premiestortingen aan de 
verzekeringsmaatschappijen. De betaalde uitkeringen worden dan weer onmiddellijk terugbetaald door 
diezelfde maatschappijen en geboekt als opbrengsten voor de pensioenfondsen. Deze premies en 
stortingen worden als dusdanig opgenomen in de boekhouding van de verzekeringsmaatschappijen. 
Om die reden worden ze in mindering gebracht op het niveau van de pensioenfondsen, teneinde een 
dubbeltelling te vermijden. 
 
3.16.4.3.5.  Ondersteunende activiteiten die niet tot de verzekering behoren 
 
De maatschappijen onder toezicht van de CBFA, de Europese bijkantoren, de herverzekeraars, het 
Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten, de ziekenfondsen, het GMWF en 
het BBAV oefenen nevenactiviteiten uit, voornamelijk vastgoeddiensten. Ook de gerecupereerde 
technische lasten (verkoop van wrakken, ...), bepaalde gerecupereerde kosten en de verschillende 
ontvangen commissies worden in aanmerking genomen. 
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Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens voor 

2003 
(miljoenen euro's)

Opbrengsten van gronden en gebouwen  712.211+722.211+730.211  

- correcties voor gronden enquête  

- correcties voor onderhoudskosten van de 

gebouwen 
enquête  

Totaal huurgelden  191,7 

+ gerecupereerde technische lasten 610.114-610.122 517,5 

+ verschillende commissies en andere courante 

opbrengsten 
 8.12.611+8.12.612 281,2 

TOTAAL   990,4 

 
Algemene opmerking 
De uitvoer van verzekeringsdiensten wordt geraamd op basis van gegevens uit de betalingsbalans. De 
uitvoer van herverzekeringsdiensten wordt berekend op basis van via de structuurenquête verkregen 
informatie inzake de verdeling België/buitenland voor de premies, uitkeringen en commissies. 

 

3.16.4.4. Methodologie voor de berekening van de output voor eigen finaal gebruik (P.12)  
 
Voor de berekening van de output voor eigen finaal gebruik: zie 5.11.  

 



175. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

3.16.4.5. Methodologie voor de berekening van het intermediair verbruik (P.2)  
 
3.16.4.5.1.  Maatschappijen onder toezicht van de CBFA, Europese bijkantoren, herverzekerings-

maatschappijen, GMWF en BBAV 
 
Het intermediair verbruik wordt als volgt berekend, aan de hand van boekhoudkundige gegevens of 
via de structuurenquête verzamelde gegevens: 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige codes Gegevens voor 
2003 

(miljoenen euro's) 

Externe beheerskosten van de schadegevallen 610.112+620.112 362,2 

+ commissies aan tussenpersonen 613.111+623.111 1.843,2 

+ herverzekeringskosten 71(2)0.2-61(2)0.121-
61(2)3.4 

+ premiesupplementen 
570,1 

+ diverse goederen en diensten en andere 

bedrijfskosten 
8.12.2+8.12.52+8.12.54+6

13.2+623.2+ 

Enquête+637.6 

1.095,4 

+ IGDFI  71,3 

TOTAAL P.2   3.942,2 

 
Voor de door de CBFA gecontroleerde maatschappijen wordt een eerste correctie aangebracht om 
rekening te houden met de instellingen in het buitenland. In een tweede correctie worden, op basis van 
de structuurenquête, de volgende rubrieken afgetrokken van het bedrag van de verschillende goederen 
en diensten: huur van gronden, aankoop van software, giften, in de boekhouding als algemene kosten 
geboekte investeringsgoederen. De IGDFI wordt door de specialist meegedeeld. 
 
3.16.4.5.2. Andere ondernemingen 
 
De overblijvende eenheden (pensioenfondsen, vrije en aanvullende verzekeringen voor geneeskundige 
verzorging, Delcredere, Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten) zijn weinig 
belangrijk. De informatiebronnen in dat verband zijn minder gedetailleerd. Het intermediair verbruik 
bestaat uit de rubrieken "bedrijfskosten" in de jaarrekeningen. 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige 
codes 

Gegevens voor 
2003 

(miljoenen euro's) 

Bedrijfskosten   101,1 
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3.16.4.6. Samenvatting 

(miljoenen euro's) 

Totaal P.11 7.268,5 

Totaal P.12 +77,9 

Totaal P.2 -4.043,3 

Bruto toegevoegde waarde van bedrijfstak 66 3.303,2 

 
 
3.16.5.  Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen (SUT 67A1) 
 

3.16.5.1. Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen (NACE 67.1) 
 
3.16.5.1.1. Financiële hulpbedrijven (NACE 67.1) gesectoriseerd in S.12 
 
De NACE-groep 67.1 omvat 3 klassen: 67.11 Beheer van financiële markten, 67.12 Beleggingsadvies 
en vermogensbeheer en 67.13 Andere financiële hulpbedrijven. Sommige producenten ondergebracht 
in deze subsector worden gecontroleerd door toezichthoudende organen (in casu de CBFA voor o.a. de 
vennootschappen voor vermogensbeer en wisselkantoren), maar de meeste institutionele eenheden van 
deze subsector werden geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsregister. 
 
3.16.5.1.1.1.  Ondernemingen in activiteitenklasse 67.1 die jaarrekeningen neerleggen bij de 

Balanscentrale 
 
Output (P.11)73 
 
Als belangrijkste bron van informatie voor het berekenen van de output van de NACE 67.1 worden de 
bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen gebruikt. De volgens het verkorte 
schema neergelegde jaarrekeningen bevatten minder informatie dan de volledige schema’s. Daarom 
werden de ontbrekende gegevens voor de verkorte schema’s geraamd. 
 

                  (miljoenen euro's)      Bronnen    NACE 67.1 

   Omzet en andere bedrijfsopbrengsten         BC     2.691,6 
- aankoop van goederen         BC       -  48,5 
- in de productie geregistreerde meerwaarden        ESE       -   3,1 
- bedrijfssubsidies         BC       -   0,3 
- ontvangen verzekeringsuitkeringen        ESE       -   0,2 
- huur van gronden        ESE       -   0,2 
                                                          Totaal      2.639,3 

                                                      
73 De output voor eigen finaal gebruik (P.12) wordt geraamd voor het geheel van de NACE 67 (zie 5.10). 
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1. Productie: de output wordt berekend aan de hand van de rubrieken omzet (70) en overige 

bedrijfsopbrengsten (74) van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale. Voor ondernemingen die 
hun jaarrekening neerleggen volgens een verkort schema is de omzet niet altijd beschikbaar. In 
dat geval wordt de omzet geraamd aan de hand van de verhouding omzet/bruto-exploitatiemarge, 
berekend op basis van de verkorte schema's waarvoor de omzet is opgenomen in de jaarrekening.  

2. Handelsgoederen: de output mag enkel de marge voor de verkochte handelsgoederen omvatten. 
Dit betekent dat de aankoopwaarde van de handelsgoederen (rubriek 60) moet afgetrokken 
worden van hun verkoopprijs. De verkopen van de handelsgoederen worden geregistreerd in de 
omzet. In de rekening handelsgoederen, grond- en hulpstoffen wordt de waarde van de ingekochte 
en verkochte handelsgoederen geregistreerd (we nemen aan dat voor de financiële hulpbedrijven 
geen grond- en hulpstoffen gebruikt worden).  

3. Overige correcties: aan de hand van de resultaten van de structuurenquête bij de financiële 
hulpbedrijven worden correctiecoëfficiënten berekend en toegepast op het geheel van de 
NACE 67.1. Deze correcties hebben betrekking op de waarde van de meerwaarden, de geïnde 
huurgelden voor gronden en de verzekeringsuitkeringen die in de jaarrekeningen geboekt worden 
in de productiewaarde. 

 
Intermediair verbruik 
 

                           (miljoenen euro's) Bronnen NACE 67.1

Diverse goederen en diensten BC 1.423,5 

- andere bedrijfskosten BC 50,6 

+ bestuurders en beheerders BC 4,3 

- belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening BC - 20,2 

- gedeelte van de verzekeringspremie dat geen vergoeding voor 
dienst is 

ESE - 5,5 

- giften ESE -3,0 

- aankoop van software (geboekt in lopende aankopen) ESE -1,4 

- huur van gronden ESE -0,6 

+ IGDFI  45,1 

TOTAAL  1.492,8 

 
 
1. De berekeningen van het intermediair verbruik gebeuren op basis van de posten "Diensten en 

diverse goederen" (rubriek 61) en "Andere bedrijfskosten" (rubriek 640/8) van de schema's van de 
Balanscentrale. De post "Diensten en diverse goederen" is enkel beschikbaar voor de volledige 
schema's. Voor de verkorte schema's wordt deze post geraamd op basis van de resultaten van de 
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volledige schema's. De post "Andere bedrijfskosten" is beschikbaar voor zowel de volledige als de 
verkorte schema's. 

2. Aan het bedrag van de diensten en diverse goederen moeten ook de uitgekeerde winsten aan 
bestuurders worden toegevoegd. Zowel de volledige als de verkorte schema's geven deze 
informatie. Het betreft hier de uitgekeerde bedragen die betrekking hebben op het boekjaar t-1; 
deze worden immers pas in de loop van het jaar t uitgekeerd. 

3. De bedrijfskosten omvatten het geheel van de betaalde premies voor schadeverzekeringen. 
Volgens het ESR 1995 mag het intermediair verbruik enkel dat gedeelte van de premies omvatten 
dat betrekking heeft op een vergoeding van de dienst. Op basis van de resultaten van de 
structuurenquête kunnen we het bedrag ramen dat de financiële hulpbedrijven aan 
verzekeringspremies betalen. De sectorverantwoordelijke voor de subsector van de 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen berekent het percentage van de schadeverzekeringen 
dat geen betrekking heeft op de vergoeding van een dienst.  

4. Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening: van de waarde van de andere bedrijfskosten 
moeten de belastingen en taksen worden afgetrokken. In bijlage VIII.F van de volledige schema's 
wordt het bedrag van deze onkostenpost gegeven. Voor de verkorte schema's ramen we de 
belastingen en taksen op basis van het aandeel van deze kosten in de andere bedrijfskosten voor de 
volledige schema's. 

5. Software: de uitgaven voor software moeten volgens het ESR 1995 als (bruto)investeringen 
worden geboekt. Op basis van de resultaten van de structuurenquête berekenen we het aandeel dat 
deze kosten hebben in het totaal van de post "Diverse goederen en diensten". 

6. Huur van gronden: de betaalde huur van gronden moet niet in het intermediair verbruik worden 
opgenomen. Op basis van de resultaten van de structuurenquête bij de financiële hulpbedrijven 
wordt een correctie aangebracht. 

 
3.16.5.1.1.2.  Ondernemingen waarvoor jaarverslagen beschikbaar zijn 
 
Voor sommige van de vennootschappen waarvoor geen schema beschikbaar is bij de Balanscentrale 
wordt de waarde van de output bepaald op basis van de gegevens van hun jaarverslagen. De posten 
van hun resultatenrekeningen dienen dan wel aangepast te worden aan de definities van het ESR 1995. 
Het gaat hier om de volgende eenheden: de CBF en het U.C.V./C.E.C. 
 
Output 
 
We vinden de volgende resultaten voor de output van deze instellingen. 
 
            (miljoenen euro's) CBF UCV 
Output 43,6 8,7 
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Intermediair verbruik 
 
Ook het intermediair verbruik kan uit de jaarverslagen van deze ondernemingen berekend worden. 
Hieronder zijn de resultaten van de berekeningen van het intermediair verbruik te vinden. 
 
             (miljoenen euro's) CBF UCV 
Intermediair verbruik 5,1 8,7 

 
3.16.5.1.1.3.  Ondernemingen geklasseerd in de NACE-klasse 67.1 die geen jaarrekeningen 

neerleggen bij de Balanscentrale en die geen jaarverslag publiceren 
 
Voor de ondernemingen die noch een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale, noch een 
jaarverslag publiceren, beschikken we over gegevens van de Rijksdienst voor de Sociale 
Zekerheid (RSZ) betreffende het totaal van de betaalde lonen en de sociale bijdragen.  
 
Output 
 
Voor de ondernemingen van deze activiteitenklassen die wel een schema neerleggen bij de 
Balanscentrale, kunnen we de verhouding output/beloningen berekenen. Deze ratio gebruiken we 
vervolgens voor het ramen van de output van de ondernemingen waarvoor geen schema beschikbaar is 
bij de Balanscentrale. 
 
We gaan als volgt te werk voor het berekenen van de waarde van de output: 
 
Boekhoudkundige schema's van de Balanscentrale voor de ondernemingen in NACE 
67.11, 67.12 en 67.13 

 

Ratio output/beloning van werknemers 4,76  
Bestanden RSZ  
Totaal van de lonen en de sociale bijdragen betaald door ondernemingen in de 
NACE 67.11, 67.12 en 67.13 die noch een schema bij de Balanscentrale neerleggen, 
noch een jaarverslag publiceren 

37,5 

Geraamde waarde van de output 178,9 
 
Intermediair verbruik 
 
De waarde van het intermediair verbruik wordt op soortgelijke wijze bepaald als deze van de output. 
 
Boekhoudkundige schema's van de Balanscentrale voor de ondernemingen in NACE 
67.11, 67.12 en 67.13 

 

Ratio intermediair verbruik/beloning van werknemers 2,38 
Bestanden RSZ  
Totaal van de lonen en de sociale bijdragen betaald door ondernemingen in de 
NACE 67.11, 67.12 en 67.13 die noch een schema bij de Balanscentrale neerleggen, 
noch een jaarverslag publiceren 

37,5 

Geraamde waarde van het intermediair verbruik 89,4 
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3.16.5.1.2. Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen (NACE 67.1) ingedeeld in S.14 
 
De output van financiële diensten van de sector S.14 wordt geraamd op basis van de loonsom die door 
de RSZ wordt geboekt voor de zelfstandigen die in bedrijfstak 67.1 actief zijn.  Deze variabele wordt 
gebruikt om de boekhoudkundige gegevens van de vennootschappen waarvan de activiteit onder deze 
NACE-code valt, te extrapoleren tot de activiteit van zelfstandigen. Alleen de vennootschappen die 
een verkort boekhoudkundig schema voorleggen (veelal kleine vennootschappen met weinig 
personeel) worden in aanmerking genomen omdat het waarschijnlijker is dat hun output gelijkt op de 
structuur van de output van de zelfstandigen. 
 
Het intermediair verbruik wordt geraamd op basis van de verhouding P.2/P.1 die kan worden 
gevonden in de verkorte schema’s van dezelfde bedrijfstak (waarin de omzet en de aankoop van 
goederen en diensten worden vermeld). 
 
 (miljoenen euro's) 
Output 483,7 
Intermediair verbruik 288,6 
Toegevoegde waarde 195,1 

 

3.16.5.2. Hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen (NACE 67.2) 
 

3.16.5.2.1. Populatie van de bedrijfstak 
 
Deze bedrijfstak bestaat uit:: 
 
-  verzekeringsmakelaars, schade- en risico-experten en overige hulpbedrijven i.v.m. het 

verzekeringswezen (NACE 67.20) die in het repertorium zijn opgenomen; 
-  de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV); 
-  de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO). 
 
De verzekeringsmakelaars, schade- en risico-experten en overige hulpbedrijven i.v.m. het 
verzekeringswezen die hun activiteit als natuurlijke personen uitoefenen, maken deel uit van de sector 
huishoudens S.14. Zij die hun activiteit als rechtspersoon uitoefenen, maken deel uit van de sector 
financiële hulpbedrijven S.124. 

 
3.16.5.2.2. Informatiebronnen 

 
De informatiebron bij uitstek voor de rechtspersonen die in deze bedrijfstak actief zijn, is de 
Balanscentrale. Voor de CDV en de BVVO beschikken wij over boekhoudkundige gegevens. Wat de 
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zelfstandigen betreft, gebruiken wij de gegevens uit het jaarverslag van de Controledienst voor de 
Verzekeringen. Deze informatiebronnen zijn exhaustief en volledig. 
  
3.16.5.2.3. Methodologie voor de berekening van de marktoutput (P.11)  
 
De output van de hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen die hun activiteit uitoefenen als 
rechtspersoon is gelijk aan de omzet die deze ondernemingen bij de Balanscentrale aangeven. Deze 
gegevens worden gecorrigeerd voor de ondernemingen die een verkort boekhoudkundig schema 
hanteren: hun omzet wordt geraamd op basis van de brutomarge (ondernemingen van de categorie 
B2).74 De output van de ondernemingen die geen jaarrekening bij de Balanscentrale neerleggen, wordt 
geraamd op basis van de bij de RSZ aangegeven lonen: de output wordt geraamd aan de hand van de 
coëfficiënt "omzet/loon" van de ondernemingen uit de categorieën A en B.  
 
De output van de CDV en de BVVO wordt geraamd door middel van de bijdragen die ze van de 
verzekeringsondernemingen ontvangen en die in hun jaarrekening zijn vermeld. 
 
De output van de hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen die hun activiteit als zelfstandige 
uitoefenen is gelijk aan het verschil tussen het totaal van de commissielonen die de 
verzekeringsmaatschappijen aan de tussenpersonen hebben gestort75 en de omzet van de hulpbedrijven 
i.v.m. het verzekeringswezen die in sector S.124 zijn opgenomen. De omzet van de hulpbedrijven van 
S.124 is echter gecorrigeerd voor de boekhoudkundige of onroerende activiteiten die deze 
hulpbedrijven uitoefenen. Op basis van gegevens uit de structuurenquête werd immers bepaald dat 
ongeveer 10 pct. van de omzet van de verzekeringsmakelaars afkomstig is van andere activiteiten dan 
de verkoop van verzekeringscontracten (boekhouding, vastgoed, ...).  
 

                                                      
74 Voor gedetailleerde informatie over de methodologie betreffende de ondernemingen uit categorie B2, zie 3.3.1.1.1. 
75 Terug te vinden in de uitvoerige beschrijving van het intermediair verbruik van de bedrijfstak SUT 66A2: 
1.843,2 miljoen euro in 2003. 
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Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoudkundige 
codes 

Gegevens voor 
2003 

(miljoenen 
euro's) 

Omzet van de verzekeringsmakelaars categorie A 70 + 74 568,3 

Omzet van de verzekeringsmakelaars categorie B1 70 + 74 251,7 

Omzet van de verzekeringsmakelaars categorie B2 raming op basis 
70/61 

589,6 

Omzet van de verzekeringsmakelaars categorie B3 en C raming op basis 
70/62 

99,4 

Omzet van de schade- en risico-experten categorie A 70 + 74 36,1 

Omzet van de schade- en risico-experten categorie B1 70 + 74 18,9 

Omzet van de schade- en risico-experten categorie B2 raming op basis 
70/61 

54,4 

Omzet van de schade- en risico-experten categorie B3 raming op basis 
70/62 

28,2 

Bijdragen CDV  9,2 

Bijdragen BVVO  11,2 

Omzet van de zelfstandige verzekeringsmakelaars (S.14) =1843,2-1508,9 334,3 

   

TOTAAL  2.001,3 

 
 
3.16.5.2.4. Methodologie voor de berekening van output voor eigen finaal gebruik (P.12)  
 
Voor de berekening van de output voor eigen finaal gebruik: zie 5.11.  

 
3.16.5.2.5. Methodologie voor de berekening van het intermediair verbruik (P.2)  
 
Het intermediair verbruik van NACE 67.2 wordt berekend op basis van de gegevens van de 
Balanscentrale. Het gaat om de som van de posten "diensten en diverse goederen" en 
"handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" van de jaarrekeningen. Deze gegevens worden opnieuw 
gecorrigeerd voor de ondernemingen die een verkort boekhoudkundig schema hanteren: hun 
intermediair verbruik wordt geraamd op basis van de brutomarge (ondernemingen van de categorie 
B2). Het intermediair verbruik van de eenheden die geen jaarrekening bij de Balanscentrale 
neerleggen, wordt berekend aan de hand van de ratio "intermediair verbruik/output" van de 
ondernemingen die een jaarrekening bij de Balanscentrale indienen.  
 
Het intermediair verbruik van de zelfstandige tussenpersonen in de verzekeringsbranche wordt 
berekend door middel van de ratio "intermediair verbruik/output" van sector S.124. 
 
Het intermediair verbruik van de CDV en de BVVO wordt uit hun respectieve jaarverslagen gehaald. 
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Namen van de rubrieken in het boekhoudschema Boekhoud-

kundige 
codes 

Gegevens 
voor 2003 
(miljoenen 

euro's) 
Intermediair verbruik van de verzekeringsmakelaars categorie A 60+61 250,1 

Intermediair verbruik van de verzekeringsmakelaars categorie B1 60+61 139,6 

Intermediair verbruik van de verzekeringsmakelaars categorie B2 raming op 
basis 70/61 

327,8 

Intermediair verbruik van de verzekeringsmakelaars categorie B3 en C raming 63,7 

Intermediair verbruik van de schade- en risico-experten categorie A 60+61 12,9 

Intermediair verbruik van de schade- en risico-experten categorie B1 60+61 11,5 

Intermediair verbruik van de schade- en risico-experten categorie B2 raming op 
basis 70/61 

32,6 

Intermediair verbruik van de schade- en risico-experten categorie B3 raming 16,9 

CDV  1,1 

BVVO  2,3 

Intermediair verbruik van de zelfstandige verzekeringsmakelaars (S.14)  179,8 

+ IGDFI  27,9 

TOTAAL  1.073,6 

 
 
3.16.5.2.6. Samenvatting 
 

Namen van de rubrieken in het boekhoudschema  Gegevens voor 
2003 

(miljoenen 
euro's) 

Output van bedrijfstak 672  2.001,3 

Intermediair verbruik van bedrijfstak 672  1.073,6 

Toegevoegde waarde van bedrijfstak 672  927,7 

       waarvan toegevoegde waarde in S.124  773,2 

       waarvan toegevoegde waarde in S.14  154,5 
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3.17.  ONROERENDE GOEDEREN, VERHUUR EN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN (K) 

 
3.17.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken in verband met onroerende goederen, 
verhuur en diensten aan bedrijven (Sectie K) 54.072 miljoen euro, of 22 pct. van de toegevoegde 
waarde van alle bedrijfstakken. Ze werd geproduceerd binnen drie institutionele sectoren: de sector 
van de niet-financiële vennootschappen (S.11) voor 25.011 miljoen, de sector van de huishoudens 
(S.14) voor 28.987 miljoen en de sector van de IZWBH (S.15) voor 74 miljoen euro. 
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Bruto toegevoegde waarde van de sectie K per bedrijfstak en per institutionele sector (2003)  
 

Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) SUT 
code 

Benaming 
bedrijfstak 

NAC
E 

code 

Benaming 
NACE-

categorie 
S.11 S.14 S.15 Totaal

70A1 70.1 Projectont-
wikkeling en 
handel in 
onroe-rend 
goed voor 
eigen rekening 

3.712,2 19.721,9 0,0 23.434,1

  70.2 Verhuur van 
eigen 
onroerend goed

 

  

Verhuur en 
handel in 
onroerende 
goederen 

70.3 Bemidde-ling in 
en beheer van 
onroerend goed 
voor rekening 
van derden 

 

71A1 71.1 Verhuur van 
auto's 

1.200,7 4,2 0,0 1.204,9

  

Verhuur van 
auto's en 
overige 
transport-
middelen 

71.2 Verhuur van 
overige 
transport-
middelen 

 

71B1 71.3 Verhuur van 
machines en 
werktuigen 

670,6 35,5 0,0 706,1

  

Verhuur van 
machines en 
werktuigen, 
en overige 
roerende 
goederen 

71.4 Verhuur van 
overige 
roerende 
goederen 

 

72A1 72.1 Computer-
advies-bureaus 

3.512,0 68,8 0,0 3.580,8

  72.2 Realisatie van 
program-ma's 
en gebruiks-
klare systemen 

 

  72.3 Gegevens-
verwerking 

 

  72.4 Data-banken  
  72.5 Onderhoud en 

reparatie van 
computers en 
kantoor-
machines 

 

  

Informatica 
en aanver-
wante 
activitei-ten 

72.6 Overige 
activiteiten in 
verband met 
computers 

 

73A1 73.1 Natuur-
wetenschappeli
jk speur- en 
ontwikke-
lingswerk 

496,1 1,2 0,0 497,3

  

Speur- en 
ontwikke-
lingswerk, 
markt 

73.2 Speur- en 
ontwikke-
lingswerk in 
verband met 
sociale en 
geestes-weten-
schappen 

 

73A5 73.1 Natuur-
wetenschappeli
jk speur- en 
ontwikke-
lingswerk 

0,0 0,0 74,2 74,2

  

Speur- en 
ontwikke-
lingswerk, 
niet-markt 

73.2 Speur- en 
ontwikke-
lingswerk in 
verband met 
sociale en 
geestes-weten-
schappen 

 

74A1 Rechts-
kundige 

74.11 Rechtskundige 
dienst-verlening

2.500,4 1.809,8 0,0 4.310,2
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  74.12 Accountants, 
boekhouders 
en 
belastingscons
ulenten 

 

  

dienstver-
lening, en 
accoun-
tants, 
boekhou-
ders en 
belasting-
consu-
lenten, 
markt- en 
opinieon-
derzoeks-
bureaus 

74.13 Markt- en 
opinieon-
derzoeks-
bureaus 

 

74B1 74.14 Adviesbureaus 
op het gebied 
van bedrijfs-
voering en 
beheer 

3.335,8 6.618,4 0,0 9.954,2

  

Advies-
bureaus op 
het gebied 
van bedrijfs-
voering en 
beheer, 
manage-
mentacti-
viteiten van 
holdings en 
coördinatiece
ntra 

74.15 Manage-
mentacti-
viteiten van 
holdings en 
coördinatiecent
ra 

 

74C1 74.2 Technisch 
advies, 
architecten en 
ingenieurs 

2.028,8 383,8 0,0 2.412,6

  

Technisch 
advies, 
architecten 
en 
ingenieurs, 
technische 
testen en 
analyses 

74.3 Technische 
testen en 
analyses 

 

74D1 Reclame-
wezen 

74.4 Reclame-
wezen 

739,8 77,6 0,0 817,4

74 E1 Selectie en 
terbeschik-
kingstelling 
van 
personeel 

74.5 Selectie en 
terbeschik-
kingstelling van 
personeel 

3.213,8 7,0 0,0 3.220,8

74F1 74.6 Opspo-rings- 
en 
beveiligingsdie
nsten 

3.600,5 259,1 0,0 3.859,6

  74.7 Industriële 
reiniging 

 

  

Opspo-rings- 
en 
beveiligingsd
iensten, 
industriële 
reiniging, en 
diverse 
dienstver-
lening aan 
bedrijven 

74.8 Diverse 
dienstver-lening 
hoofdza-kelijk 
aan bedrijven 

 

Totaal sectie K 25 010,7 28 987,3 74,2 54.072,2

 

 

3.17.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de bedrijfstakken van sectie K 
worden in de volgende tabel weergegeven. Voor de niet-financiële vennootschappen (S.11) en de 
huishoudens (S.14) worden ze meestal geraamd volgens de algemene methode (zie 3.3). Voor drie 
soorten activiteiten worden hieronder beschreven specifieke berekeningen gemaakt: verhuur van eigen 
onroerend goed (NACE 70.2) binnen bedrijfstak SUT 70A1, rechtskundige dienstverlening 
(NACE 74.11) binnen bedrijfstak SUT 74A1 en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en 
management (NACE 74.14) binnen bedrijfstak SUT 74B1. De aggregaten van de niet-markttak SUT 
73A5 worden berekend zoals voor de andere niet-marktactiviteiten binnen S.15 (zie 3.21.6). 
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Sectie I - Onroerende goederen, verhuur en diensten: berekening van de bruto toegevoegde 
waarde en het bruto exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 
2003) 
 

ESR 1995 P11/V1 P11/P5
2s 

P12 P11/V2 Totaal 
P1 

P2/A1 P2/P52
u 

P2/A2 Totaal 
P2 

B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740   600/8+
61 

609 641/8     62 640 740   

               
Sector S.11               
I. Startbedrag 60536 -47 89 4521 65099 40500 -437 504 40567 24532 14962 670 360 9260 

Cat. A1 30768 114 85 3728 34696 20595 -165 281 20711 13985 10105 306 131 3705 
Cat. A2 1552 9 4 190 1755 1022 -1 15 1036 719 587 16 49 166 
Cat. B1 5329 -51 0 142 5419 3334 -77 53 3309 2110 831 68 32 1244 
Cat. B2 12597 -110 0 415 12901 7972 -185 137 7925 4977 1708 153 63 3180 
Cat. B3 5925 0 0 0 5925 4129 0 0 4129 1796 852 69 47 922 
Cat. C1 240 -18 0 7 229 275 -8 2 270 -41 20 2 2 -62 
Cat. C2 289 0 0 0 289 454 0 14 468 -179 26 15 0 -220 
Cat. H 3289 0 0 0 3289 2215 0 0 2215 1074 767 40 21 289 
Cat. RF 547 9 1 39 596 505 -1 2 506 90 65 2 15 38 

II. Correcties -2884 52 471 -367 -2729 -3207 83 -84 -3207 478 301 -129 244 550 
(a) 0 0 0 0 0 16 0 0 16 -16 0 -16 0 0 
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 
(c) -37 0 0 0 -37 -17 0 0 -17 -20 0 0 0 -20 
(d) -2762 0 0 0 -2762 -2762 0 0 -2762 0 0 0 0 0 
(e) 0 0 0 -159 -159 0 0 -75 -75 -84 0 0 0 -84 
(f) 0 0 0 -32 -32 -35 0 0 -35 3 0 0 0 3 
(g) 0 0 -49 0 -49 21 0 0 21 -70 0 0 0 -70 
(h) 0 0 0 0 0 -25 0 0 -25 25 0 0 0 25 
(i) 0 0 521 0 521 -216 0 0 -216 737 0 0 0 737 
(j) 0 0 0 0 0 45 0 0 45 -45 0 0 0 -45 
(k) 0 0 0 0 0 662 0 0 662 -662 0 0 0 -662 
(l) 0 0 0 0 0 -116 0 0 -116 116 0 0 0 116 
(m) 0 0 0 -81 -81 0 0 0 0 -81 0 0 0 -81 
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
(o3) -11 0 0 0 -11 0 0 0 0 -11 0 0 11 0 
(p2) 0 0 0 0 0 -135 0 0 -135 135 135 0 0 0 
(r) 0 0 0 0 0 147 0 0 147 -147 0 0 0 -147 
(s) -228 0 0 0 -228 -302 73 0 -228 0 0 0 0 0 
(t) -47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(v) -810 -1 -1 -94 -905 -562 10 -8 -561 -345 -189 0 0 -155 
(y) 1502 0 0 0 1502 130 0 0 130 1372 89 0 0 1283 
(z) -1010 0 0 0 -1010 -1010 0 0 -1010 0 0 0 0 0 
(aa) -95 0 0 0 -95 133 0 0 133 -228 0 -114 95 -19 
(ab) 312 0 0 0 312 118 0 0 118 194 315 1 152 30 
(ac) 334 0 0 0 334 334 0 0 334 0 0 0 0 0 
(ad) -31 5 0 -2 -28 -29 0 0 -29 1 -50 0 -49 2 
IGDFI 0 0 0 0 0 397 0 0 397 -397 0 0 0 -397 

III. Eindbedrag 57652 5 560 4154 62371 37294 -353 420 37360 25010 15263 541 604 9810 
               
Sector S.14               
I. Startbedrag 9958 0 0 0 9958 1411 0 0 1411 8547 379 12 7 8163 

Cat. A2 123 0 0 0 123 38 0 0 38 85 24 0 0 62 
Cat. B3 9835 0 0 0 9835 1374 0 0 1374 8462 355 12 7 8102 

II. Correcties 7184 0 17543 0 24727 4287 0 0 4287 20440 -10 2360 2 18092 
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 0 0 27 
(d) -87 0 0 0 -87 -87 0 0 -87 0 0 0 0 0 
(k) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -4 0 0 0 -4 
(l) 0 0 0 0 0 -56 0 0 -56 56 0 0 0 56 
(x1) 5138 0 17543 0 22680 2339 0 0 2339 20341 0 2294 0 18047 
(x2) 1180 0 0 0 1180 156 0 0 156 1023 0 119 0 904 
(y) 954 0 0 0 954 12 0 0 12 942 18 0 0 924 
(z) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 1 55 
(ab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IGDFI 0 0 0 0 0 1918 0 0 1918 -1918 0 0 0 -1918 

III. Eindbedrag 
(I+II) 

17143 0 17543 0 34685 5698 0 0 5698 28987 369 2372 9 26255 

               
Sector S.15               
Bedrag 31 0 2 79 112 38 0 0 38 74 60 1 0 14 

 
 
3.17.3.  Verhuur en handel in onroerende goederen (SUT 70A1) 
 
Terwijl de NACE-codes 70.1 en 70.3 betreffende verhuur en handel in onroerende goederen worden 
geraamd volgens de algemene methode (zie 3.3), wordt de verhuur van eigen onroerend goed 
(NACE 70.2) geraamd aan de hand van specifieke bronnen en methodes. 
 
Om het totaal van de verhuur van eigen onroerend goed te verkrijgen, worden aan de niet-financiële 
vennootschappen (S.11) van bedrijfstak 70A1 de huishoudens (S.14) toegevoegd met inbegrip van de 



188. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

woondiensten (werkelijk betaalde huur en productie van woondiensten door bewoners van een eigen 
huis) en de werkzaamheden die de huishoudens voor eigen finaal gebruik uitvoeren. 
 

3.17.3.1.  Door de huishoudens geproduceerde woondiensten 
 
3.17.3.1.1. Raming van het basisjaar 2001 
 
3.17.3.1.1.1.  Output 
 
Over het algemeen wordt de output van de door de huishoudens geproduceerde woondiensten geraamd 
door het volume te vermenigvuldigen met de prijs. Het betreft het product van het aantal woningen en 
de huur voor elk afzonderlijk type van woning. Zowel voor huurders als voor eigenaars wordt een 
raming gemaakt. 
 
Huurders 
 
Volumes 
 
Aan de hand van de resultaten van de Volks- en Woningtelling 2001 van de Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie kon het aantal woningen in België worden geactualiseerd. 
 
De woningen werden gerangschikt volgens kenmerken. Gelet op het noodzakelijke verband met de 
prijzen, werden dezelfde kenmerken geselecteerd voor zowel de volumes van de Volkstelling 2001 als 
de prijzen.  De 4 geselecteerde kenmerken zijn: 
 
 
1. De aard van de woning:  - vrijstaand huis 
        - niet-vrijstaande eengezinswoning 
        - appartement/studio     
2. Aantal slaapkamers:  
        - 0 slaapkamers 
        - 1 slaapkamer 
        - 2 slaapkamers 
        - 3 slaapkamers 
        - 4 slaapkamers of meer      
3. Bouwjaar:     - voor 1945 
        - na 1945    
4. Garage      - geen garage 
        - garage voor een of meer wagens 
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Aangezien deze kenmerken verschillende waardes kunnen opleveren, zijn er in totaal 3*5*2*2=60 
verschillende categorieën.  
 
Prijzen 
 
Sedert 1992 beschikken we over de "Panel Study of Belgian Households" (PSBH) die het resultaat is 
van de door de universiteiten van Antwerpen (UIA) en Luik (ULg) gehouden sociaaleconomische 
steekproefenquêtes over de Belgische huishoudens. De PSBH-enquête bevat informatie over de reële 
huur per woning, op basis van de geselecteerde kenmerken.  
 
Er werd beslist de totale huurgelden te ramen via rechtstreekse extrapolatie, door de (reële) huur uit de 
PSBH voor elk woningtype te vermenigvuldigen met het aantal woningen van elk type, dat kan 
worden teruggevonden in de Volks- en woningtelling. 
 
Eigenaars 
 
De productie van de eigenaars wordt volgens precies dezelfde methode geraamd als die van de 
huurders, met dit verschil dat de huurgelden in dit geval door assimilatie worden toegerekend aan de 
vergelijkbare woningtypes.  
 
3.17.3.1.1.2. Intermediair verbruik (P.2) 
 
Het intermediair verbruik omvat de kosten die doorgaans ten laste vallen van de eigenaars 
(dienstverlening door elektriciens, loodgieters, ...), of het nu gaat om eigenaars-bewoners of om 
eigenaars die verhuren. Het finaal verbruik omvat de uitgaven die doorgaans door de huurders worden 
verricht (kleine aanpassings- of onderhoudswerken aan de woningen, ...).  
 
De basisrubrieken voor de raming van het intermediair verbruik komen uit de 
Huishoudbudgetenquête.  
 
3.17.3.1.2. Raming van de tussenliggende jaren 
 
Output (P.1) 
 
Het ontbreken van actualiseringen van de Volkstelling van 2001 of van de Huishoudbudgetenquête 
kan door drie indexcijfers worden gecompenseerd: 
 

o De volume-index die wordt geraamd op basis van de statistiek van de afgewerkte woningen, 
gecorrigeerd voor de desaffectatie van woningen. Deze desaffectatie komt voort uit het 
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verschil, tijdens het basisjaar van de Volkstelling 2001, tussen het theoretische en het reële 
aantal woningen. Het theoretische aantal woningen stemt overeen met het resultaat van de 
Volkstelling 1991 plus de afgewerkte nieuwe woningen. Daarbij werd verondersteld dat het 
aantal eigenaars of huurders lineair evolueert. 

o De prijsindex is de consumptieprijsindex van de niet-sociale huur. 
o De kwaliteitsindex (die constant werd gehouden tussen de twee tellingen). 

 
Intermediair verbruik (P.2) 
 
Hoewel het intermediair verbruik van de bedrijfstak woondiensten wordt geraamd aan de hand van de 
gegevens in de Huishoudbudgetenquête omtrent de uitgaven die doorgaans ten laste vallen van de 
eigenaars, kan het niveau van dit verbruik elk jaar direct worden geraamd door middel van: 
 

o de rubrieken van de Huishoudbudgetenquête en 
o het aantal woningen. 

 
Het intermediair verbruik omvat de verzekering voor brand- en andere schade aan goederen 
(woningen), terug te vinden in de jaarrekeningen van de verzekeringsmaatschappijen. Het 
verzekeringsgedeelte dat zowel het gebouw als de inhoud betreft, wordt verdeeld tussen intermediair 
verbruik en consumptieve bestedingen, op basis van het aantal woningen dat bewoond is door 
huurders (finale consumptie) of door eigenaars (intermediair verbruik). Het lijkt immers logisch de 
omvang van de brandverzekering te koppelen aan het aantal betrokken woningen.  
 
Gezinnen kunnen ook niet-residentiële immobiliën (kantoren, opslagplaatsen e.d.) verhuren aan 
ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) die deze voor beroepsdoeleinden gebruiken. 
 
Deze "professionele" huurinkomsten zijn gekend via de fiscale aangiften en moeten worden 
toegevoegd aan de productie van woningdiensten om een exhaustief productiecijfer te bekomen in 
NACE 70 voor S.14. De bedragen opgenomen in de rekeningen van 2003 zijn de volgende 
 
 (mln. EUR, 2003) 
    woningdiensten professionele huren totaal 
P.1 productie 22.680,4 1.179,7 23.860,1 
P.11 reële huren 5.137,8 1.179,7 6.317,5 
P.12 toegerekende huren 17.542,6 0,0 17.542,6 
P.2 intermediair verbruik 2.338,9 156,5 2.495,4 
B.1g toegevoegde waarde 20.341,5 1.023,2 21.364,7 
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3.17.3.2.  Werkzaamheden door de huishoudens voor eigen finaal gebruik 
 
De bouw-, aanpassings- en renovatiewerkzaamheden die de huishoudens zelf uitvoeren worden 
geraamd op basis van de rubriek "aankopen van onroerende goederen en werken in onroerende staat” 
in de Huishoudbudgetenquête. 
 
Op basis van de aldus verkregen input worden de output en de toegevoegde waarde geëxtrapoleerd 
volgens de ratio P.1/P.2 van de aanbod- en gebruikstabel, rekening houdend met de bouwinstallatie 
(SUT 45D1) en de afwerking van gebouwen (SUT 45E1). Voor 2003 zijn de bedragen van de 
werkzaamheden van de huishoudens voor eigen finaal gebruik de volgende: 
 

P.1 productie 196,5

P.2 intermediair verbruik 120,1

B.1g toegevoegde waarde 76,4

 
 
3.17.4.  Rechtskundige dienstverlening, en accountants, boekhouders en belastingconsulenten, 
markt- en opinieonderzoeksbureaus (SUT 74A1) 
 
De omzet van de activiteiten van NACE 74.11 (rechtskundige dienstverlening: advocaten, notarissen, 
deurwaarders, ...) is niet onderworpen aan de btw. De raming van de eenheden gesectoriseerd in S.14 
gebeurt daarom via de gegevens van de personenbelasting. De methode die hierbij toegepast wordt is 
uiteengezet bij de medische praktijken (zie 3.20.3.1.2). Sommige eenheden in NACE 74.11 oefenen 
echter wel activiteiten uit die onderworpen zijn aan de btw. Hun productie wordt berekend via de 
cijfers gedeclareerd in de btw-aangiften. 
 
Ter illustratie worden hierna de bedragen gegeven die verkregen worden voor de juridische beroepen 
gesectoriseerd in S.14. 
 

Administratieve aggregaten (bron IPP, RSZ en btw)  2003 (miljoenen euro's) 

Bedrijfsopbrengsten  1.398,9 

- bedrijfskosten 417,5 

Bruto toegevoegde waarde 981,4 
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3.17.5.  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, managementactiviteiten van 
holdings en coördinatiecentra (SUT 74B1) 
 
De aggregaten voor de NACE 74.15 "Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra" 
worden berekend conform de algemene methode (zie 3.3). De berekeningen van de aggregaten voor 
NACE 74.14 "Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer" wijken hiervan af. 
 
Hierna wordt de berekeningswijze voor NACE 74.14 uiteengezet, enerzijds voor de niet-financiële 
vennootschappen, anderzijds voor de huishoudens. 
 

3.17.5.1.  Berekening van de aggregaten voor NACE 74.14 
 
3.17.5.1.1.  Niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 
De berekening van de aggregaten verloopt conform de algemene methode (zie 3.3). 
 
3.17.5.1.2.  Huishoudens (S.14) 
 
De huishoudens actief in deze activiteitsbranche kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:  
 
- deze die btw-belastingplichtig zijn en dus gehouden tot het periodiek indienen van hun btw-

aangiften; 
- deze die niet btw-belastingplichtig zijn. 
 
3.17.5.1.2.1.  Btw-belastingplichtigen 
 
Voor deze categorie kunnen de gegevens nodig voor het berekenen van de omzet en lopende aankopen 
geput worden uit de ingediende btw-aangiften en verloopt de berekening conform de algemene 
methode. 
 

2003 Roosters btw-aangifte (miljoenen euro's)

Omzet  00 + 01 + 02 + 03 + 45 + 46 + 47 141,7 

Lopende aankopen  81 + 82 69,7 

 
 
3.17.5.1.2.2.  Niet-btw-belastingplichtigen 
 
De niet-btw-belastingplichtigen zijn hoofdzakelijk bedrijfsleiders, actief in ondernemingen. De 
vergoedingen die zij krijgen van de ondernemingen uit hoofde van hun activiteit zijn geen 
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bezoldigingen en worden dus door de ondernemingen niet gedeclareerd aan de RSZ, dat aldus niet als 
bron kan fungeren. 
 
Voor de berekening van de output en het intermediair verbruik van deze categorie wordt een beroep 
gedaan op gegevens uit de aangiften van de personenbelasting. De inkomsten en andere nodige 
informatie tot bepaling van het belastbare inkomen van bedrijfsleiders worden ingeschreven in deel II 
van de aangifte in de personenbelasting (zie 11.1.8) en meer precies in de codes 400 (425) tot en met 
410 (435) (codes tussen haakjes slaan op de aan te geven bedragen door bedrijfsleiders-echtgenotes).  

 
De hiernavolgende tabel geeft de relevante bedragen weer uit de personenbelasting voor het 
inkomstenjaar 2003: 

 

2003 Rubrieken aangifte personenbelasting (miljoenen euro's) 

Omzet  400 + 425 6.737,7 

 403 + 428 8,1 

Lopende aankopen  406 + 431 61,8 

 
 
De totale toegevoegde waarde (volgens administratieve concepten) van de btw-belastingplichtigen 
plus de niet btw-belastingplichtigen bedraagt 6.756,1 miljoen euro.  

 

2003  (miljoenen euro's) 

Omzet (proxy voor P.1) Niet-btw-belastingplichtigen 6.745,9 

 Btw-belastingplichtigen 141,7 

Lopende aankopen (proxy voor 
P.2) 

Niet-btw-belastingplichtigen 61,8 

 Btw-belastingplichtigen 69,7 

 
 

De aldus bekomen administratieve aggregaten worden daarna getransformeerd tot aggregaten 
nationale rekeningen (zie 3.3). 
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3.18.  OPENBAAR BESTUUR (L) 

 
3.18.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken die tot het openbaar bestuur behoren 
(Sectie L) 18.226,4  miljoen euro, of 7,4 pct. van de toegevoegde waarde van het geheel der 
bedrijfstakken. Per definitie werd ze uitsluitend geproduceerd in de institutionele sector overheid 
(S.13). 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie L per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde 
(miljoenen euro's)

SUT-
code 

Benaming van de bedrijfstak NACE-
code 

Benaming van de NACE-categorie 

S.13 Totaal

75A3 75.1 Algemeen, economisch en sociaal 
bestuur 14.501,5 14.501,5

  75.21 Buitenlandse zaken    

  75.23 Justitie    

  75.24 Openbare veiligheid    

  

Openbaar bestuur, exclusief 
defensie en verplichte sociale 
verzekering 

75.25 Civiele bescherming    

75B3 Defensie 75.22 Defensie 2.534,0 2.534,0
75C3 Verplichte sociale verzekering 75.3 Verplichte sociale verzekering 1.190,9 1.190,9

Totaal sectie L 18.226,4 18.226,4

 
 
3.18.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten m.b.t. het openbaar bestuur worden in volgende tabel per bedrijfstak en subsector 
weergegeven. Aangezien de totale output (P.1) gelijk is aan de door de overheid gedragen kosten, 
worden eerst de beloning van de werknemers (D.1), het intermediair verbruik (P.2) en het verbruik van 
vaste activa (K.1) berekend. In een tweede fase wordt de totale output uitgesplitst in marktoutput 
(P.11), output voor eigen finaal gebruik (P.12) en overige niet-marktoutput (P.131, P.132).  
 
De raming van de beloning van de werknemers en het intermediair verbruik wordt hieronder 
beschreven. De berekening van het verbruik van vaste activa wordt voorgesteld vanuit de 
inkomensbenadering (zie 4.12). De uitsplitsing van de output van het openbaar bestuur wordt 
besproken in het gedeelte over de consumptieve bestedingen van S.13 (zie 5.9). 
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Sectie L – Openbaar bestuur: berekening van de bruto toegevoegde waarde en het netto-
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P.11 P.12 P.131 P.132 Totaal 

P.1 
P.2 B.1g D.1 K.1 B.2n 

           
Sector S.13   
I. Openbaar bestuur, excl. 
defensie en verplichte 
sociale verzekering (SUT 75A3) 

1201 152 1307 16899 19559 5058 14502 13212 1289 0

I.1. Federale overheid  (S.1311) 389 152 351 5756 6648 1541 5108 4788 320 0

I.2. Gemeenschappen en 
gewesten (S.1312) 

68 0 347 3509 3924 1568 2356 2068 288 0

I.3. Lagere overheid (S.1313) 744 0 609 7634 8987 1949 7038 6357 682 0

II. Defensie (SUT 75B3, S.1311) 0 19 0 3138 3157 623 2534 2336 199 0

III. Verplichte sociale verzekering 
(SUT 75C3, S.1314) 

12 13 17 1929 1971 780 1191 1116 75 0

Totaal S.13 (I+II+III) 1213 184 1324 21966 24687 6460 18226 16664 1562 0

 
 
3.18.3.  Beloning van de werknemers (D.1) 
 

3.18.3.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 
In de Benelux economische hergroepering zijn de voor eigen personeel betaalde lonen opgenomen 
onder de economische code 11 – Lonen en sociale lasten. Deze groep omvat alle betalingen en 
voordelen die de overheid als werkgever aan haar werknemers verstrekt als beloning voor hun arbeid 
(met inbegrip van de bijdragen aan de kas voor weduwen en wezen, de sociale zekerheidsbijdragen en 
de belastingvoorheffingen). 
 
Er moet dus een dienstverband zijn. Ook de uitvoering van politieke mandaten (ministers, 
staatssecretarissen, volksvertegenwoordigers, schepenen, leden van gemeenteraden en van 
parlementen) wordt als een dienstverband beschouwd. 
 
Tot groep 11 behoren ook de bezoldigingen, toelagen en pensioenen die in België worden toegekend 
aan de bedienaars van de erediensten76. 
 
In België wordt de Regie van de Gevangenisarbeid als een overheidsonderneming beschouwd 
(geklasseerd in S.11); de lonen aan de gevangenen vallen dan ook buiten de overheidssector. 
 

                                                      
76 In de nationale rekeningen worden de bedienaars van erediensten gerangschikt in bedrijfstak O, NACE 91 (zie 3.21) en 
behoren ze tot de sector S.15 (IZWBH). 
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De juiste inhoud van groep 11 blijkt uit de volgende onderverdeling: 
 

11.1 Eigenlijke lonen 

11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen 

Om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de loonvoet in de overheidssector, is het 
van belang het eigenlijke loon zichtbaar te maken vóór verhoging met verschillende andere 
toelagen en vóór aftrek van de inhoudingen voor sociale verzekering, pensioenverzekering, 
belasting enz. 

11.12 Overige bezoldigingselementen  

Hiertoe behoren onder meer de beloning voor overwerk, nachtdienst of onregelmatige 
werktijden, de productiviteitspremies, de presentiegelden van ambtenaren, de toelagen voor 
hogere functies, de gratificaties, het vakantiegeld. 

Vergoedingen voor dienstreizen moeten daarentegen worden beschouwd als terugbetaling 
van gemaakte kosten en worden bijgevolg bij 12.1 gecodeerd. 

Verhuiskosten zijn een bijzondere vorm van reis- en verblijfkosten en vallen dus onder 
code 12.1. Vergoedingen aan werknemers voor de aankoop van gereedschap, 
vervoermiddelen en bijzondere beroepskledij (als bescherming tegen gevaarlijke of 
verontreinigende stoffen) moeten worden beschouwd als aankopen van goederen en diensten 
(groep 12). 

 

11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 

Deze omvatten de wettelijke, contractuele en vrijwillige premies voor verzekering tegen 
risico's van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, 
ongevallen en overlijden, alsook de premies voor gezinstoelagen. Uit deze opsomming blijkt 
dat ook de pensioenpremies (ouderdom en overleving) ertoe behoren. 

Hoewel deze premies rechtstreeks door de werkgevers aan de verzekeraars worden betaald, 
worden ze beschouwd als een bestanddeel van het loon van de werknemers, dat deze laatsten 
geacht worden aan de verzekeraars te betalen. 

De rustpensioenen van het personeel van de instellingen van openbaar nut die zijn 
aangesloten bij het door de wet van 28 april 1958 gecreëerde pensioenstelsel, worden via de 
pool van de parastatalen betaald dankzij de bijdragen die deze pool int van de aangesloten 
instellingen.  Deze bijdragen worden beschouwd als sociale bijdragen (code 11.20). 
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11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 

Het gaat hier om sociale uitkeringen die de werkgevers rechtstreeks verstrekken aan hun 
werknemers of voormalige werknemers en rechthebbenden. Ze worden beschouwd als 
premies in een sociaalverzekeringsstelsel. 

De overige sociale lasten van de werkgever kunnen worden onderverdeeld in: 
 

11.31 Directe toelagen 

Omvatten onder meer kinderbijslag, geboortetoelagen, wachtgelden, uitkeringen betreffende 
de verzekering tegen kosten van ziekte, arbeidsongeval en overlijden, alsook de directe 
uitkeringen ter zake. 
 

11.32 Doorbetaling van loon 

Hieronder verstaat men het eigenlijke loon dat wordt doorbetaald gedurende de tijd dat de 
werknemer niet actief is wegens ziekte, ongeval en ontslag.  
 

11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel 

Hiertoe behoren de rechtstreeks - dat wil zeggen buiten ieder premiestelsel om - door de 
overheid toegekende pensioenen aan haar personeel en/of hun rechthebbenden alsook de 
pensioenen van gewezen politieke mandatarissen en/of hun rechthebbenden. Wat de 
parastatalen betreft, krijgen de bijdragen aan de pool van de parastatalen code 11.20. 

 

11.4 Loon in natura 

Worden beschouwd als loon in natura de voordelen in natura die geacht worden deel uit te 
maken van de bezoldiging, zoals voedingswaren, kleding, uniformen voor militairen en 
huisvesting die gratis of tegen verminderde prijs ter beschikking worden gesteld. 

 
Code 11 omvat onder meer de volgende elementen: 

11.11 - Bezoldigingen volgens salarisschalen; 
-  Graadverhogingen; 
-  Loonsverhogingen; 
-  Kabinetsvergoedingen;  
-  Aanwervingstoelagen; 
-  Vergoedingen voor personeelsleden in verplaatsing; 
-  Vergoedingen voor studenten. 
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11.12 In het algemeen, de bezoldigingselementen die niet te maken hebben met de 
salarisschalen, onder meer: 

- sociale abonnementen, d.w.z. de tegemoetkoming van de overheid in de 
abonnementsprijs van de ambtenaren voor openbaar vervoer (woon-
werkverkeer). 

-  toelagen voor hogere functies; 
-  vergoedingen voor bijzondere functies; 
- vergoedingen voor overwerk; 
-  presentiegelden en verscheidene vergoedingen (belastbaar) toegekend aan 

personeelsleden of aan openbare ambtsdragers (volksvertegenwoordigers, 
senatoren, ...); 

-  vergoedingen voor chauffeurs; 
- eindejaarstoelagen en -premies; 
- haard- en standplaatsvergoedingen; 
-  vakantiegeld; 
- vakbondspremies; 
- forfaitaire vergoedingen voor huisvesting in het buitenland; 
- terugbetaling voor installatiekosten in het buitenland; 
-  expatriatievergoedingen; 
- vergoedingen voor een post in het buitenland. 

11.20  - Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan sociale-
zekerheidsinstellingen; 

- Bijdragen van de instellingen van openbaar nut aan de pool van parastatalen voor 
de uitbetaling van rustpensioenen; 

- Sociale bijdragen afgedragen door de werkgevers aan andere instellingen dan 
deze van de sociale zekerheid. 

11.31   Directe toelagen, met name: 
-  kinderbijslagen; 
-  geboortepremies; 
-  vergoedingen voor arbeidsongevallen uitgekeerd aan ambtenaren (als de entiteit 

haar eigen verzekeraar is); 
-  kostenvergoeding voor laatste ziekte en begrafenis; 
-  opzegvergoedingen; 
-  invaliditeitspensioenen rechtstreeks uitgekeerd aan de rechthebbenden; 
-  sociale tegemoetkomingen om niet ten gunste van het personeel (andere dan voor 

maaltijden). 
11.32  -  Opzegvergoedingen voor kabinetsmedewerkers (doorbetaling van loon); 

- Terbeschikkingstellingsvergoedingen. 
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11.33  - Rustpensioenen die de overheid rechtstreeks betaalt aan haar voormalige 
personeelsleden (voor de parastatalen worden de uitkeringen aan de pool van 
parastatalen gecodeerd als code 11.20). 

11.40  - Bezoldigingen in natura; 
-  Diverse uitgaven van de sociale diensten (Sint-Niklaas, reizen, verliezen op 

maaltijden, enz.) die gelijkgesteld worden met bezoldigingen in natura; 
-  Verminderingskaarten (op de prijs van het openbaar vervoer); 
-  Gedeeltelijk of geheel ten laste genomen maaltijden; 
-  Ten laste genomen regelmatig vervoer met speciale pendeldienst voor het woon-

werkverkeer van personeelsleden; 
- Vrij biljet (verkeersfaciliteit) voor statutair personeel; 
- Tegemoetkoming in de maaltijdcheques; 
- Tegemoetkomingen voor burger- en militaire uniformen (andere dan werk- of 

dienstkledij). 

 

3.18.3.2.  Toegerekende sociale premies 
 
De toegerekende sociale premies zijn de tegenhanger van de sociale uitkeringen die de werkgevers 
rechtstreeks aan hun werknemers, voormalige werknemers of hun nabestaanden verstrekken, zonder 
daarvoor een autonome kas te vormen, speciale reserves aan te leggen of een bijzondere verzekering af 
te sluiten. Die uitkeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op het overheidspersoneel met een statuut 
van "ambtenaar" en komen grotendeels overeen met de rustpensioenen en de gezinsuitkeringen77. Het 
personeel van de openbare besturen dat niet het statuut van "ambtenaar" heeft, valt voor de sociale 
zekerheid onder het stelsel van de privésector. 
 
Die toegerekende sociale premies worden momenteel geacht gelijk te zijn aan de betaalde sociale 
uitkeringen (min de sociale premies ten laste van de werknemers). Het is op dit ogenblik niet mogelijk 
een model uit te werken dat gebruik maakt van actuariële beschouwingen om de toegerekende sociale 
premies te ramen aan de hand van de toekomstige verplichtingen inzake uitkeringen die de werkgever 
op zich neemt. 
 
Tegelijk met de politiehervorming heeft de regering eveneens de financiering van de rust- en 
overlevingpensioenen van het politiepersoneel fundamenteel hervormd. Bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën werd een "Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie" 
opgericht. Het fonds draagt de lasten van de sedert 1 april 2001 toegekende pensioenen en wordt 
gespijsd door een persoonlijke bijdrage en door een werkgeversbijdrage ten laste van de federale 

                                                      
77 Een belangrijk grensgeval is het tijdelijke doorbetalen door de werkgever van lonen en wedden in geval van ziekte, 

bevalling, invaliditeit enz. van de werknemer. Voor deze post werd evenwel geen raming gemaakt en de 
overeenkomstige betalingen vallen nog steeds onder de brutolonen (D.11). 
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politie en de politiezones. In de terminologie van het ESR 1995 wordt dit fonds beschouwd als 
beheerder van een "sociale zekerheidsstelsel", maar aangezien het geen institutionele eenheid vormt, 
blijft het deel uitmaken van de deelsector van de Federale overheid (S.1311). 
 
In de praktijk betaalt het fonds de sedert 1 april 2001 toegekende pensioenen van het politiepersoneel 
en int het zijn sociale bijdragen sinds begin 2003. Tijdens de overgangsperiode van 1 april 2001 tot 31 
december 2002 werden de bijdragen van de politieagenten gestort aan de verschillende 
pensioenstelsels waaronder ze op 31 maart 2001 ressorteerden. Het Fonds voor overlevingpensioenen 
heeft de nodige sommen voorgeschoten voor de betaling van de pensioenen die sedert 1 april 2001 zijn 
beginnen lopen. Het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie heeft deze bedragen in 
2003 terugbetaald. 
 
In dat verband dient te worden herinnerd aan het feit dat de rustpensioenen van de rijkswacht en de 
federale politie vóór de oprichting van het nieuwe stelsel rechtstreeks door de Schatkist werden 
betaald, met andere woorden door de Federale overheid (S.1311) als werkgever, zonder dat bijdragen  
werden geïnd, terwijl de overlevingspensioenen ten laste vielen van het Fonds voor 
overlevingspensioenen, dat wordt gestijfd door een persoonlijke bijdrage. De rust- en 
overlevingspensioenen van de gemeentepolitie maakten daarentegen deel uit van de gemeentelijke 
pensioenen van het statutair personeel, waar drie systemen naast elkaar bestonden: 
 
- het "gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen" en het "pensioenstelsel van de 
nieuwe aangeslotenen", die vaak Pool I en Pool II worden genoemd. Dit zijn repartitiestelsels die 
worden beheerd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten (RSZPPO) en dus behoren tot de deelsector wettelijke sociale-
verzekeringsinstellingen (S.1314) in de overheidsrekeningen van het ESR 1995; 
 
- het "stelsel van de voorzorgsinstellingen" waarin de werkgevers een akkoord afsluiten met een 
verzekeringsmaatschappij om de uitbetaling van de pensioenen van hun statutaire personeelsleden te 
beheren. Het betreft een collectief kapitalisatiestelsel, dat wordt ondergebracht bij de stelsels van de 
deelsector verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (S.125); 
 
- het "eigen stelsel" dat van toepassing is op de instellingen van de lagere overheid die er niet voor 
gekozen hebben zich aan te sluiten bij een van de twee voornoemde stelsels en zelf moeten blijven 
instaan voor het beheer en de betaling van de pensioenen van hun personeel en de rechthebbenden van 
deze laatsten. In dit stelsel worden geen werkgeversbijdragen betaald maar wordt een inhouding ten 
laste van de werknemer verricht. De transacties worden geregistreerd in de rekeningen van de 
werkgever, dit is in de deelsector van de lagere overheid (S.1313). 
 
Als gevolg van de oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, 
ontvangen de vroeger bestaande stelsels geen bijdragen meer op de lonen van de federale of lokale 
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politie, maar blijven ze de vóór 1 april 2001 toegekende rust- en overlevingspensioenen ten laste 
nemen. De wet heeft derhalve bepaald dat het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 
financiële middelen overdraagt aan deze stelsels, opdat deze laatste over voldoende middelen zouden 
beschikken om hun verplichtingen na te leven. In de rekeningen overeenkomstig het ESR 1995 
worden zodoende overdrachten (D.75) geregistreerd tussen de deelsector Federale overheid (S.1311) 
en de overige betrokken deelsectoren. 
 
Aangezien de overdracht van rijkswachters naar de politiezones en de betere bezoldiging van het 
politiepersoneel de werkgeversbijdragen ten laste van de politiezones deed toenemen, schrijft de wet 
voor dat een gedeelte van de werkgeversbijdragen die de politiezones verschuldigd zijn, gesubsidieerd 
wordt door de Federale overheid. Daarom wordt een overdracht (D.75) geregistreerd tussen de 
Federale overheid (S.1311) en de politiezones (S.1313). 
 
Omdat het algemene stelsel van de overheidspensioenen ten laste van de Schatkist niet wordt 
gefinancierd door effectief geïnde bijdragen, wordt in het ESR 1995 gesproken over een "door de 
werkgever beheerd stelsel van sociale verzekering zonder samenstelling van reserves" en worden 
sociale bijdragen toegerekend om een volledig beeld te verkrijgen van de arbeidskosten. Deze sociale 
bijdragen, die zouden moeten worden berekend volgens een actuariële methode op basis van de 
toekomstige verplichtingen van de werkgever inzake de te betalen uitkeringen, worden momenteel 
geacht gelijk te zijn aan de betaalde uitkeringen, min de eventuele afhoudingen gevraagd aan de 
werknemers. 
 
Aangezien de momenteel actieve werknemers van de federale politie niet langer deelnemen aan dit 
stelsel, moeten de vóór 1 april 2001 in werking getreden rustpensioenen van de rijkswacht en de 
federale politie in mindering worden gebracht bij de raming van de toegerekende bijdragen. Voor de 
rustpensioenen van de federale ambtenaren geeft dat dus: 
 
Toegerekende sociale bijdragen (D.122 = D.612) 

= betaalde pensioenen 
- eventuele afhoudingen voor pensioenen 
- pensioenen van de rijkswacht en de federale politie (die een aanvang namen vóór 1 april 2001). 
 

Hetzelfde principe is van toepassing op de vroegere pensioenen van de gemeentepolitie die ten laste 
vielen van het "eigen stelsel" van de gemeenten. 
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3.18.3.3.  Berekening van de beloning van werknemers 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   

Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering
(SUT 75A3) van de Federale overheid (S.1311) 

  

Code 11 (Bestuur)  5.085,8 

Beloning van de bedienaars van erediensten - 121,9 

Verschil in perimeter78 van de Federale overheid 
 

+ 44,5 

Pensioenen van de ambtenaren van de Gemeenschappen en Gewesten - 120,6 

Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie: pensioenen die een aanvang
namen vóór 1 april 2001. 

- 99,9 

Subtotaal = 4.787,9 

Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering
(SUT 75A3) van de Gemeenschappen en Gewesten (S.1312) 

  

Code 11 (Bestuur)  1.971,2 

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en Gewesten + 41,4 

Pensioenen van de ambtenaren van de Gemeenschappen en Gewesten + 63,6 

Waals Gewest: bezoldigingen van december 2003, betaald in december 2003 (in 
plaats van januari 2004) 

- 8,5 

Subtotaal = 2.067,7 

Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering
(SUT 75A3) van de Lagere overheid (S.1313) 

  

Code 11 (Bestuur) Provincies, gemeenten, OCMW’s, politiezones en Brusselse 
agglomeratie 

 
6.269,0 

Verschil in perimeter van de lagere overheid + 87,7 

Subtotaal = 6.356,7 

Defensie (SUT 75B3)   

Code 11 (Defensie) = 2.335,5 

Verplichte sociale verzekering (SUT 75C3)   

Bezoldigingen en sociale premies van het personeel van de sociale-
zekerheidsinstellingen van de loontrekkende werknemers, de zelfstandigen, de
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en het Zorgfonds 

= 1.116,3 

Totaal bedrijfstak L  16.664,1 

 

                                                      
78 Inclusief de instellingen die niet in de gegevens van de economische hergroepering zijn opgenomen. 
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3.18.4.  Intermediair verbruik (P.2) 
 

3.18.4.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 
In de Benelux economische hergroepering gaat onze aandacht uit naar de rubrieken met de codes 12, 
13, 14 en 17. 
 
(i) Code 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 
 
Aankoop van goederen en diensten door de overheid geschiedt hoofdzakelijk bij de sectoren bedrijven 
en buitenland.  In veel gevallen is niet na te gaan of de goederen en diensten van binnenlandse dan wel 
van buitenlandse oorsprong zijn. Daarom is dit onderscheid niet in de codering weerhouden. 
 
Soms komt het voor dat huishoudens diensten verlenen tegen een vergoeding die niet als loon mag 
worden aangezien omdat een verhouding werkgever-werknemer ontbreekt. Dergelijke diensten 
worden door de overheid geboekt als aankoop van niet-duurzame goederen en diensten. 
Presentiegelden betaald aan niet-ambtenaren in ambtelijke en bestuurlijke colleges en commissies 
worden eveneens in groep 12 opgenomen. 

 
Wanneer de overheid aankopen doet die gewoonlijk gebeuren door de huishoudens, worden ze 
geboekt als overdrachten in natura (34.32) aan de huishoudens (of als loon in natura zoals vermeld 
onder 11.4).  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de overheid voedsel, kleding, geneesmiddelen, enz. 
aankoopt en gratis aan de gezinnen uitdeelt. Dit geldt eveneens voor de kosten die de overheid draagt 
voor de hospitalisatie van behoeftige zieken of het onderhoud van armen. 
 
Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten bestemd om als gift te worden overgedragen aan 
het buitenland, moeten als inkomensoverdrachten aan het buitenland worden geboekt (zie groep 35). 
 
Code 12 omvat met name: 
 

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid. 

De aankopen beoogd onder 12.11 kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

-  Bureaukosten, zoals voor kantoor- en tekenmateriaal, hulpmiddelen voor 
reproductie, druk- en bindwerk, aankopen van boeken, tijdschriften, dagbladen, 
onderhoud, huur en herstelling van meubilair en bureaumateriaal, portkosten, 
telefoon, telegrammen, verzending van dienststukken en kosten voor 
interdepartementale postdienst, bank- en accountantskosten, vergoedingen voor 
computer-, type- en vertaalwerk en beloning van uitzendkrachten voor 
administratieve werkzaamheden; 
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-  Herstelling en het niet-waardevermeerderend onderhoud van gebouwen, de 
schoonmaak van gebouwen door gespecialiseerde firma's, brandstoffen, 
elektriciteit, gas en water, verzekeringspremies, bewakings- en verhuiskosten en 
kleine bijkomende kosten; 

-  Verblijfs- en representatiekosten, ook wanneer ze gemaakt worden door  
personeelsleden en terugbetaald door de overheid; 

- Erelonen en presentiegelden aan personen die niet in dienstverband staan tot de 
overheid. Indien ze worden uitbetaald aan personen gelijkgesteld met het 
overheidspersoneel vallen ze onder groep 11; 

-  Overige algemene kosten, zoals kosten voor de werving en opleiding van 
personeel, alsook publiciteitskosten.  Als personeelsleden, die een cursus volgen 
op aanwijzing van de dienst waartoe zij behoren, een gehele of gedeeltelijke 
tegemoetkoming in de kosten krijgen, moet deze tegemoetkoming als 
overheidsgebruik worden aangemerkt.  Publiciteitskosten kunnen behalve 
drukwerken ook films, radio- en televisie-uitzendingen of tentoonstellingskosten 
omvatten; 

-  Kleine, goedkope werktuigen voor relatief eenvoudige werkzaamheden: 
handgereedschap zoals zagen, hamers en schroevendraaiers of kleine apparaten 
zoals zakrekenmachines.  Volgens de afspraak boekt het ESR als intermediair 
verbruik alle uitgaven voor de aanschaf van dergelijke duurzame goederen die 
niet meer dan 500 euro kosten (tegen de prijzen van 1995) per artikel (of waarvan 
de totale waarde, wanneer er grotere hoeveelheden worden aangekocht, dit 
plafond niet overstijgt); 

- Betalingen om gebruik te kunnen maken van niet geproduceerde, immateriële 
activa zoals gebrevetteerde activa, merken, enz. (met uitzondering van de 
betalingen voor de aankoop van dergelijke eigendomsrechten, die geboekt 
worden als aankopen niet-geproduceerde, immateriële activa - code 7440); 

 -  Commissielonen voor beleggingen, beheer en andere met betrekking tot 
overheidsleningen en administratieve financiële kosten. 

12.12 Huurgelden van gebouwen betaald aan andere sectoren dan de overheid. 

12.13 Operationele leasing betaald aan andere sectoren dan de overheid. 

12.21 Algemene werkingskosten betaald binnen de sector overheid. 

De onder 12.21 bedoelde aankopen komen overeen met die onder 12.11. 

12.22 Huurgelden van gebouwen betaald binnen de sector overheid. 

12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid. 
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Het gaat onder meer om de onroerende en de roerende voorheffing, de gewestelijke taksen,.. 
die tussen subsectoren van de overheid worden betaald. 

 
Hierbij moet worden opgemerkt dat volgende elementen uit code 12 zijn uitgesloten: 
 
-  herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van werken van burgerlijke bouwkunde, die onder 

groep 14 worden gerangschikt; 
-  aankoop van duurzame militaire goederen die behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa 

(hoofdgroep 7 investeringen) of er niet toe behoren (code 13); 
-  grote verbeteringswerkzaamheden (bijvoorbeeld renovatie, heropbouw of uitbreiding) die duidelijk 

verder gaan dan wat nodig is om de vaste activa gewoon in goede werkingsstaat te behouden; 
-  uitgaven van werkgevers die beschouwd worden als lonen en wedden in natura (code 11.40); 
-  aankopen of gebruikslicenties voor softwarepakketten; deze worden opgenomen als investeringen 

indien beide volgende voorwaarden zijn vervuld: 

1. herhaaldelijk of ononderbroken gebruikt worden in het productieproces gedurende meer dan 
een jaar; 

2. de aankoopprijs (inclusief btw) moet hoger zijn dan 500 euro (tegen prijzen van 1995) per 
eenheid of per bestelling indien er grote hoeveelheden worden aangekocht. 

Als deze beide voorwaarden niet vervuld zijn moet de uitgave in kwestie geboekt worden bij het 
intermediair verbruik. 

-  de ontwikkeling van softwarepakketten "op maat" volgt deze zelfde dubbele regel, ongeacht of ze 
worden ontwikkeld door een externe firma of voor eigen rekening. Als ze voor eigen rekening 
worden ontwikkeld, zullen worden gewaardeerd tegen kostprijs. 

 
(ii) Code 13 – Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen 
in vaste activa 
 
Aankopen van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa 
worden aangerekend onder code 13. Het gaat om oorlogswapens en het materiaal om ze af te vuren 
(dus niet de lichte wapens of de gepantserde voertuigen voor de politie- of veiligheidsdiensten die 
geboekt worden als bruto-investeringen in vaste activa). Militaire goederen die behoren tot de bruto-
investeringen in vaste activa worden aangerekend onder de overeenstemmende code 7 (investeringen). 
Het gaat om de aankoop van gronden en gebouwen (71), de nieuwbouw van gebouwen (72), werken 
van burgerlijke bouwkunde (73), de verwerving van overige investeringsgoederen (74) die analoog 
zijn met deze uit de burgersector (bijvoorbeeld luchthavens, wegen, ziekenhuizen, ...). 
 
De verkopen van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste 
activa (specifiek militaire goederen) worden aangerekend onder code 17. Verkopen van niet-specifiek 
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militaire goederen worden aangerekend onder de overeenstemmende codes 76 (verkopen van gronden 
of gebouwen) of 77 (verkopen van overige investeringsgoederen). 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de volgende uitgaven niet worden ingedeeld bij de militaire 
verbruiksuitgaven: 
-  aankopen van duurzame goederen die behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa; 
-  uitgaven voor bescherming van de burgerbevolking; 
-  militie-/kostwinnersvergoedingen (code 34.3); 
-  de betaling van de oorlogspensioenen en soortgelijke uitkeringen, rekening houdend met wat is 

uitgelegd onder de code 34.2; 
-  giften in geld van het ene land aan het andere met algemene militaire bedoelingen moeten worden 

aangerekend als inkomensoverdrachten (groep 35 of 39). Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen tot 
gemeenschappelijke projecten, gemeenschappelijke infrastructuur of inzake de instandhouding van 
het bestuursapparaat van de NAVO. 

 
(iii) Code 14 - Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van werken van burgerlijke 
bouwkunde 
 
Deze groep bevat de uitgaven voor werkzaamheden aan wegen, kanalen, viaducten, tunnels, havens, 
enz. voor zover ze niet als investeringen kunnen worden beschouwd (zie groep 73). 
 
Het gaat hier om uitgaven met als doel de waarde van de kapitaalgoederen te behouden. Met het 
onderhoud wordt de regelmatige en permanente zorg voor de goede werking en de goede staat van de 
kapitaalgoederen bedoeld. Deze verrichtingen worden bij de lopende uitgaven geklasseerd.  
 
Belangrijke veranderingen aan bestaande kapitaalgoederen die een waardeverhoging meebrengen 
(bijvoorbeeld wegherstellingen die deze wegen in feite volledig veranderen doordat ze een ander 
wegdek krijgen of over een nieuw tracé worden aangelegd, enz.) worden als investeringen geboekt 
(groep 73). Herstel van oorlogsschade en rampschade wordt eveneens als investering beschouwd 
(hoofdgroep 7). 
 
(iv) Code 17 – Verkoop van duurzame militaire goederen 
 
Hieronder worden de verkopen geboekt van de duurzame militaire goederen waarvan de aankoop in 
groep 13 wordt geregistreerd. Het gaat om buiten gebruik gesteld of overtollig militair materiaal. 
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3.18.4.2.  De berekening van het intermediair verbruik 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   
Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering 
(SUT 75A3) van de Federale overheid (S.1311) 

  

Code 12 (Bestuur) + 1.470,4 
Code 14 + 0,3 
Verschil in perimeter van de Federale overheid + 45,9 
IGDFI inzake deposito's + 6,9 
IGDFI inzake kredieten + 17,4 
Subtotaal = 1.540,9 
Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering 
(SUT 75A3) van de Gemeenschappen en Gewesten (S.1312) 

  

Code 12 (Bestuur)  1.257,9 
Code 01 (niet-uitgesplitste of onvoorziene uitgaven) + 224,4 
Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en Gewesten + 17,8 
IGDFI inzake deposito's + 3,5 
IGDFI inzake kredieten + 64,2 
Subtotaal = 1.567,8 
Openbaar bestuur, exclusief defensie en verplichte sociale verzekering 
(SUT 75A3) van de Lagere overheid (S.1313) 

  

Code 12 (Bestuur) Provincies, gemeenten, OCMW’s, politiezones en Brusselse 
agglomeratie 

 
2.003,7 

Correctie voor schadeverzekering (min brutopremies plus dienstverlening) + -54,7 
Subtotaal = 1.949,0 
Defensie (SUT 75B3)   
Code 12 (Defensie)  521,6 
Code 13 + 107,5 
Code 17 - 6,1 
Subtotaal = 623,0 
Verplichte sociale verzekering (SUT 75C3)   
Andere gewone werkingsuitgaven van de sociale-zekerheidsinstellingen van de 
loontrekkende werknemers, de zelfstandigen, de DOSZ en het Zorgfonds 

= 779,7 

Totaal intermediair verbruik  6.460,4 
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3.19.  ONDERWIJS (M) 

 
3.19.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken met betrekking tot het onderwijs 
(Sectie M) 16.398,9 miljoen euro, of 6,7 pct. van de toegevoegde waarde van geheel der 
bedrijfstakken. Ze werd geproduceerd binnen vier institutionele sectoren: de sector van de niet-
financiële vennootschappen (S.11) voor 222,1 miljoen, de sector overheid (S.13) voor 
15.981,4 miljoen, de sector van de huishoudens (S.14) voor 15,5 miljoen en de sector van de IZWBH 
(S.15) voor 179,9 miljoen euro. 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie M per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 

Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) SUT-
code 

Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE
-code 

Benaming van de NACE-
categorie 

S.11 S.13 S.14 S.15 Totaal

80A1 Onderwijs, markt 80.1 Basisonderwijs  

  80.2 Voortgezet onderwijs  

  80.3 Hoger onderwijs  

  80.4 Voortdurende vorming en 
overige vormen van 
onderwijs 

 

  totaal Onderwijs, markt 222,1 0 15,5 0 237,6

80A3 80.1 Basisonderwijs  

 80.2 Voortgezet onderwijs  

 

Openbaar onderwijs 

80.3 Hoger onderwijs  

  totaal Openbaar onderwijs 0 15 981,4 0 0 15 981,4

80A5 Onderwijs, ander niet-
markt 

80.4 Voortdurende vorming en 
overige vormen van 
onderwijs 

0 0 0 179,9 179,9

Totaal sectie M 222,1 15 981,4 15,5 179,9 16 398,9

 
 
3.19.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de bedrijfstakken die verband 
houden met onderwijs worden in de volgende tabel weergegeven. De bedrijfstak onderwijs, markt 
(SUT 80A1) wordt geraamd volgens de algemene methode. Daarbij moet in het bijzonder worden 
opgemerkt dat de Instellingen zonder winstoogmerk (cat. H) van de NACE 80.1, 80.2, 80.3 en 80.4 
worden geraamd aan de hand van de lonen en de resultaten van de structuurenquête met betrekking tot 
de vzw's (zie 3.3.1.1.1). De bedrijfstak openbaar onderwijs (SUT 80A3) valt uitsluitend onder S.13 en 
wordt berekend via een specifieke methodologie die hieronder is beschreven. De niet-marktoutput van 
de SUT-bedrijfstak 80A5 wordt geraamd volgens de specifieke methodologie die voor de 
bedrijfstakken van S.15 wordt gebruikt (zie. 5.8.3.1.). 
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Sectie M - Onderwijs: Berekening van de toegevoegde waarde en het bruto-
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P52s P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740   600/8+61 609 641/8     62 640 740   
      
Sector S.11      
I. Startbedrag 511 -2 0 7 515 292 0 2 294 221 177 3 0 41

Cat. A1 42 -1 0 3 44 26 0 0 27 17 17 0 0 0
Cat. A2 24 -1 0 2 25 15 0 0 15 10 10 0 0 0
Cat. B1 48 0 0 1 48 28 0 1 28 20 14 0 0 6
Cat. B2 113 0 0 2 114 67 0 1 68 46 30 0 0 15
Cat. B3 49 0 0 0 49 28 0 0 28 21 15 0 0 6
Cat. C1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cat. C2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 -1 0 0 0 -1
Cat. H 232 0 0 0 232 124 0 0 124 108 91 1 0 16

II. Correcties 1 2 2 -1 3 3 0 0 3 1 10 -1 2 -6
(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 -9
(c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(f) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(i) 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
(j) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(l) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(m) 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(p2) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(t) -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(aa) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 0
(ab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ad) 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2
IGDFI 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -3 0 0 0 -3

III. Eindbedrag 
(I+II) 

511 0 2 5 519 295 0 2 297 222 187 2 2 35

               
Sector S.13      
Bedrag 351 0 72 17412 17835 1 854 0 0 1854 15981 14926 0 0 1056
      
Sector S.14      
I. Startbedrag 22 0 0 0 22 12 0 0 12 11 3 0 0 8
II. Correcties 6 0 0 0 6 1 0 0 1 5 0 0 0 5

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(l) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 1
(y) 6 0 0 0 6 1 0 0 1 5 0 0 0 5
(z) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1

III. Eindbedrag 
(I+II) 

29 0 0 0 29 13 0 0 13 15 3 0 0 13

      
Sector S.15      
Bedrag 68 0 1 190 259 80 0 0 80 180 169 1 0 10

 
 
3.19.3.  Openbaar onderwijs (SUT 80A3) 
 
Aangezien de onderwijsoutput (P.1) van S.13 gelijk is aan de door de overheid gedragen kosten, 
worden eerst de beloning van de werknemers (D.1), het intermediair verbruik (P.2) en het verbruik van 
vaste activa (K.1) berekend. In een tweede fase wordt de totale output uitgesplitst in marktoutput 
(P.11), output voor eigen finaal gebruik (P.12) en overige niet-marktoutput (P.131, P.132). 
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De volgende tabel geeft een gedetailleerde beschrijving van de productie- en 
inkomensvormingsrekeningen per bedrijfstak en subsector. De raming van de beloning van de 
werknemers en het intermediair verbruik wordt hieronder beschreven. De berekening van het verbruik 
van vaste activa wordt voorgesteld vanuit de inkomensbenadering (zie 4.12). De uitsplitsing van de 
output van het openbaar bestuur wordt besproken in het gedeelte over de consumptieve bestedingen 
van S.13 (zie 5.9). 
 
 
SUT 80A3 – Openbaar bestuur: berekening van de bruto toegevoegde waarde en het netto-
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 

ESR 1995 P.11 P.12 P.13 Totaal 
P.1 

P.2 B.1g D.1 K.1 B.2n 

          
Sector S.13          
I. Overheid (S.13) 

351,3 71,7 17412,1 17835,1 1853,7 15981,4 14925,9 1055,5 0
I.1. Federale overheid (S.1311) 

0 0 112 112 68,8 43,2 36,4 6,8 0
I.2. Gemeenschappen en gewesten 
(S.1312) 351,3 71,7 13671,2 14094,2 1484,6 12609,6 11758,2 851,4 0
I.3. Lagere overheid (S.1313) 

0 0 3628,9 3628,9 300,3 3328,6 3131,3 197,3 0
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3.19.3.1.  Beloning van de werknemers (D.1) 
 
3.19.3.1.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 
Zie 3.18.3.1 Overheid. 
 
3.19.3.1.2.  Berekening van de beloning van werknemers 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de Federale overheid (S.1311)   

Code 11 (Onderwijs)  960,4 

Pensioenen van de ambtenaren van de Gemeenschappen en gewesten - 924,0 

Subtotaal = 36,4 

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de Gemeenschappen en Gewesten 
(S.1312) 

  

Code 11 (Onderwijs)  2.578,3 

Pensioenen van de ambtenaren van de Gemeenschappen en Gewesten + 924,0 

Code 44.1 Bijdragen voor de lonen van het onderwijzend personeel van het vrije
onderwijs 

+ 6.069,4 

Code 44.2 Bijdragen voor de rustpensioenen van het onderwijzend personeel van het
vrije onderwijs 

+ 1.382,1 

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en Gewesten + 804,4 

Subtotaal = 11.758,2 

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de lagere overheid (S.1313)   

Code 11 (Onderwijs - eigen aandeel) Provincies, gemeenten, OCMW’s, politiezones 
en Brusselse agglomeratie 

 535,0 

Code 43.1 Bijdragen voor de lonen van het onderwijzend personeel van het
gesubsidieerde officiële onderwijs 

+ 1.974,2 

Code 43.2 Bijdragen voor de pensioenen van het onderwijzend personeel van het
gesubsidieerde officiële onderwijs 

+ 622,1 

Subtotaal = 3.131,3 
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3.19.3.2.  Intermediair verbruik (P.2) 
 
3.19.3.2.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 
Zie 3.18.4.1 Bestuur. 
 
3.19.3.2.2.  De berekening van het intermediair verbruik 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de Federale overheid (S.1311)   

Code 12 (Onderwijs)  45,0 

Code 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het vrije onderwijs + 23,8 

Subtotaal = 68,8 

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de Gemeenschappen en Gewesten 
(S.1312) 

  

Code 12 (Onderwijs)  268,7 

Code 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het vrije onderwijs + 1.051,4 

Correctie voor schadeverzekering (min brutopremies plus dienstverlening) + -75,5 

Verschil in perimeter van de Gemeenschappen en Gewesten + 240,0 

Subtotaal = 1.484,6 

Openbaar onderwijs (SUT 80A3) van de lagere overheid (S.1313)   

Code 12 (Onderwijs - eigen aandeel) Provincies, gemeenten, OCMW’s, politiezones 
en Brusselse agglomeratie 

 58,2 

Code 43.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het gesubsidieerde officiële 
onderwijs 

+ 242,1 

Subtotaal = 300,3 
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3.20.  GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING(N) 

 
3.20.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken van de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening (Sectie N) 16.934,4 miljoen euro, of 6,9 pct. van de toegevoegde 
waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd binnen drie institutionele sectoren: de 
sector van de niet-financiële vennootschappen (S.11) voor 13.537,0 miljoen, de sector van de 
huishoudens (S.14) voor 2.638,9 miljoen en de sector van de IZWBH (S.15) voor 758,5 miljoen euro.  
 
Op te merken is dat de maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (NACE 85.31) de instituten 
voor gehandicapte minderjarigen (NACE 85.311) omvat, alsook weeshuizen (NACE 85.312), 
instituten voor probleemkinderen (NACE 85.313), instituten voor gehandicapte volwassenen (NACE 
85.314), rust- en verzorgingstehuizen (NACE 85.315) en de overige maatschappelijke dienstverlening 
met huisvesting (NACE 85.316). De maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting omvat 
kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang (NACE-BEL 85.321), beschutte 
werkplaatsen (NACE 85.322) en de overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 
(NACE 85.323). 
 
Bruto toegevoegde waarde van de sectie N per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 

Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) SUT-
code 

Benaming van de 
bedrijfstak 

NACE
-code 

Benaming van de NACE-
categorie 

S.11 S.14 S.15 Totaal

85A1 85.11 Ziekenhuizen  

 85.12 Medische praktijken  

 85.13 Tandartspraktijken  

 

Gezondheidszorg 

 

85.14 Overige gezondheidszorg  

    9.207,2 2.410,7 0 11.617,9

85B1 Veterinaire diensten 85.2 Veterinaire diensten 85,8 121,0 0 206,8

85C1 Maatschappelijke 
dienstverlening, markt 

85.31 Maatschappelijke dienstverlening 
met huisvesting 

 

  85.32 Maatschappelijke dienstverlening 
zonder huisvesting 

 

    4.244,0 107,2 0 4.351,2

85C5 Maatschappelijke 
dienstverlening, niet-
markt 

85.31 Maatschappelijke dienstverlening 
met huisvesting 

 

  85.32 Maatschappelijke dienstverlening 
zonder huisvesting 

 

    0 0 758,5 758,5

Totaal sectie N 13.537,0 2638,9 758,5 16.934,4
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3.20.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening zijn weergegeven in de volgende tabel. Ze worden nu eens geraamd 
volgens de algemene methode (zie 3.3), dan weer volgens specifieke methodes. Om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de gebruikte methodes, worden alle bedrijfstakken achtereenvolgens 
voorgesteld in de tabel hieronder. 
 
Sectie N – Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: berekening van de bruto 
toegevoegde waarde en het bruto-exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten 
(miljoenen euro's, 2003) 
 

ESR 1995 P11/V1 P11/P52
s 

P12 P11/V2 Totaal P1 P2/A1 P2/P52u P2/A2 Totaal 
P2 

B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarreke-
ningen 

70 71 72 74-740   600/8 
+61 

609 641/8     62 640 740   

Sector S.11       
I. Startbe-
drag 

10175 -12 0 76 10240 3776 -5 17 3788 6452 5444 47 415 1375

Cat. A1 510 -1 0 7 517 327 -2 3 328 189 145 6 19 57
Cat. A2 88 0 0 2 90 44 0 0 44 46 38 1 0 8
Cat. B1 821 -3 0 19 836 436 -1 4 439 397 193 5 0 199
Cat. B2 1960 -7 0 48 2000 1098 -2 10 1106 895 332 12 0 552
Cat. B3 725 0 0 0 725 416 0 0 416 309 123 5 0 182
Cat. C1 4 0 0 0 4 5 0 0 5 -1 0 0 0 -1
Cat. C2 13 0 0 0 13 16 0 0 16 -3 4 0 0 -7
Cat. H 6055 0 0 0 6055 1434 0 0 1434 4621 4612 19 395 386

II. Correc-
ties 

12119 12 67 439 12636 5469 1 81 5551 7085 6144 -1 311 1253

(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 -109
(c) 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2 2 0 0 0 2
(e) 0 0 0 -1 -1 0 0 -6 -6 5 0 0 0 5
(f) 0 0 0 0 0 -7 0 0 -7 7 0 0 0 7
(g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(h) 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2 2 0 0 0 2
(i) 0 0 67 0 67 -5 0 0 -5 72 0 0 0 72
(j) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 0 0 0 -2
(l) 0 0 0 0 0 -23 0 0 -23 23 0 0 0 23
(m) 0 0 0 -9 -9 0 0 0 0 -9 0 0 0 -9
(p2) 0 0 0 0 0 -29 0 0 -29 29 29 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 24 0 0 24 -24 0 0 0 -24
(t) -12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(x1) 12283 0 0 449 12732 5477 1 87 5565 7167 6492 10 367 1032
(y) 416 0 0 0 416 5 0 0 5 411 13 0 0 398
(aa) -92 0 0 0 -92 13 0 0 13 -106 0 -10 92 -4
(ab) -494 0 0 0 -494 -186 0 0 -186 -308 -500 -1 -241 -47
(ac) 9 0 0 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0
(ad) 8 0 0 0 8 46 0 0 46 -38 0 0 93 55
IGDFI 0 0 0 0 0 146 0 0 146 -146 0 0 0 -146

III. Eindbe-
drag (I+II) 

22294 0 67 515 22875 9244 -4 98 9338 13537 11588 46 725 2628

Sector S.14       
I. Startbe-
drag 

3222 0 0 0 3222 1091 0 0 1091 2131 89 0 0 2043

II. Correc-
ties 

545 0 0 0 545 38 0 0 38 507 4 0 0 503

(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
(k) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -4 0 0 0 -4
(l) 0 0 0 0 0 -72 0 0 -72 72 0 0 0 72
(y) 545 0 0 0 545 30 0 0 30 515 2 0 0 513
IGDFI 0 0 0 0 0 76 0 0 76 -76 0 0 0 -76

III. Eindbe-
drag (I+II) 

3767 0 0 0 3767 1128 0 0 1128 2639 93 0 0 2546

Sector S.15       
Bedrag 194 0 3 897 1094 335 0 0 335 759 730 2 0 26
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3.20.3.  Gezondheidszorg (SUT 85A1) 
 
3.20.3.1.1.  Ziekenhuizen (NACE 85.11) 
 
De eenheden van NACE 85.11 zijn de 219 door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid 
erkende algemene, acute of psychiatrische ziekenhuizen. Ze verstrekken voornamelijk medische, 
chirurgische of technische diensten aan gehospitaliseerde personen, maar oefenen eveneens 
belangrijke nevenactiviteiten uit. Die omvatten zorgverlening zonder huisvesting (consultaties, 
dialyse, spoedgevallen), medische laboratoria, onderwijs (verpleegopleidingen), maatschappelijke 
dienstverlening met huisvesting (rust- en verzorgingstehuizen, revalidatie van gehandicapten) of ook 
maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (dagcentra voor personen in moeilijkheden). 
 
De door de ziekenhuizen verstrekte diensten worden beschouwd als handelsverkopen aan de 
eindgebruikers (huishoudens voor wat betreft het bedrag ten laste van de patiënt, de overheid voor het 
bedrag dat betaald wordt in het kader van de sociale uitkeringen in natura) en aan de intermediaire 
verbruikers (andere producenten). Overigens omvatten de ziekenhuizen zowel particuliere 
vennootschappen met handelsvorm als verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) en instellingen 
naar publiek recht. Ze worden daarom volledig opgenomen in de marktsector van de niet-financiële 
vennootschappen (S.11). 
 
Gelet op hun juridisch statuut, moeten de meeste ziekenhuizen geen jaarrekening neerleggen bij de 
balanscentrale. Ze zijn daarentegen wel verplicht elk jaar bij de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) statistische en boekhoudkundige gegevens neer te leggen 
volgens een gestandaardiseerd schema dat gebaseerd is op de structuur van de jaarrekeningen die bij 
de balanscentrale worden neergelegd. Net als voor de grote ondernemingen die een volledige 
jaarrekening neerleggen bij de balanscentrale (zie 3.3.1.) kunnen de verschillende componenten van de 
productie- en inkomensvormingsrekeningen dus worden berekend aan de hand van de 
boekhoudkundige gegevens van de FOD Volksgezondheid.  
 
Het gebruik van deze gegevens creëert echter drie problemen: 
 

(1) De nevenactiviteiten zijn niet altijd opgenomen in de boekhouding van de ziekenhuizen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor de rust- en verzorgingstehuizen die deel uitmaken van een aantal 
ziekenhuisstructuren. De totale loonsom van het geheel van de ziekenhuizen valt dus lager uit 
dan die verkregen via de RSZ en de RSZPPO; 

(2) Met uitzondering van de lonen worden geen gegevens voor de afzonderlijke instellingen 
meegedeeld, maar geaggregeerde gegevens voor alle openbare ziekenhuizen en voor alle 
privé-ziekenhuizen; 

(3) Behalve in rubriek 740 (Exploitatiesubsidies) worden de werkgelegenheidssubsidies en de 
terugbetalingen op aankopen bij de ontvangsten geboekt. 
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Om de volledige output van de ziekenhuizen te kunnen meten, in overeenstemming met de criteria van 
het ESR 1995, worden de administratieve gegevens van de FOD Volksgezondheid gecorrigeerd aan de 
hand van de boekhoudkundige gegevens van de overheid en de geraamde lonen voor NACE 85.11.  
 
Concreet verloopt de berekening van de aggregaten in vier stappen (zie tabel verderop): 
 

(1) Berekening van de administratieve aggregaten volgens de procedure die gebruikt wordt voor 
de bij de Balanscentrale neergelegde volledige jaarrekeningen (zie 3.3.1.); 

(2) Overdracht naar P.2 van de onder C_743 geboekte terugwinningen van aankoopkosten; 
(3) Aanpassing aan de raming van de lonen op basis van de gegevens van de RSZ en de RSZPPO 

en proportionele verhoging van de overige componenten van de productierekeningen in 
overeenstemming met de verhoging van de lonen (D.1/C_62 = 1,076). De activiteiten die niet 
zijn geregistreerd in de gegevens van de FOD Volksgezondheid worden dus impliciet 
geëxtrapoleerd op basis van de structuur van de ziekenhuisactiviteiten. Overigens wordt deze 
correctie afzonderlijk toegepast voor de zorginstellingen van de particuliere (RSZ) en de 
overheidssector (RSZPPO). Dat verklaart de lichte verschillen in de verhogingscoëfficiënten 
(D.1/C_62 = 1,076; P.1/C_A = 1,078; P.2/C_B = 1,078). 

(4) Overdracht van de onder C_743 geboekte tewerkstellingssubsidies naar D.39, op basis van de 
beschikbare informatie in de overheidsrekeningen. 
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Raming van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de ziekenhuisactiviteiten (jaar 
2003, miljoenen euro's) 
 
Jaarreke-
ningen 

Admini-
stratief - 
Initieel 

Correctie 
P.2 

Correctie 
D.1 

Correctie 
D.39 

Admini-
stratief - 

finaal 

ESR 1995  

70 11.379,5 0,0 884,7 0,0 12.264,2 P.11/V1 

71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P.11/P.52s 

72 17,0 0,0 2,0 0,0 19,0 P.12 

74-740 1.167,3 -437,6 64,8 -346,0 448,5 P.11/V2 

A 12.563,8 -437,6 951,5 -346,0 12.731,7 Totaal P.1 

600/8+61 5.520,1 -437,6 394,2 0,0 5.476,7 P.2/A1 

609 -0,4 0,0 1,7 0,0 1,3 P.2/P.52u 

641/8 81,3 0,0 5,4 0,0 86,7 P.2/A2 

B 5.601,0 -437,6 401,3 0,0 5.564,7 Totaal P.2 

62 6.034,8 0,0 456,9 0,0 6.491,7 D.1 

640 9,1 0,0 1,1 0,0 10,2 D.29 

740 19,1 0,0 1,6 346,0 366,7 D.39 

C 6.962,8 0,0 550,2 -346,0 7.167,0 B.1g 

D 938,0 0,0 93,8 0,0 1.031,8 B.2g 

8279 698,3 0,0 56,3 0,0 754,6 C_8279 

 

3.20.3.2.  Medische praktijken, tandartspraktijken en overige gezondheidszorg (NACE 85.12, 85.13, 
85.14) 
 
Medische praktijken (NACE 85.12), tandartspraktijken (NACE 85.13) en overige gezondheidszorg 
(NACE 85.14) worden ondergebracht bij de marktsectoren van de niet-financiële 
vennootschappen (S.11) en de huishoudens (S.14). Net als de ziekenhuisdiensten worden ambulante 
medische en paramedische diensten immers beschouwd als handelsverkopen aan de eindgebruikers 
(huishoudens voor wat betreft het bedrag ten laste van de patiënt, de overheid voor het bedrag dat 
betaald wordt in het kader van de sociale uitkeringen in natura) en aan de intermediaire verbruikers 
(andere producenten). 
 
Tot S.11 behoren de beoefenaars van medische praktijken, tandartspraktijken en paramedische 
praktijken die georganiseerd zijn in de vorm van een handelsvennootschap of van een Instelling 
zonder winstoogmerk. Aangezien ze meestal niet btw-plichtig zijn, worden hun productie- en 
inkomensvormingsrekeningen ofwel berekend aan de hand van de jaarrekeningen die ze neerleggen 
ofwel geëxtrapoleerd op basis van de lonen en de structuurenquête van de vzw's (zie. 3.3.1). In dat 
laatste geval, dat van toepassing is voor de categorie H, wordt zoals bekend een correctie toegepast 
voor de niet-productgebonden subsidies (D.39). Een aantal niet-productgebonden subsidies specifiek 
voor vzw's (sociale Maribel, loonsubsidies in beschutte werkplaatsen, enz.) werden immers afgeleid 
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uit de nationale overheidsrekeningen. Ze worden in mindering gebracht van de output en bijgevoegd 
in D.39. 
 
Tot S.14 behoren de beoefenaars van medische praktijken, tandartspraktijken en paramedische 
praktijken die hun beroep uitoefenen als natuurlijk personen. Aangezien ze niet btw-plichtig zijn en 
geen jaarrekeningen neerleggen, worden hun productie- en inkomensvormingsrekeningen berekend op 
basis van de inkomsten en beroepskosten die door de vrije beroepen worden aangegeven bij de 
administratie van de personenbelasting. De verschillende subrubrieken die worden gebruikt zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Aggregaten ESR 1995 Rubriek van de aangifte van de personenbelasting 
Output Bruto-exploitatiewinst van industriële, commerciële of 

landbouwondernemingen (M600+M625) 
 + Inkomsten uit de uitoefening van vrije beroepen (M650+M675) 
 + Achterstallige honoraria uit de uitoefening van vrije beroepen (M652+M677)

Intermediair verbruik Beroepskosten van industriële, commerciële of landbouwondernemingen 
(M606+M631) 
 + Reële beroepskosten in verband met de uitoefening van vrije beroepen 
(M657+M682) 
+ 0,6 * Forfaitaire beroepskosten in verband met de uitoefening van vrije 
beroepen (M658+M683) 
- Afschrijvingen (M954+M974) 
- Bezoldigingen (M955+M975) 

 
 
3.20.4.  Veterinaire diensten (SUT 85B1) 
 
De veterinaire diensten worden geproduceerd door de marktsectoren van de niet-financiële 
vennootschappen (S.11) en de huishoudens (S.14).  
 
Voor S.11 worden de in het centrale kader ontwikkelde methodes gebruikt. Daarbij moet in het 
bijzonder worden opgemerkt dat de aggregaten van de instellingen zonder winstoogmerk (categorie H) 
worden geraamd aan de hand van de lonen en de resultaten van de structuurenquête met betrekking tot 
de vzw's (zie 3.3.1.). 
 
De productie- en inkomensvormingsrekeningen van de veeartsen die hun beroep als natuurlijke 
personen uitoefenen (S.14), worden berekend op basis van de inkomsten en beroepskosten die door de 
vrije beroepen worden aangegeven bij de administratie van de personenbelasting. De inkomsten en 
kosten die worden geregistreerd door de btw-administratie vertonen immers abnormale 
ontwikkelingen. Daarom werd de voorkeur gegeven aan de bron van de personenbelasting (zie 3.20.3). 
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3.20.5.  Maatschappelijke dienstverlening, markt (SUT 85C1) 
 
De marktdiensten van de maatschappelijke dienstverlening worden geproduceerd door de sector van 
de niet-financiële vennootschappen (S.11) en de huishoudens (S.14). 
 
De productie- en inkomensvormingsrekeningen van S.11 worden berekend volgens de 
gecentraliseerde methode (zie 3.3). Daarbij moet in het bijzonder worden opgemerkt dat de aggregaten 
van de Instellingen zonder winstoogmerk (categorie H) worden geraamd aan de hand van de lonen en 
de resultaten van de structuurenquête met betrekking tot de vzw's op het detailniveau van NACE-code 
met 5 cijfers. Meer specifiek wordt de ontvangstenmethode gebruikt voor de Instellingen zonder 
winstoogmerk van de NACE 85.315 (rusthuizen), 85.321 (kinderkribben), 85.322 (beschutte 
werkplaatsen) en 85.323 (overige maatschappelijke dienstverlening). De kostenmethode wordt 
gebruikt voor de activiteiten waarvan werkingssubsidies niet helemaal identificeerbaar zijn in de 
enquête, namelijk voor de maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (NACE 85.31) met 
uitzondering van de activiteiten van de rusthuizen (NACE 85.315). 
 
Daarnaast worden specifieke correcties toegepast, zoals hieronder beschreven: 
 
(1) Voor de eenheden van categorie H wordt een correctie toegepast voor de niet-productgebonden 

subsidies (D.39). Een aantal niet-productgebonden subsidies specifiek voor vzw's (sociale 
Maribel, loonsubsidies in beschutte werkplaatsen, enz.) werden immers afgeleid uit de nationale 
overheidsrekeningen. Ze worden derhalve in mindering gebracht van de output en bijgevoegd in 
D.39. 

(2) Voor een gedeelte van de beschutte werkplaatsen is de eerste doelstelling niet het opvangen van 
gehandicapten in het kader van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, maar wel het 
produceren van marktgoederen en -diensten door gehandicapten. De instellingen moeten worden 
erkend door de overheid als Entreprises de travail adapté voor de Franse Gemeenschap en als 
beschutte werkplaatsen voor de Vlaamse Gemeenschap. De output van elk van deze instellingen 
wordt toegewezen aan de NACE-code die overeenstemt met hun hoofdactiviteit [zie 3.3.1.2, 
correctie (ab)]. 

 
De productie- en inkomensvormingsrekeningen van de eenheden van S.14 worden berekend volgens 
specifieke methodes.  
 
(1) De output (P.1) van NACE 85.31 stemt overeen met de output van de rusthuizen (NACE 85.315) 

die georganiseerd zijn met het juridisch statuut van natuurlijke personen. Hij wordt op de 
volgende manier geraamd, aan de hand van gegevens van het Ministerie van Economische Zaken 
en de administraties van de verschillende Gemeenschappen en gewesten van het land: 
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Output = aantal bedden beheerd door natuurlijke personen 
  x dagprijs 
  x 365 
  x bezettingsgraad (vastgesteld op 80 pct.) 

 
Het intermediair verbruik (P.2) wordt geraamd door de ratio P.1/P.2 te berekenen van categorie 
B.3 van sector S.11. 

(2) De output (P.1) van NACE 85.32 stemt overeen met de productie van de onafhankelijke 
onthaalmoeders (NACE 85.321). Hij wordt op de volgende manier geraamd, op basis van 
gegevens van de Office de la Naissance et de l'enfance (Franse Gemeenschap), Kind&Gezin 
(Vlaamse Gemeenschap) en de Dienst für Kind und Familie (Duitstalige Gemeenschap): 

 Output = aantal dagen kinderopvang 
  x gemiddelde prijs per dag 
 
 
3.20.6.  Maatschappelijke dienstverlening, niet-markt (SUT 85C5) 
 
De maatschappelijke dienstverlening, niet-markt wordt volledig in S.15 geregistreerd. De aggregaten 
worden berekend volgens een specifieke methodologie, die de lonen, de resultaten van de 
structuurenquête met betrekking tot de vzw's en andere variabelen van de nationale rekeningen 
combineert (zie 5.8). 
 
 

3.21.  GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN, SOCIAAL-CULTURELE EN PERSOONLIJKE 
DIENSTEN (O) 

 
3.21.1.  Inleiding 
 
In 2003 bedroeg de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken met betrekking tot de 
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten (Sectie O) 5.620,6 miljoen 
euro, of 2,3 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken samen. Ze werd geproduceerd 
binnen vier institutionele sectoren: de sector van de niet-financiële vennootschappen (S.11) voor 
3.523,3 miljoen, de sector overheid (S.13) voor 690,8 miljoen, de sector van de huishoudens (S.14) 
voor 424,5 miljoen en de sector van de IZWBH (S.15) voor 982 miljoen euro. 
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Bruto toegevoegde waarde van de sectie O per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 
SUT-code Benaming van de 

bedrijfstak 
NACE-
code 

Benaming van de 
NACE-categorie 

Toegevoegde waarde (miljoenen euro's) 

    S.11 S.13 S.14 S.15 Totaal

90A1 Afvalwater- en 
afvalverzameling; 
straatreiniging, markt 

90.0 Afvalwater- en 
afvalverzameling; 
straatreiniging 

704,9 0 

 

10,4 0 715,3

90A3 Afvalwater- en 
afvalverzameling; 
straatreiniging, niet-markt 

90.0 Afvalwater- en 
afvalverzameling; 
straatreiniging 

0 73,1 0 

 

0 73,1

91A1 Diverse verenigingen, 
markt 

91.11 Bedrijfs- en 
werkgeversorganisaties

523,8 0 2,5 0 526,3

 91.12 Beroepsorganisaties   

 

 

91.3 Overige verenigingen   

91A5 Diverse verenigingen, niet-
markt 

91.12 Beroepsorganisaties 0 0 0 885,5 885,5

 91.2 Vakverenigingen   

 

 

91.3 Overige verenigingen   

92A1 Activiteiten op het gebied 
van film en video, radio en 
televisie, markt 

92.1 Activiteiten op het 
gebied van film en 
video 

578,6 0 17,8 0 596,4

  92.2 Radio en televisie   

92A3 Activiteiten op het gebied 
van film en video, radio en 
televisie, niet-markt 

92.1 Activiteiten op het 
gebied van film en 
video 

0 351,4 0 0 351,4

  92.2 Radio en televisie   

92B1 Overige activiteiten op het 
gebied van amusement, 
markt 

92.3 Overige activiteiten op 
het gebied van 
amusement 

500,3 0 155,1 0 655,4

92B5 Overige activiteiten op het 
gebied van amusement, 
niet-markt 

92.3 Overige activiteiten op 
het gebied van 
amusement 

0 0 0 0 0

92C1 Persagentschappen en 
overige culturele 
activiteiten, markt 

92.4 Persagentschappen 69,1 0 8,0 0 77,1

  92.5 Overige culturele 
activiteiten 

  

92C5 Overige culturele 
activiteiten, niet-markt 

92.5 Overige culturele 
activiteiten 

0 0 0 51,3 51,3

92D1 Sport en overige recreatie, 
markt 

92.6 Sport 585,2 0 0 50,7 635,9

  92.7 Overige recreatie   

92D5 Sport, niet-markt 92.6 Sport   45,2

93A1 Persoonlijke diensten 93.0 Persoonlijke diensten 561,4 0 446,3 0 1007,7

Totaal 
sectie O 

   3.523,3 424,5 690,8 982,0 5.620,6

 



222. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

3.21.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de 
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten zijn weergegeven in de 
volgende tabel. Voor S.11 en S.14 wordt de gecentraliseerde methode toegepast. Daarbij moet in het 
bijzonder worden opgemerkt dat de Instellingen zonder winstoogmerk (categorie H) van de 
NACE 91.1, 91.3, 92.2, 92.3, 92.5 en 92.6 worden geraamd aan de hand van de lonen en de resultaten 
van de structuurenquête met betrekking tot de vzw's (zie 3.3.1). Voorts worden specifieke correcties 
toegepast in de bedrijfstakken SUT 92A1, SUT 92B1 en SUT 92D1, zoals hieronder wordt 
beschreven.  
 
De bedrijfstakken 90A3 en 92A3 stemmen respectievelijk overeen met de zuiveringsactiviteiten en 
met de radio- en televisieactiviteiten van de overheid (S.13). De aggregaten van de productie- en 
inkomensvormingsrekeningen worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens in de 
jaarrekeningen en administratieve gegevens (zie 3.21.3 en 3.21.5). 
 
De aggregaten van de bedrijfstakken die behoren tot S.15, meer bepaald SUT 91A5, SUT 92C5 en 
SUT 92D5 worden berekend volgens een specifieke methodologie, die de lonen, de resultaten van de 
structuurenquête met betrekking tot de vzw's en andere variabelen van de nationale rekeningen 
combineert (zie 5.8). 
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Sectie O – Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten: 
berekening van de toegevoegde waarde en van het bruto-exploitatieoverschot volgens de ESR 
1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P11/V1 P11/P5

2s 
P12 P11/V2 Totaal 

P1 
P2/A1 P2/P52

u 
P2/A2 Totaal 

P2 
B1g D.1 D.29 D39 B2g 

Jaarreke-
ningen 

70 71 72 74-740   600/8+
61 

609 641/8     62 640 740   

       
Sector S.11       
I. 
Startbedrag 

8540 -13 12 338 8877 5442 2 69 5512 3364 2068 218 127 1205

I.1. 
Standaard-
methode 

8540 -13 12 338 8877 5442 2 69 5512 3364 2068 218 127 1205

Cat. A1 3682 2 12 247 3942 2477 0 38 2515 1427 769 163 59 553
Cat. A2 117 0 0 2 119 71 0 0 71 48 42 9 0 -3
Cat. B1 731 -5 0 29 756 476 0 11 487 269 143 8 5 122
Cat. B2 1463 -9 0 58 1512 954 1 18 974 539 255 14 7 277
Cat. B3 1117 0 0 0 1117 741 0 0 741 376 252 10 55 169
Cat. C1 21 0 0 0 21 26 0 0 26 -5 3 0 0 -8
Cat. C2 35 0 0 0 35 45 0 1 46 -11 4 1 0 -15
Cat. H 1374 0 0 0 1374 653 0 0 653 721 601 12 2 110

II. Correc-
ties 

182 13 131 -21 305 149 0 -2 146 159 56 -44 110 258

(a) 0 0 0 0 0 8 0 0 8 -8 0 -8 0 0
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 -20
(c) -1 0 0 0 -1 -2 0 0 -2 1 0 0 0 1
(d) -35 0 0 0 -35 -35 0 0 -35 0 0 0 0 0
(e) 0 0 0 -10 -10 0 0 -2 -2 -8 0 0 0 -8
(f) 0 0 0 -1 -1 -11 0 0 -11 10 0 0 0 10
(g) 0 0 -5 0 -5 3 0 0 3 -8 0 0 0 -8
(h) 0 0 0 0 0 -3 0 0 -3 3 0 0 0 3
(i) 0 0 32 0 32 -6 0 0 -6 39 0 0 0 39
(j) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 -4 0 0 0 -4
(l) 0 0 0 0 0 -21 0 0 -21 21 0 0 0 21
(m) 0 0 0 -10 -10 0 0 0 0 -10 0 0 0 -10
(n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(p2) 0 0 0 0 0 -12 0 0 -12 12 12 0 0 0
(q) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
(r) 0 0 0 0 0 11 0 0 11 -11 0 0 0 -11
(s) -3 0 0 0 -3 -3 0 0 -3 0 0 0 0 0
(t) 94 13 -107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) -5 0 0 0 -5 -4 0 0 -4 -2 -1 0 0 -1
(w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(x1) 0 0 106 0 106 0 0 0 0 106 0 0 0 106
(y) 261 0 0 0 261 110 0 0 110 151 18 0 0 133
(aa) -22 0 0 0 -22 40 0 0 40 -62 0 -37 22 -3
(ab) 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0
(ac) 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
(ad) -116 0 106 0 -10 7 0 0 7 -18 0 0 86 69
IGDFI 0 0 0 0 0 59 0 0 59 -59 0 0 0 -59

III. 
Eindbedrag 
(I+II) 

8723 0 142 317 9182 5590 2 67 5659 3523 2124 173 238 1464

       
Sector S.13               
Bedrag 223 0 6 548 777 355 -3 0 353 425 350 194 0 74
       
Sector S.14 997 0 0 0 997 526 0 0 526 471 110 11 3 353
I. 
Startbedrag 

997 0 0 0 997 526 0 0 526 471 110 11 3 353

II. Correcties 184 0 76 0 260 40 0 0 40 219 7 0 0 212
(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(d) -11 0 0 0 -11 -11 0 0 -11 0 0 0 0 0
(k) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 -1
(l) 0 0 0 0 0 -14 0 0 -14 14 0 0 0 14
(q) 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 0 0 3
(r) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(u) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(x1) 0 0 76 0 76 0 0 0 0 76 0 0 0 76
(y) 189 0 0 0 189 39 0 0 39 150 5 0 0 146
(aa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(ad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
IGDFI 0 0 0 0 0 25 0 0 25 -25 0 0 0 -25

III. Eindbe-
drag (I+II) 

1181 0 76 0 1257 566 0 0 566 691 117 11 3 566

       
Sector S.15       
Bedrag 322 0 8 1369 1699 717 0 0 717 982 926 7 0 49
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3.21.3.  Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging, niet-markt (90A3) 
 
De output van de zuiveringsdiensten van de overheid is gelijk aan de som van de kosten ervan. Het 
intermediair verbruik (P.2), de lonen (D.1) en de netto-belastingen op de productie (D.29 - D.39) zijn 
terug te vinden in de jaarrekeningen van Aquafin. Het verbruik van vaste activa (K.1) wordt berekend 
volgens de perpetual inventory method (zie 4.12.2). 
 
Beloning van de werknemers (D.1) en intermediair verbruik (P.2) van AQUAFIN (jaar 2003, 
miljoenen euro's) 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's) D.1 P.2 

Aquafin (SUT 90A3) - Gemeenschappen en gewesten (S.1312) 34,4 73,5 

 
 
3.21.4.  Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie, markt (SUT 92A1) 
 
De aggregaten van deze bedrijfstak worden op gecentraliseerde wijze berekend (zie 3.3). Er wordt 
evenwel een correctie toegepast voor de auteursrechten en voor de productie van originelen voor eigen 
rekening. 
 
- De vennootschappen die de auteursrechten beheren voor film- en audiovisuele producties worden 

ondergebracht in NACE 92.2. Ze zijn belast met de inning en/of herverdeling van de auteursrechten 
van hun leden door middel van retributies. Alleen deze retributie moet worden opgenomen in de 
output van de vennootschappen die de auteursrechten beheren. Daarom wordt de output neerwaarts 
gecorrigeerd op het ogenblik dat de geïnde rechten volledig in de omzet zijn geboekt. De bedragen 
van de teruggestorte rechten zijn afkomstig van de controledienst van de beheersvennootschappen 
van auteursrechten van de Federale Overheidsdienst Economie. 

- De output van de originele werken voor eigen rekening (P.12) wordt geraamd op basis van de 
creatiekosten, vermeerderd met een exploitatieoverschot (zie 5.11.2). 

 
 
3.21.5.  Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie, niet-markt (SUT 92A3) 
 
De output van de radio en televisie van de overheidssector is gelijk aan de som van de kosten ervan. 
Het intermediair verbruik (P.2), de lonen (D.1) en de netto-belastingen op de productie (D.29-D.39) 
zijn terug te vinden in de jaarrekeningen van de VRT, de RTBF en de BRF. Het verbruik van vaste 
activa (K.1) wordt berekend volgens de perpetual inventory method (zie 4.12.2). Voor het overige 
wordt de output van originele audiovisuele werken (P.12) geraamd aan de hand van administratieve 
gegevens die afkomstig zijn van de Service général de l'audiovisuel et des multimédias voor de Franse 
Gemeenschap en van het Audiovisueel Fonds in Vlaanderen voor de Vlaamse Gemeenschap. 
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Beloning van de werknemers (D.1) en intermediair verbruik (P.2) van de 
overheidsondernemingen voor radio en televisie 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's) D.1 P.2 

RTBF, VRT en BRF (SUT 92A3) van de Gemeenschappen en gewesten 
(S.1312) 

315,9 279,1 

 
 
3.21.6.  Overige activiteiten op het gebied van amusement, markt (SUT 92B1) 
 
De aggregaten van deze bedrijfstak worden op gecentraliseerde wijze berekend (zie 3.3). Er wordt 
evenwel een correctie toegepast voor de auteursrechten en voor de productie van originelen voor eigen 
rekening. 
 
- De meeste vennootschappen die auteursrechten beheren (behalve voor film- en audiovisuele 

producties) worden ondergebracht in NACE 92.3. Ze zijn belast met de inning en/of herverdeling 
van de auteursrechten van hun leden door middel van retributies. Alleen deze retributie moet 
worden opgenomen in de output van de vennootschappen die de auteursrechten beheren. Daarom 
wordt de output neerwaarts gecorrigeerd op het ogenblik dat de geïnde rechten volledig in de omzet 
zijn geboekt. De bedragen van de teruggestorte rechten zijn afkomstig van de controledienst van de 
beheersvennootschappen van auteursrechten van de Federale Overheidsdienst Economie. 

- De output van de originele werken voor eigen rekening (P.12) wordt geraamd op basis van de 
creatiekosten voor schrijvers en op basis van de aan de Belgische rechthebbenden uitgekeerde 
auteursrechten voor de overige artistieke activiteiten (drama, muziek [zie 5.11.2]). 

 
 
3.21.7.  Sport en overige recreatie, markt (SUT 92D1) 
 
De aggregaten van deze bedrijfstak worden op gecentraliseerde wijze berekend (zie 3.3), maar er 
worden correcties toegepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van kansspelen.  
 
- "De bedragen die worden betaald voor loten of bij weddenschappen bestaan uit twee elementen: de 

betaling van een vergoeding voor de dienstverlening aan de eenheid die de loterij of het kansspel 
organiseert en een residuele inkomensoverdracht die wordt uitbetaald aan de winnaars" (ESR 1995 
§ 4.135). De aan de winnaars overgemaakte bedragen moeten derhalve worden afgetrokken van de 
output op het ogenblik dat ze in de omzet van de kansspelen en weddenschappen worden geboekt. 
Dat is het geval voor de Nationale Loterij en voor de vennootschappen van de tiercé. Voor deze 
ondernemingen wordt een correctie toegepast op basis van gedetailleerde gegevens van de 
jaarrekeningen. Voor casino's en speelautomatenhallen moet deze correctie daarentegen niet 
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worden toegepast. In 2003 betaalde de Nationale Loterij loten uit ter waarde van 511,8 miljoen 
euro. 

- De winsten van de Nationale Loterij worden geboekt in de omzet en de overige bedrijfskosten 
(641/8) van de jaarrekeningen. Winsten van fiscale monopolies worden als een productgebonden 
belasting (D.214.J) beschouwd in de overheidsrekeningen (zie 3.24). In overeenstemming met de 
concepten van het ESR 1995 worden de uitgekeerde winsten van de Nationale Loterij afgetrokken 
van de output en het intermediaire verbruik (245,6 miljoen euro in 2003). 

- De door de Nationale Loterij betaalde monopolierente wordt geboekt in de andere bedrijfskosten 
van de jaarrekeningen. Monopolierenten worden als andere niet-productgebonden belastingen 
(D.29.H) beschouwd in de overheidsrekeningen (zie. 4.8). In overeenstemming met de concepten 
van het ESR 1995 wordt de monopolierente overgedragen van het intermediaire verbruik naar de 
overige productgebonden belastingen (73,5 miljoen euro in 2003). 
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3.22.  PARTICULIERE HUISHOUDENS MET WERKNEMERS (P) 

 
3.22.1.  Inleiding 
 
In 2003 beliep de toegevoegde waarde van de bedrijfstak particuliere huishoudens met werknemers 
(Sectie P) 909 miljoen euro, of 0,4 pct. van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken. Ze werd 
uitsluitend geproduceerd in de institutionele sector van de huishoudens (S.14). 
 

Bruto toegevoegde waarde van de sectie P per bedrijfstak en per institutionele sector (2003) 
 

Toegevoegde waarde (miljoenen 
euro's) 

SUT-
code 

Benaming van de bedrijfstak NACE
-code 

Benaming van de NACE-
categorie 

S.14 Totaal

95A4 Particuliere huishoudens met 
werknemers 

95.0 Particuliere huishoudens met 
werknemers 

 909  909

Totaal sectie P  909  909

 
 
3.22.2.  Berekeningsmethode 
 
De aggregaten van de productie- en inkomensvormingsrekeningen van de particuliere huishoudens 
met werknemers zijn weergegeven in de volgende tabel. Ze worden geraamd op basis van het finaal 
verbruik van de huishoudens van het product "particuliere huishoudens met werknemers" (zie 5.7.2.5). 
Het intermediair verbruik van de bedrijfstak wordt als nihil beschouwd. De toegevoegde waarde is dus 
gelijk aan de output. 
 
Sectie P – Particuliere huishoudens met werknemers: berekening van de bruto toegevoegde waarde en het bruto-
exploitatieoverschot volgens de ESR 1995-concepten (miljoenen euro's, 2003) 
 
ESR 1995 P.11/V1 P.11/P.52

s 
P.12 P.11/V2 Totaal P.1 P.2/A1 P.2/P.52

u 
P.2/A2 Totaal P.2 B.1g D.1 D.29 D.39 B.2g 

Jaarrekeningen 70 71 72 74-740  600/8+61 609 641/8   62 640 740  
 
Sector S.14 
Bedrag 0 0  909 0  909 0 0 0 0  909  909 0 0 0
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3.23.  EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN (Q) 

 
Extraterritoriale organisaties en lichamen behoren in hun hoedanigheid van producent niet tot de totale 
economie (S.1). Zoals uit de berekening van de toegevoegde waarde blijkt, wordt de binnen deze 
eenheden gecreëerde toegevoegde waarde niet opgenomen in het bbp. 
 
 

3.24.  PRODUCTGEBONDEN BELASTINGEN (D.21) 

 
De delen 3.24.1 tot 3.24.3 gelden zowel voor de productgebonden belastingen (D.21) als voor de niet-
productgebonden belastingen op productie (D.29). 
 
 
3.24.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 

3.24.1.1.  Basisgegevens betreffende de overheid 
 
In de Benelux economische classificatie (zie 3.1.4.4.1) worden de indirecte belastingen vermeld onder 
de economische code 36 – Indirecte belastingen en heffingen. 
 
Indirecte belastingen en heffingen zijn verplichte, door de overheid aan de productie-eenheden 
opgelegde betalingen op de productie en/of de invoer van goederen en diensten of op het gebruik van 
productiefactoren. Deze belastingen, die een bestanddeel vormen van deprijs af fabriek en van de prijs 
aan de grens, zijn verschuldigd onafhankelijk van de al dan niet gerealiseerde exploitatiewinsten. 
 
Code 36 wordt als volgt opgedeeld: 
 

36.0 Niet-verdeeld 

36.1 Invoerrechten 

36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 

36.3 Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen 

36.4 Registratierechten 

36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van overheidsbedrijven met een 
monopolistisch karakter 

36.6 Motorrijtuigenbelasting 



229. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

36.7 Milieuheffingen 

36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende 
voorheffing 

36.9 Diversen, waaronder kansspelbelastingen, uitvoerheffingen, keuringsrechten en  
vermakelijkheidsbelastingen. 

 
De fiscale boetens en de verwijlintresten worden ingedeeld bij respectievelijk de diverse 
inkomensoverdrachten (code 38) en en de moratoire interesten bij de intrestenrenteontvangsten van op 
overheidsvorderingen (code 26) behalve als ze niet van de overeenkomstige belasting kunnen worden 
gescheiden. 
 

3.24.1.2.  Basisgegevens betreffende de EU-belastingen 
 
De belastingen op productie en invoer die worden geïnd door de instellingen van de Europese Unie 
(ontvangsten afgeleid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, douanerechten en btw) komen niet 
voor in de economische groep van de Federale overheid. De gegevens zijn niettemin beschikbaar bij 
de FOD Financiën. 
 
 
3.24.2.  Van overheidsboekhouding tot nationale rekeningen 
 

3.24.2.1.  Toewijzing van de ontvangsten aan de begunstigde subsectoren van de overheid 
 
De belastingontvangsten van de subsectoren worden bepaald aan de hand van de eindbegunstigde van 
de belasting voor wiens rekening de belasting wordt geïnd en niet op basis van de instelling die de 
belasting int. Wanneer een openbaar bestuur (dat bijvoorbeeld onder de Federale overheid ressorteert) 
belastingen int waarvan een welbepaald deel automatisch moet worden afgestaan aan een ander 
openbaar bestuur (dat bijvoorbeeld onder de lagere overheid ressorteert), dan worden de aan het 
andere bestuur overgedragen belastingontvangsten als rechtstreeks door het laatstgenoemde bestuur 
geheven belastingen geboekt. 
 
Op grond van deze regel worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing79 en de aanvullende 
personenbelasting, die door de Federale overheid worden geïnd ten behoeve van de provincies, de 
gemeenten en de Brusselse agglomeratie, rechtstreeks als ontvangsten van de lagere overheid 
geregistreerd. Evenzo worden de gewestelijke belastingen omschreven in de financieringswet van 16 

                                                      
79 Sedert het aanslagjaar 1999 int de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks de onroerende voorheffing en de daarmee 

samenhangende opcentiemen. 
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januari 1989 geboekt als belastingen die rechtstreeks door de gewesten worden geheven. Dit principe 
geldt ook voor de belastingen die aan de instellingen van de Europese Unie worden gestort. 
 
Naast de opcentiemen en de gewestelijke belastingen die door de Federale overheid voor rekening van 
andere subsectoren van de overheid worden geïnd, bestaan er ook overdrachten van 
belastingontvangsten die overeenkomen met de herverdeling door de Federale overheid van de 
opbrengst van bepaalde belastingontvangsten. Het gaat hier om de opbrengst van de gedeelde 
belastingen ter financiering van de gemeenschappen en de gezamenlijke belastingen ter financiering 
van de gewesten, waarin ook door de financieringswet van 16 januari 1989 is voorzien. Hieronder 
vallen ook de belastingen die aan de sociale-verzekeringsinstellingen worden toegewezen in het kader 
van de alternatieve financiering. Deze stortingen worden niet rechtstreeks toegerekend aan de 
subsector Gemeenschappen en gewesten of aan de sociale-verzekeringsinstellingen, maar geboekt 
onder de rubriek "overdrachten van belastingopbrengsten", die deel uitmaakt van de lopende 
overdrachten tussen openbare besturen. De gedeelde belastingen, de gezamenlijke belastingen en de 
toegewezen belastingen blijven immers een vordering van de Federale overheid op de betrokken 
belastingplichtigen, terwijl het deel dat aan de andere eenheden toekomt een vordering van deze laatste 
op de Federale overheid is.  
 
De inkomensoverdrachten binnen de overheid omvatten ook de rubriek "overige 
inkomensoverdrachten binnen de overheid" die worden gefinancierd met de algemene middelen van 
de betalende eenheid en komen niet overeen met een specifieke belastingcatagorie. Vaak worden ze 
uitgevoerd op grond van verdeelsleutels die met name gebaseerd zijn op het aantal inwoners. 
 

3.24.2.2.  Voornaamste uitgevoerde correcties (exclusief die welke leiden tot de 
"getransactionaliseerde kasbasis") 
 
-  De verkeersbelasting en de met het accijnsrecht gelijkgestelde taks (code 36.6) moeten worden 

gesplitst in het van de productie-eenheden afkomstige deel, dat wordt beschouwd als een niet-
productgebonden belasting op productie (D.29), en het deel afkomstig van uitsluitend als 
eindverbruikers beschouwde huishoudens, dat wordt aanzien als een belasting op vermogen (D.59). 
De jaarlijkse belasting op deelnemingen in de winst (code 36.3) moet worden opgenomen in de 
belastingen op inkomen (D.51). 

 
-  De in de registratierechten (code 36.4) opgenomen schenkingsrechten worden niet als 

productgebonden belastingen (D.21) beschouwd zoals dat het geval is voor de andere 
registratierechten, maar als een vermogensheffing (D.91). Ook de belasting op het 
langetermijnsparen (code 36.3) moet worden beschouwd als een vermogensheffing (D.91). 
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-  De bijzondere bijdrage ten laste van de elektriciteitsproducenten die wordt geïnd via de 
voorafbetalingen op de vennootschapsbelastingen (code 37.1) moet worden heringedeeld bij de 
niet-productgebonden belastingen op productie (D.29). 

 
-  De onroerende voorheffing (code 37.1 en 37.2) wordt niet beschouwd als een belasting op inkomen 

(D.51) maar als een niet-productgebonden belasting op productie (D.29). 
 

3.24.2.3.  Het onderscheid tussen belastingontvangsten en niet-fiscale ontvangsten 

 

De nationale boekhouding laat zich leiden door economische overwegingen bij het indelen van de 
belastingen. Dat heeft tot gevolg dat het vaak voorkomt dat ontvangsten die gewoonlijk als belastingen 
worden bestempeld, in de nationale rekeningen bij de niet-fiscale ontvangsten geboekt worden. 
 
In het kader van de verwerking van de in de rekeningen van de lagere overheid gehouden enquête 
werd een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd van de onder de economische code 36 geïnde 
belastingen en vergoedingen en werden een aantal belastingontvangsten heringedeeld bij de verkopen, 
het inkomen uit vermogen of de directe belastingen. 
 
De volgende belastingen werden opgenomen in de niet-marktverkopen van goederen en diensten: 
 
-  belastingen op administratieve prestaties: ontvangsten geïnd voor de aflevering van diverse 

administratieve stukken zoals identiteitskaarten, paspoorten, trouwboekjes, ... Deze rubriek omvat 
ook de belastingen met betrekking tot occasionele prestaties zoals de belasting op de bewaring van 
door de politie in beslag genomen voertuigen; 

-  terugbetalingsbelastingen of "recuperatietaksen" die door de gemeenten worden geheven om bij 
"bevoordeelde" belastingplichtigen alle of een deel van de uitgaven ter verbetering van het 
wegennet van hun woonplaats (stoepen, riolering, ...) te recupereren. 

 
De belastingen op prestaties met betrekking tot de openbare hygiëne (ophaling huishoudelijk afval, 
opbrengst van de verkoop van vuilniszakken, prestaties op begraafplaatsen) werden als marktverkopen 
van goederen en diensten beschouwd. 
 
De belastingen en heffingen op het gebruik van openbare terreinen (exploitatie van stranden, 
standplaatsen op markten, terrassen vóór cafés, ...) werden opgenomen in de huurgelden van gronden. 
 
Belastingen op het vermogen (belastingen op tweede woningen, balkons en inrijpoorten, 
vakantiechalets, privé-zwembaden) en enkele diverse belastingen (belastingen op tennisterreinen, 
jacht- en wapenvergunningen) zijn opgenomen in de rubriek Belastingen op vermogen (D.59). 
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Alle andere kleine belastingen werden samengevoegd in de rubriek "Niet-productgebonden 
belastingen op productie (D.29)". Voor de productgebonden belastingen werd daarentegen geen enkele 
restpost in aanmerking genomen. 
 

3.24.2.4.  Het onderscheid tussen productgebonden belastingen (D.21) en niet-productgebonden 
belastingen op productie (D.29) 
 
Zoals kon worden vastgesteld, werd dit onderscheid niet gemaakt in de eigenlijke economische 
classificatie. Dit onderscheid gebeurt op het niveau van de gedetailleerde gegevens betreffende de 
belastingontvangsten, waarin elke belasting een ESR 1995-code krijgt toegewezen (D.21, D.29, D.51, 
D.59 of D.91) .   
 
In de praktijk wordt dus eerst het totaal van de belastingen op productie en invoer berekend (D.2) en 
vervolgens worden daar alle belastingen van afgetrokken die expliciet werden beschouwd als 
productgebonden belastingen (D.21). 
 
De productgebonden belastingen (D.21) [resp. de niet-productgebonden belastingen op productie 
(D.29)] en de daarmee samenhangende opbrengsten [resp. de bedrijfstakken die de belasting 
verschuldigd zijn] worden in overeenstemming gebracht bij het opstellen van de aanbod- en 
gebruikstabellen (AGT). 
 
 
3.24.3.  Berekening van de belastingen op productie en invoer (D.2) 
 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   

Belastingen op productie en invoer (D.2) van de Federale overheid (S.1311)   

Code 36  26.565,7 

Maandelijkse verschuiving voor de btw + 17,7 

Maandelijkse verschuiving voor de TOB + 3,0 

Maandelijkse verschuiving voor de accijnzen op tabak + -18,4 

Correctie UK/btw + 267,1 

Code 36 te beschouwen als D.5 (belasting gelijkgesteld met het accijnsrecht die 
de huishoudens als consument betalen, alsook de jaarlijkse belasting op 
deelnemingen in de winst) 

- 182,3 

Code 36 te beschouwen als D.91 (belasting op het langetermijnsparen) - 98,4 

Overcompensatie btw + 8,9 

Verwijlinteresten en boetes op indirecte belastingen - 99,1 

Verminderingen achterstallige accijnsbetalingen - 88,0 
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Correctie van Luxemburg ontvangen accijnzen - -67.9 

Andere correcties + -29.1 

Subtotaal = 26.415,0 

Belastingen op productie en invoer (D.2) van de Gemeenschappen en 
gewesten (S.1312) 

  

Code 36  4.297,9 

Code 37 te beschouwen als D.2 (onroerende voorheffing) + 168,2 

Maandelijkse verschuiving voor de onroerende voorheffing + -3,8 

Maandelijkse verschuiving voor de in D.29 opgenomen verkeersbelasting + 4,2 

Code 36 te beschouwen als D.5 (verkeersbelasting die de huishoudens als 
consument betalen) 

- 761,6 

Code 36 te beschouwen als D.91 (schenkingsrechten) - 62,7 

Andere correcties + 4,0 

Subtotaal = 3.646,2 

Belastingen op productie en invoer (D.2) van de lagere overhed (S.1313)   

Code 36 (Gemeenten)  1.026,1 

Code 36 (Gemeenten) te beschouwen als verkopen - 403,0 

Code 36 (Gemeenten) te beschouwen als D.5 - 178,6 

Code 36 (Gemeenten) te beschouwen als D.45 - 84,2 

Code 37 te beschouwen als D.29 (opcentiemen onroerende voorheffing en 
opcentiemen verkeersbelasting) 

+ 3.597,7 

Maandelijkse verschuiving voor de onroerende voorheffing + -104,0 

Uitzonderlijke verschuiving voor de onroerende voorheffing  -60,0 

Andere correcties + 48,3 

Subtotaal = 3.842,3 

Belastingen op productie en invoer (D.2) van de wettelijke-
socialeverzekeringsinstellingen (S.1314) 

  

Toeslag op de bedragen van verzekeringspremies voor arbeidsongevallen  50,5 

Toeslag op de bedragen van autoverzekeringspremies + 502,0 

Toeslag op de bedragen van brandverzekeringspremies + 123,3 

Toeslag op de bedragen van verzekeringspremies voor ziekenhuisopname + 54,8 

Bijdrage op de omzet van de farmaceutische industrie + 149,7 

Heffing op bepaalde farmaceutische producten + 2,9 

Bijzondere bijdrage van de vennootschappen + 101,0 

Terugbetaling klinische biologie en geneesmiddelen + 5,6 

Subtotaal = 989,8 

Belastingen op productie en invoer (D.2) van de instellingen van de 
Europese Unie (S.212) 

  

Op kasbasis betaalde btw  822,8 
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Correctie UK/btw - 267,1 

Douanerechten (tegen 100 pct.) + 1.514,4 

Correctie "Rotterdameffect" - 267,7 

Landbouwheffingen (tegen 100 pct.) + 28,5 

Suikerbijdrage (tegen 100 pct.) + 30,0 

Subtotaal = 1.860,9 

 
 
3.24.4.  Berekening van de productgebonden belastingen (D.21) 
 
Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende belastingen op productie en 
invoer (D.2) per begunstigde subsector. Zoals reeds gezegd krijgen alle belangrijke belastingen een 
code D.21 of D.29 en is het saldo, dat hoofdzakelijk diverse door de gemeenten geïnde kleine 
belastingen omvat, vermeld in de residuele rubriek "Niet-productgebonden belastingen op productie 
(D.29)". 
 

 

Gegevens voor 2003 (miljoenen 
euro's) 

Federal
e 
overhei
d 
(S.1311) 

Gemee
nschap
pen en 
gewest
en 
(S.1312) 

Lagere 
overhei
d 
(S.1313) 

Instellin
gen van 
de 
sociale 
zekerhe
id 
(S.1314) 

Instellin
gen van 
de 
Europe
se Unie 
(S.212) 

Totaal 
(S.13 + 
S.212) 

        
D.2 Belastingen op productie en 

invoer 26415,0 3646,2 3842,3 989,8 1860,9 36754,2 
D.21 Productgebonden belastingen  26088,3 2613,1 0,0 883,2 1860,9 31445,5 
D.211 Belasting over de toegevoegde 

waarde 18174,7 0,0 0,0 0,0 555,7 18730,4 
 Btw op de producten 18174,7 0,0 0,0 0,0 555,7 18730,4 
D.212 Belastingen op invoer (exclusief btw) 

723,8 0,0 0,0 0,0 1275,2 1999,0 
D.2121 Invoerrechten 0,0 0,0 0,0 0,0 1246,7 1246,7 
 Invoerheffingen, EGKS-rechten 

inbegrepen 0,0 0,0 0,0 0,0 1246,7 1246,7 
D. 2122 Overige belastingen op invoer 

723,8 0,0 0,0 0,0 28,5 752,3 
D.2122 
A 

Landbouwheffingen 
0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 

 Landbouwheffingen 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 
D.2122 
B 

Compenserende bedragen bij invoer 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Compenserende bedragen bij invoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.2122 
C 

Accijnzen 
723,8 0,0 0,0 0,0 0,0 723,8 

 Accijnzen op minerale oliën 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 
 Accijnzen op vloeibaar aardgas en 

andere vloeibare 
koolwaterstofgassen en benzol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Accijnzen op tabak 253,1 0,0 0,0 0,0 0,0 253,1 
 Accijnzen op brandewijn 169,7 0,0 0,0 0,0 0,0 169,7 
 Verbruiksbelasting op alcohol en 

brandewijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op mousserende gegiste 

dranken 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 
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Accijnzen op gegiste 
vruchtendranken 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113,4 

 Accijnzen op bier 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
 Accijnzen op alcoholvrije dranken 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 
 Accijnzen op suikers en 

raffinagestroop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op koffie 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 
 Accijnzen op tussenproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Bijdrage voor controle op de 

huisbrandstookolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Verpakkingsheffing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Ecotaks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.2122 
D 

Algemene verkoop- of 
omzetbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Met zegel gelijkgestelde belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.2122 
E 

Belastingen op bepaalde diensten 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.2122 
F 

Winsten van monopolie op de invoer 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.214 Overige productgebonden 
belastingen 7189,8 2613,1 0,0 883,2 30,0 10716,1 

D.214 A Accijnzen en verbruiksbelastingen 5539,8 234,6 0,0 0,0 30,0 5804,4 
 Accijnzen op minerale oliën 3458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3458,8 
 Accijnzen op vloeibaar aardgas en 

andere vloeibare 
koolwaterstofgassen en benzol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Accijnzen op tabak 1328,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1328,8 
 Accijnzen op brandewijn 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 
 Verbruiksbelasting op alcohol en 

brandewijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op mousserende gegiste 

dranken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op gegiste 

vruchtendranken 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
 Accijnzen op bier 191,9 0,0 0,0 0,0 0,0 191,9 
 Accijnzen op alcoholvrije dranken 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 93,5 
 Accijnzen op suikers en 

raffinagestroop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op koffie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Accijnzen op tussenproducten 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 
 Bijdrage voor controle op de 

huisbrandstookolie 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 
 Bijdrage voor de energie 264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 264,1 
 Federale bijdrage op elektriciteit en 

aardgas 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 
 Waterheffingen (VG, WG en BHG) 0,0 234,6 0,0 0,0 0,0 234,6 
 Suikerbijdragen 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 
 Medeverantwoordelijkheidstaks op 

melk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Medeverantwoordelijkheidstaks op 

granen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Medeverantwoordelijkheidstaks op 

schapenvlees 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Boetes voor overschrijding van 

melkquota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Verplichte bijdragen van de 

producenten van dieren en dierlijke 
producten (SANITEL) 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 

 EGKS-heffing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Verpakkingsheffing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Ecotaks 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
D.214 B Zegelrechten 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 
 Zegelrechten 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 
D.214 C Belastingen op financiële en 

kapitaaltransacties 456,5 2088,0 0,0 0,0 0,0 2544,5 
 Registratierechten 118,0 2088,0 0,0 0,0 0,0 2206,0 
 Hypotheekrechten 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 



236. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

 Griffierechten 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 
 Taks op de beursverrichtingen 199,2 0,0 0,0 0,0 0,0 199,2 
 Taks op de aflevering van effecten 

aan toonder 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 
D.214 D Inschrijvingstaks  0,0 247,5 0,0 0,0 0,0 247,5 
 Inschrijvingstaks  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Belasting op de inverkeerstelling 0,0 247,5 0,0 0,0 0,0 247,5 
D.214 E Vermakelijkhedenbelasting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.214 F Belastingen op loterijen, kansspelen 

en weddenschappen 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
 Belastingen op kansspelen en 

weddenschappen 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
D.214 G Belastingen op verzekeringspremies 786,6 0,0 0,0 730,6 0,0 1517,2 
 Belastingen op 

verzekeringscontracten 779,2 0,0 0,0 0,0 0,0 779,2 
 Bijkomende heffing op 

arbeidsongevallenverzekerings-
premies 0,0 0,0 0,0 50,5 0,0 50,5 

 Bijkomende heffing op 
autoverzekeringspremies 0,0 0,0 0,0 502,0 0,0 502,0 

 Bijkomende heffing op 
brandverzekeringspremies 0,0 0,0 0,0 123,3 0,0 123,3 

 Bijkomende heffing op 
hospitalisatieverzekeringspremies 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 54,8 

 Ontvangsten ten bate van het Rode 
Kruis van België 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

D.214 H Andere belastingen op bepaalde 
diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.214 I Algemene belastingen op verkopen 
alsmede omzetbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Met zegel gelijkgestelde belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.214 J Winsten van fiscale monopolies 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 245,6 
 Winst van de nationale loterij 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 245,6 
D.214 K Compenserende bedragen bij uitvoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Compenserende bedragen bij uitvoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.214 L Andere productgebonden 

belastingen n.e.g. 2,3 0,0 0,0 152,6 0,0 154,9 
 Belasting op aanplakkingen 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
 Bijdrage op de omzet van de 

farmaceutische industrie 0,0 0,0 0,0 149,7 0,0 149,7 
 Heffing op bepaalde farmaceutische 

producten 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 
D.29 Niet-productgebonden belastingen 326,7 1033,1 3842,3 106,6 0,0 5308,7 
D.29 A Belasting op grond of bouwwerken 

5,5 236,7 3395,8 0,0 0,0 3638,0 
 Onroerende voorheffing (natuurlijke 

personen) 0,0 109,2 2264,2 0,0 0,0 2373,4 
 Onroerende voorheffing 

(vennootschappen) 0,0 55,2 1131,6 0,0 0,0 1186,8 
 Openingsbelasting 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 
 Patentbelasting  5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 
 Gewestelijke belasting (BHG) - Vanaf 

2002, alleen gewestelijke belasting 
t.l.v. de eigenaars van gebouwen 0,0 68,7 0,0 0,0 0,0 68,7 

D.29 B Belastingen op het gebruik van vaste 
activa 87,6 505,6 37,9 0,0 0,0 631,1 

 Verkeersbelasting betaald door de 
onderneming 0,0 379,3 37,9 0,0 0,0 417,2 

 Belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 44,8 

 Eurovignet 0,0 81,5 0,0 0,0 0,0 81,5 
 Met accijnsrecht gelijkgestelde 

belasting betaald door de 
ondernemingen 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6 

D.29 C Belastingen over de totale loonsom 
en over het aantal werknemers 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

 Taks op de coördinatiecentra 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 
D.29 D Belastingen op internationale 

transacties  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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D.29 E Belastingen voor het verkrijgen van 
bedrijfs- en beroepsvergunningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.29 F Milieuheffingen 0,0 228,3 0,0 0,0 0,0 228,3 
 Afvalstoffenheffing (VG en WG) 0,0 74,8 0,0 0,0 0,0 74,8 
 Heffing op mest (VG) 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
 Waterheffingen (VG, WG en BHG) 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 149,5 
D.29 G Ondercompensatie van btw  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Ondercompensatie van btw  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.29 H Andere niet-productgebonden 

belastingen n.e.g. 211,6 62,5 408,6 106,6 0,0 789,3 
 Annuïteiten voor octrooien  7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
 Monopolierente (Belgacom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Monopolierente (Nationale Loterij) 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 
 Eenmalige bijdrage t.l.v. de 

vennootschappen 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 101,0 
 Terugvordering klinische biologie 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6 
 Radio- en TV-taks (VG, FG en DG) - 

partim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Bijzondere bijdrage ten laste van de 

elektriciteitsproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Eenmalige bijdrage ten laste van de 

petroleumsector 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 
 Andere belastingen op productie 110,0 62,5 408,6 0,0 0,0 581,1 
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3.25.  DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) 

 

3.25.1.  Berekening van de btw (D.211) 
 

3.25.1.1. De berekening van de btw aan de hand van gegevens op kasbasis 
 
In de begroting van de Federale overheid is de btw niet apart opgenomen, maar wel het totaal van de 
btw-ontvangsten, zegelrechten en met zegelrechten gelijkgestelde belastingen. De FOD Financiën 
verstrekt de uitvoerige gegevens die nodig zijn om de nationale rekeningen op te stellen. 
 

Gegevens voor 2003 (miljoenen euro's)   

Btw op kasbasis geïnd door de FOD Financiën  18.753,9 

 waarvan btw op kasbasis geïnd door de Federale overheid (*)  17.931.1 

 waarvan btw overgedragen aan de instellingen van de Europese Unie op 
kasbasis (*) 

+ 822,8 

Maandelijkse verschuiving voor de btw + 17,7 

Overcompensatie btw + 8,9 

Correctie + -50.1 

Subtotaal  18.730,4 

(*) Niet-gezuiverd voor de Britse korting. 
 

3.25.1.2. Overcompensatie btw 
 
3.25.1.2.1. Forfaitair btw-stelsel en ESR 1995-classificatie 
 
Zoals bekend worden in België voor de landbouw twee btw-stelsels toegepast: het normale systeem en 
het forfaitaire systeem. 
 
In het normale stelsel int elke landbouwer de btw op zijn productie en kan hij van het bedrag dat hij 
aan de Administratie van Financiën moet storten de belasting aftrekken die hij betaald heeft op zijn 
aankopen van intermediaire producten of kapitaalgoederen. 
 
In het forfaitaire stelsel verkopen de landbouwers hun producten tegen een prijs vermeerderd met het 
forfaitaire btw-percentage, maar betalen ze de geïnde btw niet aan de Administratie van Financiën, 
aangezien de btw die ze factureren en behouden zo is berekend dat deze zo precies mogelijk de btw 
compenseert die zij op hun aankopen hebben betaald of die van hun investeringen kan worden 
afgetrokken.   
 



239. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

Er is sprake van overcompensatie als het bedrag van de btw geïnd door aan het forfaitaire stelsel 
onderworpen landbouwers hoger is dan het btw-bedrag dat ze voor hun aankopen hebben betaald 
(aankopen voor intermediair verbruik en investeringen).  Er is sprake van ondercompensatie in het 
omgekeerde geval. 
 
Volgens het ESR 1995 moet de ondercompensatie van btw ten gevolge van de toepassing van het 
forfaitaire stelsel worden geboekt bij de niet-productgebonden belastingen op productie (D.29).  
Overcompensatie van de btw moet bij de niet-productgebonden subsidies worden geboekt (D.39).  
 
De btw-compensatie voor het forfaitaire stelsel wordt berekend door de persoon die verantwoordelijk 
is voor de landbouwrekeningen. Het principe bestaat erin na te gaan of het btw-bedrag dat de 
"forfaitaire" landbouwers op hun productie hebben geïnd (en behouden) groot genoeg is om het bedrag 
te dekken dat ze op hun aankopen en investeringen hadden moeten terugvorderen. 
 
Wat de output betreft, wordt eerst de waarde van de productie van de aan de btw onderworpen 
landbouwsector berekend. Op basis van de statistieken betreffende de btw-aangiften wordt vervolgens 
de waarde van de productie van de aan het normale btw-stelsel onderworpen landbouwers berekend. 
De productie van de aan het forfaitaire stelsel onderworpen landbouwers wordt dan verkregen door het 
verschil te maken tussen de totale productie en de productie van de aan het normale stelsel 
onderworpen landbouwers.   
 
Het forfaitaire btw-percentage wordt toegepast op de productie van het forfaitaire stelsel. Dat maakt 
het mogelijk het bedrag van de btw op de productie te ramen dat de landbouwers van het forfaitaire 
stelsel aan de Staat zouden moeten betalen. 
 
In verband met de aankopen wordt eerst het totale btw-bedrag berekend dat alle landbouwers op hun 
aankopen hebben betaald, aan de hand van de verschillende elementen van het intermediair verbruik 
en hun belastingtarief alsook van het bedrag van de aftrekbare btw op investeringen. Uit de statistieken 
betreffende de btw-aangiften kan vervolgens voor de aan het normale stelsel onderworpen 
landbouwers de btw op aankopen en aftrekbare investeringen worden afgeleid, alsook hoeveel ze 
effectief aan de Staat hebben betaald. Het btw-bedrag dat de aan het forfaitaire stelsel onderworpen 
landbouwers van de Staat zouden moeten terugvorderen op hun aankopen en aftrekbare investeringen 
wordt dus berekend door het verschil te maken. 
 
Als in het forfaitaire stelsel het btw-bedrag op de productie hoger is dan dat op aankopen en aftrekbare 
investeringen, is er sprake van overcompensatie omdat de forfaitaire landbouwers in totaal meer 
hebben ontvangen dan wat ze in het normale stelsel hadden teruggevorderd. In het omgekeerde geval 
is er sprake van ondercompensatie omdat de op de productie geïnde btw lager is dan het bedrag dat ze 
in een normaal stelsel van de staat hadden moeten terugkrijgen. 
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3.25.1.2.2. Implicaties voor de rekeningen van de overheid 
 
Ondercompensatie betekent in feite een verlies voor de landbouwers. Dat verlies komt overeen met de 
overtollige btw die de Staat heeft geïnd en die dus niet meer als btw (D.211) wordt beschouwd, maar 
als een niet-productgebonden belasting op productie (D.29). Dit komt derhalve tot uiting in een 
verschuiving tussen D.211 en D.29 in de begroting van de Staat. 
 
In geval van overcompensatie hebben de landbouwers in feite te veel btw teruggevorderd.  
Overcompensatie leidt dus tot een toename van de niet-productgebonden subsidies die door de Staat 
aan de landbouwers zijn gestort (D.39).  In theorie is het alsof de eindverbruikers de btw rechtstreeks 
aan de Staat hadden betaald en de Staat daarvan een deel aan de landbouwers had teruggestort als 
subsidie.  Dat moet dus gepaard gaan met een parallelle toename van de geïnde btw (D.211) om de 
begroting van de Staat in evenwicht te houden. 
 
 
3.25.2.  De niet-aftrekbare btw-tarieven in de AGT 
 

3.25.2.1.  Inleiding 
 
Om de niet-aftrekbare btw te ramen worden twee matrices gevormd, namelijk een voor de btw-
tarieven en een voor het deel van de niet-aftrekbare btw, die met elkaar worden vermenigvuldigd om 
het niet-aftrekbare btw-tarief per cel van de bestedingentabel te bepalen. 
 
Wanneer een wettelijke regel betreffende een bedrijfstak (kolom) van de matrix een regel betreffende 
een product (lijn) kruist, dan primeert die van de bedrijfstak. 
 
Er moet meteen worden op gewezen dat wij de btw-wetgeving op gedetailleerde manier hebben 
gebruikt, wat betekent dat wij niet alleen rekening hebben gehouden met de algemene regels maar ook 
met uitzonderingen en bijzondere gevallen voor zover de uitzondering in aanmerking kan worden 
genomen in een SUT-product.  
 

3.25.2.2.  De matrix van de btw-tarieven  
 
De btw-tarieven zijn afkomstig van de regels die zijn vastgelegd in het Belgische btw-wetboek, 
omgezet in de teksten van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van 
de belasting over de toegevoegde waarde, geldig op 1 januari 1993 en gewijzigd op 1 januari 1996.  
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3.25.2.3.  De matrix van de niet-aftrekbaarheid  
 
3.25.2.3.1.  Specifieke stelsels (bedrijfstakken) 
 
Bedrijfstakken met speciaal stelsel en reden van dit stelsel  
 
Bedrijfs-
tak 

Korte beschrijving Niet-
aftrekbaar-
heidsper-
centage  

Verantwoording 

SUT    

  (2003)  
01A1 Landbouw 2,2  pct. activiteiten 

exclusief 
speciaal stelsel 

60B3 Personenvervoer te land volgens 
een dienstregeling 

100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

63A1 Reisbureaus en touroperators 84 pct. vrijstelling btw-wetboek 
63B3 Reisbureaus en touroperators 

(niet-markt) 
100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

64A1 Postactiviteiten 59,39 pct. activiteiten met uitzondering van 
postzegels 

65A2 Financiële instellingen 71,94 pct. vrijstelling art. 44 btw-wetboek 
66A2 Verzekeringswezen 99,15 pct. vrijstelling btw-wetboek 
70A1 Verhuur en handel in onroerende 

goederen 
53,47 pct. vrijstelling art. 44 btw-wetboek 

74A1 Rechtskundige beroepen 12,05 pct. vrijstelling art. 44 btw-wetboek 
75A3 Openbaar bestuur 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
75B3 Defensie 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
75C3 Verplichte sociale verzekering 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
80A3/A5 Openbaar onderwijs/onderwijs 

niet-markt 
100 pct. vrijstelling  

art. 44 
85A1 Gezondheidszorg 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
85C1 Maatschappelijke dienstverlening, 

markt 
100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

85C5 Maatschappelijke dienstverlening, 
niet-markt 

100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

90A3 Afvalwater- en afvalverzameling; 
straatreiniging, niet-markt 

100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

91A5 Diverse verenigingen, niet-markt 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
92A3 Activiteiten op het gebied van film 

en video, radio en televisie (niet-
markt) 

17,59 pct. vrijstelling btw-wetboek 

92B5 Overige activiteiten op gebied van 
amusement, niet-markt 

100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

92C5 Overige culturele activiteiten, 
niet-markt 

100 pct. vrijstelling btw-wetboek 

92D5 Sport, niet-markt 100 pct. vrijstelling btw-wetboek 
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3.25.2.3.2.  Specifieke regels (SUT-producten) 
 
3.25.2.3.2.1. Brandstofuitgaven 
 
Voor alle btw-plichtigen geldt dat hun brandstofuitgaven (benzine of diesel: SUT-producten 23A02 en 
23A04), hun aankopen van nieuwe of tweedehandsauto's (SUT-producten 34A02 en 34A03) en het 
onderhoud en de reparatie daarvan (SUT-product 50A01) slechts voor ten hoogste 50 pct. aftrekbaar 
zijn, behalve voor taxiondernemers of personenvervoer volgens een dienstregeling (SUT-product 
60B01), wegvervoerondernemers (code CPA 60.24: SUT-producten 60C01 en 60C02) of 
binnenvaartvervoerders (SUT-product 61B02). 
 
3.25.2.3.2.2. Hotel- en restaurantkosten 
 
Volgens de Belgische btw-wetgeving mag de btw die wordt betaald op hoteldiensten (SUT-product 
55A01), restaurantdiensten (SUT-product 55B01) en diensten van drankgelegenheden (SUT-product 
55B02) niet worden afgetrokken. 
 
 
3.25.3.  Behandeling van de btw-fraude 
 
De theoretische btw is de btw die door de overheid zou ontvangen zijn80, indien alle 
btw-plichtigendeze belasting overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving zouden hebben betaald. 
In de praktijk is er een verschil tussen de theoretische btw en de werkelijk ontvangen btw, dat o.a. te 
wijten is aan btw-fraude. 
 
De relatie tussen theoretische btw, door de overheid werkelijk ontvangen btw, en btw-fraude is de 
volgende81: 
 

Theoretische btw   =    werkelijke btw-ontvangsten (kasbasis) 
      + transitorische posten  
      + ontbrekende ontvangsten door faillissementen 
      + ontbrekende ontvangsten door btw-fraude met medeplichtigheid 
      + btw fraude zonder medeplichtigheid 

 
De theoretische btw wordt verkregen door toepassing van het volgens de wetgeving geldende 
btw-tarief op iedere in de grondslag begrepen transactie. In termen van de aanbod- en gebruikstabel 

                                                      
80 Inclusief het gedeelte ontvangen voor rekening van de Instellingen van de Europese Unie (S.212). 
81 Cf. ook: Beschikking van de Commissie van 24.07.1998 betreffende de behandeling van btw-fraude in de nationale 

rekeningen. 
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betekent dit dat de theoretische btw berekend wordt door, na integratie van de tabel (zie 6.1), op iedere 
cel van de gebruikstabel in aankoopprijs exclusief btw, het wettelijke btw-tarief toe te passen. 
 
De berekening van de btw-ontvangsten op kasbasis naar een concept dat zo goed mogelijk aansluit bij 
het ESR 1995-concept op transactiebasis werd hierboven beschreven (zie 3.25.1). 
 
Er worden twee types van btw-fraude onderscheiden: fraude met medeplichtigheid (medeweten) van 
de koper, en fraude zonder medeplichtigheid. 
 
Bij btw-fraude met medeplichtigheid komen de verkoper en de aankoper overeen geen btw te 
factureren. De btw die wettelijk verschuldigd was, is dus geen object van een transactie.  
 
Bij btw-fraude zonder medeplichtigheid betaalt de aankoper de btw, doch de verkoper stort de btw niet 
door aan de overheid. Dit bedrag is object van een transactie tussen verkoper en aankoper. 
 
Btw-fraude met medeplichtigheid is in de Belgische economie slechts significant in enkele 
bedrijfstakken (garages, sommige bouwactiviteiten). Het btw-tarief voor verkopen aan de gezinnen 
van de betreffende SUT-producten wordt proportioneel verlaagd teneinde, bij de berekening van de 
btw in de AGT, het bedrag te bekomen dat gelijk is aan de theoretische btw voor de betreffende 
producten min de geraamde btw-fraude met medeweten voor deze producten. 
 
Het ESR 1995 (§4.27) stelt dat in de belastingen alleen de verschuldigde bedragen worden opgenomen 
die kunnen worden waargenomen via belastingaanslagen of -aangiften of andere instrumenten die 
duidelijke betalingsverplichtingen vormen voor belastingplichtigen. In het geval van de btw-fraude 
zonder medeplichtigheid houdt de verkoper het bedrag dat in de perceptie van de aankoper als btw 
betaald is, voor de fiscus verborgen. De facto betreft deze fraude bedrijfstakken die verkopen aan 
huishoudens als consument. De btw is voor de gezinnen niet aftrekbaar, waardoor de fiscus geen 
aanvraag tot terugvordering van btw ontvangt die er zou toe kunnen leiden de verkoper op te sporen. 
Het bedrag van de btw-fraude zonder medeplichtigheid wordt dan ook behandeld als een deel van de 
omzet in basisprijs. Het btw-tarief voor de betreffende producten wordt proportioneel verlaagd om na 
integratie van de AGT op de werkelijk ontvangen btw (getransactionaliseerde kasbasis) te vallen.  
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3.26.  PRODUCTGEBONDEN SUBSIDIES (D.31) 

 
De delen 3.26.1 en 3.26.2 gelden zowel voor de productgebonden subsidies (D.31) als voor de niet-
productgebonden subsidies op productie (D.39). 
 
3.26.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 

3.26.1.1.  Basisgegevens betreffende de overheid 
 
In de Benelux economische classificatie worden de subsidies ondergebracht onder de economische 
codes 22, 31 en 32. 
 
(i) Code 22 - Bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven 
 
Deze groep omvat de dekking van min of meer incidentele verliezen van overheidsondernemingen. In 
het ESR worden alle exploitatieverliezen als exploitatiesubsidies beschouwd (D.3). 
 
(ii) Code 31 - Exploitatiesubsidies 
 
Exploitatiesubsidies zijn inkomensoverdrachten uitgekeerd door de overheid of door de instellingen 
van de Europese Unie (via de nationale begrotingen) in het kader van het economische en sociale 
beleid ten voordele van ingezeten eenheden die goederen en/of verhandelbare diensten voortbrengen.   
 
Ze maken het mogelijk eventueel de verkoopprijs, zoals die uit de werkelijke productiekosten 
voortvloeit, te verlagen. Het doel is dan ook de verkoopprijzen te beïnvloeden en/of een toereikende 
beloning van de productiefactoren mogelijk te maken. In principe is het effect van de subsidie 
tegenovergesteld aan dat van de indirecte belastingen, die kostprijsverhogend werken.  
 
Hier wordt een andere onderverdeling gehanteerd, aangezien de productie-eenheden (producenten) die 
goederen en verhandelbare diensten voortbrengen, institutioneel gezien bij verschillende sectoren 
kunnen horen (eenmanszaken, firma's, enz.). Er weze opgemerkt dat investeringsbijdragen, 
vergoedingen voor rampenschade, kwijtscheldingen van schulden en schadevergoedingen uit andere 
hoofde tot de kapitaaloverdrachten behoren. 
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31.1 Rentesubsidies 

Rentesubsidies toegekend aan productie-eenheden moeten ook als exploitatiesubsidies 
worden geboekt, zelfs indien ze tot doel hebben de investeringsactiviteiten te 
vergemakkelijken. Deze subsidies vormen immers overdrachten die beogen de 
exploitatielasten van de producenten te verlichten. Ze worden geboekt als subsidies aan de 
producenten, ook als het renteverschil door de overheid rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de 
kredietinstelling die de lening heeft verstrekt. 

 

31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 

31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 

Het betreft subsidies uitgekeerd aan bedrijven per geproduceerde eenheid van goederen of 
diensten. 

 

31.22 Overige subsidies aan overheidsbedrijven 

Het gaat bijvoorbeeld om: 

-  exploitatiesubsidies die voorwaardelijk zijn toegekend aan een overheidsbedrijf samen 
met een programmacontract; 

-  subsidies aan overheidsbedrijven om de loonkosten te dekken. 

 

31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 

31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 

Het betreft subsidies uitgekeerd aan bedrijven per geproduceerde eenheid van goederen of 
diensten. 

 

31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 

Het gaat bijvoorbeeld om subsidies aan particuliere bedrijven om de vervuiling te 
verminderen of om de loonkosten te dekken. 

 
(iii) Code 32 - Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële 
instellingen  
 
Deze code is een restpost. Hij omvat onder meer de overdrachten aan overheidsbedrijven bedoeld om 
een deel van de pensioenlasten te dekken van hun voormalige beambten. 
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3.26.1.2. Basisgegevens met betrekking tot de communautaire subsidies 
 
De communautaire subsidies omvatten voornamelijk de volgende posten die als productgebonden 
subsidies (D.311) worden beschouwd: 
 
-  de uitgaven voor tegemoetkomingen die ervoor zorgen dat de producent, in bepaalde gevallen, een 

hogere verkoopprijs krijgt dan op de wereldmarkt. De tegemoetkomingen van het EOGFL zijn 
bestemd voor de landbouwers of voor de voedingsmiddelenindustrie; 

-  de restituties die overeenstemmen met het verschil tussen de wereldmarktprijs en de prijs op de 
gemeenschappelijke markt (EU). De restituties van het EOGFL worden toegekend in het kader van 
de uitvoer van agrarische producten naar landen buiten de EU. Ze zijn dus vooral bestemd voor 
exportgerichte bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie en bedrijven die landbouwproducten in-
en uitvoeren. Aangezien de restituties worden uitbetaald in het land waar de goederen worden 
ingeklaard en veel Europese bedrijven voor hun uitvoer gebruik maken van de haven van 
Antwerpen, hebben de restituties voor buitenlandse bedrijven betrekking op niet-ingezeten 
eenheden en moeten ze dus niet in de Belgische nationale rekeningen worden opgenomen.  

 
Het blijkt dat de landbouwsubsidies bijna allemaal productgebonden subsidies zijn. 
 
 
3.26.2. De berekening van de subsidies (D.3) 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's)   

Subsidies (D 3) van de federale overheid (S.1311)   

Code 31  1 622,0 

Code 32 + 526,0 

Code 22 + 0,0 

Overcompensatie BTW + 8,9 

Tegemoetkomingen van de overheid in de pensioenlasten van de NMBS - 519,4 

Door de werkgevers ingehouden en bewaarde bedrijfsvoorheffing + 7,5 

Subtotaal = 1 645,0 
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Subsidies (D.3) van de gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Code 31  1 601,4 

Code 32 + 168,3 

Code 22 + 0,7 

Loonsubsidies voor gehandicapten tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen + 241,1 

Precaire statuten van werknemers in niet-financiële vennootschappen + 138,8 

Uitkeringen aan gewestelijke vervoersmaatschappijen - 898,7 

Uitkeringen aan NV AQUAFIN - 226,7 

Andere correcties - 53,2 

Subtotaal = 971,7 

Subsidies (D.3) van de lagere overheid (S.1313)   

Code 31 (Gemeenten)  0,4 

Code 32 (Gemeenten) + 71,0 

Code 22 (Gemeenten) + 92,4 

Tekort van OCMW-ziekenhuizen + 76,8 

Tekort van OCMW-rusthuizen + 60,0 

Subsidies aan de intercommunales voor afvalverwerking + 138,1 

Andere correcties + 20,1 

Subtotaal = 458,8 
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Subsidies (D.3) van de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314)   

Loonsubsidies voor contractuelen in ziekenhuizen  114,0 

Loonsubsidies sociale MARIBEL82 + 523,7 

Subsidies voor de activering van de werkloosheidsuitkeringen + 105,9 

Dienstcheques (wet van 2002) + 4,1 

Subtotaal = 747,7 

Subsidies (D.3) van de instellingen van de Europese Unie (S.212)   

Tegemoetkomingen  585,0 

Restituties + 429,4 

Restituties voor niet-ingezeten instellingen - 180,0 

Verandering van de voorfinanciering + 77,6 

Overige in de voorgaande bedragen begrepen kapitaaloverdrachten - 46,2 

Subtotaal = 865,8 

 

                                                      
82 De sociale Maribel wordt ingevoerd sinds medio ’97. Binnen elke niet-marktsector volgens de wettelijke definitie maar 

niet die van het ESR (ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en –diensten, scholen en instellingen die huisvesting 
verlenen enz.) werd besloten om de opbrengst van de "verlagingen van de sociale premies" in een fonds samen te 
brengen teneinde deze aan bepaalde werkgevers terug te storten, rekening houdend met de prioriteiten die in overleg met 
de toezichthoudende organen werden bepaald. Er dient te worden opgemerkt dat het daarbij niet gaat om een individuele 
verlaging voor elke werkgever maar wel om een via een collectieve overeenkomst vastgelegde sectorale verlaging. 

 Een werkgever die tot die sectoren behoort, dient de sociale premies voor de indienstneming van zijn personeel aan de 
RSZ verder te betalen. De RSZ zal aan het bevoegde sectorale Maribelfonds het bedrag storten dat overeenstemt met de 
vooropgestelde verlagingen van de sociale premies, zodat nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 

 Indien de werkgever besluit geen beroep te doen op de sociale Maribel, dient hij geen stappen te ondernemen. Een 
werkgever die van deze maatregel gebruik wenst te maken, moet zich kandidaat stellen bij het sociale-Maribelfonds van 
zijn sector. Het daartoe in te dienen formulier moet door de vertegenwoordigers van de werknemers worden 
ondertekend. 

 Indien de werkgever een arbeidskracht wenst in dienst te nemen of aan te vragen, moet hij de in zijn collectieve 
arbeidsovereenkomst vastgelegde procedure naleven. Bepaalde arbeidsovereenkomsten zijn automatisch en vereisen 
enkel een akkoord van het fonds, andere moeten verlopen via een selectieprocedure, waarbij de (paritaire) 
beheerscomités van fondsen de knoop doorhakken met inachtneming van de criteria van de collectieve overeenkomsten 
en de met de toezichthoudende ministers afgesloten akkoorden. 

 Die Maribelfondsen hebben ten slotte geopteerd voor het statuut van fonds voor bestaanszekerheid. De klassieke 
fondsen voor bestaanszekerheid worden ingevolge de wettelijke bepalingen gefinancierd met verplichte sociale premies 
en behoren tot de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314). Ze betalen de sociale uitkeringen en organiseren 
tevens opleidingen voor de betrokken werknemers. 

 
 Verwerking in de nationale rekeningen 
 
 De sociale-Maribelfondsen voor bestaanszekerheid behoren eveneens tot de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen, 

aangezien hun activiteiten niet commercieel zijn en hun bedrijfskosten gefinancierd worden door een heffing op de 
bedragen die de RSZ hen ter beschikking stelt. 

 De werkgever uit die sector betaalt de normale premies aan de RSZ, waarna deze laatste een voor het geheel van 
werkgevers uit deze sector vastgesteld totaalbedrag overmaakt aan het sociale fonds van die sector. Indien de werkgever 
gebruik wil maken van de sociale Maribel, dient hij een aanvraag in bij het sociale fonds, en als aan de voorwaarden 
wordt voldaan, voert dat fonds een storting uit ten behoeve van de werkgever. 

 In de nationale rekeningen werden de volgende transacties geboekt: een betaling van de werkgeversbijdragen, gevolgd 
door een interne overdracht tussen twee instellingen die behoren tot de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen, en 
ten slotte een aan de loonsom gekoppelde subsidie. 
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3.26.3. De berekening van de productgebonden subsidies (D.311) 
 
De onderstaande tabel geeft een uitvoerige uitsplitsing van de verschillende subsidies (D.3) naar de 
subsectoren die ze toekennen. Daaruit blijkt dat alle relatief belangrijke subsidies een code D.31 of 
D.39 krijgen en dat het saldo, dat hoofdzakelijk verschillende, overwegend door de gewesten 
toegekende subsidies omvat, is ondergebracht in de resterende rubriek "Niet-productgebonden 
subsidies n.e.g." (D.39). 
 

 

Gegevens 2003 in miljoenen euro's 

Fede-
rale 
over-
heid 
(S.1311) 

Gemeen-
schap-
pen  
en ge-
westen 
(S.1312) 

Lagere 
over-
heid 
(S.1313) 

Wette-
lijke-
sociale-
verzeke-
ringsin-
stel-
lingen 
(S.1314) 

Instel-
lingen 
van de 
Europe-
se Unie 
(S.212) 

Totaal 
(S.13 + 
S.212) 

D.3 Subsidies 1645,0 971,7 458,8 747,7 865,8 4689,0 
D.31 Productgebonden subsidies 1483,6 0,0 136,8 0,0 853,8 2474,2 
D.311 Subsidies op invoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.319 Overige productgebonden subsidies 1483,6 0,0 136,8 0,0 853,8 2474,2 
 verlies NMBS 1362,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1362,7 
 verlies DE POST 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 120,9 
 verlies De Lijn, MIVB, TEC, SRWT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 verlies OCMW-ziekenhuizen 0,0 0,0 76,8 0,0 0,0 76,8 
 verlies OCMW-rusthuizen 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 
 Europese subsidies GLB 0,0 0,0 0,0 0,0 853,8 853,8 
 sociale abonnementen NMBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 nationale landbouwsubsidies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 subsidies aan de 

drinkwatermaatschappijen (VG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 overige productgebonden subsidies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.39 Niet-productgebonden subsidies 161,4 971,7 322,0 747,7 12,0 2214,8 
 subsidies NIRAS 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 
 subsidies RMT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

subsidies voor ziekenfondsen ter 
verzekering van kleine risico's voor 
zelfstandigen 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 

 
DAC, PRIME en andere van S.15 naar 
S.11 overgehevelde statuten 0,0 138,8 0,0 0,0 0,0 138,8 

 
loonsubsidies voor contractuelen in 
ziekenhuizen 0,0 0,0 0,0 114,0 0,0 114,0 

 
subsidies voor de activering van 
werkloosheidsuitkeringen 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 105,9 

 dienstcheques (wet van 2002) 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 

 
door de werkgevers ingehouden en 
bewaarde bedrijfsvoorheffing 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

 verlies ALESH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 rentesubsidies NMBS 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 
 rentesubsidies DE POST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 rentesubsidies FREE landbouw 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 
 rentesubsidies Landbouwfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 rentesubsidies n.e.g. -16,7 119,6 0,0 0,0 0,0 102,9 

 
subsidies op de loonsom van 
gehandicapten 0,0 241,1 0,0 0,0 0,0 241,1 

 Europese subsidies GLB 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 
 nationale landbouwsubsidies 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
 overcompensatie BTW  8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 
 SOCIALE MARIBEL – niet-marktsector 0,0 0,0 0,0 523,7 0,0 523,7 
 subsidies aan de intercommunales voor 

afvalverwerking 0,0 0,0 138,1 0,0 0,0 138,1 
 tekort van de OCMW-rusthuizen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 niet-productgebonden subsidies n.e.g. 68,7 467,2 183,9 0,0 0,0 719,8 
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4.  DE INKOMENSBENADERING 

 
4.0 BBP VOLGENS DE INKOMENSBENADERING 
 
Het belang van de bedrijfstakken (A17) en de institutionele sectoren in de Belgische economie kan 
afgelezen worden in onderstaande tabellen. 
 
Inkomenscomponenten, 2003 (miljoenen euro's) 
 
Lonen (D.1) 
 
D.1 Sector           
A17 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 349,6     110,9   460,5 
B 33,1   0,7  33,8 
C 143,6   0,1  143,7 
D 28 129,4  7 214,2  28 350,6 
E 2137   0  2137 
F 6602   278,5  6 880,5 
G 16 873,3  0 551,6  17 424,9 
H 1955,8   249,5  2 205,3 
I 10 290,7  1 817,6 62,9  12 171,2 
J   8 283,8  28,5  8 312,3 
K 15 263,2   369,3 59,5 1 5692 
L    16 664,1   16 664,1 
M 187  14 925,9 2,7 169,1 15 284,7 
N 11 588,1   92,8 730 12 410,9 
O 2 123,6  350,3 117,1 925,6 3 516,6 
P     909,0  909,0 
Totaal 95 676,4 8 283,8 33 764,9 2 987,8 1 884,2 142 597,1 

 
Niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) 
 
D.29 Sector           
A17 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 4,9     14,6   19,5 
B 1,3   0,1  1,4 
C 20,2   0,1  20,3 
D 732  0 10,9  742,9 
E 109,5   0  109,5 
F 82,5   13,1  95,6 
G 443,6  0 63,6  507,2 
H 95,7   39,2  134,9 
I 177,8  0 5,8  183,6 
J   337,4  0  337,4 
K 541   2372 0,8 2 913,8 
L    0   0 
M 2,1  0 0,1 0,5 2,7 
N 45,9   0 2,2 48,1 
O 173,4  0 11 7,4 191,8 
P     0  0 
Totaal 2 429,9 337,4 0 2 530,5 10,9 5 308,7 
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Niet-productgebonden subsidies (D.39) 
 
D.39 Sector           
A17 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 8,3     19,3   27,6 
B 2   0,1  2,1 
C 0,1   0  0,1 
D 275,3  0 1  276,3 
E 14,8   0  14,8 
F 15,2   2,6  17,8 
G 75,5  0 5,3  80,8 
H 2,5   0,2  2,7 
I 152,5  0 1,8  154,3 
J   57,1  0  57,1 
K 603,8   9,2 0 613 
L    0   0 
M 1,9  0 0 0 1,9 
N 725,6   0 0 725,6 
O 237,7  0 3 0 240,7 
P     0  0 
Totaal 2 115,2 57,1 0 42,5 0 2 214,8 

 
 
Bruto exploitatieoverschot en gemengd inkomen (B.2g+B.3g) 
 
B.2g Sector           
A17 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
A 263,1     1 969,8   2 232,9 
B 32,3   2,6  34,9 
C 150,7   1  151,7 
D 13 402,5  25,7 504,8  13 933,0 
E 3 591,2   0  3 591,2 
F 3 144,9   1 834,6  4 979,5 
G 11 429,6  -0,7 2 254,6  13 683,5 
H 718,7   1 036,9  1 755,6 
I 5 586,8  1 986,6 234,6  7 808,0 
J   5 366,6  349,6  5 716,2 
K 9 810,3   26 255,2 13,9 36 079,4 
L    1 562,3   1 562,3 
M 34,9  1 055,5 12,7 10,3 1 113,4 
N 2 628,6   2 546,1 26,3 5201 
O 1464  74,2 565,7 49 2 152,9 
P       0   0 
Totaal 52 257,6 5 366,6 4 703,6 37 568,2 99,5 99 995,5 
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In totaal krijgen we de volgende bedragen voor 2003: 
 
  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
D.1 95 676 8 284 33 765 2 988 1 884 142 597 
D.29 2 430 337 0 2 531 11 5 309 
D.39 (-) 2 115 57 0 43 0 2 215 
B.2g+B.3g 52 258 5 367 4 704 37 568 100 99 996 
D.21           31 446 
D.31(-)           2 474 
Bbp           274 658 
              
D.1           142 597 
D.2           36 754 
D.3(-)           4 689 
B.2g+B.3g           99 996 
Bbp           274 658 

 
 

4.1. REFERENTIEKADER 

 
4.1.1.  Inkomenscomponenten 
 
Zoals reeds vermeld in het inleidend gedeelte over de productieoptiek wordt er in België geen 
onafhankelijke raming gemaakt van het bbp volgens de inkomensoptiek. De raming van de 
toegevoegde waarde in basisprijzen en haar inkomenscomponenten (beloning werknemers, netto niet 
productgebonden belastingen, bruto exploitatieoverschot/gemengd inkomen) gebeurt immers 
simultaan waarbij B.2g+B.3g bepaald wordt als saldo. 
 
De beloning van de werknemers (D.1) wordt geraamd door het gecombineerd gebruik van 
boekhoudkundige informatie (jaarrekeningen, sociale balansen, specifieke boekhoudstaten voor de 
financiële sector, rekeningen overheid) en administratieve gegevens inzake lonen en sociale bijdragen 
betaald aan de instellingen van de sociale zekerheid (RSZ- en RSZPPO-bestand). 
 
De verdeling van de loonmassa over bedrijfstakken en sectoren gebeurt op basis van de 
karakteristieken (NACE-code en sectorcode) van de ondernemingen-werkgevers aanwezig in het 
repertorium (cf. 4.7). 
 
De totalen voor D.29 en D.39 zijn gekend via de overheidsrekening en de rekening buitenland (cf. 4.8 
en 4.9). Deze totalen worden verdeeld over sectoren en bedrijfstakken rekening houdend met de aard 
van de belastingen en subsidies en met de beschikbaarheid en de kwaliteit van informatie bij de 
ondernemingen. Voor de financiële sector (S.12) hebben we quasi exhaustieve informatie inzake 
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betaalde D.29 en ontvangen D.39 bedragen. Het deel D.29 dat moet worden opgenomen in de 
sectorrekening S.15 wordt afgeleid uit de structuurenquête. De rest wordt verdeeld over S.11 en S.14. 
Het grootste deel van D.29 in S.14 betreft de onroerende voorheffing betaald door eigenaars van 
woningen (de productie van woningdiensten is opgenomen in bedrijfstak K). 
 
De jaarrekeningen en de structuurenquête bevatten de door de ondernemingen betaalde 
bedrijfsbelastingen (rekening 640) en ontvangen bedrijfssubsidies (rekening 740). Deze posten worden 
uitgezuiverd voor de hierin geboekte productgebonden belastingen en subsidies. In andere rekeningen 
geboekte niet productgebonden belastingen en subsidies (vb rentesubsidies geboekt in de financiële 
opbrengsten) worden overgeboekt naar de rekeningen 640 resp. 740. 
 
Daarna worden de bedragen die we vinden in de boekhouding (jaarrekeningen en structuurenquête) 
van de niet-financiële ondernemingen (S.11 en S.14) gealigneerd op de 'exogene' bedragen uit de 
overheidsrekening (en de rekening buitenland) [cf. 3.3.1.2.1, correctie (aa)]. 
 
Het bruto exploitatieoverschot/bruto gemengd inkomen (B.2g/B.3g) per bedrijfstak is het verschil 
tussen de toegevoegde waarde (B.1g), de beloning van werknemers (D.1) en de netto niet 
productgebonden belastingen op productie (D.29 -D.39). 
 
 

4.1.2.  Inleiding tot de verschillende stelsels van sociale zekerheid en sociale bijstand in België 
 
De onderstaande kruistabel geeft de verschillende stelsels van sociale verzekering en sociale bijstand 
in België weer en deelt ze in naar sector en naar in het ESR1995 vastgelegde categorieën. 
 
Voor de eerste drie categorieën (door de overheid opgezette wettelijke-sociale-verzekeringsstelsels, 
zelfstandige en niet-zelfstandige pensioenfondsen), dienen de werkelijke sociale premies t.l.v. 
werkgevers (D.121) bij de lonen (D.11) te worden gevoegd om de beloning van werknemers (D.1) te 
verkrijgen. Voor de vierde categorie (door werkgevers beheerde sociale-verzekeringsstelsels zonder 
vorming van reserves) geldt hetzelfde, met dit verschil dat de werkgeversbijdragen toegerekende 
sociale premies t.l.v. werkgevers zijn (D.122) Ten slotte zijn er voor de vijfde en laatste categorie 
("stelsels" van sociale bijstand) geen sociale premies t.l.v. werkgevers. 
 
De kleuren betekenen het volgende: 
 

 bestaat niet (niet voorzien in het ESR 1995 of in de Belgische 
wetgeving) 

 nihil (momenteel) 

 



254. 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

 

 Wettelijke-sociale-verzekeringsstelsels van 

de overheid 

Zelfstandige 

pensioenfondsen 

Niet-zelfstandige 

pensioenfondsen 

Door werkgevers beheerde sociale-

verzekeringsstelsels zonder vorming 

van reserves 

“Stelsels" van sociale bijstand 

(zonder voorafgaande storting van 

premies) 
Federale overheid          
(S.1311) 

 Fonds voor overlevingspensioenen 
 Pool van parastatalen 
 Rustpensioenstelsel van DE POST 

(vanaf 1997) 
 Fonds voor Tewerkstelling 

   Doorbetaald loon in geval van 
ziekte 

 Rustpensioenen 
 Kinderbijslag 
 Arbeidsongeval 

 Gewaarborgd inkomen voor 
oudere personen 

 Tegemoetkomingen voor 
gehandicapten 

 Oorlogspensioenen 
 Tegemoetkomingen van het 

Ministerie van Volksgezondheid 
voor de financiering van de prijs 
van een verpleegdag 

 Rustpensioenen van de Regie 
voor Maritiem Transport (RMT) 
(vanaf 1997) 

Gemeenschappen en 
gewesten (S.1312) 

  Pensioenfondsen die 
opgericht zijn in de 
vorm van een vzw en 
die de overheids-
pensioenen van de 
eerste pijler beheren, 
worden beschouwd 
als niet-zelfstandige 
pensioenfondsen (bv. 
VRT) 

 Doorbetaald loon in geval van 
ziekte 

 Rustpensioenen 
 Kinderbijslag 

 Studiebeurzen 
 Overdrachten in het kader van de 

jeugdbescherming en het Fonds 
bijzondere jeugdbijstand 
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Lagere overheid (S.1313)   Pensioenfondsen die 

zijn opgericht in de 

vorm van een vzw en 

die de overheids-

pensioenen van de 

eerste pijler beheren, 

worden beschouwd 

als niet-zelfstandige 

pensioenfondsen 

(bv.: Pensioenfonds 

van de Provincie 

Oost-Vlaanderen) 

 Gemeentelijke pensioenkassen 

 Doorbetaald loon in geval van 

ziekte 

 Rustpensioenen (gesubsidieerd 

onderwijs) 

 Kinderbijslag (gesubsidieerd 

onderwijs) 

 Bovenwettelijke kinderbijslag 

 Pensioenen rechtstreeks ten laste 

van de gemeente (zonder 

premies) 

 Sociaal bestaansminimum 

 Hulp aan de behoeftigen 

Wettelijke-sociale-

verzekeringsinstellingen 

(S.1314) 

 Algemeen stelsel voor werknemers 

 Stelsel voor zelfstandigen 

 Stelsel voor mijnwerkers 

 Stelsel voor zeelieden 

 Fondsen voor Bestaanszekerheid 

 Omslagkas der gemeentelijke 

pensioenen (Pool I en Pool II) 

 Kredieturen en betaald educatief verlof 

   Doorbetaald loon in geval van 

ziekte (parastatalen D) 

 Kinderbijslag (parastatalen D) 

 Bovenwettelijke kinderbijslag 

(ziekenfondsen) 

 ... 

 

 Gewaarborgde kinderbijslag 
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 Wettelijke-sociale-

verzekeringsstelsels 

Zelfstandige pensioenfondsen Niet-zelfstandige 

pensioenfondsen 

Door werkgevers beheerde sociale-

verzekeringsstelsels zonder vorming 

van reserves 

“Stelsels" van sociale bijstand 

(zonder voorafgaande storting van 

premies) 

Verzekeringsinstellingen 

(S.125) 

  Verzekeringsinstellingen 

(branche "arbeidsongevallen", 

groepsverzekeringen, 

hospitalisatieverzekeringen met 

premies t.l.v. werkgevers,…) 

 Ziekenfondsen (vrije verzekering 

voor medische verzorging en 

voor kleine risico's voor 

zelfstandigen) 

 Pensioenfonds voor 

Volksvertegenwoordigers 

 Pensioenkas voor senatoren 

 Pensioenfonds van Electrabel 

(aanvullende pensioenen) 

 ... 

  Tegemoetkomingen in de 

medische kosten 

 Bovenwettelijke kinderbijslag 

 ... 
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Niet-financiële 

vennootschappen en overige 

financiële instellingen (S.11, 

S.121_124) 

   De ondernemingen 

mogen geen gebruik 

meer maken van de niet-

zelfstandige 

pensioenfondsen (wet 

van 9 juli 1975 en 

Koninklijke Besluiten 

van 14 en 15 mei 1985). 

Pensioenfondsen die zijn 

opgericht in de vorm van 

een vzw en die de 

overheidspensioenen van 

de eerste pijler beheren, 

worden echter 

beschouwd als 

niet-zelfstandige 

pensioenfondsen (bv.: 

Belgacom) 

 Sociale solidariteitskas 

van de NMBS 

 Pensioenkas van de NMBS 

 Doorlopend salaris in geval van 

ziekte (NMBS, DE POST) 

 Tegemoetkomingen in de 

medische kosten 

 Bovenwettelijke kinderbijslag 

 Rustpensioenstelsel van DE 

POST en de RMT (tot 1996) 

 Ontslagvergoedingen vastgelegd 

in een collectieve 

arbeidsovereenkomst 

 Werkgeversbijdrage aan de 

conventionele brugpensioenen 

 ... 

 

IZW's t.b.v. huishoudens 

(S.15) 

    Tegemoetkomingen in de 

medische kosten 

 Bovenwettelijke kinderbijslag 

 Hulp aan de behoeftigen 

 Hulp aan de derde wereld 

... 
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4.1.3.  De sociale zekerheid in België 
 

4.1.3.1. Algemeenheden 
 
Onder de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen zijn er momenteel drie belangrijke instellingen 
die de werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers (D.121) innen: de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ), die de voornaamste heffingsinstelling is, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) die pas sinds 1986 bestaat – dat is het jaar 
waarin deze dienst de bevoegdheden heeft overgenomen van de RSZ met betrekking tot de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten, alsook inzake de hieronder ressorterende instellingen – en ten slotte 
een gespecialiseerde instelling, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)83. Naast deze 
instellingen heffen een zeker aantal betalingsorganen ook sommige sociale premies t.l.v. de 
werkgevers, onder meer de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) die 
kapitaalpremies int. 
 
De heffingsinstellingen dienen de opbrengst van de premies, de inkomensoverdrachten van de 
Federale overheid (S.1311) en de belastingen te verdelen tussen de verschillende instellingen die de 
sociale premies uitkeren. 
 

4.1.3.2. De jaarlijkse vakantie 
 
De jaarlijkse vakantie maakt wettelijk gezien deel uit van de sociale zekerheid. Het is een regeling die 
enkel van toepassing is voor de handarbeiders. De werkgevers betalen aan de heffingsinstellingen een 
bijdrage voor het toekennen van vakantiegeld. Die bijdrage wordt overgemaakt aan de instelling die de 
vakantiebijdragen regelt, namelijk de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Doorgaans keert 
deze instelling via hulpkassen ieder jaar aan de handarbeiders een bedrag uit dat het gewone 
vakantiegeld van de handarbeiders vormt. 
 
Doordat het onderdeel "jaarlijkse vakantie" uit de Belgische sociale zekerheid niet onder de sociale 
risico's en behoeftes valt zoals omschreven in het ESR 1995, zijn de "sociale bijdragen" aan de RJV, 
aan de Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden en aan andere bijzondere vakantiefondsen 
(voor het bouwbedrijf, de diamantnijverheid,…) geen werkelijke sociale premies zoals gedefinieerd in 
de nationale boekhouding, maar één van de elementen uit de beloning van arbeiders en zeelieden. 
 

                                                      
83 Er bestond voorheen een andere gespecialiseerde instelling, namelijk het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 

(NPM), dat ontbonden werd en waarvan de bijdragen sinds 1999 door de RSZ worden geïnd. Een welbepaald aantal 
fondsen voor bestaanszekerheid innen zelf hun bijdragen zonder daarbij de RSZ in te schakelen. 
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Aangezien de institutionele eenheden van dit onderdeel geen enkele verhandelbare dienst leveren, 
worden ze logischerwijze bij de federale overheid ondergebracht. Hun baten en lasten worden 
bijgevolg aan deze laatste toegevoegd, met uitzondering van de stroom "sociale premies t.l.v. 
werkgevers – betaling van de jaarlijkse vakantie" die volledig doorzichtig wordt gemaakt. Anders 
gezegd, de betaling van de werkgeversbijdragen wordt beschouwd als een betaling van lonen aan de 
huishoudens die vervolgens door deze laatste op een bij de RJV geopende rekening worden gestort, 
terwijl de betaling van de jaarlijkse vakantie wordt gezien als een opneming van die bedragen 
vanwege de huishoudens, die plaatsvindt op het ogenblik dat ze kunnen beschikken over de 
desbetreffende middelen die bij de RJV uitstonden. 
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4.2. WAARDERING 

 
De waardering volgens de voorschriften van het ESR 1995 gebeurt door transformatie van de 
bedrijfseconomische/administratieve aggregaten (bedrijfsopbrengsten/omzet, bedrijfskosten/aankopen, 
bezoldigingen en sociale lasten, bedrijfsbelastingen, bedrijfssubsidies) in de overeenstemmende ESR 
1995-aggregaten (output, intermediair verbruik, beloning werknemers, niet-productgebonden 
belastingen en niet-productgebonden subsidies) (cf. 3.2). 
 
 

4.3. OVERGANG VAN ADMINISTRATIEVE NAAR ESR 1995-CONCEPTEN 

 
Voor de niet-financiële vennootschappen verwijzen we hiervoor naar de productiebenadering (cf. 3.3). 
 
Bij de bepaling van het gemengd inkomen van de zelfstandigen is het onderscheid tussen het 
intermediair verbruik (aankopen van goederen en diensten aangewend in de beroepsactiviteit) en het 
finaal verbruik van belang. In de fiscale aangiften (BTW-aangiften of aangiften in de 
personenbelasting) vindt men bruikbare gegevens i.v.m. het intermediair verbruik/beroepskosten van 
de zelfstandigen: 
 
* de aankopen vermeld in de BTW-aangiften moeten betrekking hebben op de beroepsactiviteit om 

aftrekbaar te kunnen zijn. 
* de beroepskosten die slaan op de aankopen van goederen en diensten vermeld in de 

personenbelastingen zijn een goede benadering voor de verbruikte inputs in het productieproces 
van zelfstandige ondernemingen. 
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4.4. ROL DIRECTE EN INDIRECTE METHODES 

 
Voor nagenoeg de volledige raming van de loonsom worden directe methodes gebruikt. Er is zowel 
directe informatie beschikbaar in de boekhouding van de vennootschappen-werkgevers als in de 
kwartaalaangiften aan de RSZ en de RSZPPO. Voor de in S.14 en S.15 gesectoriseerde eenheden, die 
slechts een klein deel van de totale loonsom uitmaken, is enkel RSZ-informatie beschikbaar. 
 
Waar nodig worden de bedragen afgeleid uit de boekhoudstaten en worden de administratieve bronnen 
geëxtrapoleerd om een exhaustief cijfer te verkrijgen. Sommige van die correcties (fooien, zwarte 
lonen, huishoudelijk personeel, ...) worden indirect berekend. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte bronnen en van de per sector aangebrachte 
correcties. De methode wordt hierna uitvoeriger toegelicht (cf. 4.7). 
 

Beloning van werknemers - bronnen en 
correcties           

 

2003 (miljoenen euro's)            
 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
RSZ 29 219,2 337,5 0,0 2 015,7 1 701,3 33 273,7
Extrapolatie van de RSZ-lonen na 
vergelijking met de sociale 
balansen/jaarrekeningen  

1 589,2 24,5   1 613,7

Sociale balansen en jaarrekeningen 
(inclusief "grote ondernemingen") 58 244,8 1 119,6   59 364,4

RSZPPO 3 866,0      
schema's A en jaarverslagen 4 916,8     4 916,8
boekhoudstaten van de 
verzekeringsinstellingen 1 840,3   1 840,3
rekeningen van de overheidssector 33 764,9  33 764.9
Totaal 92 919,2 8 238,7 33 764,9 2 015,7 1 701,3 138 639,8
Correcties 2 757,2 45,1 0,0 972,1 182,9 3 957,3

extrapolatie vzw's 489,8      489,8
HVKZ 22,3      22,3
betaalde lonen in natura 701,8 26,8     728,6
geproduceerde lonen in natura 54,9   5,7   60,6
fooien 289,2   42,1   331,3
zwarte lonen 925,8   91,6   1 017,4
herverdeling KMO's 41,4 18,3  -31,8 0,0 27,9
deelnemingen in de winst 33,3      33,3
PWA 59,9      59,9
huishoudelijk personeel     842,7   842,7
premies arbeidsongevallen     21,8 13,4 35,2
priesters      121,9 121,9
speciale statuten (gefinancierd door 

 S.13) 138,8    47,6 186,4
Totaal na correcties 95 676,4 8 283,8 33 764,9 2 987,8 1 884,2 142 597,1
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4.5. BEREKENINGEN IN NIVEAU EN EXTRAPOLATIE 

 
Alle ramingen voor een definitief jaar gebeuren in niveau. 
 
 

4.6. EXHAUSTIVITEIT 

 
De exhaustiviteit van de raming is gegarandeerd door de algemene werkwijze: gebruik van een 
bedrijfsregister waarin alle officieel geregistreerde werkgevers zijn opgenomen. 
 
Er wordt een bijschatting gemaakt voor uitgekeerde lonen in natura, zwarte lonen (deze bedragen zijn 
consistent met de bedragen inzake zwarte toegevoegde waarde), fooien en lonen betaald aan 
huishoudelijk personeel dat in de meeste gevallen niet is geregistreerd. In totaal bedraagt de ophoging 
voor bovenvermelde elementen ongeveer 3 miljard euro of 2,1 pct. van de totale loonsom. 
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4.7.  BELONING VAN WERKNEMERS (D.1) 

 
4.7.1.  Overzicht 
 
De beloning van werknemers omvat de totale vergoeding in geld of in natura die door een werkgever 
aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die tijdens de verslagperiode is verricht (ESR 1995, 
4.02). 
 
De beloning van werknemers (D.1) is gelijk aan de som van verscheidene componenten: 

Uitsplitsing van D.1 van de totale economie (S.1) 

2003 (miljoenen euro's)

(a) Lonen in geld en in natura D.11   104 835,0

(b) Sociale premies ten laste van 

werkgevers D.12=D.121+D.122 

(b)= (b1) + (b2)  37 762,1

(b1) Werkelijke sociale premies (D.121) + 28 778,3

Waarvan gestort aan S.13  23 831,8

 

Waarvan gestort aan de andere sectoren  4 446,5

 (b2) Toegerekende sociale premies (D.122) + 8 983,8

(c) Beloning van werknemers  

D.1=D.11+D.12 

(c)=(a)+(b) = 142 597,1

 
De beloning van werknemers wordt berekend per institutionele sector. De gegevensbronnen en de 
berekeningsmethode verschillen naargelang van de betrokken institutionele sector. 
 
Binnen elke sector wordt de beloning berekend per bedrijfstak.  
 
 
4.7.2.  De totale beloning: niet-financiële vennootschappen (S.11) 
 

4.7.2.1.  De niet-financiële vennootschappen S.11: bron RSZ 
 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verschaft kwartaalgegevens per onderneming. Deze 
gegevens berusten op de driemaandelijkse aangiften van alle op het Belgische grondgebied gevestigde 
werkgevers (behalve de werkgevers die ressorteren onder andere sociale-zekerheidsinstellingen, zie 
hierna) die werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst in dienst hebben. Die gegevens 
bieden informatie over de werknemers zelf en over de beloning die ze ontvangen. Ze blijven wel 
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beperkt tot de componenten van de brutolonen waarop sociale premies verschuldigd zijn en tot deze 
premies zelf. Naast een beschrijving van de onderneming omvatten ze de werkgeverspremies, de 
premieverminderingen, de bezoldigde dagen, de vakantiedagen, het aantal personeelsleden en de 
bezoldigingen (lonen, opzeggingsvergoedingen, premies, vakantiegeld, forfaitaire lonen, wachtlonen 
van vrachtwagenbestuurders, persoonlijke bijdragen) alsook, tot in 2002, gegevens betreffende 
maaltijdcheques. 
 
4.7.2.1.1. Berekening van de brutolonen volgens de RSZ 
 
Lonen in geld 
Voor de lonen en wedden in geld verschilt de berekening enigszins naargelang van de 
werknemerscategorie – "bedienden", "ambtenaren", "leerling-bedienden" of "arbeiders" en "leerling-
arbeiders" – omdat op de hoofdarbeiders en de handarbeiders een verschillend stelsel inzake 
vakantiegeld van toepassing is.  
 
De methode om de lonen in geld te berekenen zonder dubbel vakantiegeld is dezelfde ongeacht de 
werknemerscategorie. Onder de variabelen die in het RSZ-bestand beschikbaar zijn per 
werknemerscategorie, worden voor elke onderneming de "normale" lonen, de forfaitaire lonen, de 
wachtlonen en de premies bijeengeteld. De verkregen som omvat de sociale premies ten laste van de 
werknemer en beantwoordt dus aan de definitie van het ESR. Vervolgens moet daaraan het dubbel 
vakantiegeld en de aanvullende uitkering bij het dubbel vakantiegeld worden toegevoegd. Hierin 
schuilt het onderscheid tussen hoofd- en handarbeiders. 
 
Voor de hoofdarbeiders worden het enkel en het dubbel vakantiegeld en de aanvullende uitkering bij 
dit dubbel vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever betaald. Het enkel vakantiegeld (normaal loon 
ontvangen tijdens de maand waarin de betrokkene vakantie neemt) maakt deel uit van de beloning die 
onderworpen is aan RSZ-bijdragen en is dus reeds in de lonen verrekend. Het dubbel vakantiegeld is 
een supplement dat doorgaans 85 pct. vertegenwoordigt van het brutoloon van de maand waarin de 
vakantie begint. Het valt buiten het begrip beloning volgens de RSZ, maar is wel onderworpen aan een 
persoonlijke sociale bijdrage (13,07 pct.). Via de waarde van die sociale bijdrage kan het dubbel 
vakantiegeld geraamd worden.  Bovenop het dubbel vakantiegeld komt nog een aanvullende uitkering 
(het percentage ervan is wettelijk vastgelegd en dus gekend), waarop geen sociale bijdragen 
verschuldigd zijn. Via dat percentage kan de waarde van die aanvullende uitkering wel berekend 
worden84. 
 
Het vakantiegeld van de handarbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald maar door 
de vakantiekas waarbij hij is aangesloten, namelijk de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of 

                                                      
84 Momenteel bedraagt het dubbel vakantiegeld incl. de aanvullende vergoeding 92 pct. van het brutoloon van de maand 

waarin de vakantie begint; de aanvullende uitkering wordt dus verkregen door 92/85sten te nemen van het vakantiegeld 
dat berekend is op basis van de RSZ-bijdragen. 
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bijzondere kassen. Om het enkel en dubbel vakantiegeld samen te stellen, betaalt de werkgever een 
kwartaalbijdrage (6 pct. op de brutolonen tegen 108 pct.) op de bezoldigingen over het kwartaal 
(lonen, premies en uitkeringen), samen met de andere werkgeverspremies aan de RSZ, alsook een 
jaarlijkse premie (10,27 pct. op de brutolonen tegen 108 pct.) die rechtstreeks aan de RJV wordt 
teruggestort (of die rechtstreeks wordt gestort aan een bijzondere kas of aan het fonds voor 
bestaanszekerheid van de bedrijven uit de diamant- en bouwsector). Deze premie van 10,27 pct. staat 
niet op de kwartaalaangifte, maar er worden twee nieuwe variabelen gecreëerd om ze fictief op te 
nemen in de kwartaalbestanden, met een onderscheid tussen de premies die betaald worden voor de 
arbeiders uit de bouwsector en de andere. Het vakantiegeld van de arbeiders wordt berekend op basis 
van die premie [vakantiegeld van de arbeiders = (premie/10,27)*16,27]. 
 
Lonen in natura 
In de richtlijnen van de RSZ aan de werkgevers worden de voordelen in natura als volgt omschreven: 
"De voordelen in natura worden voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen beschouwd als 
een beloning. Ze moeten zo correct mogelijk worden geraamd tegen hun courante waarde. Wat het 
verschaffen van een gratis woning betreft, moet de raming gebaseerd zijn op de huurwaarde ervan, 
tenzij dit voordeel forfaitair kan worden gewaardeerd". 
 
Bepaalde voordelen in natura volgens het ESR 1995 vallen echter duidelijk niet onder het begrip 
beloning voor de berekening van de sociale premies. Het betreft: 
 
− het verschaffen van een maaltijd tegen een prijs die lager ligt dan de kostprijs in het 

bedrijfsrestaurant; 
− voordelen toegekend in de vorm van maaltijdcheques (deze zijn vrijgesteld van sociale premies 

voor zover ze gelijktijdig aan een reeks voorwaarden voldoen); 
− geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkbonnen, indien ze aan bepaalde 

voorwaarden voldoen (niet boven een bepaald bedrag uitkomen); 
− het voordeel in verband met het persoonlijke en individuele gebruik van een voertuig dat door de 

werkgever ter beschikking van de werknemer wordt gesteld, zowel voor het woon-werkverkeer als 
voor elk ander privégebruik van bedrijfswagens. Op dit voordeel is echter vanaf 1997 een 
solidariteitsbijdrage van 33 pct. verschuldigd. 

 
Wettelijk moeten de voordelen in natura dus bij de RSZ worden aangegeven als bezoldigingen waarop 
sociale premies moeten worden betaald, behalve de voordelen die hiervoor expliciet niet in aamerking 
komen. De overige voordelen in natura zullen later worden besproken (cf. 4.7.2.2.4). 
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4.7.2.1.2.  Berekening van de sociale premies ten laste van de werkgever volgens de RSZ 
 
Werkelijke sociale premies 
De aan de RSZ betaalde werkgeverspremies zijn de som van de totale "normale" en speciale premies 
verminderd met de persoonlijke bijdragen (reeds opgenomen in de brutolonen) en de 
bijdrageverminderingen waarop de werkgever recht heeft. 
 
Heel wat werkgevers verrichten ook stortingen teneinde bovenwettelijke voordelen inzake 
pensionering of vroegtijdig overlijden toe te kennen (voornamelijk stortingen aan de 
groepsverzekeringen en pensioenfondsen). Ook dit zijn werkelijke sociale premies. 
 
Op die stortingen wordt een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86 pct. geheven. De waarde  van het 
bovenwettelijke voordeel kan dus afgeleid worden van de sociale bijdrage. 
 
Toegerekende sociale premies 
De enige component van de volgens het ESR toegerekende premies waarover men bij de RSZ 
afzonderlijk beschikt, zijn de opzeggingsvergoedingen. Vervolgens worden de gewaarborgde dag-, 
week- en maandlonen die verschuldigd zijn in geval van afwezigheid ten gevolge van een ongeval of 
een ziekte, bij de RSZ geboekt als "normale" lonen, terwijl het ESR ze beschouwt als toegerekende 
premies. Deze stortingen maken dus wel degelijk deel uit van de loonsom volgens de RSZ maar 
worden niet op de juiste plaats volgens het ESR 1995 geregistreerd. 
 
Daarentegen vormen de bedragen die rechtstreeks door de werkgever worden gestort en die moeten 
worden beschouwd als een aanvulling op een voordeel toegekend door een tak van de sociale 
zekerheid, voor de RSZ geen beloning. Deze vrijstelling is beperkt tot de aanvullingen bij de 
wettelijke pensioenen (die overigens aan een bijzondere premie zijn onderworpen), de 
werkloosheidsuitkeringen (met inbegrip van de aanvullingen in geval van loopbaanonderbreking), de 
kinderbijslag en de uitkeringen toegekend bij ziekte of ongeval. Afgezien van de aanvullende 
pensioenen is geen enkel van die elementen bij de RSZ gekend en bijgevolg worden ze hier niet in 
rekening gebracht. 
 
4.7.2.1.3.  De totale beloning volgens de RSZ voor de sector S.11 
 
De beloning van werknemers volgens de RSZ is de som van de lonen in geld en in natura en van de 
wettelijke en toegerekende sociale premies berekend zoals hierboven beschreven. Dit totaal is het 
uitgangspunt voor de aanpassingen aan de definities van het ESR 1995. Op een aantal elementen van 
de beloning volgens het ESR 1995 zijn immers geen sociale premies verschuldigd. De eerste raming, 
die berust op de gegevens van de sociale zekerheid, is dus onvolledig. Pas na een reeks toevoegingen 
vindt de uitsplitsing plaats tussen de lonen (D.11), enerzijds, en de werkelijke en toegerekende sociale 
premies (D.121 en D.122) anderzijds. 
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Beloning van de werknemers volgens de RSZ (S.11) 

S.11 (exclusief de "grote ondernemingen") 

2003

(miljoenen euro's)

(1) Brutolonen volgens de RSZ (1) 57 926,9

(2) Werkelijke sociale premies volgens de RSZ (2) 18 551,3

(3) Toegerekende sociale premies volgens de RSZ (3) 803,7

(2)+(3)=Sociale premies volgens de RSZ (4) (4)=(2) +(3) 19 355,0

(5) Beloning van werknemers volgens de RSZ (1)+(4) 77 281,9

 (5a) ondernemingen waarvoor boekhoudgegevens zijn gebruikt (5a) 48 062,5

 (5b) ondernemingen waarvoor RSZ-gegevens zijn gebruikt (5b) = (5) - (5a) 29 219,4

 

4.7.2.2.  Ophoging van de loonsom-RSZ 
 
4.7.2.2.1.  Vergelijking RSZ - boekhoudgegevens 
 
Het is raadzaam rechtstreeks de boekhoudgegevens te gebruiken; de daarin gehanteerde definitie van 
het concept bezoldiging sluit immers beter aan bij het ESR 1995 dan die van de RSZ, omdat deze 
gegevens alle loonkosten omvatten, ongeacht of daarop al dan niet sociale premies worden geheven. 
Die gegevens worden gebruikt wanneer ze met een toereikende kwaliteit voorhanden zijn, door de 
voordelen van de sociale balans (die zich beperkt tot de "binnenlandse" bezoldigingen) te combineren 
met die van de jaarrekeningen (die gegevens verschaffen over eventuele direct door de werkgevers 
betaalde pensioenen en over de lonen van het statutaire personeel met een statuut van ambtenaar). 
 
Aangezien het de bedoeling is de bezoldigingen volgens het “binnenlandse” concept te schatten, kan 
de loonsom van buitenlandse vestigingen geëlimineerd worden door gebruik te maken van de sociale 
balans (die uitgaat van een binnenlands concept). Terwijl in de jaarrekening naast de werknemers 
ingeschreven in het personeelsregister ook alle werknemers van de onderneming die niet ingeschreven 
zijn in het personeelsregister worden opgenomen, hanteert de sociale balans een beperktere definitie 
en is de inschrijving in het personeelsregister een strikte voorwaarde. Op deze manier worden de 
permanent in het buitenland werkzame werknemers buiten beschouwing gelaten.  
 
De keerzijde van de medaille is dat in de sociale balans ook andere groepen niet opgenomen zijn, 
namelijk de statutairen. Dit probleem kan worden teruggebracht tot een beperkt aantal bekende 
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ondernemingen85. Voor deze ondernemingen zal gebruik worden gemaakt van rubriek 62 van de 
jaarrekeningen. 
 
Een tweede noodzakelijke bijschatting van de gegevens van de sociale balans betreft de 
complementaire vergoedingen voor pensioenen rechtstreeks betaald door de werkgever (ingevolge het 
ESR opgenomen als toegerekende premies). Deze kunnen echter eenvoudig worden geraamd door de 
rubriek 624 uit de jaarrekening86 toe te voegen. 
 
Bijgevolg wordt de volgende methodologie gehanteerd. De boekhoudgegevens worden rechtstreeks 
gebruikt in de berekening van de loonsom voor de ondernemingen van de deelpopulatie die de "kern" 
vormt, wanneer hun kwaliteit toereikend is, met andere woorden indien ze voldoen aan de volgende 
criteria: 
 
- de gegevens in verband met de loonsom mogen noch gelijk zijn aan nul noch ontbreken in de drie 

bronnen (RSZ, jaarrekeningen en sociale balans); 
- de boekhoudgegevens moeten bruikbaar geacht worden (wat betekent dat ze moeten behoren tot 

de categorieën A1, B1, B2, C1 en C2, cf. sectie 3.3.1.1.1); 
- het boekjaar moet samenvallen met het kalenderjaar. 
 
Voor de ondernemingen uit de kern wordt de loonsom berekend als de som van de "personeelskosten" 
opgenomen in de sociale balans (code 1023) en de "pensioenen" uit de jaarrekeningen (code 624). 
 
De gegevens i.v.m. die ondernemingen dienen ook voor het berekenen van de ophogingscoëfficiënten: 
berekend per sector/ bedrijfstak/r ondernemingscategorie87 (grote of kleine ondernemingen; met 
volledig of verkort boekhoudschema; cf. 3.3.1.1.1) komen ze overeen met de gemiddelde verhouding 
tussen de hierboven gedefinieerde loonsom (code 1023 van de sociale balans + code 624 van de 
jaarrekeningen) en de lonen, berekend op basis van RSZ-gegevens. 
 
Voor de andere ondernemingen worden de bij de RSZ opgetekende bedragen geherwaardeerd met 
behulp van ophogingscoëfficiënten, teneinde rekening te houden met de niet bij de RSZ opgenomen 
looncomponenten. 
 

                                                      
85 In de populatie die omvat is in het repertorium van productie-eenheden, geldt dit slechts voor drie ondernemingen. De 

grootste werkgevers van statutair personeel zijn ofwel grote overheidsbedrijven (De Post, NMBS) die individueel worden 
behandeld op basis van hun gedetailleerde boekhoudgegevens, ofwel ondernemingen die onder de RSZPPO vallen 
(hoofdzakelijk intercommunales, zie 4.1.3.1.). 

86  De rubriek 624 getiteld "pensioenen" mag enkel de uitkeringen ter aanvulling van de wettelijke pensioenen bevatten die 
de werkgever rechtstreeks ten laste neemt ("gratis bovenwettelijke pensioenen"; de rubriek bevat dus niet  de 
bovenwettelijke pensioenen en rentes die betaald worden door externe instellingen - groepsverzekeringen of 
pensioenfondsen). 

87 Berekening van voorlopige coëfficiënten voor de ongeveer 900 combinaties van sectoren / NACE-bedrijfstakken / 
categorieën. 
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De loonsom wordt in dit geval berekend als het product van de lonen, dat wordt verkregen aan de hand 
van RSZ-gegevens, en de gemiddelde ophogingscoëfficiënt van de overeenstemmende combinatie 
sector/SUT/NACE/ categorie. 

 
Voor alle ondernemingen wordt de door de RSZ opgetekende loonsom beschouwd als een ondergrens 
(volgens de hypothese dat de ondernemingen, in hun aangifte aan die instelling, niet de lonen zullen 
overschatten waarop ze sociale bijdragen moeten betalen). 
 
4.7.2.2.2.  Ophoging van de bezoldigingen van vzw's van de sector S.11 
 
Voor de vzw’s bestaat er een specifieke structuurenquête met een rubriek "personeelskosten". Ze biedt 
de mogelijkheid om de beloning te berekenen die vollediger is dan bij de RSZ, maar enkel voor de 
ondernemingen die aan de enquête deelnemen. Hier wordt hetzelfde principe gehanteerd als bij de 
vergelijking RSZ-boekhoudgegevens: 
 
− de ondernemingen die in beide bronnen voorkomen, namelijk de RSZ en de structuurenquête, 

worden afgezonderd; 
− de beloning per bedrijfstak volgens deze twee bronnen wordt vergeleken en per bedrijfstak worden 

ophogingscoëfficiënten berekend; 
− voor de niet opgenomen bedrijfstakken wordt een gemiddelde coëfficiënt gebruikt. 
 

4.7.2.2.3.  Specifieke berekeningsmethodes 
 
De beloningen bij enkele "grote ondernemingen" 
Een aantal "grote ondernemingen" (de NMBS, Belgacom en De Post) werden in de methodologie voor 
de berekening van de beloningen buiten beschouwing gelaten. Net als voor de andere variabelen die 
op deze ondernemingen betrekking hebben, wordt de beloning immers berekend op basis van een 
individuele analyse van hun jaarrekeningen of -verslagen. De verkregen bedragen worden als zodanig 
geïntegreerd in de totale loonsom van de sector S.11. 
 

D.1 partim (na eerste correcties) voor S.11 

S.11 2003
(miljoenen euro's)

pm (5a) D.1 RSZ van de ondernemingen waarvoor 
boekhoudgegevens worden gebruikt (exclusief grote 
ondernemingen) 

48 062,5

(6a) Loonsom van die populatie volgens de 
boekhoudgegevens 53 895,9

pm (5b) D.1 RSZ van de ondernemingen waarvoor RSZ-
gegevens worden gebruikt 29 219,4

(6b) D.1 Via boekhoudgegevens geherwaardeerde RSZ (5b)*(7) + 30 808,6
 (7)1.054 (gemiddelde coëfficiënt)  
(8) D.1 Opgehoogde RSZ van de vzw's sector S.11  + 489,8
(9) “Grote ondernemingen” (bronnen: jaarrekeningen en jaarverslagen) + 4 348,9
(10) D.1 intermediair voor S.11 (10)= (6a) + (6b) +(8) +(9) = 89 543,2
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4.7.2.2.4.  Eindcorrecties m.b.t. de beloningen in de sector S. 11 
 
Enerzijds hebben ze betrekking op een aantal elementen van de beloning van werknemers volgens het 
ESR 1995, zoals bepaalde voordelen in natura, fooien en zwartwerk. Deze elementen maken geen deel 
uit van de beloning in de boekhoudgegevens, zodat deze noch op grond van een rechtstreeks gebruik 
ervan, noch door toepassing van ophogingscoëfficiënten in aanmerking kunnen worden genomen. 
 
Anderzijds dient de loonsom van de RSZ-plichtige ondernemingen te worden aangevuld met de lonen 
van de werknemers die onder andere wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen vallen. 
 
Lonen in natura - door de onderneming aangekochte goederen en diensten 
 
Voertuigendiensten verstrekt voor het persoonlijk gebruik van de werknemer 
Vanaf 1 januari 1997 dient de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33 pct. te betalen op het gebruik 
van bedrijfsauto's voor privédoeleinden. Vanaf die datum is dus het bedrag van dit voordeel in natura 
onrechtstreeks beschikbaar. 
 
Andere bovenop het loon toegekende voordelen 
De sociale balans omvat een post "Voordelen bovenop het loon". Het zijn "voordelen vanuit een 
duidelijk sociaal oogpunt toegekend of die tot doel hebben het contact tussen de personeelsleden te 
verbeteren en hun band met de onderneming te verstevigen (bijvoorbeeld huwelijksgeschenken, 
gebruik van sport- en cultuurinfrastructuur van de onderneming, voordelen verbonden aan het bestaan 
van een medische dienst, gebruik van de diensten van de werkgever, aankoop van goederen tegen 
kostprijs, …). Het gaat om voordelen bovenop het loon waar de begunstigde geen belasting hoeft op te 
betalen, voor zover die voordelen niet reeds in de personeelskosten zijn opgenomen". De bedragen in 
deze rubriek worden als zodanig opgenomen. 
 
Lonen in natura - door de onderneming zelf geproduceerde goederen en diensten 
 
Het gaat om de goederen en diensten die de ondernemingen zelf produceren en aan hun werknemers 
ter beschikking stellen tegen prijzen die lager zijn dan de marktprijzen. 
 
Er wordt een raming gemaakt voor de automobielindustrie en voor de horeca, twee bedrijfstakken 
waar dit verschijnsel belangrijk kan zijn, maar ook relatief makkelijk kwantificeerbaar is. 
 
Het loonvoordeel wordt geraamd volgens de algemene formule: voordeel per eenheid in euro in 
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200288 * aantal betrokkenen * frequentie * prijsverandering ten opzichte van het basisjaar 2002. 
 
Fooien 
 
Fooien worden enkel geraamd voor de horeca, de taxibedrijven, de kapperszaken en de 
schoonheidsverzorging. Ze worden geraamd als een percentage van het omzetcijfer. De arbitrair 
bepaalde percentages bedragen 5 pct. voor de horeca, 3 pct. voor taxibedrijven en 1 pct. voor de 
branche kappers en schoonheidsverzorging. 
 
Zwartwerk 
 
Een gedeelte van de output en het intermediair verbruik, dus van de toegevoegde waarde en bijgevolg 
van de lonen, vloeit voort uit zwartwerk. Om hiermee rekening te houden, worden de cijfers 
betreffende de productie en het intermediair verbruik van de kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO's) van de sector S.11 verhoogd met percentages geraamd per bedrijfstak en per categorie. Een 
deel van deze verhoging wordt doorberekend in de lonen. 
 
Lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten (RSZPPO) 
 
Behalve zijn bevoegdheden inzake uitkering van kinderbijslag is de RSZPPO (zie 4.1.3.1) eveneens 
belast met de inning en de invordering van de sociale bijdragen die verschuldigd zijn voor het 
personeel van de erbij aangesloten instellingen van publiek recht: 
 
− de gemeenten, de daaronder ressorterende overheidsinstellingen en de verenigingen van 

gemeenten, 
− de agglomeraties en federaties van gemeenten, alsook de instellingen die daaronder ressorteren, 
− de cultuurcommissies, 
− de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, 
− de provincies en de instellingen van openbaar belang die daaronder ressorteren, 

                                                      
88 Autoassemblage (S.11) 
De personeelsleden van autofabrikanten kunnen om de zoveel jaren een wagen aankopen waarop een fikse korting wordt 
toegekend. De raming is dan ook functie van de volgende elementen: 

• het voordeel in natura: de korting wordt vastgelegd op 5.000 euro; 
• het aantal personeelsleden: meestal mag men een dergelijke aankoop doen om de 5 jaar, dus wordt verondersteld 

dat jaarlijks 20 pct. van de personeelsleden dit ook doet; 
• de prijsontwikkeling. 

Horeca (zowel S.11 als S.14) 
De personeelsleden van de horeca ontvangen geregeld maaltijden en dranken. De raming is dan ook functie van de volgende 
elementen: 

• het voordeel in natura: de waarde wordt vastgelegd op 10 euro; 
• het aantal personeelsleden: er wordt aangenomen dat de helft hiervoor in aanmerking komt; 
• de frequentie: 50 x per jaar; 
• de prijsontwikkeling. 
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− de eventueel door de Koning aangewezen publiekrechtelijke lichamen, 
− de verenigingen van verscheidene van die lichamen. 
 
Deze bepalingen hebben dus bijvoorbeeld betrekking op het personeel van de gemeenten, provincies 
en OCMW's, die behoren tot de overheidssector (S.13), maar ook op het personeel van de onder de 
OCMW's vallende intercommunales, ziekenhuizen en rusthuizen, die zijn ingedeeld bij de niet-
financiële vennootschappen (S.11). 
 
De totale kosten voor de werkgever worden vrij eenvoudig verkregen door de diverse variabelen uit 
het door de RSZPPO verstrekte bestand van specifieke gegevens bijeen te tellen. 
 
Brutolonen (D.11) 
 
De brutolonen worden verstrekt voor verschillende werknemerscategorieën, namelijk benoemd 
personeel, tijdelijk personeel, gesubsidieerde contractuelen, studenten en andere werknemers; ze 
omvatten: 
 
− de aan sociale premies onderworpen loonsom (met inbegrip van de persoonlijke bijdragen); 
− de niet aan premies onderworpen loonsom (bijvoorbeeld: maaltijdcheques, persoonlijk aandeel in 

de stortingen voor groepsverzekeringen, terugbetalingen van de kosten voor het woon-
werkverkeer); 

− het dubbel vakantiegeld (niet opgenomen in de aan premies onderworpen loonsom); 
− de overuren van de gesubsidieerde contractuelen. 
 
Werkelijke sociale premies ten laste van werkgevers (D.121) 
 
Deze premies omvatten: 
 
− de aan de overheidssector uitgekeerde werkgeversbijdragen, verkregen als het verschil tussen de 

totale en de persoonlijke bijdragen. Deze laatste worden berekend door op de hierboven verstrekte 
brutolonen een specifiek persoonlijk bijdragepercentage toe te passen voor de diverse loon- en 
werknemerstypes; 

− de werkgeversbijdragen voor pensioenen, die slechts bestaan voor benoemde werknemers. 
 
In de brutolonen zijn toegerekende sociale premies begrepen (bijvoorbeeld: de lonen betaald voor 
ziektedagen) en het is niet mogelijk om ze apart te beschouwen. De werkelijke premies dienen te 
worden aangevuld met  de werkgeverspremies voor arbeidsongevallen. 
 
Net als voor de RSZ-plichtige ondernemingen berust de financiering van het stelsel van de 
arbeidsongevallen op premies betaald aan verzekeringsmaatschappijen (in dit geval vooral Ethias) 
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maar krachtens een specifieke wet. Het bedrag van deze premies is ontleend aan het rapport van de 
Controledienst voor Verzekeringen. 
 
De hierboven beschreven raming van de beloning is beperkt tot de eenheden van de sector S.11. De 
eenheden van de overheidssector – die hier overwegen - komen aan bod in de berekening van de 
overheidssector (S.13) op basis van de overheidsbegrotingen (zie hierna). 
 
Bepaalde ziekenhuizen en rusthuizen die afhangen van gemeenten, provincies of  r OCMW's, worden 
door de RSZPPO niet beschouwd als van deze laatste gescheiden entiteiten en hun loonsom is dus 
opgenomen bij die van de lokale overheid waarvan ze afhangen. Op basis van de NACE-code 
opgenomen in de gedetailleerde bestanden van de RSZPPO kan de loonmassa die betrekking heeft op 
die ziekenhuizen en rusthuizen afgeleid en verplaatst worden naar de niet-financiële vennootschappen 
(S.11) 
 
Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) 
 
Van PWA-werknemers wordt aangenomen dat ze zijn aangeworven door de Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagentschappen, die in het repertorium van productie-eenheden ingedeeld zijn bij de 
uitzendbedrijven (SUT 74E Selectie en terbeschikkingstelling van personeel) in de sector niet-
financiële vennootschappen (S.11). De aan werklozen met een PWA-statuut uitgekeerde lonen zijn 
echter niet opgenomen in de gegevens van de RSZ89. 
 
De lonen van die werknemers worden geraamd op basis van de gewerkte uren die de RVA heeft 
opgetekend en van het loonaandeel dat aan elke cheque verbonden is (4,1 euro per uur). 
 
Lonen aangegeven bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)  
De zeelieden van de handelsvloot zijn onderworpen aan een speciaal stelsel en de HVKZ zorgt voor de 
inning van de bijdragen. Deze kas verstrekt gegevens over de forfaitaire lonen, de werkelijke lonen en 
de sociale premies van de werkgevers.  
 
Deelnemingen in de winst 
De deelnemingen in de winst zijn in de boekhouding niet als beloning opgenomen. Ze krijgen een 
specifieke code toegewezen, namelijk code 696 (uit te keren winst; andere rechthebbenden). 
 
Ze worden overigens vastgelegd in het jaar t maar vereffend in t+1. Zo komt het bedrag dat in 2003 als 
winstdeelneming wordt beschouwd uit de jaarrekening over 2002. 
 

                                                      
89  Die enkel de lonen van het personeel van die agentschappen zelf omvatten. 
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Herverdeling van premies ten gunste van de KMO's 
Het betreft een "one-shot"-transactie die plaatsheeft in juli van het jaar t+1 op basis van de premies 
van het jaar t. Ze bestaat erin aan de kleine ondernemingen (met minder dan 20 werknemers) een 
vermindering van sociale premies toe te staan, die wordt gecompenseerd door een extra, door de grote 
entiteiten te betalen bijdrage. Deze informatie wordt ons verstrekt in een specifiek jaarlijks bestand. 
 
Eindcorrecties van de beloningen van de sector S.11 

 2003
(miljoenen euro's)

Gekochte lonen in natura waarvan voertuigen verstrekt voor het persoonlijk 
gebruik van de werknemer 239,1

 waarvan andere voordelen toegekend bovenop het loon + 462,7

Geproduceerde lonen in natura  + 54,9

Fooien  + 289,2

Zwartwerk  + 925,6

Lonen aangegeven bij de RSZPPO  + 3 866,0
Speciale statuten (gefinancierd door 
S.13)  + 138,8

PWA  + 59,9

Lonen aangegeven bij de HVKZ  + 22,3

Herverdeling naar de KMO's  + 41,4

Deelnemingen in de winst   + 33,3

Totaal    = 6 133,2

 

Totale beloningen S.11 

2003 
(miljoenen euro's) 

D.1 partim   89 543,2 

Eindcorrecties D.1 + 6 133,2 

D.1 totaal S.11 = 95 676,4 

 
 
4.7.3.  De totale beloning: financiële vennootschappen (S.12) 
 

4.7.3.1.  Subsectoren S.121, S.122 (NACE-BEL 65.11 en 65.12) 
 
Voor de subsector S.121 (Nationale Bank van België) wordt de beloning berekend op basis van 
gedetailleerde gegevens van het departement Beheerscontrole van de NBB. Voor de subsector S.122 
(Overige monetaire financiële instellingen) is de beloning afgeleid uit de boekhoudschema's van die 
instellingen (schema's A). Deze gegevens worden aangevuld met de jaarlijkse structuurenquête bij de 
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kredietinstellingen, vooral met de rubriek "Voordelen in natura", die het totaalbedrag bevat van de 
voordelen in natura die niet geregistreerd zijn in de rubriek "Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen" (met name de rentevergoedingen voor leningen). De loonsom voor S.121 en S.122 
bedroeg in 2003 respectievelijk 183,8 miljoen euro en 4.757,6 miljoen euro. 
 

4.7.3.2. Subsectoren S.123 en S.124 (NACE 67) 
 
De beloning van werknemers van de subsectoren S.123 (Overige financiële intermediairs m.u.v. 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen) en S.124 (Financiële hulpbedrijven exclusief 
verzekeringshulpbedrijven) wordt op dezelfde manier berekend als de beloning van S.11 (zie 
deel 4.7.2.2.1).  
 

D.1 partim (na eerste correcties) voor S.123 en S.124 

  2003
(miljoenen euro's)

  S.123 S.124 
(1a) D.1 RSZ van de ondernemingen waarvoor de 
boekhoudgegevens worden gebruikt  339,3 657,0 

(2a) Rechtstreeks gebruik van de boekhoudgegevens  385,5 734,1 
(1b) D.1 RSZ van de ondernemingen waarvoor de RSZ-
gegevens worden gebruikt  82,8 254,8 

(2b) D.1 Via boekhoudgegevens geherwaardeerde RSZ (1b)*(3) 89,0 273,1 

(3) Gemiddelde coëfficiënt  1,075 1,072 

(4) D.1 partim (4)= (2a) + (2b) 474,5 1 007,2 

 
Om de verzekeringspremies voor arbeidsongevallen te integreren in de loonsom en rekening te houden 
met het verschijnsel "herverdeling KMO’s", worden correcties aangebracht. 
 

Totale beloning: S.123 en S.124 

2003
(miljoenen euro's) 

S.123 S.124 

(4) D.1 partim 474,5 1 007,2

(5) Correcties   

     lonen in natura  5,7 11,8

     herverdeling van de bijdragen ten voordele van de KMO’s 0,5 -2,4

(6) D.1 totaal 480,6 1 016,6
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4.7.3.3.  S.125: Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (NACE 66) 
 
De brutolonen en de werkelijke en toegerekende sociale premies ten laste van werkgevers worden 
berekend op basis van de boekhoudgegevens die werden meegedeeld en/of gepubliceerd door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (voor de gecontroleerde ondernemingen) en 
in de respectieve jaarverslagen van de niet-gecontroleerde ondernemingen. 
 
− De brutolonen zijn de som van de rubrieken "Bezoldigingen" (8.12.111), "Andere 

personeelsuitgaven" (8.12.14) en "Deelnemingen in de winst van het personeel" (637.7) van de in 
het boekhoudschema van de verzekeringsondernemingen opgenomen gegevens. 

- De werkgeversbijdragen, die ontleend werden aan de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, en de stortingen voor bovenwettelijke pensioenen, afkomstig uit de boekhoudgegevens 
(code 8.12.12 en 8.12.13), vormen samen de werkelijke sociale premies. 

− De toegerekende sociale premies worden verkregen door optelling van de "Pensioenen" (code 
8.12.112) en de "Overige rechtstreekse sociale voordelen" (code 8.12.113) volgens het 
boekhoudschema van de verzekeringsondernemingen. 

− De gegevens betreffende de door de CBFA gecontroleerde ondernemingen worden gecorrigeerd 
door op basis van de structururenquête de personeelskosten voor de in het buitenland gevestigde 
lokale eenheden te elimineren (cf. ook 3.16.2). 

− Daarnaast vindt een correctie plaats op basis van gegevens afkomstig van de RSZ en de CBFA, 
teneinde in de loonsom de verzekeringspremies betreffende de arbeidsongevallen op te nemen en 
rekening te houden met het verschijnsel van de "KMO-herverdeling" (cf. 4.7.2.2.3). 

− Voor de Nationale Delcrederedienst, de vrije en aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen, 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars zijn de 
gegevens betreffende de lonen en premies ontleend aan de boekhouding.  

− Voor de pensioenfondsen en de kleine onderlinge verzekeringsinstellingen worden de 
personeelskosten berekend op basis van de RSZ-gegevens. 
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D.1 partim: berekening van de beloning S.125 op basis van de boekhoudgegevens 

 Naam van de rubrieken Boekhoudcodes  2003  

(miljoenen euro's) 

Lonen = Beloningen 8.12.111  1 319,2 

 + andere personeelsuitgaven 8.12.14 + 67,4 
 + deelnemingen in de winst 637.7 + 13,6 
     

Werkelijke premies = Werkgeversbijdragen aan de 

sociale zekerheid 

8.12.12 + 388,3 

 + uitkeringen bovenwettelijke 

pensioenen 

8.12.13 + 105,5 

     

Toegerekende premies = Pensioenen 8.12.112 + 23,3 

 + andere directe sociale 

voordelen 

8.12.113 + 47,2 

D.1 partim   = 1 964,5 
 

Totale beloning S.125 

Correcties S.125 Bronnen   2003 
(miljoenen euro's) 

D.1 partim    1 964,5 

Correcties    -119,3 

Personeel in het buitenland Structuurenquête  -  182,0 

Delcredere Boekhouding  +  20,2 

Vrije en aanvullende 

onderlinge verzekeringen 
Boekhouding 

 

 +   33,4 

GMWF & BBAV Boekhouding  +  3,9 

Pensioenfondsen en 

onderlinge verzekerings-

instellingen 

RSZ  +  5,2 

D.1 totaal S.125  
= D.1 partim 
+correcties) = 1 845,2 

 
 
Samenvattend krijgen we volgende bedragen inzake D.1 voor S.12: 
 

 (2003, miljoenen euro's) 

S.121 183,8 

S.122 4 757,6 

S.123 480,6 

S.124 1 016,6 

S.125 1 845,2 

S.12 8 283,8 
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4.7.4.  De totale beloning: de overheid (S.13) 
 
Zoals voor alle andere aggregaten van die sector, worden de lonen van de overheidssector afgeleid uit 
de overheidsrekeningen en -begrotingen. Voor meer details, cf. 3.18.1, 3.19.3.1.2, et 3.3.3.3. 
 
De werknemers van de universiteiten vormen een uitzondering. Daar ze niet uitsluitend worden 
beloond via de overheidsbegroting, wordt hun loon geraamd op basis van de RSZ-gegevens, aan de 
hand van de methode die wordt gehanteerd voor de lonen van S.11 volgens de RSZ. 
 

Beloning van werknemers in S.13 

2003 (miljoenen euro's)

SUT-bedrijfstakken 

22A1 7,0

60B3 858,3

63B3 959,3

75A3 13 212,3

75B3 2 335,5

75C3 1 116,3

80A3 14 925,9

90A3 34,4

92A3 315,9

Totaal S.13 33 764,9

 
 
4.7.5.  De totale beloning: de huishoudens (S.14) 
 
Voor de werknemers uit die sector wordt de loonsom vooral geraamd aan de hand van de gegevens 
van de RSZ.  
 
Ze wordt aangevuld met de premies van de verzekeringen tegen arbeidsongevallen (op basis van de 
percentages per bedrijfstak die zijn afgeleid uit de vierjaarlijkse EEG-enquête betreffende het peil en 
de structuur van de arbeidskosten90), de fooien, de lonen in natura en de zwarte lonen  door de 
zelfstandigen betaald aan hun werknemers. 
 

                                                      
90 De verzameling van de vierjaarlijkse gegevens over de arbeidskosten is gebaseerd op verordening (EG) Nr. 530/1999 van 
de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten. Opgenomen worden gedetailleerde 
structuurgegevens over de loonkosten, de gewerkte uren en de betaalde uren. De referentiejaren van de enquêtes zijn 1996, 
2000 en 2004. Alle lidstaten van de EU, alsook Noorwegen en IJsland hebben eraan deelgenomen. De beschikbare informatie 
wordt uitgesplitst naar omvang, economische activiteit (NACE) en naar regio voor de grootste landen. De gegevens worden 
verzameld door de nationale instituten voor de statistiek op basis van gestratificeerde aselecte steekproeven van 
ondernemingen of lokale eenheden die in de meeste landen beperkt zijn tot eenheden met ten minste 10 werknemers. De 
stratificatie gaat uit van de economische activiteit, de omvang en (eventueel) de regio. 
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Zoals voor sector S.11, zijn de fooien een percentage van de omzet. Voor sector S.14 moet evenwel 
een onderscheid worden gemaakt tussen de eenheden van die sector die al dan niet personeel in dienst 
hebben. Wat de eenheden met personeel betreft, wordt de loonsom in dezelfde mate vermeerderd als 
voor sector S.11. Het saldo van het bedrag van de fooien wordt gevoegd bij het brutobedrijfsresultaat 
(fooien aan werkgevers zonder personeel). De productie wordt verhoogd met het totale bedrag van de 
fooien (cf. 3.3.1.2.2). 
 
De lonen in natura (cf. punt 4.7.2.2.4), d.w.z. de door de ondernemingen geproduceerde goederen en 
diensten die ter beschikking gesteld worden van hun werknemers tegen prijzen onder de marktprijzen, 
worden voor de horeca geraamd. Het loonvoordeel wordt geraamd volgens dezelfde formule als in 
S.11: voordeel per eenheid product in euro in 2002 * aantal betrokken personen * frequentie * 
prijsverandering ten opzichte van het basisjaar 2002. 
 
De door de zelfstandigen betaalde zwarte lonen worden forfaitair geraamd op 5 pct. van de bij de RSZ 
opgetekende vergoeding. 
 
De raming van de lonen van alle werknemers van de SUT-tak 95A4 Huishoudelijke diensten - die 
enkel in sector S.14 voorkomt - wordt verricht bij het opstellen van de rekening van de huishoudens. 
De basisbronnen zijn de "Panel Household Survey" (enquête van de universiteiten van Luik en 
Antwerpen) en de bevolkingsstatistieken van de ADSEI. Die raming vervangt de onvolledige 
resultaten gebaseerd op de gegevens van de RSZ voor die bedrijfstak. Wanneer de werknemers minder 
dan vier uur per dag bij dezelfde werkgever of vierentwintig uur per week bij een of meer 
werkgever(s) werken, vallen ze immers niet onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid. 
Maar een klein gedeelte van die werknemers komt dus voor in de resultaten volgens de RSZ.  
 

Beloning van werknemers in S.14 

S.14 2003 (miljoenen euro's) 

 Bronnen  

RSZ-loonmassa RSZ  2 010,2

Premies voor arbeidsongevallenverzekeringen  CDV + EEG-enq. + 21,8

Fooien raming INR + 42,1

Door de zelfstandigen betaalde lonen voor zwartwerk raming INR  97,1

Lonen in natura raming INR  5,7

Correctie Huishoudelijke diensten (95A4) raming INR + 842.7

Herverdeling KMO's RSZ + -31,8

TOTAAL S.14  = 2 987,8
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4.7.6.  De totale beloning: de IZW's t.b.v. huishoudens (S.15) 
 
De berekening van de totale beloning van S.15 wordt elders behandeld (cf. 5.8.3.1). Enkel de 
cijfermatige resultaten worden hier vermeld:  
 

Beloning van S.15 

S.15 2003 (miljoenen euro's) 

 Bronnen   

In S.15 ondergebrachte eenheden  RSZ  1701,3

DAC, PRIME-programma Rekeningen van S.13 + 47,6

Bedienaars van erediensten Rekeningen van S.13 + 121,9

Verzekeringen voor arbeidsongevallen  + 13,4

Totaal S.15  = 1 884,2

 
 
4.7.7.  Verdeling van de beloning van de loontrekkenden in lonen en sociale premies 
 
De beloning moet voor elke sector worden uitgesplitst in brutolonen en -wedden (D.11), werkelijke 
sociale premies (D.121) en toegerekende sociale premies (D.122). 
 
De totalen voor de werkelijke sociale premies (D.121) worden bepaald in het kader van de 
overheidsrekeningen (S.13) en de rekeningen van de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 
(S.125), en in zeer geringe mate door de rekeningen van de autonome pensioenfondsen (S.11). De 
toegerekende sociale premies (D.122) worden berekend aan de hand van de vierjaarlijkse EEG-
enquête betreffende het peil en de structuur van de arbeidskosten, de bij de RSZ verzamelde 
informatie over de opzeggingsvergoedingen en gegevens over de direct door de werkgevers betaalde 
pensioenen (code 624). 
 
Zodra de sociale premies bepaald zijn (D.121 en D.122), worden de brutolonen en -wedden (D.11) 
verkregen door het verschil tussen de sociale premies (D.121 en D.122) en de totale beloning (D.1). 
 

4.7.7.1.  Werkelijke sociale premies (D.121) 
 
De werkelijke sociale premies ten laste van de werkgevers worden uitgesplitst in sociale premies voor 
de overheid (S.13) (vooral de sociale-zekerheidsinstellingen) en de andere sectoren, namelijk de 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) en de autonome pensioenfondsen (S.11). Ze 
komen overeen met de variabelen D.6111 (werkelijke sociale premies ten laste van de werkgevers) 
van de secundaire verdelingsrekeningen van de inkomsten van sector S.11, S.13 et S.125. Wanneer de 
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totalen voor die premies bepaald zijn, moeten ze nog worden verdeeld over de sectoren en de 
bedrijfstakken.  
 
4.7.7.1.1.  Werkelijke sociale premies ten behoeve van de overheid91 
 
Voor sector S.12, S.13 en S.15 worden de werkelijke sociale premies ten behoeve van de overheid en 
de uitsplitsing ervan naar bedrijfstak vastgesteld in het kader van het opstellen van de rekeningen van 
die sectoren92. In sector S.11 zijn de aan andere instellingen dan de RSZ (HVKZ en RSZPPO) gestorte 
bedragen eveneens bekend.  
 
De premies die nog moeten worden uitgesplitst over S.11 en S.14 en de bedrijfstakken ervan zijn dus 
gelijk aan het totaal van code D.6111 bestemd voor S.13, verminderd met het door sector S.12, S.13 
en S.15 gestorte bedrag van D.121 bestemd voor S.13 en het bedrag van code D.121 uitgekeerd aan de 
HVKZ en de RSZPPO (gedeelte gestort door S.11). 
 
De verdeling van dat bedrag over S.11 en S.14 en over hun bedrijfstakken gebeurt volgens de 
verdeling van de werkgeverspremies weergegeven in het bestand van de RSZ.  
 

Werkelijke sociale premies betaald aan S.13 

Waarden 2003 (miljoenen euro's)

S.11 18 016,0

S.12 1 662,1

  S.121+S.122 1025,0

  S.123 93,0

  S.124 1 90,2

  S.125 353,9

S.13 3 450,9

S.14 353,0

S.15 349,8

Totaal 23 831,8

 
 

                                                      
91 De door de overheid geïnde werkelijke sociale premies worden beschreven in punt 4.7.8. 
92 De gebruikte bronnen zijn die welke reeds werden vermeld voor de berekening van de totale loonsom van die sectoren. 

In sector S.15 betalen de werkgevers voor PRIME- en DAC-werknemers premies voor alle sociale risico's. Voor de 
bedienaars van erediensten bedragen de werkelijke sociale premies 3,8 pct. van het loon (cf. 5.8.3.1). 
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4.7.7.1.2.  Werkelijke premies betaald aan de verzekeringsinstellingen (S.125) 
 
In de premies betaald aan de particuliere sector (S.11 en S.125) moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen: 
 
- de premies voor arbeidsongevallenverzekering;  
- de premies voor hospitalisatieverzekeringen; 
- het werkgeversaandeel in de premies voor de groepsverzekeringen en de pensioenfondsen, 

waaronder de stortingen voor de wettelijke pensioenen van sommige leden van de RSZPPO. 
 
4.7.7.1.2.1.  De premies voor de arbeidsongevallenverzekering 
 
Sectoren S.11, S.12, S.14, S.15 
Het betreft een verplichte verzekering, maar het risico wordt grotendeels gedekt door particuliere 
verzekeringsmaatschappijen. Het totaal van de stortingen wordt vermeld in het jaarverslag van de 
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). De uitsplitsing ervan naar sectoren en bedrijfstakken 
gebeurt op basis van de EEG-enquête betreffende het peil en de structuur van de arbeidskosten. Die 
omvat o.a. gegevens m.b.t. enerzijds die premies en anderzijds de totale beloning per bedrijfstak voor 
de bij de enquête bevraagde takken. De percentages die via de vergelijking van die twee grootheden 
worden bekomen, worden geëxtrapoleerd naar het geheel van de bedrijfstakken. Zo wordt een sleutel 
opgesteld om het totaalbedrag te verdelen over de sectoren en de bedrijfstakken.  
 
Sector S.13 
De premies voor de arbeidsongevallenverzekering ten behoeve van de verzekeringinstellingen komen 
uit de overheidsrekeningen en -begrotingen. 
 
4.7.7.1.2.2.  De premies voor bovenwettelijke verzekeringen 
 
De voornaamste bovenwettelijke verzekeringen zijn de hospitalisatieverzekeringen en de 
groepsverzekeringen en pensioenfondsen. De totalen zijn beschikbaar in het verslag van de CDV. 
 
Voor sector S.12 zijn de jaarrekeningen of -verslagen de basisbronnen. Ze bevatten een post met de 
werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen.  
 
Voor sector S.13 komt het bedrag van de premies uit de overheidsrekeningen en -begrotingen.  
 
In sector S.15 wordt de variabele van het RSZ-bestand "stortingen voor verzekeringen bovenwettelijk 
pensioen" gebruikt.  
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De bedragen die voor die twee soorten ven verzekeringen moeten worden verdeeld over S.11 en S.14, 
worden dan per saldo verkregen. Het werkgeversaandeel in de premies voor de groepsverzekeringen 
en de pensioenfondsen wordt over die twee sectoren en hun bedrijfstakken verdeeld, zoals de sociale 
premie van 8,86 pct. op de stortingen voor die verzekeringen (variabele beschikbaar in het RSZ-
bestand). De premies voor hospitalisatieverzekeringen worden net zoals voor de 
arbeidsongevallenverzekeringen - uitgesplitst aan de hand van een variabele in de EEG-enquête 
waarin die stortingen zijn opgenomen..  
 

Sociale premies betaald aan S.125 

2003 (miljoenen euro's)

 Totaal

S.11 4 030,7

S.121+S.122 311,5

S.123 29,9

S.124 60,4

S.125 110,1

S.12 511,9

S.13 333,5

S.14 34,4

S.15 36,0

Totaal 4 946,5

waarvan:

                         Arbeidsongevallen 1 018,0

Ziekenhuisopname 416,1

Groepsverzekeringen 3 512,4

 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

284.

Het totaal van de werkelijke sociale premies wordt opgesplitst als volgt: 
 

Werkelijke sociale premies 

2003 (miljoenen euro's)

 Totaal

S.11 22 046,7

S.121+S.122 1 336,5

S.123 122,9

S.124 250,6

S.125 464,0

S.12 2 174,0

S.13 3 784,4

S.14 387,4

S.15 385,8

Totaal 28 778,3

 

4.7.7.2.  De toegerekende sociale premies (D.122) 
 
Voor sector S.12 (afgezien van S.123 en S.124) en S.13 zijn de toegerekende sociale premies 
opgenomen in de rekeningen van die sectoren via de jaarrekeningen en -verslagen voor S.12 en de 
overheidsrekeningen en -begrotingen voor S.13. 
 
Voor de meeste andere sectoren, namelijk S.11, S.123, S.124, S.14, zijn de gegevens over de 
opzeggingsvergoedingen beschikbaar bij de RSZ en, voor de eerste drie sectoren komt de, informatie 
over de direct door de werkgevers betaalde pensioenen uit de jaarrekeningen (code 624). Die gegevens 
worden aangevuld met behulp van de vierjaarlijkse EEG-enquête betreffende het peil en de structuur 
van de arbeidskosten, waarmee een ratio tussen toegerekende sociale premies (D.122) en de beloning 
van de werknemers (D.1) kan worden berekend voor de in de enquête bevraagde bedrijfstakken. De 
aldus verkregen resultaten worden geëxtrapoleerd naar alle bedrijfstakken. Die coëfficiënten worden 
vervolgens toegepast op de totale voor die sectoren berekende beloning, waarvan vooraf de 
opzeggingsvergoedingen werden afgetrokken.  
 
Een aantal "grote ondernemingen" in sector S.11 worden afzonderlijk behandeld. Ze treden immers 
vaak op als hun eigen verzekeraar voor arbeidsongevallen, pensioenen en eventuele andere sociale 
uitkeringen. De overeenkomstige gestorte bedragen zijn beschikbaar in hun jaarrekeningen en -
verslagen. 
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Voor sector S.15 (zie deel 5.8.3.1.1), in het geval van de bij de RSZ opgenomen entiteiten, zijn de 
toegerekende sociale prestaties niet gekend. Ze worden per bedrijfstak geraamd op basis van ratio's 
D.122/D.1 uit de structuurenquête van de vzw's. Voor de PRIME- en DAC-werknemers wordt 
aangenomen dat ze van hun werkgever geen directe sociale uitkeringen ontvangen. Voor de bedienaars 
van erediensten zijn de toegerekende sociale premies afkomstig van gegevens uit de rekening S.13. 
 

Toegerekende sociale premies 

 2003 (miljoenen euro's)

S.11 2 602,0

S.12 167,2

  S.121+S.122 64,1

  S.123 10,6

  S.124 27,7

  S.125 64,8

S.13 6 076,8

S.14 36,0

S.15 101,8

Totaal 8 983,8

 
De beloning van werknemers en haar deelcomponenten per sector 

2003 (miljoenen 
euro's) 

D.1 D.11=D.1-
D.12 

D.12=D.121
+D.122 

D.121
 

D.122 

S.11 95 676,4 71 027,7 24 648,7 22 046,7 2 602,0 

  S.121+S.122 4 941,4 3 540,8 1 400,6 1 336,5 64,1 

  S.123 480,6 347,1 133,5 122,9 10,6 

  S.124 1 016,6 738,3 278,3 250,6 27,7 

  S.125 1 845,2 1 316,4 528,8 464,0 64,8 

S.12 8 283,8 5 942,6 2 341,2 2 174,0 167,2 

S.13 33 764,9 23 903,7 9 861,2 3 784,4 6 076,8 

S.14 2 987,8 2 564,4 423,4 387,4 36,0 

S.15 1 884,2 1 396,6 487,6 385,8 101,8 

Totaal 142 597,1 104 835,0 37 762,1 28 778,3 8 983,8 
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4.7.8.  Door de overheid geïnde werkelijke sociale premies ten laste van de werkgevers (S.13) 
 

4.7.8.1.  Beschrijving van de basisgegevens 
 
In de economische hergroepering komen de sociale premies voor onder code 37 - Directe belastingen 
en bijdragen gestort aan de sociale-zekerheidsinstellingen. Deze groep omvat vooral de belastingen die 
regelmatig geheven worden op het inkomen of het kapitaal en waarvan de berekening over het 
algemeen gebeurt met inachtneming van de bijzondere situatie van de belastingplichtigen 
(gezinslasten, woonplaats, aard van de activiteit, enz.). 
 
Derhalve behoren tot de directe belastingen ook de roerende voorheffing en de belasting op onroerend 
goed (wanneer die, gelet op de criteria inzake aanslag en inning, moeten worden geacht deel uit te 
maken van de belasting op het inkomen). Eenmalige heffingen op het kapitaal, successierechten en 
andere soortgelijke buitengewone belastingen worden geacht te behoren tot de 
vermogensoverdrachten. 
 
In principe moeten de directe belastingen worden opgesplitst als volgt: 
 

37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en 
verzekeringsmaatschappijen 

De vennootschapsbelasting behoort tot die groep. 

37.2 Directe belastingen ten laste van de gezinnen en privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen. 

Die groep omvat de belastingen ten laste van privaatrechtelijke instellingen ten dienste van de 
gezinnen alsook de belastingen ten laste van de gezinnen, met inbegrip van de kleinhandelaars, de 
ambachtslui, de vrije beroepen, enz. 

37.3 Sociale-zekerheidsbijdragen ten laste van de overheid als werkgever 

37.4 Sociale-zekerheidsbijdragen ten laste van de andere werkgevers 

37.5 Sociale-zekerheidsbijdragen ten laste van de werknemers 

37.6 Bijdragen voor het Fonds voor de overlevingspensioenen 

37.7 Andere verplichte bijdragen 
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4.7.8.2.  De berekening van de door de overheid (S.13) geïnde werkelijke sociale premies ten laste 
van de werkgevers 
 
Het beheer van de meeste sociale-zekerheidsstelsels werd toegewezen aan een institutionele eenheid 
ondergebracht in de sector van de sociale-zekerheidsinstellingen (S.1314), maar er zijn een aantal 
uitzonderingen. 
 
Werkelijke sociale premies ten laste van werkgevers per innende sector 

2003
(miljoenen euro's) 

Federale overheid (S.1311)  

Premies voor de pool van de parastatalen  194,3

Premies van DE POST + 69,5

Pensioenfonds van de eenheidspolitie + 269,8

Responsabiliseringsbijdrage + 29,7

Werkgelegenheidsfonds + 47,9

Subtotaal = 611,2

Gemeenschappen en gewesten (S.1312)  

VRT-pensioenfonds  19,9

Subtotaal = 19,9

Lokale besturen (S.1313)  

Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen  1,6

Subtotaal = 1,6

Sociale-zekerheidsinstellingen (S.1314)  

Werkgeverspremies voor de voornaamste stelsels  21 277,1

Sociale Maribel + 523,7

Werkgeverspremies voor de fondsen voor bestaanszekerheid en het Fonds voor 
sluiting van ondernemingen 

+ 1 072,8

Werkgeverspremies voor het stelsel van de gemeentepensioenen + 325,5

Subtotaal = 23 199,1

Totaal  23 831,8
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4.7.9.  Beknopt overzicht van de methodologie voor de berekening van de gesalarieerde 
werkgelegenheid 
 

4.7.9.1. Bronnen 
 
De ramingsmethode is gebaseerd op de hierna volgende voornaamste informatiebronnen: 
 
- statistieken per onderneming van de RSZ (werknemers); 
- statistieken per entiteit van de RSZPPO (werknemers van de provinciale en lokale besturen); 
- aanvullende informatie over de zeevarenden, huishoudelijk personeel, de werknemers met een 

PWA-contract (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap), de mijnwerkers, het 
ambassadepersoneel, de jobstudenten (afzonderlijke gegevens van de RSZ en de RSZPPO), de 
dubbeltellingen tussen administratieve bronnen en de grensarbeiders.  

 

4.7.9.2. Compilatie 
 
4.7.9.2.1. Werkgelegenheid in termen van personen 
 
In hun huidige vorm maken de statistieken per onderneming van de RSZ het mogelijk de gesalarieerde 
werkgelegenheid te benaderen op een wijze die in alle opzichten vergelijkbaar is met die welke wordt 
gehanteerd om de andere aggregaten van de nationale rekeningen te ramen. 
 
Zo worden de cijfers voor de gesalarieerde werkgelegenheid verkregen door de afzonderlijke gegevens 
van de ondernemingen met betrekking tot het aantal werknemers te aggregeren; die gegevens zijn 
vooral afkomstig van de databanken van de RSZ en de RSZPPO, volgens de in het repertorium van de 
productie-eenheden opgenomen eigenschappen (bedrijfstak en institutionele sector), teneinde te 
komen tot coherente resultaten. 
 
Er wordt een correctie uitgevoerd om de werknemers die zowel onderworpen zijn aan de RSZ als aan 
de RSZPPO maar eenmaal te tellen. Die correctie is gebaseerd op het in overeenstemming brengen, 
via het rijksregisternummer, van de in het kader van de arbeidskrachtenenquête bevraagde personen en 
hun onderwerping aan de beide sociale-zekerheidsinstellingen: voor elke bedrijfstak wordt het aantal 
bij de twee instellingen opgetekende werknemers geëxtrapoleerd naar de reële populatie van de RSZ-
bestanden en ervan afgetrokken.  
 
Een extra correctie wordt toegepast om dubbeltellingen van werknemers en zelfstandigen te 
vermijden: op basis van gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden 
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de werknemers buiten beschouwing gelaten waarvan de activiteit als loontrekkende bijkomstig is ten 
opzichte van hun zelfstandige hoofdactiviteit. 
 
De van de RSZ en de RSZPPO verkregen gegevens komen evenwel niet volledig overeen met de 
begrippen van de nationale boekhouding. 
 
Drie categorieën werknemers worden toegevoegd aan het reeds berekend aantal werknemers: 
 
- de niet onderworpen werknemers of degenen die onder andere sociale-zekersheidsinstellingen 

ressorteren (zeevarenden, huishoudelijk personeel, werknemers met een PWA-contract93, 
mijnwerkers, enz.), voor wie een raming wordt verricht op basis van aanvullende statistische 
informatie (andere administratieve bronnen, enquêtes, ...); 

- de jobstudenten, die worden opgenomen in een afzonderlijke variabele van de RSZ en in een apart 
bestand van de RSZPPO; 

- het zwartwerk, dat wordt geraamd in samenhang met de correcties die worden verricht bij de 
berekening van de toegevoegde waarde en de loonsom in de nationale rekeningen. 

 
De som van die diverse categorieën is de binnenlandse gesalarieerde werkgelegenheid. Het betreft in 
casu een raming van het aantal loontrekkenden aan het eind van het kwartaal (stockvariabele), die het 
voordeel biedt de toetredingen en afvloeiingen tijdens het kwartaal buiten beschouwing te laten.  
 
Aangezien de werkgelegenheidsstatistiek in de nationale rekeningen gerelateerd wordt aan 
stroomvariabelen zoals de toegevoegde waarde en de loonsom, mag de situatie aan het eind van het 
kwartaal niet als representatief voor het kwartaal worden beschouwd. Het ESR 95 raadt aan een 
kwartaalgemiddelde te hanteren. In de Belgische nationale rekeningen wordt dat verkregen via het 
rekenkundig gemiddelde van de situatie aan het begin en het eind van het kwartaal.  Het 
jaargemiddelde is dan het gemiddelde van de vier kwartaalgemiddelden. 

                                                      
93  PWA: plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. 
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Loontrekkende werkgelegenheid 
 

 2003 
(duizenden 
personen) 

(1) Aantal werknemers in de administratieve gegevens  3 438 

   p.m.  zelfstandigen  679 

(2) Aanpassingen van de concepten van het ESR   

 Overgang van eindekwartaalgegevens naar gemiddelde kwartaalgegevens  -1 

 Niet onderworpen werknemers of werknemers die ressorteren onder andere 
sociale-zekerheidsinstellingen 

 20 

 Jobstudenten  18 

 Zwartwerk  77 

 Eliminering van de dubbeltellingen  -36 

 Andere aanpassingen94  -50 

(3) Binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid in termen van personen in de nationale 

rekeningen 

 3 466 

    p.m. zelfstandigen  679 
 
 
De nationale loontrekkende werkgelegenheid wordt verkregen door het saldo van de grensarbeiders op 
te tellen bij de binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid.  
 
4.7.9.2.2. Arbeidsvolume in uren 
 
Voor de berekening van het arbeidsvolume van de werknemers, is de situatie verschillend van die met 
betrekking tot de werkgelegenheid uitgedrukt in personen: van de bronnen die worden gebruikt om de 
totale werkgelegenheid te verkrijgen, verstrekken enkel de RSZ-bestanden - onvolledige - informatie 
over het aantal gewerkte uren. Op basis van de statistieken per onderneming van de RSZ worden op 
het meest gedetailleerde niveau (116 bedrijfstakken gespreid over 12 institutionele sectoren) 
coëfficiënten berekend die toegepast op de loontrekkende werkgelegenheid uitgedrukt in personen, het 
aantal gewerkte uren geven. Naargelang van de beschikbare informatie, wordt bij de berekening van 
die coëfficiënten een onderscheid gemaakt tussen werknemers die voltijds of deeltijds werken en 
tussen arbeiders en bedienden.. 
 
De coëfficiënten zijn een weergave van het aantal gewerkte uren per persoon en  worden verkregen 
door het aantal bij de RSZ aangegeven uren te ramen en dan te delen door het aantal in dezelfde 
bestanden opgenomen personen. 

                                                      
94 Sommige gegevens van de oorspronkelijke bronnen zijn onvolledig, onbetrouwbaar of moeten buiten beschouwing 
worden gelaten. 
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De berekeningen worden verricht op basis van de kwartaalgegevens van de RSZ. De jaarresultaten 
worden verkregen door de kwartaalresultaten te aggregeren. 
 
Een correctie wordt toegepast op het meest gedetailleerde niveau teneinde met het zwartwerk rekening 
te houden conform de wijze waarop zulks gebeurt voor de andere aggregaten van de nationale 
rekeningen (toegevoegde waarde, lonen en werkgelegenheid). 
 
Het aantal gewerkte uren wordt direct beïnvloed door het aantal werkdagen, de sociale gewoonten 
inzake vakantie, enz. Het is dus zeer gevoelig voor seizoen- en kalenderinvloeden. Het volume 
gewerkte uren wordt derhalve gezuiverd voor die effecten. Het is uiteindelijk de voor kalendereffecten 
gezuiverde reeks die gepubliceerd wordt. 

 
Arbeidsvolume van de werknemers 
 

 2003

(1) Gemiddeld aantal gewerkte per werknemer in de administratieve gegevens (uren)  1 595

(2) Aanpassingen naar de concepten van het ESR (uren) 

(raming) -183

 Zwartwerk 12

 Zuivering voor seizoen- en kalenderinvloeden 1

(3) Gemiddeld aantal gewerkte per werknemer in de nationale rekeningen (uren) 1 425

(4) Totaal arbeidsvolume van de werknemers (miljoenen uren) 4 938

       = (aantal werknemers)* (uren/werknemer) = (3,466)*(1425)

 
 

 Jaarlijkse vakantie, feestdagen en andere correcties  
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4.8.  NIET-PRODUCTGEBONDEN BELASTINGEN OP PRODUCTIE (D.29) 

 
De berekening van de andere niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) werd elders in dit 
document uiteengezet (cf. 3.24). Zoals reeds werd aangestipt, worden de andere niet-productgebonden 
belastingen op productie (D.29) per saldo berekend. 
 
De onroerende voorheffing werd beschouwd als een belasting op productie en invoer conform 
§ 4.23.a) veeleer dan als een belasting op inkomen, vermogen, enz. De onroerende voorheffing is een 
belasting op niet-bebouwde en bebouwde eigendom, alsook op gereedschap. Het gedeelte betreffende 
de terreinen alsook de leegstaande gebouwen, die niet aan enig productieproces deelnemen, kan niet 
worden geëlimineerd, maar is relatief gering. 
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Gegevens 2003 
(miljoenen euro's) 

Federa-
le over-
heid 
(S.1311) 

Gemeen
schap-
pen en 
gewes-
ten 
(S.1312) 

Lokale 
over-
heid 
(S.1313) 

Wette-
lijke 
sociale-
verzeke-
ringsin-
stellin-
gen 
(S.1314) 

Instellin
gen van 
de 
Europe-
se Unie 
(S.212) 

Totaal 
(S.13 + 
S.212) 

        

D.29 Niet-productgebonden belastingen 
op productie 326,7 1 033,1 3842,3 106,6 0,0 5 308,7 

D.29 
A Belastingen op grond of bouwwerken 5,5 236,7 3395,8 0,0 0,0 3 638,0 

 Onroerende voorheffing (natuurlijke 
personen) 0,0 109,2 2264,2 0,0 0,0 2 373,4 

 Onroerende voorheffing 
(vennootschappen) 0,0 55,2 1131,6 0,0 0,0 1 186,8 

 Openingsbelasting 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 
 Patentbelasting 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 

 
Gewestelijke belasting (BHG) - Vanaf 
2002 enkel gewestelijke belasting ten 
laste van de eigenaars van gebouwen 

0,0 68,7 0,0 0,0 0,0 68,7 

D.29 
B 

Belastingen op het gebruik van vaste 
activa 87,6 505,6 37,9 0,0 0,0 631,1 

 Motorrijtuigenbelasting betaald door de 
ondernemingen 0,0 379,3 37,9 0,0 0,0 417,2 

 Belasting op automatische 
amusementsspelen 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 44,8 

 Eurovignet 0,0 81,5 0,0 0,0 0,0 81,5 

 Met accijnzen gelijkgestelde belasting 
betaald door de ondernemingen 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6 

D.29 
C 

Belastingen over de loonsom en het 
aantal werknemers 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

 Belasting op de coördinatiecentra 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 
D.29 
D Belastingen op internationale transacties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.29 
E 

Belastingen voor het verkrijgen van 
bedrijfs- en beroepsvergunningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.29 
F Milieuheffingen 0,0 228,3 0,0 0,0 0,0 228,3 

 Belastingen op industrieel afval (VG en 
WG)) 0,0 74,8 0,0 0,0 0,0 74,8 

 Afvalstoffenbelasting (VG) 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
 Waterbelastingen (VG, WG en BHG) 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 149,5 
D.29 
G Ondercompensatie btw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ondercompensatie btw  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D.29 
H 

Niet-productgebonden belastingen op 
productie n.e.g. 211,6 62,5 408,6 106,6 0,0 789,3 

 Jaarlijkse vergoeding voor 
instandhouding van octrooien 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 

 Monopolierente (Belgacom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Monopolierente (Nationale Loterij) 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 

 Eenmalige bijdrage van de 
vennootschappen 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 101,0 

 Terugbetaling klinische biologie 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6 

 Kijk- en luistergeld (VG, FG en DG) - 
partim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Bijzondere bijdrage van de 
elektriciteitsproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Eenmalige bijdrage ten laste van de 
oliesector 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 

 NIiet-productgebonden belastingen 
op productie 110,0 62,5 408,6 0,0 0,0 581,1 

 
Voor de toewijzing van D.29 aan SUT-takken: cf. 4.1. 
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4.9.  NIET-PRODUCTGEBONDEN SUBSIDIES (D.39) 

 
De berekening van de niet-productgebonden subsidies (D.39) werd elders in dit document toegelicht 
(cf. 3.26): de niet-productgebonden subsidies (D.39) worden per saldo berekend. 
 
De belangrijkste posten zijn de subsidies op lonen en de rentevergoedingen. 
 

 

Gegevens 2003 in miljoenen euro's 

Federa-
le over-
heid 
(S.1311) 

Ge-
meen- 
schap-
pen en 
ge-
westen 
(S.1312) 

Lokale 
over-
heid 
(S.1313) 

Wette-
lijke 
sociale- 
verze-
kerings-
instel-
lingen 
(S.1314) 

Instel-
lingen 
van de 
Europe-
se Unie 
(S.212) 

Totaal 
(S.13 + 
S.212) 

        
D.39 Niet-productgebonden subsidies 161,4 971,7 322,0 747,7 12,0 2 214,8 

 subsidies NIRAS 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 

 subsidies RMT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 subsidies aan instellingen voor verzekering 
kleine risico's zelfstandigen 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 

 DAC, PRIME en andere statuten die 
overgaan van S.15 naar S.11 0,0 138,8 0,0 0,0 0,0 138,8 

 subsidies contractuele lonen van 
ziekenhuizen 0,0 0,0 0,0 114,0 0,0 114,0 

 subsidies activering 
werkloosheidsuitkeringen 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 105,9 

 dienstencheques (wet van 2002) 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 

 door de werkgevers ingehouden en 
bijgehouden bedrijfsvoorheffing 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

 verliezen ALESH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 rentesubsidies NMBS 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

 rentesubsidies DE POST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 rentesubsidies FREE landbouw 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

 subsidies Landbouwfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 rentesubsidies n.e.g. -16,7 119,6 0,0 0,0 0,0 102,9 

 subsidies op lonen van gehandicapten 0,0 241,1 0,0 0,0 0,0 241,1 

 Europese subsidies GLB 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 

 nationale landbouwsubsidies 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

 Overcompensatie BTW  8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 

 SOCIALE MARIBEL - niet-marktsector 0,0 0,0 0,0 523,7 0,0 523,7 

 subsidies aan intercommunales voor 
afvalbeheer 0,0 0,0 138,1 0,0 0,0 138,1 

 tekort OCMW-rusthuizen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 andere niet-productgebonden subsidies 
n.e.g. 68,7 467,2 183,9 0,0 0,0 719.8 

 
Voor de toewijzing van D.39 aan SUT-takken: cf. 4.1. 
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4.10.  BRUTO-EXPLOITATIEOVERSCHOT 

 
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, wordt het bruto-exploitatieoverschot (B.2g) residueel 
berekend (cf. 4.1.1). 
 
 

4.11.  GEMENGD INKOMEN 

 
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, wordt het bruto-exploitatieoverschot (B.2g) residueel 
berekend (cf. 4.1.1). 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de raming van het aantal zelfstandigen. 
 
4.11.1.  Beknopt overzicht van de methodologie voor de berekening van de zelfstandige 
werkgelegenheid 
 
De berekening van de zelfstandige werkgelegenheid in aantal personen wordt opgesplitst in twee 
gedeelten, namelijk in hoofdberoep of als zelfstandige medewerker.95. 
 
Zelfstandigen in hoofdberoep 
 
De raming van de zelfstandige werkgelegenheid wordt direct verkregen aan de hand van door het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) samengestelde statistieken.  
 
Van de verschillende door de RSVZ voorgestelde categorieën (zelfstandigen in hoofdberoep en in 
bijberoep, actief na de pensioenleeftijd, medewerker in hoofdberoep en in bijberoep), werden er twee 
aangenomen: de zelfstandigen in hoofdberoep en de gepensioneerde werknemers. 
 
Daarbij komen nog de opvangouders96, een nieuwe categorie werknemers die, hoewel ze een 
zelfstandige activiteit uitoefenen, sinds 2003 geregistreerd worden bij de RSZ en de RSZPPO. 
 
De verdeling per SUT-bedrijfstak, van zijn kant, wordt voornamelijk afgeleid van een sleutel 
samengesteld aan de hand van de BTW-gegevens voor de takken waar die bron representatief is, en 
aangevuld met informatie van de FOD Economie (ex-NIS) voor landbouw, en van de RSVZ voor de 
vrije beroepen. 

                                                      
95 Natuurlijke persoon (de echtgenoot bijvoorbeeld) die de zelfstandige helpt of bijstaat zonder verbonden te zijn door een 
arbeidsovereenkomst. 
96 Door de RSZ gedefinieerd als volgt: " natuurlijke personen die zich belasten met de opvang van kinderen in een woning 
die is uitgerust voor de opvang in een gezinskader." 
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Medewerkers 
 
De zelfstandige werkgelegenheid omvat eveneens het geheel van de al dan niet bezoldigde 
medewerkers. Voor die twee types medewerkers verstrekt de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal 
overleg, aan de hand van informatie van de FOD Economie (ex-INS) en de RSVZ, gegevens per 
bedrijfstak op 30 juni vanaf 1999 (een oude reeks is beschikbaar vanaf 1979). Die gegevens worden 
aangewend om zowel de totale werkgelegenheid in die categorieën te bepalen, als de verdeling ervan 
in 60 takken97. 
 
 

                                                      
97 De verdeling per SUT-bedrijfstak gebeurt in verhouding tot die opgetekend bij de zelfstandigen in hoofdberoep. 
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4.12.  VERBRUIK VAN VASTE ACTIVA 

 
Het verbruik van vast kapitaal wordt geraamd op basis van de kapitaalgoederenvoorraad. Aangezien er 
geen directe informatie over de kapitaalgoederenvoorraad beschikbaar is, wordt hij geraamd aan de 
hand van de perpetual inventory method (PIM). 
 
4.12.1. Berekening van het verbruik van vaste activa aan de hand van de perpetual inventory 
method 
 
De PIM is een methode waarmee de bruto kapitaalgoederenvoorraad (KGV) kan worden geraamd aan 
de hand van historische reeksen van de brutovorming in vasta activa, de gemiddelde levensduur van de 
vaste activa en van overlevingsfuncties. De netto kapitaalgoederenvoorraad kan worden geraamd door 
de afschrijvingen eraan toe te voegen. 
 
Met de resultaten die worden verkregen op basis van de PIM kan men het verbruik te weten komen 
van vasta activa per bedrijfstak A31 en per product Pi7. 
 

4.12.1.1. Historische reeksen van bruto-investeringen in vaste activa 
 
Voor het door België gebruikte model is het noodzakelijk reeksen te hebben waarvan de lengte ten 
minste het dubbele bedraagt van de gemiddelde levensduur van de vaste activa. Daartoe worden 
retropolaties van bruto-investeringen in vaste activa uitgevoerd, voornamelijk gebaseerd op twee 
bronnen: 
 
− de reeksen van bruto-investeringen in vaste activa van de nationale rekeningen volgens het 

ESER 1979 (voor de periode 1970-1994); 
− de reeksen van bruto-investeringen in vaste activa opgesteld door het Federaal Planbureau voor de 

eerdere ramingen van de kapitaalgoederenvoorraad (voor de periode 1853-1969). 
 
Op die manier werd een reeks van bruto-investeringen in vaste activa geraamd voor de periode 
1853-2003, tegen prijzen van 2000, op het niveau van 31 takken en 6 producten. Vanaf 1995 werden 
de bruto-investeringen in software geraamd en de reeks is dus beschikbaar met specificaties van 
7 producten. 
 

4.12.1.2. Gemiddelde levensduur 
 
De gemiddelde levensduur wordt geraamd per bedrijfstak (A31) en per product (Pi7). Ze resulteren uit 
een combinatie van eerdere ramingen van levensduur, gebruikt door het Federaal Planbureau en een 
Europese "best practice". Die "best practice" is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
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(CBS) in Nederland. De verkregen gemiddelde levensduur wordt vergeleken met de internationale 
gemiddelde levensduur98 per product en per branche. Indien de Belgische gemiddelde levensduur sterk 
afwijkt van het internationale gemiddelde, wordt hij aangepast.  
 
Een dergelijke aanpassing heeft plaatsgevonden voor de "producten van metaal en machines" (Pi2) in 
de bedrijfstakken van de industrie. De gebruikte gemiddelde levensduur weerspiegelde immers niet 
langer de realiteit van de industriële activiteiten van de jaren zeventig en tachtig, maar miste precisie 
om de snelle industriële veranderingen van de jaren negentig tot uiting te brengen. Nieuwe 
referentiewaarden werden dan ook opgesteld voor de gemiddelde levensduur, die op het niveau liggen 
van het gemiddelde van 13 landen (de voornaamste landen van West-Europa, de Verenigde Staten, 
Canada, Australië en Japan). Die nieuwe referentiewaarden sorteren geleidelijk een effect op de 
ramingen vanaf 1985. Dit betekent concreet dat de oude referentiewaarden van de levensduur van de 
"producten van staal en machines" vanaf 1985 jaarlijks met 1 jaar worden verminderd tot ze 
overeenkomen met de nieuwe referentiewaarden voor de industriële bedrijfstakken. 
 

4.12.1.3. Overlevingsfunctie 
 
België gebruikt als overlevingsfunctie een klokvormige curve: een overlevingsfunctie met een 
lognormaldistributie. De dichtheidsfunctie wordt afgeleid van die lognormalfunctie. Met die functie 
kan worden bepaald welk gedeelte van de investeringen in vaste activa, die in een bepaalde periode 
worden gerealiseerd, overleeft in iedere volgende periode. 
 

4.12.1.4. Afschrijvingsmethode 
 
Conform de aanbevelingen van het ESR 1995, wordt het verbruik van vaste activa berekend volgens 
de methode van de lineaire aflossing. De waarde van de activa wordt dus gelijkmatig afgeschreven 
tijdens hun levensduur volgens lineaire-aflossingsfunctie.  
 
4.12.2. Verbruik van vaste activa van de niet-marktbedrijfstakken 
 
De productie van de niet-marktbedrijfstakken wordt geraamd aan de hand van de productiekosten 
waartoe het verbruik van vaste activa behoort. Met de PIM kan evenwel het verbruik van vaste activa 
enkel per bedrijfstak A31 worden geraamd. Dat detailniveau maakt het niet mogelijk de niet-
marktbedrijfstakken nader te bekijken. Bijgevolg werd een reeks investeringen eigen aan sector S.13 
ontwikkeld om aan de hand van de PIM zijn kapitaalvoorraad en zijn verbuik van vaste activa per 
deelsector en bedrijfstak te kunnen bepalen. Wat sector S.15 betreft, wordt het verbruik van vaste 

                                                      
98 Cf. de publicatie van de OESO 'Methods Used by OECD Countries to Measure Stocks of Fixed Capital', nummer uit de 
reeks 'National Accounts: Sources and Methods', 1993, Paris. 
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activa van de bedrijfstakken waaruit hij bestaat verkregen aan de hand van hun aandeel in de 
gecumuleerde investeringen van de betrokken bedrijfstakken A31. Met behulp van die methode wordt 
eveneens het verbruik van vasta activa van de andere sectoren S.11, S.12 en S.14 geraamd. 
 

4.12.2.1. Verbruik van vaste activa van S.13 
 
Het verbruik van vaste activa van de sector S.13 wordt geraamd aan de hand van de hiervoor 
beschreven methode van de PIM. 
 
De gemiddelde gebruiksduur voor de overheid en per product (Pi7) is als volgt: 
 

− Pi1 = producten van de landbouw, bosbouw en visserij: 3 jaar; 
− Pi2 = producten van metaal en machines: 15 jaar; 
− Pi3 = vervoermiddelen: 8 jaar; 
− Pi4 = woningen: komt niet in aanmerking; 
− Pi5 = andere bouwwerkzaamheden en openbare werken: 

o 60 jaar voor aangekochte en de nieuwe gebouwen; 
o 55 jaar voor wegen (conform de aanbevelingen van het BNI-comité); 
o 70 jaar voor maritieme en fluviale werken; 
o 60 jaar voor andere bouwwerkzaamheden; 

− Pi6 = andere producten: 7 jaar; 
− Pi7 = software: 3 jaar. 

 
Bij gebrek aan middelen, is de situatie voor die sector voor het jaar 2003 "hybride". Gegevens uit de 
jaarrekeningen van de ondernemingen (voor de gewestelijke vervoersmaatschappijen) werden gebruikt 
samen met de resultaten afkomstig van de PIM. 
Die situatie zal later worden rechtgezet.  
 

4.12.2.2. Verbruik van vaste activa van S.15 
 
De raming van het verbruik van vaste activa van sector S.15 gebeurt op basis van de resultaten van de 
PIM verkregen per bedrijfstak A31. Het aandeel van S.15 in het verbruik van vaste activa van die 
bedrijfstakken wordt geraamd op basis van het aandeel van die sector in de gecumuleerde 
investeringen van elke betrokken bedrijfstak. 
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4.12.3. Bedragen 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's) 

Bedrijfstakken A17 K.1 

A 773,5 

B 22,9 

C 52,0 

D 8 173,0 

E 2 214,8 

F 1 221,9 

G 3 740,1 

H 715,0 

I 6 371,1 

J 2 419,4 

K 12 191,3 

L 1 562,3 

M 1 131,3 

N 1 222,0 

O 1 185,9 

P 0,0 

Totaal 42 996,5 

waarvan   S.13 4 678,6 

waarvan   S.15 99,5 
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5.  DE BESTEDINGSBENADERING 

 
5.0 BBP VOLGENS DE BESTEDINGSBENADERING 
 
Het belang van de diverse bestedingscomponenten wordt samengevat in de onderstaande tabel. 
2003 (miljoenen euro's) 
 
P.3 Consumptieve bestedingen  210 051,9
P.3_S.14 consumptieve bestedingen door huishoudens  144 329,1

 binnenlandse consumptieve bestedingen 141 475,0 
 consumptieve bestedingen door ingezeten huishoudens in het 
buitenland (P.33) 

8 644,6 

 consumptieve bestedingen door niet-ingezeten huishoudens in 
het economische gebied van België (P.34) (-) 

5 790,5 

P.3_S.15 consumptieve bestedingen door IZW's   2 447,9
P.3_S.13 consumptieve bestedingen door de overheid  63 163,1
P.31_S.13 individuele consumptieve bestedingen door de overheid 38 160,1 
P.32_S.13 collectieve consumptieve bestedingen door de overheid 25 003,0 

  
P.5 Investeringen (bruto)  52 466,3
P.51 investeringen in vaste activa  51 656,0
P.511 saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa 48 350,0 
P.512 saldo aan- en verkopen van immateriële vaste activa 3 306,0 
P.513 toevoegingen aan de waarde van niet-geproduceerde niet-

financiële activa 
0 

P.52 veranderingen in voorraden  810,3
P.53 saldo aankopen en verkopen kostbaarheden   

  
P.6-P.7 Netto-uitvoer van goederen en diensten  12 139,6
P.61 uitvoer goederen  181 297,3
P.62 uitvoer diensten  41 177,3
P.71 invoer goederen  171 625,1
P.72 invoer diensten  38 709,9

  
Bbp  274 657,8

 
 

5.1.  REFERENTIEKADER 

 
De consumptieve bestedingen door de huishoudens zijn voornamelijk gebaseerd op de 
gezinsbudgetenquête en op administratieve gegevens. Deze bronnen worden hierna verder besproken 
(cf. 5.7.1).  
 
De consumptieve bestedingen door de overheid zijn gebaseerd op administratieve bronnen (cf. 5.9). 
De finale bestedingen van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens 
(P.3_S.15) worden geëxtrapoleerd door administratieve gegevens en de resultaten van de enquête 
betreffende de structuur van de VZW's te combineren (cf. 5.8). 
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Om de bruto-investeringen te ramen worden voornamelijk drie bronnen gebruikt: de jaarrekeningen 
uit de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, de BTW-aangiften en de structuurenquête 
(cf. 5.10.1). 
 
 
De bedragen van de in- en uitvoer van goederen en diensten steunen op de gegevens van de 

betalingsbalans die opgesteld wordt door de Nationale Bank van België. Algemene informatie over de 

betalingsbalans wordt behandeld bij de uitvoer van goederen (cf. 5.15). 

 

 

5.2.  WAARDERING 

 
De consumptieve bestedingen worden in de diverse bronnen gewaardeerd tegen aankoopprijs. De 
investeringen in vaste activa worden gewaardeerd tegen aankoopprijs (voor zelfgeproduceerde 
software cf. 5.11.1.2). 
 
De waardering van de in- en uitvoer wordt hierna behandeld (cf. 5.15).  
 
 

5.3.  OVERGANG VAN ADMINISTRATIEVE NAAR ESR 1995-CONCEPTEN 

 
Eventuele overgangscorrecties tussen administratieve aggregaten en ESR 1995-concepten worden 
behandeld bij de respectieve bestedingscomponenten. 
 
 

5.4.  ROL DIRECTE EN INDIRECTE METHODES 

 
De diverse componenten van de bestedingsoptiek kunnen worden geraamd met behulp van directe of 
indirecte methodes. De directe methodes zijn gebaseerd op bronnen die direct het bedrag van de te 
ramen variabele verstrekken. Ze omvatten de variabelen die direct afkomstig zijn van 
enquêteresultaten of van administratieve gegevens. De indirecte methodes komen overeen met alle 
andere methodes. De verschillende methodes die kunnen worden gebruikt worden in de hierna 
volgende tabel weergegeven. 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

303.

 
Methodes Afkorting Bronnen Afkorting 

Directe methodes:    

   Enquête E Huishoudbudgetenquête GBE 

  Andere enquêtes E 

   Administratief AD Jaarrekeningen JR 

  Overheidsbegroting APU 

  BTW-administratie BTW 

  Betalingsbalans BB 

  Andere administratieve bronnen AD 

Indirecte methodes:    

Commodity flow CF Aanbod- en gebruikstabel SUT 

Extrapolatie referentiejaar IPQ Raming prijs x volume aan de hand van 
verschillende enquête- of administratieve 
bronnen 

allerlei 

Extrapolatie in niveau VPQ Raming prijs x volume aan de hand van 
verschillende enquête- of administratieve 
bronnen 

allerlei 

 
In de hierna volgende tabel worden de voor het ramen van de diverse componenten van de bestedingen 
gehanteerde methodes en bronnen op synthetische wijze weergegeven99. 
 

Besteding Methode Bron 
P.31_S.13 AD APU 
P.32_S.13 AD APU 
P.3_S.14 E 

AD 
CF 
IPQ 
VPQ 

EBM 
APU/BB 
SUT 
E/BTW/AD 
E/BTW/AD 

P.3_S.15 E 
AD 

E 
AD 

P.51 E 
AD 

E 
JR/BTW 

P.52 E 
AD 

E 
JR 

P.6, P.7 AD BB 

 

                                                      
99 Wat de consumptieve bestedingen van de gezinnen betreft, cf. 5.7 voor een gedetailleerde samenvattende tabel per 
product.  
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5.5.  BEREKENINGEN IN NIVEAU EN EXTRAPOLATIE 

 
Besteding Product  Methode Basis 
P.3_S.14 (*)  niveau  
   extrapolaties 2001 
P.3_S.15 alle SUT-producten  niveau  
P.31_S.13 alle SUT-producten  niveau  
P.32_S.13 alle SUT-producten  niveau  
P.51     
 SUT 45B01 woningen extrapolaties 2001 
 andere SUT-producten   niveau  

P.52 alle SUT-producten  niveau  
P.6, P.7 alle SUT-producten  niveau  

(*) Cf. 5.7. voor een gedetailleerde beschrijving per product. 
 
 

5.6.  EXHAUSTIVITEIT 

 
Voor de diverse bestedingscomponenten worden alle mogelijke bronnen gebruikt om een initiële 
raming te bekomen van de bestedingen per product in de tabel van aanbod en gebruik. 
 
 

5.7.  CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN VAN DE HUISHOUDENS (P.3_S.14) 

 
De consumptieve bestedingen van de huishoudens worden in twee fasen geraamd. In een eerste fase 
wordt voor elk product een basisraming gemaakt volgens het binnenlands concept van de 
consumptieve bestedingen van de gezinnen (met inbegrip van de bestedingen van de buitenlanders in 
België en zonder de bestedingen van de Belgen in het buitenland). In een tweede fase worden 
correcties verricht bij de validering van de basisramingen, bij het in evenwicht brengen van de 
productie en bestedingen van het bbp en bij het in evenwicht brengen per product van de aanbod- en 
gebruikstabellen. 
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5.7.1.  Bronnen 
 
Om de consumptieve bestedingen van de gezinnen te ramen, worden verscheidene gegevensbronnen 
gebruikt: 
 
- de gezinsbudgetenquête; 
- administratieve gegevens (overheid, beroepsverenigingen, betalingsbalans);  
- bijzondere enquêtes (structuurenquête in de sector van de verzekeringsmaatschappijen, 

structuurenquête in de sector van de financiële instellingen, "Panel Study of Belgian Households" 
voor de woningdiensten). 

 

5.7.1.1.  De gezinsbudgetenquête (GBE) 
 
De gezinsbudgetenquête wordt gehouden door ADSEI. Het betreft een jaarlijkse enquête (sinds 1995), 
die een steekproef van nagenoeg 3.700 willekeurig uit de bevolkingsregisters gekozen gezinnen 
bevraagt. Bij de samenstelling van de steekproef wordt de representativiteit van de diverse 
bevolkingsgroepen in acht genomen. Zo wordt rekening gehouden met criteria zoals de woonplaats, 
het sociaal- en beroepsstatuut van de referentiepersoon, zijn leeftijd, alsook het aantal personen 
waaruit het gezin bestaat (cf. 11.3.1). 
 
De door de ADSEI medegedeelde brutogegevens worden bij hun aanwending in de nationale 
rekeningen een aantal maal bewerkt. Deze bewerkingen worden hierna kort beschreven: 
 
1. de per gezin berekende gemiddelde jaarlijkse bestedingen worden eerst geëxtrapoleerd naar de 

totale populatie van de gezinnen in België, t.w. ongeveer 4 miljoen ingezeten gezinnen;  
 
2. overeenkomsten tussen de diverse in de nationale rekeningen gebruikte nomenclaturen worden 

vastgesteld (cf. 10.3): nomenclatuur gekozen voor de aanbod- en gebruikstabellen (SUT), 
classificatie van individuele verbruiksfuncties (COICOP) en nomenclatuur van de 
koopkrachtpariteiten (PPP); 

 
3. er moet eveneens een verdeling worden gemaakt van de onnauwkeurige posten van de enquête 

betreffende de "diverse uitgaven" en "het zakgeld". Daartoe worden de goederen en diensten 
bepaald die daarvoor het meest waarschijnlijk in aanmerking komen. Het betreft voornamelijk 
uitgaven voor levensmiddelen (voedsel en drank), tabak, kleding, culturele diensten, diverse kleine 
uitgaven (cadeaus, boekhandel, enz.) en horeca; 

 
4. de aanpassingen die moeten gebeuren conform de aanbevelingen van het BNP-comité met 

betrekking tot het gebruik van de gezinsbudgetenquêtes in de nationale rekeningen,worden 
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eveneens grondig onderzocht. De populatieverschillen in verband met de collectieve gezinnen en 
de niet-ingezetenen, alsook de verschillen inzake definities en concepten worden immers in 
aanmerking genomen en gecorrigeerd.  

 
 4.1  De gezinsbudgetenquête geeft immers een raming van de consumptieve bestedingen van de 

particuliere gezinnen (de "individuele gezinnen"). Die raming moet dus worden aangevuld met 
de finale bestedingen van de collectieve gezinnen. Op basis van diverse administratieve 
gegevens100, wordt het totale aantal collectieve gezinnen geraamd, vooral het aantal personen 
dat in rusthuizen woont, in religieuze orden, in ziekenhuizen (permanent verblijf), of in 
Belgische gevangenissen. 

 
 Het totaalbedrag van hun consumptieve bestedingen wordt bij benadering berekend door het 

aantal betrokken personen te vermenigvuldigen met een raming van hun dagelijkse uitgaven. 
Het totale correctiecijfer wordt vervolgens uitgesplitst over de voornaamste uitgavenrubrieken, 
waarin de door de collectieve gezinnen verbruikte producten het meest thuishoren. Het betreft 
meer bepaald de consumptieve bestedingen voor voedingsmiddelen, de uitgaven voor kleding 
en de kosten in verband met de gezondheidszorg. 

 
 Het weze aangestipt dat de raming van de uitgaven van de bestedingen van de collectieve 

gezinnen enkel de additionele particuliere bestedingen van de in gemeenschap levende 
personen omvat. De eigenlijke kosten van het verblijf in rusthuizen staan derhalve volledig los 
van die raming en zijn terug te vinden in de rubriek "85C01 Maatschappelijke dienstverlening, 
markt" van de aanbods- en gebruikstabel;  

 
 4.2  De gezinsbudgetenquête verstrekt gegevens die betrekking hebben op de consumptieve 

bestedingen volgens het nationale concept (de consumptieve bestedingen van de Belgische 
gezinnen). Er is een aanpassing nodig om van dit nationaal concept te komen tot het 
binnenlands concept (de consumptieve bestedingen van de gezinnen op het Belgische 
grondgebied). Daartoe wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de betalingsbalans. De 
uitgaven van de ingezeten gezinnen inzake toerisme in het buitenland worden niet in de 
gezinsbudgetenquête opgenomen, terwijl de uitgaven van de niet-ingezetenen in België - 
afkomstig uit de betalingsbalans - worden toegevoegd aan de finale bestedingen (van de 
ingezeten gezinnen) in België. Om de correctie i.v.m. het binnenlands concept van de finale 
bestedingen uit te splitsen, baseert men zich op de verdeling van de uitgaven voor toerisme in 
het buitenland van de Belgische ingezeten gezinnen. 

 
 4.3 De verschillen inzake definities en concepten tussen de gezinsbudgetenquête en de 

boekingsmethodes van het ESR 1995 worden bestudeerd. Wanneer de in de enquête 

                                                      
100 Onder meer ADSEI, Ministerie van het Waals Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van 

Justitie, Ligue bruxelloise francophone pour la Santé mentale (LBFSM). 
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opgenomen gegevens niet kunnen worden behandeld als consumptieve bestedingen, worden 
ze niet in aanmerking genomen in de raming. Dat is het geval voor de aan de verenigingen 
betaalde bijdragen (D.75 "Lopende overdrachten"), erelonen aan architecten (P.51 "bruto-
investeringen in vaste activa "), successierechten (D.91 "Vermogensheffingen") of nog diverse 
door de lokale overheden geheven belastingen (D.59 "Andere lopende belastingen"). 

 
Bij de invoering van het ESR 1995 in België is de gezinsbudgetenquête een van de voornaamste 
gegevensbronnen om de finale bestedingen van de gezinnen te berekenen.  
 
Het gebruik ervan werd de voorbije jaren echter in vraag gesteld om verscheidene redenen: 

- laattijdige bezorging van de resultaten van de enquête (GBE 2002 bezorgd in t+18 maanden, 
GBE 2003 bezorgd in t+34 maanden en EBM 2004 bezorgd in t+31 maanden); 

- al te grote verandering van de referentiepopulatie van de enquête geëxtrapoleerd op basis van de 
arbeidskrachtentelling; 

 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 
Aantal geëxtrapoleerde gezinnen (1) 4.259.858 4.268.302 4.100.320 4.170.633 4.068.598 

Gemiddeld aantal personen per 
gezin (2) 

2,44 2,44 2,50 2,48 2,48 

Populatie van de enquête in aantal 
personen(1) X (2) 

10.394.054 10.414.657 10.250.800 10.343.170 10.090.123 

(Jaar-op-jaarverandering)  0,20 pct. -1,57 pct. 0,90 pct. -2,45 p.c. 

Aantal particuliere gezinnen 
(Bevolkingstelling) (*) 

4.237.773 4.277.670 4.319.040 4.361.885 4.402.307 

(Jaar-op-jaarverandering)  0,94 pct. 0,97 pct. 0,99 pct. 0,93 pct. 

Aantal personen (Bevolkingstelling) 
(*) 

10.239.085 10.263.414 10.309.725 10.355.844 10.445.852 

(Jaar-op-jaarverandering)  0,24 pct. 0,45 pct. 0,45 pct. 0,87 pct. 

(*) Situatie op 1 januari van het jaar. 

- als gevolg van de invoering van de euro, was er een probleem voor de raming van de 
consumptieve bestedingen van de Belgische gezinnen in het buitenland voor de periode 2000 tot 
2003. Sinds het jaar 2004 zijn de gegevens beschikbaar naar gelang van het land van aankoop. 
Er bestaan evenwel nog grote verschillen tussen de ramingen van de enquête en de ramingen 
van de betalingsbalans. 

 

5.7.1.2.  Administratieve gegevens  
 
De gezinsbudgetenquête is niet de enige gegevensbron die in de aanbod- en gebruikstabel wordt 
gebruikt. Alle administratieve gegevens die kwaliteitsinformatie kunnen verstrekken, worden benut:  
 
- de accijnzen betaald voor de aankoop van dranken en tabak (Ministerie van Financiën); 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

308.

- de door de ministeries verstrekte statistieken: inschrijvingen van voertuigen, luchttransport en 
maritiem vervoer (Federale Overheidsdienst Mobiliteit), overnachtingen in hotels en andere 
verblijven van korte duur, energieverbruik (Federale Overheidsdienst Economie); 

- de door de beroepsverenigingen verstrekte statistieken: producenten en verdelers van gas, 
elektriciteit, aardolie en water, Belgische automobiel- en tweewielerfederatie (FEBIAC), de 
federatie van de platenindustrie, Belgische vereniging van touroperators (ABTO); 

- de statistieken van sommige controle-instellingen zoals de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas (CREG), het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA); 

- de door de federale Overheidsdienst Economie berekende indexcijfers van de consumptieprijzen; 
- de volks- en woningtelling (Federale Overheidsdienst Economie); 
-  de gedetailleerde jaarrekeningen en de activiteitsverslagen van de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen en van de ondernemingen die kansspelen aanbieden; 
- de jaarrekening van de verzekeringsmaatschappijen en het door de banken neergelegde schema A; 
- de overheidsboekhouding; 
-  de omzet die aan de BTW aangegeven wordt door de detailhandel, de horeca, de kappers en alle 

andere bedrijfstakken waarvan de gezinnen de belangrijkste klanten zijn. 
 

5.7.1.3.  Bijzondere enquêtes  
 
Naast de gezinsbudgetenquête en de administratieve gegevens, worden eveneens de van bijzonder 
enquêtes afkomstige ramingen gebruikt: 
 
- structuurenquête bij de verzekeringsmaatschappijen; 
- structuurenquête bij de financiële instellingen; 
- "Panel Study of Belgian Households" opgemaakt door de universiteiten van Antwerpen (UIA) en 

Luik (Ulg). 
 
 
5.7.2.  Basisramingen 
 
Over het algemeen wordt de gezinsbudgetenquête gebruikt om de consumptieve bestedingen inzake 
goederen en diensten te ramen die vaak door het geheel van de Belgische gezinnen worden gekocht en 
waarvoor er geen bijzondere moeilijkheid inzake raming rijst. Onder bijzondere moeilijkheid inzake 
raming moet worden verstaan: 
 

- optreden van een derde betaler: gezondheidszorg (terugbetaling van de sociale zekerheid), 
herstelling van een voertuig (optreden van de verzekeringsmaatschappijen); 
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- belangrijk verschil tussen de concepten van het ESR 1995 en de enquêterubrieken: kansspelen, 
indirect gemeten financiële diensten, verzekeringsdiensten; 

- uitgaven waarvoor tussen diverse enquêterubrieken verwarring kan ontstaan: kosten van de 
rusthuizen versus gezondheidszorg verstrekt in rusthuizen, leasing versus het ter beschikking 
stellen van een voertuig door de werkgever. 

 
Voor iedere post die wordt geraamd aan de hand van de gezinsbudgetenquête wordt een alternatieve 
methode ontwikkeld. Die bestaat erin het bedrag van een referentiejaar te extrapoleren naar gelang van 
het verloop van de btw-omzet, de door de nationale rekeningen geraamde productie of indicatoren van 
volume en prijzen. Een dergelijk alternatief maakt het mogelijk het in de gezinsbudgetenquête 
verkregen verloop te bekrachtigen. Bovendien kan het in de plaats komen van de enquête, wanneer de 
resultaten laattijdig worden verstrekt en/of van povere kwaliteit zijn. Dat is het geval met de 
consumptieve bestedingen voor de jaren 2002, 2003 et 2004 geëxtrapoleerd op basis van het jaar 
2001. De gezinsbudgetenquête wordt dan enkel gebruikt om de consumptieve bestedingen op te 
splitsen naar subrubriek (COICOP3, PPP, SUT). 
 
Naast de posten die worden geraamd aan de hand van de gezinsbudgetenquête of door het extrapoleren 
van het bedrag van een referentiejaar, bestaat een derde methode erin de in sommige administratieve 
bronnen beschikbare bedragen direct over te nemen. 
 
De vierde beschikbare methode is die van de "Commodity flow". De consumptieve bestedingen 
worden per saldo berekend door van het aanbod (productie, productgebonden belastingen, invoer) de 
niet-finale bestedingen (intermediair verbruik, consumptieve bestedingen van de overheid, 
investeringen in vaste activa en uitvoer) af te trekken. 
 
Ten slotte worden sommige rubrieken geraamd aan de hand van andere extrapolaties die 
enquêteresultaten, administratieve gegevens en/of de methode van de commodity flow combineren. 
 

5.7.2.1. COICOP 01 - Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij uitstek om de finale bestedingen inzake voedingsmiddelen 
(COICOP 011) en alcoholvrije dranken (COICOP 012) te ramen. Voor voedingsmiddelen bestaat de 
alternatieve methode erin het referentiejaar (2001) te laten verlopen volgens de omzet van de niet-
gespecialiseerde kleinhandel in winkels (NACE 52.1) en de kleinhandel in voedings- en 
genotmiddelen in gespecialiseerde winkels (NACE 52.2). Voor alcoholvrije dranken bestaat de 
alternatieve methode erin het referentiejaar (2001) te extrapoleren  naar de op alcoholvrije dranken 
geheven accijnzen (D2122.C et D214.A). De opsplitsing naar producten COICOP3, PPP of SUT is die 
van de gezinsbudgetenquête. 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

310.

5.7.2.2. COICOP 02 - Alcoholhoudende dranken en tabak 
 
De consumptieve bestedingen inzake alcoholische dranken (COICOP 021) en tabak (COICOP 022) 
worden berekend aan de hand van de commodity flow methode, d.w.z. dat de consumptieve 
bestedingen per saldo worden berekend zodra de productie, het intermediair verbruik, de invoer en de 
uitvoer bekend zijn. De fiscale gegevens betreffende de accijnzen op alcoholhoudende dranken en 
tabak (D2122.C en D214.A) bieden een controlemogelijkheid met betrekking tot het verloop van de 
cijfers in de tijd. 
 

5.7.2.3. COICOP 03 - Kleding en schoeisel 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij voorkeur om de finale bestedingen inzake kledingsartikelen 
(COICOP 031) en schoeisel (COICOP 032) te ramen. De alternatieve methode bestaat erin het verloop 
van het referentiejaar (2001) af te stemmen respectievelijk op de omzet van de kleinhandel in kleding 
(NACE 52.42) en van de kleinhandel in schoeisel (NACE 52.431). De opsplitsing naar producten 
COICOP3, PPP of SUT is die van de gezinsbudgetenquête. 
 

5.7.2.4. COICOP 04 - Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 
 
5.7.2.4.1. Werkelijke en toegerekende woninghuur (COICOP 041 et 042) 
 
De consumptieve bestedingen inzake woondiensten wordt rechtstreeks afgeleid van de output van 
woondiensten (cf. 3.17.1). De laatstgenoemde omvat, enerzijds, de diensten die geproduceerd worden 
door de huur van de woning en gemeten worden aan de hand van de waarde van de huurprijzen 
(COICOP 041) en, anderzijds, de diensten die verstrekt worden door de eigenaars-bewoners en 
gemeten worden aan de hand van de waarde van de huurgelden voor soortgelijke woningen (COICOP 
042).  
 
In de nationale rekeningen wordt de door Eurostat voorgestane methode, die gebaseerd is op een 
stratificatie van het woongebouwenbestand, gebruikt. Ze berust enerzijds op de telling van de 
bevolking en van de woningen 2001 van de ADSEI. Voorts is ze gebaseerd op de "Panel Study of 
Belgian Households" van de universiteiten van Antwerpen en Luik. Er worden gegevens verzameld 
over het type, de grootte, de ligging, de uitrusting en de ouderdom van de woning. De databank 
gevormd door de telling 2001 van de woningen en de steekproef van de gezinnen maakt het dus 
mogelijk om de aandacht te vestigen op het statistische verband tussen de huurprijs en de diverse 
kenmerken van de woning in het huurbestand. Dit statistisch verband, dat wordt uitgebreid tot het 
gehele woongebouwenbestand, wordt dan ook gebruikt om de gemiddelde huurprijs van de diverse 
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verkregen strata te ramen door de karakteristieken van de woningen te kruisen. Als men dan het aantal 
woningen per stratum kent, is men in staat om de output van de woondiensten te evalueren. 
 
5.7.2.4.2. Normaal onderhoud en reparatie van de woning (COICOP 043) 
 
Wat betreft de onderhouds- en herstellingskosten die de huurders gewoonlijk dragen (COICOP 043), 
wordt het niveau bepaald door de gezinsbudgetenquête 2001. De raming voor de overige jaren wordt 
verkregen door op het basisjaar een huurprijzenindex en een volume-index die het verloop van het 
aantal woningen in België weerspiegelt, toe te passen. Dankzij de gezinsbudgetenquête kunnen de 
respectieve SUT-producten voor het normaal onderhoud (COICOP 0431) van de woning worden 
bepaald. 
 
5.7.2.4.3. Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning (COICOP 044) 
 
Met uitzondering van de huisvuilophaling (SUT 90A01), is de gezinsbudgetenquête de methode bij 
uitstek voor de berekening van de bedragen die worden betaald voor watervoorziening en overige 
diensten i.v.m. de woning. De alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar 
(2001) te laten afhangen van een extrapolatie prijs maal volume verbruikt water. Het verloop van het 
door de gezinnen verbruikte watervolume is beschikbaar in de activiteitsverslagen van de 
waterdistributeurs. Het prijsverloop wordt verstrekt door de Federale Overheidsdienst Economie. De 
opsplitsing naar SUT-producten is die van de gezinsbudgetenquête. 
 
Wat betreft de kosten voor de huisvuilophaling, gaat het om een verkoop van marktdiensten door de  
overheid. De consumptieve bestedingen kunnen direct worden verkregen aan de hand van de 
administratieve gegevens van de overheidsboekhouding. 
 
5.7.2.4.4. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen (COICOP 045) 
 
De gezinsbudgetenquête is de voorkeurmethode om het verbruik van energetische producten te 
berekenen. De alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar te laten afhangen 
van een extrapolatie prijs maal volume verbruikte energieproducten. Het door de gezinnen verbruikte 
volume wordt verstrekt door de diverse beroepsverenigingen (Federatie van elektriciteitsproducenten, 
Federatie van de Gasindustrie en Belgische Petroleumfederatie) en door de Federale Overheidsdienst 
Energie. De opsplitsing naar SUT-producten is die van de gezinsbudgetenquête. 
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5.7.2.5. COICOP 05 - Stoffering, huishoudelijke apparaten en onderhoud van woning 
 
Met uitzondering van de particuliere huishoudens met werknemers, is de gezinsbudgetenquête de 
methode bij uitstek om de consumptieve bestedingen inzake stoffering, huishoudelijke apparaten en 
onderhoud van de woning te ramen. Voor de finale bestedingen inzake meubelen (COICOP 051) 
bestaat de alternatieve methode erin het verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de 
omzet van de kleinhandel in meubels (NACE 52.441). De omzet van de kleinhandel in artikelen voor 
verlichting en woninginrichting (NACE 52.442) wordt gebruikt om de bestedingen inzake 
huishoudtextiel (COICOP 052), vaat- en glaswerk, huishoudelijke artikelen (COICOP 054) en 
gereedschap voor huis en tuin (COICOP 055) te ramen. Ten slotte wordt de omzet van de kleinhandel 
in elektrische huishoudapparaten (NACE 52.450) en van de niet-gespecialiseerde kleinhandel in 
winkels (NACE 52.1) opgenomen om respectievelijk de huishoudtoestellen (COICOP 053) en de 
goederen en diensten voor onderhoud van de woning (COICOP 056) te extrapoleren. 
 
Wat de particuliere huishoudens met werknemers betreft (SUT 95A01), is de raming van de 
consumptie iets aparts. Die diensten worden immers gewoonlijk in het zwart geleverd en de 
huishoudens aarzelen om deze uitgave schriftelijk aan te geven. Dat verklaart waarom het verbruik van 
dit product sterk ondergewaardeerd is in de gezinsbudgetenquête. Bovendien slaat die enquête niet op 
alle producten die onder code SUT 95A01 vallen. 
 
De "Panel Household Survey" is een belangrijk element voor de berekening van de consumptie van 
het SUT-product 95A01. Die enquête bepaalt voor het Rijk een percentage van huishoudens die een 
beroep doen op huishoudelijke diensten van particulieren ongerekend dienstverlenende bedrijven. 
Aangezien dat punt evenwel niet meer aan de orde kwam in de enquête 2003, werden de percentages 
van 2002 gebruikt.  
 

Huishoudelijke taken Verhouding van de huishoudens die een beroep doen 
op die diensten 

Schoonmaken  16,5 pct. 

Wassen en strijken  5 pct. 

Tuinieren  2,35 pct. 

 
Die coëfficiënten worden vermenigvuldigd met het totaal aantal huishoudens in België tijdens het 
betrokken jaar. Voor 2003 bedroeg dat aantal gemiddeld 4 380 255 eenheden. 
 
Vervolgens wordt het totaal uren dat per jaar van die diensten gebruik wordt gemaakt geraamd aan de 
hand van informatie afkomstig van instellingen die een gedeelte van de aanvragen voor die diensten 
verwerken. Dat aantal uren varieert van dienst tot dienst.  
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Huishoudelijke taken Jaarlijks aantal uren 

Schoonmaken  168 

Wassen en strijken  75 

Tuinieren  15 

 
Nadien wordt dat resultaat vermenigvuldigd met het uurtarief. Het laatstgenoemde is de prijs die door 
de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voor de huishoudelijke diensten wordt 
verstrekt. Voor 2003 bedroeg dat tarief 6,5225 euro per gewerkt uur.. 
 

Huishoudelijke taken Eindresultaten (miljoenen euro's) 

Schoonmaken  793,9 

Wassen en strijken  107,1 

Tuinieren  10,1 

Subtotaal  911,1 

 
In 2003 werd een correctie voor het verloop van de werkgelegenheid in de dienstencheques ingevoerd. 
Met de dienstencheques kunnen bij ondernemingen volledig wettige huishoudelijke diensten worden 
besteld tegen een bepaald tarief. Er is dus een substitutie-effect tussen de twee types dienstverleners en 
een gedeelte van de personen die huishoudelijke diensten in het zwartwerkcircuit verstrekken worden 
opgenomen in het nieuwe circuit van de dienstencheques. Dat brengt een vermindering van het 
verbruik van huishoudelijke diensten op het niveau van branche 95A4 mee, maar niet over het geheel 
genomen. 
 

Subtotaal  911,1 

Diensten voor dienstencheques  - 2,1 

Totaal  909,0 

 

5.7.2.6. COICOP 06 - Gezondheidsuitgaven 
 
De finale bestedingen inzake geneesmiddelen en andere farmaceutische producten (COICOP 061) 
wordt verkregen via de BTW-omzet van de apotheken (NACE 53.32) en van de kleinhandel in 
optische en fotografische artikelen (NACE 52.485). De statistieken van de Rijksdienst voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met betrekking tot de terugbetalingen van geneesmiddelen en 
sommige diensten van opticiens maken het mogelijk de waarschijnlijkheid van de ratio P.31_S.14/P.3 
na te gaan. 
 
De finale bestedingen van de gezinnen voor de diensten van artsen, verpleegsters en andere 
geschoolden (COICOP 062), alsook voor de verpleging in ziekenhuis (COICOP 063) wordt berekend 
volgens de methode van de "Commodity flow". De finale bestedingen worden per saldo berekend door 
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van de middelen (productie, nettobelastingen op producten, invoer) de bestedingen ongerekend de 
finale consumptie (intermediair verbruik, finale consumptie van de overheid, uitvoer) af te trekken. 
 
De medische praktijken (NACE 85.12), de tandartspraktijken (NACE 85.13) en de overige 
gezondheidszorg (NACE 85.14) is bestemd respectievelijk voor de producten 85A02 (Medische 
verzorging), 85A03 (Tandheelkundige hulp) en 85A04 (Paramedische activiteiten). Wat betreft de 
ziekenhuizen (NACE 85.11), blijven de activiteiten niet beperkt tot de opname in een ziekenhuis. Ze 
worden op basis van de analytische boekhouding opgesplitst tussen de hierna volgende producten: 
Ziekenhuisdiensten (85A01), Medische verzorging (85A02), Tandheelkundige hulp (85A03), 
Paramedische activiteiten (85A04) en Diensten van de rust- en verzorgingstehuizen (85C01).  
 
Het intermediair verbruik van medische diensten is beschikbaar dankzij de gedetailleerde boekhouding 
van de ziekenhuizen en de structuurenquête van de ondernemingen.  
 
De betalingsbalans geeft het bedrag van de in- en uitvoer van gezondheidszorg weer. De 
nettobelastingen op producten worden verkregen via de overheidsboekhouding en de toepassing van 
de theoretische btw-tarieven.  
 
Ten slotte worden de betalingen door de sociale zekerheid (Rijksdienst voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, Ministerie van volksgezondheid) voor gezondheidszorg opgenomen in de 
individuele finale consumptie van de overheid (P.31_S.13). 
 
Het saldo van de finale consumptie verkregen voor de ziekenhuisdiensten (85A01), de medische 
verzorging (85A02), de tandheelkundige hulp (85A03) en de paramedische activiteiten (85A04) wordt 
gevalideerd aan de hand van de ratio P.31_S.14/P.3. 
 

5.7.2.7. COICOP 07 - Vervoer 
 
5.7.2.7.1. Aankoop van voertuigen (COICOP 071) 
 
Wat de nieuwe auto's betreft (SUT 34A02), worden de consumptieve bestedingen geraamd in drie 
stappen. De totale aankopen van nieuwe personenwagens worden eerst geraamd met behulp van de 
statistieken van de ADSEI over het aantal verkochte nieuwe personenwagens per prijsklasse. 
Vervolgens wordt het geraamde bedrag voor de totale aankopen van personenwagens verhoogd met 
het bedrag van de belastingen op de inverkeerstelling en verminderd met een bedrag dat overeenkomt 
met de door de verkopers van wagens verleende kortingen. Die gegevens worden respectievelijk 
verstrekt door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Mobiliteit en Vervoer. Ten slotte 
wordt een correctie verricht om de aankopen van de bedrijfswagens en de voor beroepsdoeleinden 
gebruikte personenwagens buiten beschouwing te laten. Het aandeel van de aankopen van voor private 
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doeleinden gebruikte personenwagens wordt sinds 1998 vastgesteld op 76,1 p.c. Het werd bepaald 
dankzij een in 1998 voor rekening van de ADSEI en van de Belgische Federatie van de Automobiel- 
en Rijwielenindustrie (FEBIAC) uitgevoerde enquête. In de toekomst wordt gepland dat percentage 
jaarlijks bij te werken op basis van een recente koppeling van de databanken van de ADSEI en de 
Directie voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV). 
 
Voor tweedehandswagens (SUT 34A03) wordt de totale consumptie berekend via de combinatie van 
het verloop van hoeveelheden en prijzen. De hoeveelheden zijn afkomstig van de statistiek van de 
ADSEI betreffende de in het verkeer gestelde tweedehandswagens. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de volgende mogelijke gevallen: wagens door particulieren verkocht aan particulieren zonder 
dat er een garagehouder bij betrokken wordt, wagens door particulieren via een garagehouder verkocht 
aan particulieren, wagens door beroepshandelaars (bedrijfswagens, leasingwagens) aan particulieren 
verkocht. De wagens die door particulieren aan particulieren worden verkocht zonder dat een 
garagehouder daarbij betrokken wordt, moeten niet worden geboekt in de finale consumptie 
(overdracht van eigendom binnen de sector van de gezinnen). Wat betreft de wagens die van 
particulieren tot particulieren worden verkocht via een garagehouder, moet enkel de winstmarge van 
de garagehouder worden geboekt. Die wordt berekend op basis van informatie van de Belgische 
vereniging van garagehouders en autoverkopers (COMAUBEL). Ten slotte is het prijsverloop van de 
door beroepshandelaars aan particulieren verkochte wagens beschikbaar via de prijsontwikkeling van 
representatieve modellen van COMAUBEL en van de Autogids (autotijdschrift). Bovendien wordt 
rekening gehouden met het btw-tarief en de belastingen op de inverkeerstelling die door het Ministerie 
van Verkeer worden verstrekt. Alle aankopen van tweedehandswagens vormen de finale consumptie. 
 
Ten slotte worden de aankopen van andere voertuigen geraamd aan de hand van de 
gezinsbudgetenquête. Bij ontbreken daarvan bestaat de alternatieve methode erin het verloop vanaf het 
referentiejaar (2001) af te stemmen op de omzet van de kleinhandel in rijwielen (NACE 52.492). 
 
5.7.2.7.2. Gebruik van privé-voertuigen (COICOP 072) 
 
Met uitzondering van de aankoop van brandstof (SUT 23A02, SUT 23A04), herstellings- en 
onderhoudskosten (SUT 50A01) en autorijscholen (NACE 80A01), is de gezinsbudgetenquête de 
methode bij uitstek om de finale bestedingen voor het gebruik van privévoertuigen te ramen. De 
alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de 
omzet van de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's (NACE 50.302). 
 
Het brandstofverbruik wordt geëxtrapoleerd aan de hand van de statistieken van de Belgische 
Petroleumfederatie over het volume van verbruikte brandstof en de door de Federale Overheidsdienst 
Economie verstrekte prijsindexcijfers. 
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De diensten i.v.m. reparatie en onderhoud (SUT 50A01) worden berekend op basis van een 
prijsindexcijfer van het uurtarief van de garagehouders dat berekend wordt door de Federale 
Overheidsdienst Economie (indexcijfers van de consumptieprijzen) en een hoeveelheidsindex die 
voortvloeit uit het verloop van het personenwagenpark welke door de ADSEI wordt medegedeeld. Het 
particuliere gedeelte van het autopark werd bepaald op 76,1 pct., dat is het percentage aankopen van 
nieuwe voertuigen bestemd voor particuliere doeleinden vastgesteld aan de hand van de in 1998 voor 
ADSEI en FEBIAC uitgevoerde enquête. In de toekomst wordt gepland de omvang van het autopark 
voor persoonlijk gebruik aan te passen aan het jaarlijkse verloop van de aankopen van nieuwe 
voertuigen voor persoonlijk gebruik (cf. supra). 
 
Tenslotte vloeien de diensten van de autorijscholen (80A01) voort uit de btw-omzet van de 
autorijscholen (NACE 80.41). 
 
5.7.2.7.3. Vervoersdiensten (COICOP 073) 
 
Het openbaar vervoer over het spoor (COICOP 0731) en langs de weg (COICOP 0732) wordt 
geraamd aan de hand van de jaarrekeningen en de statistieken verstrekt door de openbare 
spoorwegmaatschappijen (NMBS), busmaatschappijen (De Lijn, TEC) en tram- en 
metromaatschappijen (MIVB). 
 
De gezinsbudgetenquête is de voorkeurmethode om de finale bestedingen van de andere 
vervoersdiensten te ramen. De alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar 
(2001) af te stemmen op de volumestatistieken van de federale Overheidsdienst Mobiliteit en op de 
indexcijfers van de consumptieprijzen van de Federale Overheidsdienst Economie 
 

5.7.2.8.  COICOP 08 - Communicatie 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij uitstek om de communicatiegoederen en -diensten te ramen. 
De alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de 
volumestatistieken van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en de 
indexcijfers van de consumptieprijzen van de Federale Overheidsdienst Economie. 
 

5.7.2.9.  COICOP 09 - Recreatie en cultuur 
 
De gezinsbudgetenquête is in de regel de methode bij uitstek om de finale consumptie inzake artikelen 
en diensten met betrekking tot recreatie en cultuur te ramen. De alternatieve methode bestaat erin het 
verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de btw-omzet van diverse dienstverleners op 
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het gebied van recreatie en cultuur. Voor de pakketreizen (COICOP 096) worden eveneens de 
volumestatistieken van de Vereniging van Belgische Touroperators gebruikt. 
 
Sommige rubrieken worden echter direct geraamd op basis van administratieve gegevens: 
 
- de bioscoopdiensten (92A01) op basis van de ontvangsten van de vertoning van films in bioscopen 

in België (ADSEI); 
- de televisiediensten (92A02) op basis van de jaarrekeningen van de betaalzenders; 
- kansspelen (SUT 92D01) aan de hand van de jaarrekeningen van de Nationale Loterij en de 

tiercékantoren. 
 

5.7.2.10.  COICOP 10 - Onderwijs 
 
De gezinsbudgetenquête bevat een rubriek "Kosten inzake schoolbezoek". Die benaming is vrij vaag, 
biedt niet de mogelijkheid om te bepalen van welke aard de uitgaven precies zijn en a fortiori ook niet 
wie de dienst verleent. Het is dus zeer moeilijk om die rubriek precies uit te splitsen over de 
verschillende onderwijsproducten, te meer omdat het niet uit te sluiten is dat ook producten van andere 
aard worden opgenomen. Ook wordt de finale consumptie van de huishoudens voor marktonderwijs 
per saldo berekend. 
 
Het product "Openbaar onderwijs" (80A04) dat deel uitmaakt van de finale consumptie van de 
huishoudens bestaat uit een verkoop van diensten door de overheid. Het betreft vooral de 
inschrijvingskosten voor leergangen en examens en het schooltoezicht. Het bedrag van deze rubriek 
wordt dus vastgesteld bij het opstellen van de overheidsrekeningen. 
 
Er wordt echter een rubriek geraamd aan de hand van de gezinsbudgetenquête. Het betreft de reizen 
georganiseerd in het kader van de schoolactiviteiten (63A01). Aangezien er geen enquêtegegevens 
zijn, worden de bedragen gewoonweg geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
 

5.7.2.11.  COICOP 11 - Hotels, restaurants en cafés 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij uitstek om de consumptieve bestedingen inzake restaurant- 
en hoteldiensten (COICOP 111, COICOP 112) te ramen. De alternatieve methode bestaat erin het 
verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de BTW-omzet respectievelijk van de 
restaurants, de cafés, de drankgelegenheden en de kantines en catering ((NACE 55.3, 55.4 en 55.5) en 
van de hotels en overige accommodaties voor kortstondig verblijf (NACE 55.1 en 55.2). Voor de 
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hotels (COICOP 112) worden eveneens de statistieken van de ADSEI betreffende de overnachtingen 
inzake kortstondig verblijf gebruikt. 
 

5.7.2.12.  COICOP 12 - Diverse goederen en diensten 
 
5.7.2.12.1. Lichamelijke verzorging (COICOP 121) 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij uitstek om de consumptieve bestedingen inzake 
lichamelijke verzorging te ramen. Voor de verzorgingsdiensten bestaat de alternatieve methode erin 
het verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de btw-omzet van kappen en 
schoonheidszorg (NACE 93.02). Voor de goederen met betrekking tot lichamelijke verzorging wordt 
de BTW-omzet van de niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels (NACE 52.1) en van de 
kleinhandel in gespecialiseerde winkels (NACE 52.2) gebruikt. 
 
5.7.2.12.2. Artikelen voor persoonlijk gebruik (COICOP 122) 
 
De gezinsbudgetenquête is de methode bij uitstek om de consumptieve bestedingen inzake artikelen 
voor persoonlijk gebruik te ramen. De alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het 
referentiejaar (2001) af te stemmen op de btw-omzet van de juweliers en uurwerkenmakers (NACE 
52.484), de niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels (NACE 52.1) en de kleinhandel in 
gespecialiseerde winkels (NACE 52.2). 
 
5.7.2.12.3. Sociale diensten (COICOP 124) 
 
De consumptieve bestedingen inzake "Maatschappelijke dienstverlening, markt" (85C01) worden 
geraamd volgens de commodity flow method. De bestedingen betreffende "Maatschappelijke 
dienstverlening, niet-markt" (85C02) worden verkregen via de overheidsboekhouding. 
 
5.7.2.12.4. Verzekeringen exclusief pensioenfondsen (COICOP 125) 
 
De consumptieve bestedingen inzake verzekeringsdiensten worden geraamd via de commodity flow 
method en op basis van via de structuurenquête verzamelde gegevens.  
 
Voor de levensverzekeringen (SUT 66A01) en de pensioenfondsen (SUT 66A02) wordt het totaal van 
output en invoer verbruikt door de huishoudens en uitgevoerd. De in- en uitvoer zijn bekend via de 
betalingsbalans; de finale consumptie van de huishoudens wordt dan verkregen door het verschil te 
berekenen. 
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Voor de schadeverzekering (brand, gezondheid, vervoer en andere) (SUT 66A03) kan de output 
worden verbruikt door de gezinnen (eindverbruik of intermediair verbruik), de overheid (intermediair 
verbruik), de ondernemingen en de IZWBH's (intermediair verbruik) of het buitenland (uitvoer). 
 
Om de consumptie van verzekeringsdiensten van de diverse categorieën verzekeringsproducten 
(brand, gezondheid, vervoer, enz.) te bepalen, wordt de opsplitsing van de door de gezinnen betaalde 
premies min de uitkeringen gebruikt. Informatie uit de structuurenquête bij de 
verzekeringsmaatschappijen - de verzekeringspremies - en de statistiek betreffende de niet-
levensverzekeringen van de CBFA (premies en uitkeringen) maakt het mogelijk de binnenlandse 
productie te verdelen over de vier gebruiksmogelijkheden van het product en dus het bedrag van de 
consumptieve bestedingen te bepalen. 
 
5.7.2.12.5. Financiële diensten inclusief pensioenfondsen (COICOP 126) 
 
De finale consumptie inzake diensten van monetaire intermediairs, financiële intermediairs en 
hulpdiensten van de financiële instellingen (SUT 65A01, 65A02, 67A01, 67A02) alsook het 
verstrekken van IGDFI (SUT 65A03) wordt geraamd op basis van de output van de vennootschappen 
die zijn ingedeeld in NACE 65.12, 65.2 et 67. 
 
5.7.2.12.6. Andere diensten (COICOP 127) 
 
Met uitzondering van de niet-marktdiensten van de overheid (SUT 75A01), is de gezinsbudgetenquête 
de methode bij uitstek om de consumptieve bestedingen van de andere diensten te ramen. De 
alternatieve methode bestaat erin het verloop vanaf het referentiejaar (2001) af te stemmen op de 
productie van de takken "Rechtskundige dienstverlening" (NACE 74.11), "Accountants, boekhouders 
en belastingconsulenten" (NACE 74.12) en "Begrafeniswezen" (NACE 93.03). 
 
De diensten van de overheid (SUT 75A01) komen overeen met de verkoop van diensten door de 
overheid. De finale consumptie van de gezinnen is gelijk aan het totaal van die verkopen beschikbaar 
in de overheidsboekhouding. 
 

5.7.2.13.  Samenvattende tabel 
 
De hierna volgende tabel geeft de voor elke COICOP-rubriek gebruikte methodes weer. 
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COICOP  COICOP-benamingl SUT-product Voorkeurs-

methode 
Alternatieve 
methode 

01 Voedingsmiddelen en alcoholvrije 
dranken 

   

011 Voedingsmiddelen Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

012 Niet-alcoholische dranken Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Administratie-
ve gegevens 

02 Alcoholische dranken en tabak    

021 Alcoholische dranken 15K01, 15K02, 15K04 Commodity flow Administratie-
ve gegevens 

022 Tabak 16A01, 21A06 Commodity flow Administratie-
ve gegevens 

023 Verdovende middelen - - - 

03 Kleding en schoeisel    

031 Kledingartikelen Allerlei Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar  

032 Schoeisel Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

04 Huisvesting, water, elektriciteit, 
gas en andere brandstoffen 

   

041 Werkelijke huurgelden (huurders) 70A03 Extrapolatie 
referentiejaar 

- 

042 Toegerekende huurgelden 
(eigenaars) 

70A02 Extrapolatie 
referentiejaar 

- 

043 Goederen en diensten voor normale 
herstellingen van de woning 

Allerlei Extrapolatie 
referentiejaar 

-- 

044 Watervoorziening en overige 
diensten i.v.m. de woning 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  90A01 Administratief - 

045 Elektriciteit, gas en andere 
brandstoffen 

Divers  Extrapolatie 
referentiejaar 

- 

05 Meubelen, huishoudelijke 
apparaten en normaal onderhoud 
van de woning 

   

051 Meubelen, meubileringsartikelen, 
tapijten en andere vloerbekleding 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

052 Huishoudartikelen in textiel Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

053 Huishoudtoestellen Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

054 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke 
artikelen 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

055 Huis- en tuingereedschap Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referntiejaar 

056 Niet-duurzame huishoudartikelen en 
huishoudelijke diensten 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  95A01 Andere 
extrapolatie 

- 

06 Gezondheidsuitgaven    
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061 Geneesmiddelen, andere 
farmaceutische producten en 
therapeutische apparaten 

24D02, 24D03, 33A01, 
33A03 

Administratief - 

062 Diensten van artsen, tandartsen 
paramedici (buiten ziekenhuizen) 

85A02, 85A03, 85A04 Commodity flow - 

063 Verpleging in ziekenhuizen e.d. 85A01 Commodity flow - 

07 Transport    

071 Aankoop van voertuigen 34A02, 34A03 Andere 
extrapolatie 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  Allerlei  Enquête 
(Gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

072 Gebruik van persoonlijke voertuigen 23A02, 23A04 Andere 
extrapolatie 

- 

  50A01 Andere 
extrapolatie 

- 

  80A01 Administratief - 

  Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

073 Vervoersdiensten 60A01,60B01, 60B04 Administratief - 

  Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

08 Communicatie    

081 Postdiensten 64A01, 64A02 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

082 Telefoon-, telegraaf- en faxuitrusting 32A02 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referntiejaar 

083 Telefoon-, telegraaf- en faxdiensten 64B01 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

09 Recreatie en cultuur    

091 Audiovisuele -, foto- en 
computertoestellen 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

092 Duurzame recreatiegoederen 
(caravans, boten, 
muziekinstrumenten, enz.) 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

093 Niet-duurzame recreatiegoederen 
(campingartikelen, tuinartikelen, 
enz.), dieren en aanverwante 
producten 

Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

094 TV-abonnement , loterijen, 
sportbeoefening en andere 
recreatieve en culturele diensten 

92A01, 92A02, 92D01 Administratief - 

  Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

095 Pers, boekhandel en papierwaren Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

096 Toeristische reizen, alles inbegrepen 63A01 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

10 Onderwijs    

101 Voorschools en lager onderwijs 63A01 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  80A02 Commodity flow - 
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102 Secundair onderwijs 63A01 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  80A02 Commodity flow - 

103 Hoger onderwijs 80A02 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

  80A04 Administratief - 

104 Universitair onderwijs 80A04 Administratief - 

11 Restaurants en hotels    

111 Restaurants en cafés 55B01, 55B02, 55B03 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

112 Hotels 55A01, 55A02 Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

12 Diverse goederen en diensten    

121 Lichamelijke verzorging Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

122 Prostitutie - - - 

123 Persoonlijke voorwerpen n.e.g. Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

124 Sociale diensten 85C01 Commodity flow - 

  85C02 Administratief - 

125 Verzekeringen (exclusief 
pensioenfondsen) 

66A01, 66A03 Andere 
extrapolatie 

- 

126 Financiële diensten (inclusief 
pensioenfondsen) n.e.g. 

65A01, 65A02, 65A03, 
66A02, 67A01, 67A02 

Andere 
extrapolatie 

- 

127 Overige diensten n.e.g. 75A01 Administratief - 

  Allerlei  Enquête 
(gezinsbudget-
enquête) 

Extrapolatie 
referentiejaar 

 
 
5.7.3.  Aanpassingen 
 
Er worden verscheidene aanpassingen aangebracht in de basisgegevens: validatie van de 
basisgegevens, arbitrage van de invalshoeken productie bestedingen en in evenwicht brengen van de 
aanbod- en gebruikstabellen. 
 
De eerste aanpassing vloeit voort uit de validatie van de aan de hand van de gezinsbudgetenquête 
geraamde bedragen. Voor de betrokken producten worden de resultaten van de gezinsbudgetenquête 
systematisch vergeleken met het verloop van de alternatieve indicatoren. Wanneer het verloop van de 
consumptie van een product weinig waarschijnlijk blijkt te zijn, gelet op die alternatieve indicatoren, 
worden de finale bestedingen gecorrigeerd. Voor het jaar 2003 is die correctie onbestaande, 
aangezien de betrokken rubrieken direct werden geëxtrapoleerd op basis van de alternatieve 
methoden. 
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De tweede aanpassing resulteert uit een arbitrage tussen de invalshoeken productie en bestedingen van 
het bbp. In de eerste plaats worden de volgens het binnenlandse begrip geraamde consumptieve 
bestedingen gecorrigeerd om over te gaan naar het nationale concept. De bestedingen van de Belgische 
ingezetenen in het buitenland (P.33) worden gevoegd bij de basisramingen en de bestedingen van de 
buitenlanders in België worden ervan afgetrokken (P.34). Vervolgens worden de volgens het nationale 
concept geraamde consumptieve bestedingen vergeleken met de andere componenten van het bbp. Er 
wordt dan besloten tot een min of meer belangrijke correctie van de consumptieve bestedingen om de 
invalshoeken productie en bestedingen van het bbp in evenwicht te brengen. Ze wordt proportioneel 
gespreid over de traditioneel aan de hand van de gezinsbudgetenquête geraamde rubrieken. 
 
De derde aanpassing, ten slotte, bestaat erin de optiek productie en de optiek bestedingen per product 
in evenwicht te brengen bij het opstellen van de aanbod- en gebruikstabellen. Dat werd echter nog niet 
gedaan voor het jaar 2003. 
 
 
5.7.4.  Synthese 
 
De onderstaande tabel geeft de diverse fases van de raming van de consumptieve bestedingen van de 
huishoudens voor het jaar 2003 weer. 
 

Consumptieve bestedingen van de huishoudens (jaar 2003, miljoenen euro's) 

COICOP 2 Titel Basisraming Validatie 
(1) 

Arbitrage 
invalshoeken 
productie en 
bestedingen 

In 
evenwicht 

brengen 
SUT (2) 

Eindraming 

011 Voedingsmiddelen 17 387,0 - 26,9 - 17 413,9 

012 Niet-alcoholische dranken 2 015,8 - 0,0 - 2 015,8 

021 Alcoholische dranken 2 805,5 - 0,0 - 2 805,5 

022 Tabak 2 784,8 - 0,0 - 2 784,8 

023 Verdovende middelen 0,0 - 0,0 - 0,0 

031 Kleding 6 223,5 - 9,7 - 6 233,2 

032 Schoeisel 1 401,6 - 2,2 - 1 403,8 

041 Werkelijke huurgelden (huurders) 5 765,6 - 0,0 - 5 765,6 

042 Toegerekende huurgelden 
(eigenaars) 

17 542,6 - 0,0 - 17 542,6 

043 Goederen en diensten voor 
normale herstellingen van de 
woning 

1 386,8 - 0,0 - 1 386,8 

044 Watervoorziening en overige 
diensten i.v.m. de woning 

1 738,8 - 2,0 - 1 740,8 

045 Elektriciteit, gas en andere 
brandstoffen 

6 128,5 - 9,5 - 6 138,0 

051 Meubelen, meubileringsartikelen, 
tapijten en andere 
vloerbedekkingen 

2 381,7 - 3,7 - 2 385,4 

052 Huishoudartikelen in textiel 661,5 - 1,0 - 662,5 

053 Huishoudtoestellen 1 173,4 - 1,8 - 1 175,2 

054 Glas- en vaatwerk en huisraad 461,0 - 0,7 - 461,7 
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055 Huis- en tuingereedschap 520,3 - 0,8 - 521,1 

056 Niet-duurzame huishoudartikelen 
en huishoudelijke diensten 

2 459,0 - 2,4 - 2 461,4 

061 Geneesmiddelen, andere 
farmaceutische producten en 
therapeutische apparaten 

2 280,8 - 0,0 - 2 280,8 

062 Diensten van artsen, tandartsen en 
paramedici (buiten ziekenhuizen) 

2 382,0 - 0,0 - 2 382,0 

063 Verpleging in ziekenhuizen e.d. 1 466,8 - 0,0 - 1 466,8 

071 Aankoop van persoonlijke 
voertuigen 

8 408,2 - 1,0 - 8 409,2 

072 Kosten i.v.m. het gebruik van 
persoonlijke voertuigen 

10 277,1 - 7,7 - 10 284,8 

073 Vervoersdiensten 1 345,8 - 1,4 - 1 347,2 

081 Postdiensten 123,4 - 0,2 - 123,6 

082 Telefoon-, telegraaf- en 
faxapparatuur 

133,0 - 0,2 - 133,2 

083 Telefoon-, telegraaf en faxdiensten 2 922,2 - 4,6 - 2 926,8 

091 Audiovisuele -, foto- en 
computertoestellen 2 070,3 - 3,3 - 2 073,6 

092 Duurzame recreatiegoederen 
(caravans, boten, muziek-
instrumenten, enz.) 

229,1 - 0,3 - 229,4 

093 Niet-duurzame recreatiegoederen 
(campingartikelen, tuinartikelen, 
enz.), dieren en aanverwante 
producten 

2 171,2 - 3,1 - 2 174,3 

094 TV-abonnement, loterijen, 
sportbeoefening en andere 
recreatieve en culturele diensten 

3 690,1 - 4,5 - 3 694,6 

095 Pers, boekhandel en papierwaren 1 666,9 - 2,6 - 1 669,5 

096 Toeristische reizen, alles 
inbegrepen 

3 263,3 - 5,1 - 3 268,4 

101 Voorschools en lager onderwijs 113,2 - 0,1 - 113,3 

102 Secundair onderwijs 139,5 - 0,1 - 139,6 

103 Hoger onderwijs 342,6 - 0,0 - 342,6 

104 Universitair onderwijs 187,0 - 0,0 - 187,0 

111 Restaurants en cafés 6 801,9 - 10,6 - 6 812,5 

112 Hotels 776,6 - 1,2 - 777,8 

121 Lichamelijke verzorging 2 681,1 - 4,1 - 2 685,2 

122 Prostitutie 0,0 - 0,0 - 0,0 

123 Persoonlijke voorwerpen n.e.g. 1 153,6 - 1,8 - 1 155,4 

124 Sociale diensten 3 004,0 - 0,0 - 3 004,0 

125 Verzekeringen (exclusief 
pensioenfondsen) 

4 661,0 - 0,0 - 4 661,0 

126 Financiële diensten (inclusief 
pensioenfondsen) n.e.g. 

4 142,3 - 0,0 - 4 142,3 

127 Overige diensten n.e.g. 2 090,5 - 1,5 - 2 092,0 

P31S14 Consumptieve bestedingen van de 
gezinnen (Binnenlands concept) 

141 360,9 - 114,1   141 475,0 

+ P33 Bestedingen van de Belgische 
ingezetenen in het buitenland 

- - - - 8 644,6 

- P34   Bestedingen van de niet-Belgische 
ingezetenen in België 

- - - - -5 790,5 

P31S14 Consumptieve bestedingen van de 
gezinnen (Nationaal concept) 

- - - - 144 329,1 

(1) Niet van toepassing voor het jaar 2003 (2) Beschikbaar in maart 2007 
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5.8.  CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN VAN SECTOR S.15 (P.3_S.15) 

 
5.8.1.  Toepassingsgebied 
 
De sector van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (S.15) bestaat uit 
alle hierna volgende eenheden:: 
 

- de in S.15 ondergebracht vzw's (cf. 3.1.5.1 referentiekader van S.15); 
- sommige niet in S.13 ondergebrachte instellingen van openbaar nut; 
- de internationale wetenschappelijk organisaties; 
- de vakbondsorganisaties; 
- de politieke organisaties; 
- de kerkfabrieken en soortgelijke instellingen voor de andere godsdiensten. 
 

De activiteiten van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZW's) 
blijven beperkt tot de hierna volgende niet-marktbedrijfstakken: 
 

- 73A5: Speur- en ontwikkelingswerk; 
- 80A5: Onderwijs; 
- 85C5: Maatschappelijke dienstverlening; 
- 91A5: Diverse verenigingen (uitgezonderd werkgevers- en beroepsorganisaties); 
- 92C5: Overige culturele activiteiten; 
- 92D5: Sport. 

 
 
5.8.2.  Bronnen 
 
De hierna volgende bronnen worden gebruikt: 
 

- gegevens van de RSZ (lonen) die betrekking hebben op de in S.15 ondergebrachte eenheden; 
- resultaten van de jaarlijkse structuurenquêtes gehouden bij de in sector S.15 ondergebrachte 

VZW's; 
- gegevens uit de rekeningen van de overheid en diverse administratieve bronnen. 
 
 

5.8.3.  Methodologie 
 
De consumptieve bestedingen van de IZW's zijn gelijk aan de som van hun niet-marktoutput (P.13) en 
de uitgaven welke die instellingen besteden aan de aankoop van goederen en diensten die door 
marktproducenten geproduceerd worden om ze als uitkeringen van sociale voorzieningen in natura 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

326.

(D.6313) aan de huishoudens te verstrekken. Om de niet-marktoutput (P.13) te verkrijgen, moet de 
output voor eigen finaal gebruik (P.12) en de marktoutput (P.11) van de IZW's van de totale productie 
worden afgetrokken. 
 

5.8.3.1. Totale output 
 
De waarde van de totale output (P.1) van de IZW's wordt berekend per bedrijfstak. Ze wordt berekend 
als de som van de totale productiekosten, d.w.z. de som van de beloning van de werknemers (D.1), het 
intermediair verbruik (P.2), het verbruik van vaste activa (K.1) en van de niet-productgebonden 
belastingen op productie min de niet-productgebonden subsidies (D.29-D.39).  
 
5.8.3.1.1. Berekening van de beloning van de werknemers (D.1) 
 
De hierna volgende informatie wordt gebruikt voor de berekening van de beloning van de werknemers 
per bedrijfstak:  
 
- van de RSZ: de brutolonen en –salarissen (D.11) en werkelijke sociale premies (D.121) van het bij 

de RSZ ingeschreven personeel voor de in S.15 ondergebrachte eenheden; 
- van de RSZ: de brutolonen en -salarissen (D.11) en werkelijke sociale premies (D.121) van 

werknemers die rechtstreeks door de overheid worden betaald in het kader van programma's voor 
het terugdringen van de werkloosheid en die tewerkgesteld zijn in sector S.15 (programma's van 
het type DAC en PRIME); 

- van rekening S.13: de beloning (D.1) van de bedienaars der erediensten. Er weze aangestipt dat de 
bedienaars der erediensten in België door de Staat worden bezoldigd indien het in België erkende 
godsdiensten betreft; 

- van de CBFA: de premies voor de arbeidsongevallenverzekering (cf. 4.7.7.). 
 

In het geval van de gegevens afkomstig van de RSZ, zijn de toegerekende sociale premies niet 
beschikbaar. Ze worden per bedrijfstak geraamd op basis van de ratio's D.122/D.1 (a) uit de 
structuurenquête betreffende de VZW's. 
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Variabele Rubrieken ESE-GV Benaming rubrieken ESE-GV 

Beloning (D.1)   PRSCH99 

- PRSCH22 

- PRSCH24 

   Personeelskosten 

- Uitkering en vergoedingen voor de vrijwilligers 

- Betalingen aan uitzendbedrijven  

Toegerekende sociale 

premies (D.122) 

..PRSCH26    Andere personeelskosten 

 
Vervolgens wordt D.1 als volgt geraamd: 
 

D.121 + D.122 + D.11 = D.1 
D.121 + (a) x D.1 + D.11 = D.1 
D.1- (a) x D.1 = D.11 + D.121 
D.1 = (D.11 + D.121) / (1 - (a)). 

 
Wat de PRIME- en DAC-werknemers betreft, worden de toegerekende sociale premies (D.122) 
gelijkgesteld met nul. Ter vereenvoudiging: aangezien het "precaire banen" betreft, wordt aangenomen 
dat die werknemers geen toegerekende sociale prestaties ontvangen. De door de RSZ verstrekte 
brutolonen en -salarissen (D.11) en werkelijke sociale premies (D.121) zijn trouwens totale bedragen. 
Ze worden opgesplitst naar bedrijfstak volgens het gewicht van de beloning van de in S.15 
ondergebrachte eenheden. 
 
Voor de bedienaars van erediensten moet de opsplitsing van de beloning (D.1) in brutolonen en -
salarissen (D.11), werkelijke sociale premies (D.121) en toegerekende sociale premies (D.122) worden 
bepaald. De toegerekende sociale premies bestaan uit pensioenen, gezinsbijslagen, ..., dat wil zeggen 
alle soorten sociale uitkeringen waarvoor de werkgever, in casu de Staat, geen premies moet betalen. 
Het bedrag van de toegerekende premies van de bedienaars der erediensten is afkomstig van rekening 
S.13. Zoals voor alle ambtenaren, omvatten de werkelijke sociale premies 3,8 pct. van het loon. D.11 
wordt als volgt geraamd: 
 

D.121 + D.122 + D.11 = D .1 
0,038 x D.11 + D.122 + D.11 = D.1 
D.11 x (1+0,038)=D.1-D.122 
D.11= (D.1-D.122)/ (1+0,038). 

 
Ten slotte wordt een correctie aangebracht op basis van gegevens ontleend aan de RSZ en de CBFA 
om de premies voor de verzekeringen tegen arbeidsongevallen in de loonsom op te nemen (cf. 4.7.7). 
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5.8.3.1.2. Intermediair verbruik (P.2) 
 
De berekening van het intermediair verbruik (P.2) van sector S.15 verloopt in twee stappen. In eerste 
instantie wordt op basis van de enquête betreffende de structuur van de vzw's per bedrijfstak een ratio 
P.2/D.1 berekend. Die ratio wordt toepast op de beloning van de werknemers om het intermediair 
verbruik zonder IGDFI te ramen. Vervolgens wordt de op centrale wijze berekende IGDFI toegevoegd 
(cf. 3.16) om het totaal intermediair verbruik per bedrijfstak te verkrijgen. 
 

Variabele Rubrieken ESE-GV Benaming rubrieken ESE- GV 
Intermediair verbruik 
(P.2) 

   CURCH02 
+ CURCH04 
+ CURCH10 
+ CURCH12 
+ CURCH14 
+ CURCH16 
+ CURCH18 
+ CURCH22 
+ CURCH24 
+ (0,4*CURCH26) 
+ CURCH28 
+ CURCH30 
+ CURCH32 
 
+ CURCH46 
+ PRSCH22 
+ PRSCH24 

   Honorarium vande zelfstandigen, onderaanneming 
+ Aankopen van grond- en hulpstoffen 
+ Voorraadwijziging grond- en hulpstoffen 
+ Energie (eletriciteit, gas, stookolie, ...) 
+ Water 
+ Huur (leasing inbegrepen) 
+ Onderhoud en herstellingen 
+ Marktonderzoek en reclame 
+ Sociaal secretariaat 
+ Verzekeringspremies 
+ Communicatiekosten (telefoon, fax, post, ...) 
+ Transportkosten 
+ Aankopen van andere goederen en diensten voor de werking vande 
vereniging 
+ Andere uitgaven (andere dan gestorte giften) 
+ Terugbetalingen en vergoedingen voor vrijwilligers 
+ Betalingen aan interimkantoren 

 
 
5.8.3.1.3. Niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) min niet-productgebonden subsidies 
(D.39) 
 
De andere nettobelastingen op productie D.29 worden geëxtrapoleerd op basis van de lonen en de 
resultaten van de enquête betreffende de structuur van de vzw's. Een ratio D.29/D.1 wordt dus per 
bedrijfstak berekend voor de in S.15 ondergebrachte eenheden en toegepast op de beloning van de 
werknemers. De niet-productgebonden subsidies (D.39) worden gelijkgesteld met 0. 
 
5.8.3.1.4. Verbruik van vaste activa (K.1) 
 
Het verbruik van vaste activa van de bedrijfstakken van sector S.15 wordt op gecentraliseerde wijze 
berekend volgens de permanent inventory method (cf. 4.12). 
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5.8.3.1.5. Synthese totale output (P.1) 
 
In termen van cijfergegevens voor het jaar 2003, komen we voor de diverse componenten van de 
productie- en de exploitatierekening van S.15 tot het hierna volgende resultaat: 
 

Bedrijfstak 73A5 80A5 85C5 91A5 92C5 92D5 Totaal 

Output (P.1) 112,4 259,4 1.093,5 1.491,4 77,9 129,7 3.164,3 

Intermediair verbruik (zonder IGDFI) 37,8 78,3 330,0 600,2 26,3 84,2 1.156,8 

IGDFI 0,4 1,2 5,0 5,7 0,3 0,3 12,9 

Intermediair verbruik (P.2) 38,2 79,5 335,0 605,9 26,6 84,5 1.169,7 

Beloning van werknemers (D.1) 59,5 169,1 730,0 844,1 40,8 40,7 1.884,2 

Niet-productgebonden belastingen op 
productie (D.29) 0,8 0,5 2,2 6,8 0,3 0,3 10,9 

Niet-productgebonden subsidies 
(D.39) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruto toegevoegde waarde(B.1g) 74,2 179,9 758,5 885,5 51,3 45,2 1.994,6 

Bruto-exploitatieoverschot (B2g) 13,9 10,3 26,3 34,6 10,2 4,2 99,5 

Verbruik van vaste activa (K.1) 13,9 10,3 26,3 34,6 10,2 4,2 99,5 

Netto-exploitatieoverschot (B2n) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5.8.3.2. Niet-marktoutput 
 
De niet-marktoutput (P.13) wordt verkregen door de output voor eigen finaal gebruik (P.12) en de 
marktoutput (P.11) af te trekken van de output van de (P.1) van de IZW's t.b.v. huishoudens. 
 
De output voor eigen finaal gebruik is gelijk aan de op gecentraliseerde wijze geraamde output van 
software voor eigen gebruik (cf. 5.11). Wat de marktoutput betreft, wordt per bedrijfstak een ratio 
P.11/P.1 berekend op basis van de resultaten van de enquête betreffende de structuur van de IZW's en 
toegepast op de output zonder IGDFI. In tegenstelling tot S.11 (cf. 3.1.1.), worden de opbrengsten van 
de gerichte transacties (GVINC04), de premies van de leden (GVINC06) en de werkingssubsidies 
(GVINC08) niet in de marktoutput opgenomen. Ze worden immers behandeld als overdrachten (D.75) 
van de overheid (S.13) of van de huishoudens (S.14) naar S.15. 
 

Variabele Rubrieken ESE-GV Benaming rubrieken ESE-GV 
Marktoutput (P.11) GVINC02 

+ GVINC03 
+ GVINC16 

Omzet (verkoop van goederen en diensten) 
+ Veranderingen in de voorraden geproduceerde goederen 
+ Huurgelden 

 
De per saldo verkregen niet-marktoutput wordt toegewezen aan het product dat overeenkomt met de 
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hoofdactiviteit. De cijfermatige opsplitsing van de totale output voor het jaar 2003 wordt weergegeven 
in de hierna volgende tabel. 
 
Opsplitsing van de output (jaar 2003, miljoenen euro's) 
 

Bedrijfstak 73A5 80A5 85C5 91A5 92C5 92D5 Totaal 

Output (P.1) 112,4 259,4 1.093,5 1.491,4 77,9 129,7 3.164,3 

Marktoutput (P.11) 30,8 67,9 193,8 264,5 15,1 41,9 614,0 

Output voor eigen finaal gebruik 
(P.12) 2,2 1,1 2,7 7,6 0,2 0,4 14,2 

Overige niet-marktoutput (P.13) 79,4 190,4 897,0 1.219,3 62,6 87,4 2.536,1 

  Niet-marktonderzoek (73A02) 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 

  Onderwijs(80A03) 0,0 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0 190,4 

  Maatschappelijke dienstverlening 
(85C02) 0,0 0,0 897,0 0,0 0,0 0,0 897,0 

  Diensten van de verenigingen 
(91A02) 0,0 0,0 0,0 1.219,3 0,0 0,0 1.219,3 

  Culturele diensten (92C02) 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 62,0 

  Sport (92D02) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4 87,4 

 

5.8.3.3. Uitkeringen sociale voorzieningen in natura (D.6313) 
 
Het betreft het bedrag van de uitgaven die door de IZW's worden besteed aan de aankoop van 
goederen en diensten bestemd voor de huishoudens als sociale overdrachten in natura. Dat bedrag is 
afkomstig van de structuurenquête (CURCH08 "Aankopen van goederen en diensten voor rekening 
van anderen") en wordt via de loonsom geëxtrapoleerd naar de gehele sector. Het wordt forfaitair in 
gelijke delen verdeeld over de producten"Geneesmiddelen (24D02)", "Medisch-chirurgische apparaten 
(33A01)" en "Optisch - en fotografisch materieel (33A03)". 
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5.8.4.  Samenvatting 
 
In termen van cijfergegevens voor het jaar 2003, komen we voor de consumptieve bestedingen van de 
IZW's (P.31_S.15) tot het hierna volgende resultaat: 
 
Consumptieve bestedingen van de Verenigingen zonder winstoogmerk (2003, miljoenen euro's) 

Bedrijfstak P.13 D.6313 Totaal D.631 D.632 Totaal 

Geneesmiddelen (24D02) 0,0 7,8 7,8 7,8 0,0 7,8 

Medisch-chirurgische apparaten 
(33A01) 0,0 7,9 7,9 7,9 0,0 7,9 

Optische apparaten (33A03) 0,0 7,9 7,9 7,9 0,0 7,9 

Niet-marktonderzoek (73A02) 79,4 0,0 79,4 0,0 79,4 79,4 

Onderwijs (80A03) 190,4 0,0 190,4 0,0 190,4 190,4 

Sociale dienstverlening (85C02) 897,0 0,0 897,0 897,0 0,0 897,0 

Diensten van de verenigingen (91A02) 1 219,3 0,0 1 219,3 0,0 1 219,3 1 219,3 

Culturele diensten (92C02) 62,0 0,0 62,0 0,0 62,0 62,0 

Sport (92D02) 87,4 0,0 87,4 0,0 87,4 87,4 

Totaal 2 536,1 23,6 2 559,7 920,6 1 639,1 2 559,7 

 
 

5.9.  CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN VAN SECTOR S.13 (P.3_S.13) 

 

5.9.1.  De berekening van de consumptieve bestedingen (P.3) 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's)  

Output (P.1)  48 659,0 

Marktoutput (P.11) - 1 825,9 

   waarvan:   

   - marktsector  39,1 

   - niet-marktsector  1 786,8 

Output voor eigen finaal gebruik (P.12) - 288,6 

Overige niet-marktoutput (P.13)  46 544,5 

Betalingen bij wijze van overige niet-marktoutput (P.131) - 2 282,5 

Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, vergoedingen 
(D.6311+D.63121+D.63131)101 

+ 18 901,1 

Consumptieve bestedingen (P.3)  63 163,1 

 

                                                      
101 Het geheel van de wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura omvat ook de sociale uitkeringen in natura die 

rechtstreeks door de overheid worden verstrekt (D.63122 + D.63132) in het kader van haar niet-marktoutput. In België 
worden de laatstgenoemd thans ook op nul geraamd. 
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Eerder werd al uiteengezet (cf. 3.18, 3.19 et 32) wat de methodes zijn om de output van de niet-
marktbranches van de overheid te ramen. Pro memorie: die output wordt geraamd aan de hand van de 
som van de outputkosten. Om de consumptieve bestedingen ervan af te trekken, moeten eerst de 
marktoutput, de output voor eigen finaal gebruik alsook de betalingen bij wijze van overige niet-
marktoutput ervan worden afgenomen en vervolgens de wettelijke uitkeringen sociale verzekering in 
natura, vergoedingen eraan worden toegevoegd. Hierna wordt de methode om die variabelen op te 
stellen beschreven. 
 
 
5.9.2.  De marktoutput (P.11) en de betalingen bij wijze van overige niet-marktoutput (P.131) 
 

5.9.2.1. Beschrijving van de basisgegevens 
 
In de economische indeling Benelux komen de verkopen voor onder de economische codes102 16 en 
18. 
 
 (i) Code 16 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 
 
Die groep omvat de ontvangsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten door de 
overheidssector, alsook de ontvangsten uit de verhuur van gebouwen, lokalen, vervoersmiddelen, 
technische apparatuur en andere goederen (de ontvangsten uit de verhuur van grond zijn gecodeerd via 
28.3). 
 
Wanneer een subsector van de overheidssector die niet-marktdiensten produceert, op een marginale, 
occasionele en bijkomstige wijze ook marktgoederen en -diensten verkoopt, worden de ontvangsten 
uit die verkopen in groep 16 geboekt. 
 
De belastingen die door de huishoudens of de ondernemingen worden betaald voor het bezit of het 
gebruik van voertuigen, boten of vliegtuigen, het verkrijgen van schiet-, jacht- of visvergunnningen, 
enz., worden beschouwd als een belasting of als de aankoop van een dienst. Het onderscheid tussen 
een belasting en de aankoop van een dienst bij de overheid is gebaseerd op het hierna volgende 
criterium: indien de vergunning automatisch wordt verleend bij betaling van het verschuldigd bedrag, 
wordt het geacht een belasting te zijn.  Indien de overheid echter de procedure aanwendt voor het 
verlenen van een vergunning om een bepaalde regelende functie in te schakelen (bijvoorbeeld het 
verifiëren van de bevoegdheid of de bekwaamheid van de betrokken persoon), moet het betaalde 
bedrag niet als een belasting worden beschouwd maar als de betaling van de aankoop van een 

                                                      
102 Cf. 3.1.4. voor de beschrijving van de economische codes. 
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niet-marktdienst bij de betrokken overheid, tenzij dat bedrag duidelijk niet in verhouding staat tot de 
kosten voor het leveren van de dienst. 
 
(ii) Code 18 - Ontvangsten uit werken van burgerlijke bouwkunde en andere geproduceerde 
investeringsgoederen 
 
Die groep heeft betrekking op werken die door een subsector van de overheidssector worden 
uitgevoerd voor een andere subsector van de overheidssector of voor een andere sector. Voor de 
subsector of de sector waarvoor die werken bestemd zijn, kan het zowel om investeringswerken 
(nieuwe werken of groot onderhoud) als om onderhoudswerken gaan; voor de dienst die ze uitvoert 
blijven de ontvangsten lopende ontvangsten. 
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5.9.2.2.  De berekening van de verkopen gerealiseerd door de niet-markttakken van de overheid 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's) 

Federale overheid (S.1311)   

Code 16 + 692,7 

Verkopen van de Regie van het Belgisch Staatsblad - 36,0 

Premies door de Nationale delcrederedienst (NDD) geïnd voor rekening van de 
Staat 

+ 15,7 

Verschil inzake perimeter van de federale overheid + 68,0 

Subtotaal  740,4 

Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Code 16  318,2 

Onrechtstreeks geraamde ontvangsten (inschrijvingskosten m.b.t. cursussen en 
examens, kosten voor schooltoezicht, ontvangsten van de internaten en 
schoolrestaurants, ontvangsten uit met de industrie gesloten contracten voor 
wetenschappelijk onderzoek 

+ 854,6 

RTBF-VRT-BRF  222,7 

De Lijn-STIB-TEC  437,3 

Andere verschillen inzake perimeter van de Gemeenschappen en de Gewesten + 114,1 

Subtotaal  1 946,9 

Lagere overheden (S.1313)   

Code 16 (Gemeenten)  786,6 

Code 36 (indirecte belastingen) te beschouwen als verkopen + 403,0 

Andere correcties + 163,7 

Subtotaal  1 353,3 

Verplichte sociale verzekering (S.1314)   

verkopen  28,7 

Subtotaal  28,7 

Algemeen totaal (S.13)  4 069,3 

 

5.9.2.3. De uitsplitsing van de verkopen naar product 
 
Die uitsplitsing gebeurt op basis van een verfijnde analyse van sommige budgetten. Gelet op een 
gebrek aan gegevens betreffende de Gemeenschappen en de gewesten (S.1312) en de lagere 
overheden, is de kennis van de verkopen naar product perfect. 
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5.9.2.3.1. De berekening van de marktoutput (P.11) 
 
Enkel bepaalde verkopen door de niet-markttakken van de overheid worden beschouwd als 
marktgoederen en -diensten. 
 

Bedragen 2003 (miljoen euro's)  

SUT-tak SUT-product  (cf. 10.1)  

Openbaar bestuur, exclusief defensie 
en verplichte sociale verzekering 
(75A3) 

Verhuur van gebouwen (70A04) 247,6 

 Ontvangsten met betrekking tot de 
inning van belastingen voor rekening 
van derden (74F04) 

389,2 

 Loodsgeld voor schepen (63B04) 55,5 

 Verkoop van houtkap (02A01) 62,0 

 Belastingen op de prestaties inzake 
volksgezondheid - ophalen van huisvuil 
(90A01) 

446,8 

 Subtotaal 1 201,1 

Verplichte sociale verzekering (75C3) Verhuur van gebouwen (70A04) 11,7 

Openbaar onderwijs (80A3) Maaltijden van de externen in de 
schoolrestaurants. (55B03) 

119,9 

 Kostgeld van de internen (55A02) 61,4 

 Onderzoekscontracten universiteiten 
(73A01) 

170,0 

 Subtotaal 351,3 

RTBF-VRT-BRF (92A3)  222,7 

Marktoutput (P.11)  1 786,8 

 
5.9.2.3.2. De berekening van de betalingen als overige output (P.131) 
 
Alle andere verkopen worden beschouwd als betalingen voor overige niet-marktoutput. 
 
De vrij belangrijke rubriek "Andere n.e.g." wordt per saldo berekend. Het betreft de ontvangsten uit de 
afgifte van documenten aan de huishoudens (identiteitskaarten, rijbewijzen, ...), opzoekingen in de 
bevolkingsregisters, verhuur van dranghekken, kiosken en feestmateriaal, prestaties door de diensten 
van de civiele bescherming (weghalen van wespennesten), de verkoop van toegangskaartjes tot musea, 
zalen, zwembaden, de verkoop van administratief drukwerk, fotokopieën en diverse publicaties, 
diverse werkzaamheden uitgevoerd voor derden (statistische- of computerwerkzaamheden, 
wegenbouw, ...). 
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Bedragen 2003 (miljoenen euro's) 

SUT-tak SUT-product 

Openbaar vervoer (60B3) Vervoerbewijzen 437,3

Beheer van vervoersinfrastructuur 
(63B3) 

Andere n.e.g. 17,9

Openbaar bestuur, exclusief defensie 
en sociale zekerheid (75A3) 

Maatschappelijke bijstand, niet-markt 
(85C02) 

125,0

 Andere n.e.g. (75A01) 1 282,0

 Ssubtotaal 1 307,0

Verplichte sociale zekerheid (75C3) Andere n.e.g. (75A01) 17,0

Openbaar onderwijs (80A3) Inschrijvingskosten m.b.t. cursussen en 
examens (80A04) 

467,6

 Schooltoezicht (80A04) 35,7

 Subtotaal 503,3

Betalingen als overige niet-
marktoutput (P.131) 

 2 282,5

 
 
5.9.3.  De output voor eigen finaal gebruik (P.12) 
 
In België wordt aangenomen dat de output voor eigen finaal gebruik enkel betrekking heeft op de 
output van software en grote databases voor eigen rekening. Er wordt geen enkele correctie verricht 
om andere output voor eigen finaal gebruik van vaste activa te ramen. De loonkosten en andere kosten 
worden geboekt als consumptieve besteding die daardoor overgewaardeerd is, terwijl de 
overheidsinvesteringen ondergewaardeerd zijn. Het is moeilijk uit te maken of zulks het bbp sterk 
onderwaardeert, maar het moet worden opgemerkt dat in de meeste Belgische gemeenten het 
wegpersoneel zich enkel inlaat met onderhoud en kleine herstellingen, terwijl voor grote herstellingen 
en de realisatie van nieuwe investeringen systematisch een beroep gedaan wordt op ondernemingen 
van openbare werken. 
 
De raming van de zelfgeproduceerde software en de investeringen in zelfgeproduceerde vaste activa 
komt aan de orde in punt 5.11. 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

337.

5.9.4.  De sociale uitkeringen in natura verstrekt door marktproducenten 
(D.6311+D.63121+D.63131) 
 

5.9.4.1. Beschrijving van de basisgegevens 
 
In de economische classificatie komen de sociale uitkeringen in natura voor onder code 34 - 
Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Die groep omvat uitkeringen die aan de gezinnen worden 
toegekend om de lasten te dekken die voortvloeien uit het voorkomen van bepaalde risico's of 
behoeften, zonder dat de begunstigden tegelijkertijd een gelijkwaardige tegenprestatie leveren. 
 
Die groep komt vooral voor in de subsector sociale-zekerheidsinstellingen, waar ze betrekking heeft 
op de uitkeringen welke die instellingen krachtens de verzekeringsstelsels aan de gezinnen uitkeren, 
hetzij direct, hetzij aan de productie-eenheden (bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen) als 
gehele of gedeeltelijke betaling voor de diensten die aan de sociaal verzekerden worden verstrekt. 
 
De sociale-zekerheidsinstellingen zijn evenwel niet in in staat alle risico's en behoeften te dekken. 
Daarom verrichten de centrale en lokale overheden ook nog uitkeringen aan de gezinnen waarvan de 
toestand zodanig is dat ze bijstand van de overheid nodig hebben. De overlevingspensioenen van het 
overheidspersoneel in België en de oorlogspensioenen nemen in die groep een belangrijke plaats in. 
 

34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van ambtenaren 

 In België bestaat er geen autonoom fonds voor de weduwen- en wezenpensioenen. Daarom 
moeten die operaties als volgt worden gecodificeerd: de brutobedragen van de uitgekeerde 
weduwen- en wezenpensioenen (begrepen in de brutolonen) worden als een ontvangst van de 
overheid onder code 37.5 geboekt(premies sociale zekerheid ten laste van de werknemers).  

34.2 Oorlogspensioenen 

 Het gaat om alle pensioenen, renten en toelagen die de overheid uitkeert voor lichamelijk en 
psychisch letsel voortvloeiend uit oorlogsomstandigheden en gelopen risico's. 

 Wat België betreft, wordt de vergoeding voor oorlogsinvaliditeit, begrepen in de militaire 
pensioenen, niet als overdracht beschouwd, omdat ze niet kan worden geïsoleerd, maar wel als 
ouderdomspensioen (code 11.33). 

34.3 Overige sociale uitkeringen 

 De sociale uitkeringen die tot die groep behoren, worden uitgesplitst in uitkeringen in 
contanten (code 34.31) en uitkeringen in natura (code 34.32). 
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 De lijst van de risico's of behoeften die aanleiding kunnen geven tot sociale uitkeringen, is bij 
overeenkomst vastgesteld als volgt: 

a. ziekte, 

b. invaliditeit en gebrekkigheid, 

c. arbeidsongeval en beroepsziekte, 

d. ouderdom, 

e. overleven, 

f. moederschap, 

g. gezin, 

h. bevordering van de werkgelegenheid, 

i. werkloosheid, 

j. huisvesting, 

k. opvoeding, 

l. armoede. 

 De meeste sociale uitkeringen worden uitbetaald in contanten. Tot de uitkeringen in natura 
behoren onder andere: 

- de tegemoetkoming van de Staat in de ligdagprijs van ziekenhuizen; 

- de rechtstreekse tegemoetkomingen: farmaceutische producten, prothesen, apparaten die 
rechtstreeks geleverd worden aan militaire en burgerlijk slachtoffers van oorlogen en politieke 
gebeurtenissen; 

-  medische verzorging, chirurgische ingrepen en opname in ziekenhuizen rechtstreeks verstrekt 
aan gehandicapten, behoeftigen, vluchtelingen, enz. 

 

34.4 Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers  

 Die overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers worden ook opgesplitst in prestaties 
in contanten (code 34.41) en in natura (code 34.42). 

 Bij overeenkomst worden daartoe gerekend: 

a. reisbeurzen, prijzen; 

b. schadeloosstelling voor het verlies van verbruiksgoederen (bijvoorbeeld verlies van meubilair 
ten gevolge van natuurrampen); 

c. spaarpremies die periodiek worden toegekend (de premies door de overheid toegekend aan het 
eigen personeel worden gerangschikt onder code 11.12).  
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34.5 Overige uitkeringen aan de gezinnen als producenten 

 Het betreft hier andere uitkeringen dan exploitatiesubsidies, zoals premies en prijzen voor 
artistieke activiteiten. 

 

5.9.4.2. De berekening van door marktproducenten verstrekte sociale uitkeringen in natura 
(D.6311+D.63121+D.63131) 
 

Alle sociale prestaties in natura (D.631) ten laste van de overheid omvatten ook de sociale uitkeringen 
in natura die rechtstreeks door de overheid worden verstrekt in het kader van haar niet-marktoutput. In 
België worden de laatstgenoemde gelijkgesteld met nul. 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's) 

Federale overheid (S.1311)  

Tegemoetkoming van de Staat in de verpleegdagprijs   1 200,2 

Nationaal instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers: 
tegemoetkomingen voor medische kosten  

+ 60,3 

Subtotaal  1 260,5 

Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Tegemoetkomingen voor geboorte en kinderen (prenatale consultatie, consultatie 
voor zuigelingen & kinderen van 3 tot 6 jaar, crèches en kinderbewaarplaatsen, ...) 
en tegemoetkomingen ten gunste van gehandicapten (opvang en huisvesting, hulp 
in het dagelijks leven) 

 1 538,8 

Subtotaal  1 538,8 

Lagere overheid (S.1313)   

Tegemoetkomingen ten gunste van behoeftigen (huurgelden, farmaceutische 
kosten, medische en paramedische verzorging, kosten voor verblijf in rusthuizen, 
kosten voor thuis bestelde maaltijden, ...) en vluchtelingen 

 423,7 

Subtotaal  423,7 

Verplichte sociale verzekering   

Tegemoetkomingen voor gezondheidszorg in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering 

 15 482,8 

Zorgverzekering + 133,2 

Andere tegemoetkomingen (diensten voor gezinshulp en kinderopvang, medische 
kosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten, ...) 

+ 62,1 

Subtotaal  15 678,1 

Door marktproducenten verstrekte uitkeringen in natura (D.6311 + D.63121 + 
D.63131) 

 18 901,1 
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5.9.5.  Twee begrippen inzake finale consumptie: de consumptieve bestedingen en de 
werkelijke finale consumptie 
 

5.9.5.1. Algemeen 
 
Een van de markantste vernieuwingen van het ESR 1995 bestaat erin een onderscheid te maken tussen 
twee begrippen inzake finale consumptie, namelijk de consumptieve bestedingen en de werkelijke 
consumptie. 
 
De consumptieve bestedingen (P.3) hebben, voor elke sector, betrekking op de uitgaven die hij in 
laatste instantie draagt. De consumptieve bestedingen van de overheid (P.3_S.13) worden 
onderverdeeld in individualiseerbare consumptieve bestedingen (P.31_S.13) (die waarvan de 
werkelijke consument kan worden geïdentificeerd) en de collectieve consumptieve bestedingen 
(P.32_S.13). De eerstgenoemde, die bij overeenkomst terug te vinden is in een lijst van rubrieken in de 
classificatie van de overheidsfuncties COFOG, omvat bijvoorbeeld de uitgaven voor onderwijs en 
gezondheid103. De tweede, waaraan alle andere rubrieken van de functionele classificatie COFOG 
beantwoorden, slaat op de uitgaven die verband houden met de regale functies (defensie, justitie, 
politie, algemeen bestuur) en een residu van de niet-marktdiensten die aan de bedrijven en de gezinnen 
worden verleend in het kader van functies, zoals de vervoerinfrastructuur, die bij overeenkomst geen 
aanleiding geeft tot "individualisering". 
 
De consumptieve bestedingen omvatten dus niet, in het geval van de gezinnen, de uitgaven voor 
gezondheid, die in eerste instantie door de laatstgenoemde worden gedragen, maar later door de 
sociale zekerheid worden terugbetaald. Die terugbetalingen zijn begrepen in de consumptieve 
bestedingen van de overheid. 
 
De werkelijke consumptie (P.4), eveneens voor elk van de institutionele sectoren, heeft betrekking op 
de goederen en diensten die werkelijk gebruikt (verbruikt) worden, ongeacht de wijze waarop ze 
worden gefinancierd. De werkelijke consumptie van de gezinnen is dus gelijk aan de som van hun 
consumptieve bestedingen en de sociale overdrachten in natura (D.63) die ze ontvangen van de 
overheid of van de IZW's104 (P.4_S.14 = P.3_S.14 + P.31_S.13 + P.3_S.15). De sociale overdrachten 
in natura van de overheid naar de huishoudens stemmen precies overeen met de individualiseerbare 

                                                      
103 In het ESR 1995 moeten alle consumptieve bestedingen van de overheid, met uitzonderding van die welke verband 

houden met het algemeen bestuur, de regelgeving, het wetenschappelijk onderzoek, enz., die in een van de hierna 
volgende rubrieken van de COFOG (herziene versie 1998) worden beschouwd als consumptieve bestedingen die 
betrekking hebben op individuele diensten: 07 Gezondheid, 08.1 Sport en recreatie, 08.2 Cultuur, 09 Onderwijs, 10 
Sociale bescherming. 

 De collectieve consumptieve bestedingen van de overheid stemmen overeen met alle andere consumptieve bestedingen. 
104 Volgens het ESR 1995, worden de consumptieve bestedingen van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van 

de huishouders per definitie beschouwd als individualiseerbaar. 
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consumptieve bestedingen van de overheid. Omgekeerd omvat de werkelijke consumptie voor de 
overheid enkel nog de goederen en diensten die begrepen zijn in de collectieve consumptieve 
bestedingen. 
 

5.9.5.2.  De uitsplitsing tussen de individuele consumptieve bestedingen (P.31_S.13) en de 
collectieve consumptieve bestedingen (P.32_S.13 =P.4_S.13) 
 
Het onderscheid tussen individuele consumptieve bestedingen (P.31) en collectieve consumptieve 
bestedingen (P.32) wordt gemaakt bij de definitieve opstelling van de tabellen betreffende de 
overheidsuitgaven naar functies en transacties.  
 
Het is gebaseerd op de functionele Benelux-classificatie voor de federale overheid, de 
gemeenschappen en gewesten en voor de lagere overheid. Wat betreft de subsector van de wettelijke-
socialeverzekeringsinstellingen, worden alle consumptieve bestedingen geacht individuele 
consumptieve bestedingen te zijn en dus een werkelijke consumptie van de huishoudens. Indien de 
sociale zekerheid niet bestond, zou het immers nodig zijn dat de huishoudens particuliere 
verzekeringen aangaan om zich in te dekken tegen de sociale risico's. De betaling van die 
verzekeringsdiensten zou uiteraard deel uitmaken van de werkelijke consumptie van de huishoudens. 
 
De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing weer van de consumptieve bestedingen van de overheid 
naar subsector. 
 

 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's) 

Federale 
overheid 
(S.1311) 

Gemeen-
schappen 

en 
gewesten 
(S.1312) 

Lagere 
overheid 
(S.1313) 

Wette-
lijke-

sociale-
verzeke-

rings-
instel-
lingen 

(S.1314) 

Totaal 
(S.13) 

01.  Algemene overheidsdiensten 2 325.0 2 630.4 3 529.7 0.0 8 485.1

02.  Aangelegenheden en diensten van nationale defensie 3 132.7 0.0 0.0 0.0 3 132.7

03.  Openbare orde en veiligheid 2 191.3 65.5 2 208.2 0.0 4 465.0

04.  Economische zaken en diensten 617.9 4 152.5 1 619.5 0.0 6 389.9

05.  Bescherming van het leefmilieu 6.3 527.5 142.3 0.0 676.1

06.  Aangelegenheden en diensten inzake huisvesting en 

collectieve ontwikkeling 

0.5 79.2 66.9 0.0 146.6

07.  Aangelegenheden en diensten inzake gezondheid 1 562.5 71.6 266.6 16207.5 18 108.2

      waaronder individualiseerbare uitgaven 1 260.5 63.2 249.3 16207.5 17 780.5

08. Aangelegenheden en diensten inzake recreatie, cultuur en 

erediensten 

95.4 664.2 916.0 0.0 1 675.6

      waaronder individualiseerbare uitgaven 90.7 216.1 908.9 0.0 1 215.7
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09.  Aangelegenheden en diensten inzake onderwijs 46.4 12 147.0 3 628.9 0.0 15 822.3

      waaronder individualiseerbare uitgaven 30.8 11 553.8 3 628.9 0.0 15 213.5

      p.m.:Onderwijs (met inbegrip van het fundamenteel 

onderzoek) 

112.0 13 167.9 3 628.9 0.0 16 908.8

10.  Aangelegenheden en diensten i.v.m. de sociale zekerheid 

en de sociale werken 

288.9 1 746.1 827.3 1 399.3 4 261.6

      waaronder individualiseerbare uitgaven 0.0 1 734.1 787.4 1 399.3 3 920.8

Totaal  (P3S13) 10 266.9 22 084.0 13 205.4 17 606.8 63 163.1

     waaronder individualiseerbare uitgaven (P31S13) 1 382.0 13 567.2 5 574.5 17 606.8 38 130.5

 
 

5.10.  SALDO AAN- EN VERKOPEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA (P.511) 

 
In dit deel wordt besproken op welke wijze de bruto-investeringen in materiële vaste activa in de 
Belgische nationale rekeningen geraamd worden. Hiervoor wordt er eerst nagegaan welke 
brongegevens er beschikbaar zijn. Daarna volgt een beschrijving van hoe de bruto-investeringen in 
materiële vaste activa in de verschillende institutionele sectoren geraamd worden. Ten slotte wordt 
dieper ingegaan op de raming van investeringen in woningen. 
 
De hierna volgende tabel geeft het saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa weer per sector. 
 

Saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa (in miljoenen euro's, 2003) 

S.11 28 387,9 

S.12 1 198,1 

S.13 4 285,2 

S.14 14 344,7 

S.15 134,1 

P.511 48 350,0 

 
 
5.10.1.  Brongegevens voor de investeringen 
 
Drie bronnen worden gebruikt om de bruto-investeringen te ramen: de jaarrekeningen uit de 
Balanscentrale van de Nationale Bank van België, de btw-aangiften en de structuurenquête.  
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5.10.1.1.  De Balanscentrale van de Nationale Bank van België 
 
Zoals vermeld bij de berekening van het bbp via de productiebenadering is elke Belgische 
vennootschap, waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun 
inbreng in het kapitaal, wettelijk verplicht haar jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van 
de Nationale Bank van België. Na de neerlegging verwerkt en, indien nodig, corrigeert de 
Balanscentrale de jaarrekeningen, waarna ze opgeslagen worden als bruikbare statistische 
broninformatie.  
 
Een belangrijk voordeel bij het gebruik van de gegevens van de Balanscentrale is dat de informatie die 
de jaarrekeningen van de grote ondernemingen, de zogenaamde A1-ondernemingen, opleveren een 
relatief groot detail bevat. Jammer genoeg is dat niet het geval voor het merendeel van de kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's). Bij die laatste groep wordt er enkel onderscheid gemaakt tussen 
het totaal van de materiële en het totaal van de immateriële vaste activa. Hierbij moet echter 
opgemerkt worden dat de investeringen van de A1-ondernemingen de overgrote meerderheid uitmaken 
van de totale bedrijfsinvesteringen.  
 
Concreet bevat de jaarrekening van een A1-onderneming negen verschillende rubrieken die 
rechtstreeks met de raming van de investeringen volgens ESR 1995-methodologie te maken hebben. 
Die rubrieken kunnen ondergebracht worden in twee groepen, met name de materiële vaste activa en 
een groep van twee rubrieken die noodzakelijk zijn om enkele correcties te kunnen uitvoeren.  
 
Wanneer het echter gaat om een kleine onderneming (de B-eenheden) zal er slechts een verkort 
schema van de jaarrekening moeten ingediend worden en zullen niet alle rubrieken uit onderstaande 
tabel voorhanden zijn. Voor die eenheden geeft de jaarrekening enkel het totale bedrag van de 
materiële vaste activa weer. Hieruit volgt dat bepaalde correcties voor eenheden met een verkort 
schema niet rechtstreeks kunnen afgeleid worden uit de jaarrekening.  
 
Hoe de raming van de bruto-investeringen exact verloopt, wordt hierna beschreven (cf. 5.10.2). 
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Tabel 1: Gegevens met betrekking tot investeringen in jaarrekening (volledige schema's) 

 Rubriek Aanschaffingen van: 

8161 Terreinen en gebouwen 

8162 Installaties, machines en uitrusting 

8163 Meubilair en rollend materieel 

8164 Leasing en soortgelijke rechten 

8165 Overige materiële vaste activa 

8166 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 

M
at

er
ië

le
 v

as
te

 a
ct

iv
a 

8169 Totaal van materiële vaste activa 

8179 Overdrachten en buitengebruikstellingen van materiële activa 

D
iv

er
-

se
n 

6503 Geactiveerde intresten 
 

5.10.1.2.  De btw-aangifte 
 
Iedere belastingplichtige in België is wettelijk verplicht om een btw-aangifte in te dienen bij de FOD 
Financiën, Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, Sector BTW. Dat maakt dat de 
btw-aangifte een zeer groot bereik heeft.  
 
In de btw-aangifte is er één variabele die voorbehouden is om de investeringen op te nemen. Dit 
betekent dat er slechts één totaal bedrag vermeld wordt dat verder op geen enkele wijze gespecificeerd 
wordt. De bedragen die voor deze variabele in de btw-aangifte vermeld worden moeten normaliter 
overeenstemmen met de gegevens die teruggevonden kunnen worden in de jaarrekening.  
 
Naast het voordeel van het grote bereik van de btw-statistieken, is het gebrek aan detail toch een 
belangrijk nadeel dat maakt dat de btw-gegevens op zich niet volstaan om ramingen met betrekking tot 
investeringen te maken volgens ESR 1995-methodologie. 
 

5.10.1.3.  De structuurenquête 
 
Teneinde de integratie van de Europese markt te vervolledigen, is er op Europees niveau beslist dat elk 
van de lidstaten vergelijkbare, volledige, betrouwbare en recente statistieken betreffende de structuur 
van de ondernemingen moet inzamelen. In België is de Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (ADSEI) belast met de praktische organisatie van de structuurenquête. De informatie die in 
de structuurenquête gevraagd wordt, is in grote mate in overeenstemming met de voorschriften en 
vereisten van het ESR 1995. In tabel 2 wordt aangegeven welke de gegevens zijn met betrekking tot 
de investeringen die opgenomen worden in de structuurenquête (in de traditionele vorm).  
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Tabel 2: Gegevens met betrekking tot investeringen in de structuurenquête 
 Vereenvoudigde enquête (a) Gedetailleerde enquête (b) 

Terreinen Terreinen 

Nieuwe gebouwen en bouwwerken 
Gebouwen en bouwwerken 

Bestaande gebouwen 
Rollend materieel 
Installaties, machines en uitrusting 

Informaticamaterieel 

M
at

er
ië

le
 v

as
te

 a
ct

iv
a 

Overige 

Andere materiële vaste activa (installaties, 
machines, rollend materieel, …) 

Computersoftware 
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken 

Im
m

at
er

ië
le

 
va

st
e 

ac
tiv

a 

 

Andere immateriële vaste activa (onderzoek en 
ontwikkeling, goodwill, …) 

(a) bestemd voor zelfstandigen 
(b) bestemd voor vennootschappen 
 
 
Merk op dat zowel voor de vereenvoudigde als voor de gedetailleerde enquête, de gegevens met 
betrekking tot de materiële vaste activa opgenomen worden exclusief de investeringen in leasing.  
 
Tabel 3 bevat de gegevens betreffende de investeringen welke worden verkregen via de bijkomende 
statistische vragenlijst105 bij de jaarrekening. 
 

                                                      
105 De "bijkomende statistische vragenlijst" vervangt sinds 2003 de gedetailleerde enquête voor de vennootschappen die een 
jaarrekening neerleggen. 
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Tabel 3: Gegevens met betrekking tot de investeringen in de bijkomende statistische vragenlijst bij de 
jaarrekening 

 Verkort en volledig schema 

Terreinen 
Bestaande gebouwen en bebouwde terreinen 
Nieuwe gebouwen 
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 
Installaties en uitrusting 
Machines 
Meubilair 
Rollend materieel 
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 
Investeringen ter behandeling van milieuhinder 

M
at

er
ië

le
 v

as
te

 a
ct

iv
a 

Investeringen ter voorkoming van milieuhinder 

Im
m

at
er

ië
le

 
va

st
e 

ac
tiv

a 

Software 

 
 
5.10.2.  Raming van de bruto-investeringen in materiële vaste activa 
 
In dit deel wordt dieper ingegaan op de raming van de bruto-investeringen. Er zal per sector besproken 
worden welke bronnen er gebruikt worden voor de raming. 
 

5.10.2.1.  Niet-financiële instellingen (S.11) 
 
5.10.2.1.1.  Vennootschappen met een volledige jaarrekening (A1) 
 
Bij het ramen van de bruto-investeringen voor de categorie A1 wordt er onderscheid gemaakt tussen 
twee subcategorieën, namelijk A11 en A12. Het verschil tussen beide categorieën ligt in de 
tijdshorizon van de neergelegde jaarrekeningen van de institutionele eenheden die zich in deze sector 
en categorie bevinden. Immers, in tegenstelling tot de nationale rekeningen (die opgemaakt worden 
per kalenderjaar) kan een onderneming een jaarrekening opstellen die niet samenvalt met het 
kalenderjaar106. Wanneer het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar is er geen enkel probleem en 
kan de waarde van de investeringen relatief eenvoudig worden afgelezen van de jaarrekening. Deze 
eenheden vormen de subcategorie A11. Wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar is 
het minder eenvoudig om de investeringen van het kalenderjaar af te leiden uit de jaarrekening. In 

                                                      
106 Het boekjaar kan bijvoorbeeld van 30 juni 19N0 tot 30 juni 19N1 lopen. 
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tegenstelling tot sommige variabelen zoals output (P.1) of intermediair verbruik (P.2), is het voor de 
investeringen niet wenselijk om een geprorateerde waarde te gebruiken om ramingen te maken. 
Immers, a priori kan gesteld worden dat investeringen niet noodzakelijk hetzelfde gestaag verloop 
hebben dat wel kan verwacht worden van bijvoorbeeld P.1 en P.2. Een onderneming waarvan het 
boekjaar loopt van 30 juni 19N0 tot 30 juni 19N1 kan bijvoorbeeld in oktober 19N0 een éénmalige 
grote investering doen in machines. Indien er nu gebruik zou worden gemaakt van geprorateerde 
gegevens voor de raming van de investeringen in 19N0, zou de helft van het investeringsbedrag 
toegewezen worden aan 19N0 en de andere helft aan 19N1. In realiteit echter moet het hele bedrag 
toegewezen worden aan 19N0. De ondernemingen waarvoor het boekjaar niet samenvalt met het 
kalenderjaar worden dus ondergebracht in de categorie A12. 
 
5.10.2.1.1.1.  A11: boekjaar = kalenderjaar 
 
Uit de boekhoudwet volgt dat ondernemingen die andere ondernemingen hebben overgenomen de 
waarde van de overgenomen materiële vaste activa boeken als investeringen. Volgens het ESR 1995 
zijn die bedragen echter geen investeringen. Het gevolg hiervan is dat de 'echte' investeringen moeten 
onderscheiden worden van de bedragen van overnames. In de praktijk biedt de jaarrekening geen 
absolute zekerheid of een onderneming al dan niet andere ondernemingen heeft overgenomen. Indien 
er echter een bedrag vermeld staat in de rubriek 829 van de toelichting bij de jaarrekening (d.i. de 
tijdens het boekjaar geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op activa verworven van 
derden) kan er vermoed worden dat er zich een overname heeft voorgedaan. Dat laat toe de 
subcategorie A11 verder onder te verdelen in A111 (onderneming heeft geen overnames verricht) en 
A112 (onderneming heeft wel overnames verricht). 
 
- A111: De onderneming heeft geen overnames verricht   

 
De investeringen van de ondernemingen in de categorie A111 worden geraamd met behulp van de 
gegevens van de jaarrekeningen die zijn neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank 
van België. Een overzicht van de gebruikte rubrieken bevindt zich in tabel 1 (cf. 5.10.1.1). 
 
Voor de raming van de investeringen van de categorie A111 wordt het totaal van de materiële 
vaste activa (rubriek 8169) als uitgangspunt genomen. Dit bedrag behelst de waarde van de 
aanschaffingen van materiële vaste activa gedurende het boekjaar (dat in dit geval gelijk is aan het 
kalenderjaar). Dit totaal voldoet echter niet aan de vereisten van het ESR 1995 om te kunnen 
spreken over de bruto-investeringen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het ESR 1995 
wordt nog een drietal correcties gemaakt.  
 
− De eerste correctie betreft de geactiveerde intresten (rubriek 6503).  
 Volgens de Belgische boekhoudwetgeving mogen de intresten, die verschuldigd zijn op 

leningen die zijn aangegaan met het oog op het bouwen van activa, geactiveerd worden, d.w.z. 
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opgenomen worden in de aanschaffingswaarde van het investeringsgoed. Volgens het ESR 
1995 moeten deze bedragen terug overgeboekt worden naar de betaalde intresten en in 
mindering worden gebracht worden van het totaal van de rubriek 8169. 

− De tweede correctie heeft te maken met de inhoud van de rubriek 8161 van de jaarrekening. 
Deze rubriek bevat zowel de aanschaffingen van gebouwen als terreinen. Volgens het ESR 
1995 is de aankoop van terreinen echter geen investering, waardoor er een correctie moet 
gemaakt worden voor deze rubriek. Aangezien in de jaarrekening geen directe informatie 
voorhanden is met betrekking tot de aankoop van terreinen, worden er andere brongegevens 
gebruikt om deze correctie te maken. Meer bepaald wordt de rubriek INVAQ04 van de 
structuurenquête ('aankopen van terreinen') gebruikt. Immers, bijna elke A1-onderneming vult 
ook een structuurenquête in waardoor de correctie voor de aankoop van terreinen relatief 
eenvoudig te maken is: de bedragen in de rubriek INVAQ04 van de structuurenquête worden 
in vermindering gebracht van de rubriek 8169 van de jaarrekening. 

− Voor de bedrijfstakken 71A et 71B (verhuur van machines en werktuigen zonder 
bedieningspersoneel), is een specifieke correctie bepaald teneinde ermee rekening te houden 
dat hun aankopen van materiële vaste activa (8169), gezien hun bedrijvigheid, meer omvatten 
dan hun eigenlijke investeringen. Het is dus noodzakelijk de overdrachten en 
buitengebruikstellingen (rubriek 8179 van de jaarrekening) af te trekken.  

 

Bruto-investeringen voor sector S.11 en categorie A111 (miljoenen euro's, 2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de jaarrekeningen  15 114,0 

Correctie geactiveerde intresten - 47,1 

Correctie aankopen terreinen - 73,5 

Specifieke correctie bedrijfstakken 71A et 71B (8179) + -1 630,1 

Totale bruto-investeringen = 13 363,3 

 
 
A112: De onderneming heeft overnames verricht 
 
Als er een vermoeden is dat een onderneming overnames heeft verricht (d.i. als er bedragen 
vermeld staan in de rubriek 829 van de jaarrekening), wordt er geen gebruik gemaakt van de 
jaarrekeningen om de bruto-investeringen te ramen. Voor de institutionele eenheden uit deze 
categorie (A112) worden de btw-aangiften als belangrijkste gegevensbron gebruikt. Zoals reeds 
werd vermeld (cf. 5.10.1.2) bevat de btw-aangifte slechts 1 rubriek, namelijk rubriek 83, die 
refereert aan investeringen. Door de verschillende wetgeving voor jaarrekeningen en BTW-
aangiften, bevat de rubriek 83 van de btw-aangifte echter niet de bedragen van eventuele 
overnames die verricht zijn door de onderneming. De raming van de bruto-investeringen gebeurt 
dan ook door optelling van de waarden van de rubriek 83 van de verschillende institutionele 
eenheden. Aangezien voor elke eenheid uit deze categorie tevens een jaarrekening met volledig 
schema bestaat, kan de correctie voor de geactiveerde intresten op dezelfde manier worden 
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uitgevoerd zoals beschreven is in vorig punt. Ook de correctie van de terreinen kan met behulp 
van de structuurenquête voor elk van de eenheden worden gemaakt. Een specifieke correctie 
gebeurt ook voor de branches 71A en 71B, teneinde rekening te houden met de verkopen van 
activa. 

 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie A112 (miljoenen euro's, 2003)

Totaal bruto-investeringen uit de BTW-aangifte 1 114,9 

Correctie geactiveerde intresten - 1,1 

Correctie aankopen terreinen - 17,9 

Specifieke correctie bedrijfstakken 71A en 71B (8179) + -3,5 
Totale bruto-investeringen = 1 092,4 

 
 
5.10.2.1.1.2. A12: boekjaar <> kalenderjaar 
 

De categorie A12 bestaat uit eenheden waarvoor het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar. 
Om hieraan te verhelpen worden de btw-aangiften als voornaamste gegevensbron gebruikt omdat 
die aangiften altijd betrekking hebben op het kalenderjaar. Toch kan het prorateringsprobleem 
(cf. 5.10.2.1.1) niet helemaal verholpen worden. Immers, om de correcties van de geactiveerde 
intresten te maken, worden de bedragen die terug te vinden zijn in de jaarrekeningen toch 
geprorateerd. Bovendien kan ook de correctie voor de terreinen worden gemaakt aangezien voor 
elke institutionele eenheid uit deze categorie een structuurenquête beschikbaar is.  

 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie A12 (miljoenen euro's, 2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de BTW-aangifte, waarvan 1 913,9 

Correctie geactiveerde intresten - 0,2 

Correctie aankopen terreinen - 6,0 

Specifiek correctie bedrijfstakken 71A en 71B (8179) + -37,4 
Totale bruto-investeringen = 1 870,3 

 
 
5.10.2.1.2. Grote vennootschappen zonder jaarrekening (A2) 
 
Deze categorie bevat (grote) institutionele eenheden die geen jaarrekening hebben. Voor de raming 
van de bruto-investeringen van deze eenheden wordt een beroep gedaan op de btw-aangiften en de 
structuurenquêtes. Als basis voor de raming van de bruto-investeringen wordt de rubriek 83 van de 
btw-aangifte genomen. Om de correctie te maken voor de aangekochte terreinen worden eveneens de 
individuele structuurenquêtes gebruikt. Aangezien er geen jaarrekeningen beschikbaar zijn voor de 
A2-ondernemingen en gezien het geringe belang ervan, wordt er geen correctie gemaakt voor de 
geactiveerde interesten.  
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Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie A2 (miljoenen euro's, 2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de BTW-aangifte + 605,1 

Correctie terreinen - 6,1 
Totale bruto-investeringen = 599,0 

 
 
De totale aankopen van materiële vaste activa voor grote vennootschappen met een volledig schema 
(A1) bedragen dus: 
 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie A1 (miljoenen euro's, 2003) 

A11: boekjaar = kalenderjaar 14 455,7 

 A111: geen overnames in boekjaar  13.363,3 

 A112: wel overnames in boekjaar 1.092,4 

A12: boekjaar <> kanderjaar 1 870,3 
Totale aankopen = 16 326,0 

 
 
5.10.2.1.3. KMO-vennootschappen met een verkort schema (B1, B2, C1 et C2) 
 
De investeringen voor de categorieën B1, B2, C1 en C2 worden op dezelfde wijze geraamd met 
behulp van de gegevens uit de Balanscentrale. Uit de aard van de categorieën volgt dat er enkel 
verkorte schema's van de jaarrekening beschikbaar zijn. Hierdoor is er niet hetzelfde detail 
beschikbaar als bij de jaarrekeningen in de categorie A1.  
 
Voor de aankopen van terreinen daarentegen wordt wel een correctie gemaakt. Aangezien er niet voor 
elke onderneming een structuurenquête beschikbaar is, kunnen de correcties echter niet op individuele 
basis worden gemaakt. Voor deze ondernemingen wordt per bedrijfstak de som gemaakt van de 
aankopen van terreinen die in de beschikbare structuurenquêtes vermeld staan. Die bedragen worden 
dan gerelateerd aan de totale investeringen die eveneens vermeld worden in de structuurenquêtes. De 
proporties die dan bekomen worden kunnen worden toegepast op de totale investeringen per 
bedrijfstak die worden berekend uit de jaarrekeningen van de ondernemingen. 
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Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorieën B1, B2, C1 en C2 (miljoenen euro's, 

2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de jaarrekeningen voor B1 + 2 894,0

Correctie aankopen terreinen voor B1 - 188,9

Correctie geactiveerde intresten voor B1 - 5,1

Subtotaal bruto-investeringen B1 = 2 700,0

Totaal bruto-investeringen uit de jaarrekeningen voor B2 + 6 466,8

Correctie aankopen terreinen voor B2 - 330,7

Correctie geactiveerde intresten voor B2 - 6,3

Subtotaal bruto-investeringen B2 = 6 129,8

Totaal bruto-investeringen uit de jaarrekeningen voor C1 + 130,2

Correctie aankopen terreinen voor C1 - 0,9

Correctie geactiveerde intresten voor C1 - 0,1

Subtotaal bruto-investeringen C1 = 129,2

Totaal bruto-investeringen uit de jaarrekeningen voor C2 + 453,4

Correctie aankopen terreinen voor C2 - 0,3

Correctie geactiveerde intresten voor C2 - 0,6

Subtotaal bruto-investeringen C2 = 452,5

Totale bruto-investeringen = 9 411,5
 
 
5.10.2.1.4. KMO-vennootschappen zonder jaarrekening (B3) 
 
Voor de raming van de bruto-investeringen van de B3-eenheden worden de btw-aangiften (rubriek 83) 
als belangrijkste bron gebruikt. Voor deze eenheden wordt eveneens een correctie voor terreinen 
gemaakt die op dezelfde manier geraamd wordt als voor de categorieën B1, B2, C1 en C2 (cf. 
5.10.2.1.3). 
 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie B3 (miljoenen euro's, 2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de BTW-aangifte + 1 317,7 

Correctie aankopen terreinen - 23,7 
Totaal bruto-investeringen = 1 294,0 

 
 
5.10.2.1.5. Vzw's (H) 
 
In deze categorie dient er onderscheid gemaakt te worden tussen eenheden die al dan niet btw-plichtig 
zijn. Voor de btw-plichtige eenheden wordt gebruik gemaakt van de btw-aangiften. Merk echter op 
dat, behalve voor een correctie voor aangekochte terreinen, voor de H-eenheden geen bijkomende 
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correcties gemaakt worden. Voor de niet-btw-plichtige eenheden wordt er in de praktijk enkel een 
raming verricht voor de ziekenhuizen. Die raming s gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn van een 
financiële analyse van de ziekenhuissector door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Tot voor kort werden die gegevens maar met enige vertraging 
beschikbaar. Dit hield in dat de gegevens voor het beschouwde jaar nog niet beschikbaar waren en dat 
een raming werd verricht op basis van gegevens uit het verleden.  
 
 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 en de categorie H (miljoenen euro's, 2003) 

Totaal bruto-investeringen uit de BTW-aangifte + 284,0 

Correctie aankopen terreinen - 7,3 

Totale investeringen ziekenhuizen + 487,4 
Totaal bruto-investeringen = 764,1 

 

Bruto-investeringen voor de sector S.11 (miljoenen euro's, 2003)

Totaal A1 + 16 326,0 

Totaal A2 + 599,0 

Totaal B1 + 2 700,0 

Totaal B2 + 6 129,8 

Totaal B3 + 1 294,0 

Totaal C1 + 129,2 

Totaal C2 + 452,5 

Totaal H + 764,1 
Totale bruto-investeringen voor sector S.11 = 28 394,6 

 
 
5.10.2.1.6. Investeringen in woongebouwen in S.11 
 
De bruto-investeringen in woongebouwen wordt vooral verwezenlijkt door S.14 en worden derhalve 
hierna toegelicht in punt 5.10.2.4.2 in het hoofdstuk betreffende de sector van de huishoudens.  
 
Niettemin moet een gedeelte van de investeringen van de sociale huisvestingsmaatschappijen worden 
opgenomen bij S.11 teneinde rekening te houden met de door die maatschappijen verrichte 
investeringen in sociale huurwoningen. Het gedeelte van de investeringen van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen in koopwoningen voor huishoudens moet dan weer worden opgenomen in 
sector S.14. 
 
Dat bedrag moet worden gevoegd bij de aan- en verkopen van materiële vaste activa die worden 
geraamd op basis van administratieve bronnen, namelijk de jaarrekeningen en de btw, alsook de 
structuurenquête. 
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Bouw en verbouwing van woongebouwen (in miljoenen euro's, 2003) 

S.11 (huurwoningen) 376,2 

S.14 (koopwoningen) 32,6 

Totaal 408,8 

 
 
5.10.2.1.7. Raming verkopen van gebruikte materiële vaste activa in S.11 
 
Op dit ogenblik bestaat er voor de sector S.11 onvoldoende basisinformatie om een accurate raming te 
maken van de verkopen van gebruikte vaste activa. Om een overschatting van de bruto-investeringen 
in vaste activa te vermijden wordt er verondersteld dat de economische eenheden jaarlijks een bedrag 
aan gebruikte vaste activa verkopen ter waarde van ca. drie procent van hun aanschaffingen van vaste 
activa.  
 
De aan- en verkopen van materiële vaste activa voor sector S.11, na arbitrage, presenteert zich 
derhalve als volgt : 
 

Aan- en verkopen van materiële vaste activa voor sector S.11 (in miljoenen euro's, 2003) 

Totale aankopen (ongerekend sociale woningen)  28 394,6 

Investeringen in sociale woningen + 376,2 

Verkopen - 757,9 

Arbitrage + 375,0 

P.511 = 28 387,9 

 

5.10.2.2.  Financiële instellingen (S.12) 
 
5.10.2.2.1.  Centrale Bank (S.121) 
 
De investeringen van de sector S.121 worden geraamd op basis van de jaarrekening van de Nationale 
Bank van België. 
 
5.10.2.2.2.  Overige monetaire financiële instellingen (S.122) 
 
Voor de sector S.122 wordt een raming gemaakt op basis van de resultaten van de structuurenquête 
voor de financiële instellingen.  
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5.10.2.2.3.  Overige financiële intermediairs, m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 
(S.123), en financiële hulpbedrijven (S.124) 
 
De investeringen voor de sector S.123 evenals die voor de sector S.124 worden geraamd met behulp 
van de jaarrekeningen. De benadering is volledig analoog als in S.11. Er wordt eveneens rekening 
gehouden met verkopen. 
 
5.10.2.2.4.  Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) 
 
Voor de raming van de investeringen in de sector S.125 wordt de structuurenquête naar de 
verzekeringsinstellingen als bron gebruikt. 
 

Saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa van de sector S.12 (miljoenen euro's, 2003)

 Aankopen Verkopen Arbitrage Totaal 

S.121 + S.122 673,3 408,4 - 264,9 

S.123 713,8 21,3 25,0 717,5 

S.124 86,0 2,6 - 83,4 

S.125 235,8 103,5 - 132,3 

S.12 1 685,0 511,9 25,0 1 198,1 

 

5.10.2.3.  Overheid (S.13) 
 
Voor de raming van de bruto-investeringen van de sector overheid worden de gedetailleerde 
overheidsrekeningen als bron genomen. De hierna volgende beschrijving betreft zowel de 
investeringen in materiële vaste activa als in immateriële vaste activa. 
 
5.10.2.3.1. Federale overheid (S.1311) en gemeenschappen en gewesten (S.1312) 
 
In de economische indeling Benelux zijn de investeringen opgenomen onder de economische codes 
70 - Investeringen en desinvesteringen. 
 
Die hoofdgroep omvat de transacties met betrekking tot de bruto-investeringen in vaste activa van de 
overheid, exclusief de louter militaire investeringen. De extra kosten (onder andere registratiekosten 
bij de aankoop van materiële en immateriële vaste activa, architectenhonoraria, enz.) en de 
renovatiekosten met betrekking tot vaste activa, voor zover die de waarde vermeerderen, worden tot de 
investeringen gerekend. 
 
De aan- en verkoop, door de overheid, van onroerende goederen in het buitenland, alsook de 
nieuwbouw buiten territoriale enclaves, worden niet ondergebracht in hoofdgroep 7, maar wel in groep 
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84 en 88: deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland. Nieuwbouw in die 
territoriale enclaves (bijvoorbeeld de bouw van ambassades) wordt daarentegen tot de investeringen 
gerekend 
 
De hierna volgende grensgevallen worden tot de investeringen gerekend: 
 
-  militaire infrastructuur en uitrusting analoog aan die gebruikt door burgerlijke producenten: 

vliegvelden, haveninstallaties, wegen en ziekenhuizen, enz.; 
-  door niet-militaire eenheden gebruikte lichte wapens en pantservoertuigen; 
-  dieren die gedurende verscheidene jaren voor productiedoeleinden worden gebruikt: planten met 

permanente productie, zoals fruitbomen, wijnstokken, rubberbomen, enz.; 
- planten met permanente productie: fruitbomen, wijnstokken, palmbomen, enz.; 
-  verbeteringen aan vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone 

herstellingen nodig is; 
-  aanschaffing van vaste activa via financiële leasing; 
-  literaire werken en originele kunstwerken; 
-  aankopen of licenties voor gebruik van software moeten als investeringen worden aangemerkt als 

voldaan is aan de hierna volgende twee voorwaarden: 

1. de software moet gedurende meer dan een jaar herhaaldelijk of onafgebroken in het 
productieproces worden gebruikt; 

2.  de aankoopsom (inclusief btw) moet hoger zijn dan 500 euro (tegen prijzen van 1995) per 
artikel of per bestelling bij aankoop van grote hoeveelheden; 

- de ontwikkeling van software op maat volgt eveneens die tweevoudige regel, ongeacht of de 
software wordt ontwikkeld door een externe firma of voor eigen rekening. In het laatste geval 
wordt de waarde toegerekend tegen kostprijs. 

 
De hierna volgende gevallen worden niet beschouwd als investeringen en worden geklasseerd als 
intermediair verbruik: 
 
-  de aankopen van klein, goedkoop gereedschap dat voor vrij eenvoudige werkzaamheden wordt 

gebruikt: zagen, hamers en schroevendraaiers of andere outillage, zoals zakrekenmachines. 
Volgens afspraak worden in het ESR alle uitgaven voor soortgelijke duurzame goederen als 
intermediair verbruik beschouwd, wanneer ze niet meer kosten dan 500 euro (tegen prijzen van 
1995) per artikel (of waarvan de totale waarde bij aankoop van grote hoeveelheden dat plafond niet 
overschrijdt), ook al is hun normale levensduur langer dan een jaar; 

-  gewone onderhouds- en herstellingswerkzaamheden; 
-  de aankoop van oorlogswapens , alsook de hiervoor benodigde uitrusting. 
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(i) Code 70 - Niet-verdeeld 
 
(ii) Code 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 
 
Code 71 betreft de aankoop, door de overheid, van gronden en gebouwen in België.  
 
Tot de aankoop van de gronden in kwestie worden zowel de aankoop voor de bouw van gebouwen als 
die voor wegenbouwkundige werken gerekend, voor zover men beide transacties kan onderscheiden.  
 
(iii) Code 72 -Nieuwbouw van gebouwen 
 
Het betreft vooral burgerlijke dienstgebouwen en scholen. Daartoe behoren ook andere burgerlijke 
gebouwen die worden opgetrokken door de overheid, zoals laboratoria, musea en dienstwoningen. Tot 
de nieuwbouw worden ook de eventueel noodzakelijke sloopwerken gerekend.  
 
Alles wat een integrerend onderdeel vormt van gebouwen, met name centrale verwarming, sanitaire 
voorzieningen, liften, klimaatregeling, enz., wordt opgenomen in de post nieuwbouw van gebouwen.  
 
De grote werken aan bestaande gebouwen, die hun waarde doen stijgen, alsook de grote 
onderhoudswerken worden eveneens beschouwd als investeringen. Code 72.1 wordt gehanteerd 
wanneer de werken worden uitgevoerd door andere sectoren dan de overheidssector; code 72.2 wordt 
gebruikt wanneer de werken worden verricht door de overheid zelf, met eigen personeel en eigen 
materieel, en code 72.3 wanneer de werken worden uitgevoerd door andere overheidsdiensten. 
 
Het herstel van oorlogsschade of schade als gevolg van rampen wordt tot de nieuwbouw gerkend. 
 
(iv) Code 73 - Uitvoering van wegen- en waterbouwkundige werken 
 
Deze groep omvat de aanleg van wegen, straten, havens, kanalen, waterkeringen, 
waterzuiveringsinstallaties, andere waterbeheersingswerken, grondverbeteringen en alle constructies 
en technische installaties die bij de aanleg worden geplaatst, zoals bruggen, tunnels, viaducten, 
stuwen, sluizen, wegverlichtingen en groenvoorzieningen. Tot groep 73 behoren ook de eventueel 
noodzakelijke sloopwerkzaamheden en de uitgaven voor herstel van oorlogs- en rampschade.  
 
Die investeringen worden onderscheiden van reparatie en onderhoud (cf. 3.18). 
 
Groep 73 omvat zowel de werken uitgevoerd in eigen beheer als die uitgevoerd door derden (andere 
overheden en andere sectoren). 
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73.1 Wegenbouwkundige werken 

Hiertoe behoren de landwegen (van autosnelwegen tot fietspaden) alsook de bouwkundige 
bouwwerken, viaducten, tunnels, bruggen, rioleringen en diverse mechanische en 
elektrotechnische uitrusting, alsook groenvoorzieningen. Ook parkeerterreinen worden tot 
73.1 gerekend, voor zover ze niet door een bedrijf worden geëxploiteerd. 

73.2 Waterbouwkundige werken 

Het betreft de aanleg van havens, kanalen, vaarwaters, voorzieningen voor ponten en veren, 
dijken en andere waterkeringen, alsook de bouw van waterzuiveringsinstallaties en de 
verbeteringen  van natuurlijke waterwegen (bijvoorbeeld kanaliseringen). 

Bijkomende werken zoals groenvoorzieningen en de mechanische en elektrotechnische 
uitrusting, voor zover de laatstgenoemde niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd 
(bijvoorbeeld kranen), worden eveneens onder dit codenummer geboekt. 

73.3 Pijpleidingen 

Dit codenummer omvat tevens de erbij horende technische installaties en de 
groenvoorzieningen. 

73.4 Overige werken 

Die omvatten onder meer de voorbereidingen en het egaliseren van de gronden voor het 
begin van de bouwwerken en het uitvoeren van grondverbeteringswerken (herverkaveling, 
drainage, enz.) voor het bouwen en de aanleg van sportterreinen. De sloopwerken voor de 
onder 73.1 tot en met 73.4 genoemde werken moeten eveneens onder die code worden 
opgenomen. 

 

(v) Code 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, inclusief immateriële activa 
 
De aankopen van uitrustingsgoederen waarvan de normale levensduur meer dan 1 jaar bedraagt en 
waarvan de prijs hoger is dan 500 euro (tegen de prijzen 1995) per artikel (of waarvan de totale prijs 
hoger is dan dit plafond bij aankoop van grote hoeveelheden), worden eveneens beschouwd als 
investeringen of desinvesteringen. 

74.1 Aankoop van vervoermaterieel 

74.2 Aankoop van overig materieel 

74.3 Kosten opgetekend bij de aan- en verkoop van terreinen en gebouwen 

Hier worden de kosten geboekt die verband houden met de eigendomsoverdracht, zoals 
notariskosten, belastingen en andere rechten en honoraria van experts. 

74.4 Aankoop van patenten, octrooien en andere immateriële activa 

74.5 Aankoop van kostbaarheden 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

358.

74.6 In cultuur gebrachte activa (planten en dieren) 

74.9 Transacties in eigen beheer 

 
(vi) Code 76 -Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland 
 
Code 76 betreft de verkoop, door de overheid, van gronden en gebouwen in België (cf. Code 71). 
 
(vii) Code 77 -Verkoop van overige investeringsgoederen waaronder immateriële activa 
 
De verkochte investeringsgoederen van code 77 stemmen overeen met de in code 74 geboekte 
aangekochte investeringsgoederen. 
 
5.10.2.3.2.  Lagere overheid en sociale zekerheid 
 
De investeringen van de lagere overheid (S.1313) worden geraamd aan de hand van gegevens uit de 
jaarlijkse studie "De financiën van de lokale overheden" van het Gemeentekrediet van België (thans 
DEXIA Bank). Die raming berust op de bedragen van de middelen die de financiële instellingen aan 
de lokale overheden lenen voor investeringen, op de investeringsbijdragen van de "subsidiërende 
autoriteiten" en op de modaliteiten voor de financiering van investeringen waardoor rekening kan 
worden gehouden met autofinanciering. 
 
De investeringen van de wettelijke-socialeverzekeringsinstellingen worden geraamd op basis van de 
gegevens van de FOD Sociale Zekerheid. 
 
5.10.2.3.3.  De berekening van het saldo van de aan- en verkopen van materiële vaste activa (P.511) 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro's)   

Federale overheid (S.1311)   

Code 72  243,1 

Code 73 + 4,5 

Code 74 exclusief immateriële activa (74.4) en kostbaarheden (74.5) + 220,5 

Code 76 exclusief terreinen (76.1) - 118,9 

Code 77 - 0,7 

Afwijking inzake perimeter ten opzichte van de federale overheid + -80,3 

Subtotaal = 268,2 
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Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Code 70  36,0 

Code 71  + 57,9 

Code 72 + 112,7 

Code 73 + 826,2 

Code 74 exclusief immateriële activa (74.4) en kostbaarheden (74.5) + 115,5 

Investeringen van het vrij onderwijs + 251,0 

Code 76 - 53,0 

Code 77 - 14,4 

RTBF-VRT-BRF + 25,9 

AQUAFIN + 237,4 

DE Lijn-STIB-TEC + 201,2 

Andere verschillen inzake ten opzichte van de Gemeenschappen en Gewesten  + 134,0 

Subtotaal = 1 930,4 

Lagere overheid (S.1313)   

Investeringen  2 013,0 

Subtotaal = 2 013,0 

Wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314)   

Investeringen  73,6 

Subtotaal = 73,6 

Totaal S.13 = 4 285,2 

 
 

5.10.2.4.  Huishoudens (S.14) 
 
5.10.2.4.1. Investeringen in materiële vaste activa van zelfstandigen 
 
Uit de aard van de sector S.14 volgt dat hier enkel eenheden van de categorieën A2 en B3 kunnen toe 
behoren. Beide categorieën worden bovendien op eenzelfde manier behandeld voor wat betreft de 
raming van de investeringen. Aangezien er een groot aantal eenheden is binnen S.14 dat niet BTW-
plichtig is, is het nuttig om voor dit criterium een onderscheid te maken. 
 
Voor BTW-plichtige eenheden wordt dezelfde methodologie gevolgd als degene die gebruikt wordt in 
de categorie B3 binnen de sector S.11. 
 
Voor de niet BTW-plichtige ondernemingen wordt een raming van de investeringen op basis van de 
structuurenquête gemaakt. Van alle niet BTW-plichtige aangevers binnen een bepaalde bedrijfstak 
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wordt de proportie investeringen op productie berekend. Die proportie wordt dan toegepast op de 
totale productie van de niet BTW-plichtigen in die bedrijfstak. Op die wijze bekomt men een raming 
van de investeringen voor de gehele bedrijfstak. 
 

Bruto-investeringen voor de sector S.14 (excl. woongebouwen) (miljoenen EUR, 2003) 

BTW-plichtige eenheden, waarvan 1 642,1 

♦ Totaal A2 + 2,4 

♦ Totaal B3 + 1 639,7 

Niet-BTW-plichtige eenheden + 343,9 
Totaal = 1 986,0 

 
 
5.10.2.4.2. Investeringen in woongebouwen 
 
5.10.2.4.2.1. Raming van de bruto-investeringen in woongebouwen: werkkader en onderverdelingen 
 
De bruto-investeringen in woongebouwen bestaan uit de bouw van woongebouwen, de constructie van 
sociale woongebouwen, de overeenkomstige verbouwingen, de huisvesting in niet-woongebouwen en 
de registratierechten. 
 
De woongebouwen verwijzen naar het SUT-product 45B01: bouw van één en tweegezinswoningen, 
meergezinswoningen. 
 
De gehanteerde methode heeft tot doel te voldoen aan de aanbevelingen van de taskforce Bouw van 
het BNP-comité, dat aanraadt voor elk jaar een onderscheid te maken tussen de bouwtypes, de kosten 
voor elk type en de gemiddelde bouwduur per type. De taskforce beveelt ook aan de statistiek 
betreffende de bouwvergunningen te gebruiken, die onder meer het bouwtype, de aanvangs- en de 
einddatum van de werkzaamheden bevat, en zich tevens te baseren op de werkelijk gebruikte 
vergunningen. 
 
5.10.2.4.2.2. Nieuwbouw van woongebouwen 
 
De investeringen in nieuwe woongebouwen worden, wat de hoeveelheid betreft, geraamd aan de hand 
van de maandelijkse statistiek van de werkelijk begonnen woningen (werkelijk gebruikte 
bouwvergunningen) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en, wat 
de prijs betreft, met behulp van een prijsindex van de gemiddelde output die afgeleid is uit de enquête 
van de Bank bij de algemene bouwaannemers die het Charter van de algemene bouwaannemers 
onderschreven hebben (cf. 11.1.14, 11.1.15 en 11.1.16). Die index valt immers onder de 
aanbevelingen van de taskforce Bouw van Eurostat om: 
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-  een verband te leggen tussen toegekende en gebruikte bouwvergunningen, waarvoor de statistiek 
van de in aanbouw genomen woningen nuttig is; 

-  een gemiddelde bouwduur te ramen, waarvoor de hierna besproken enquête bij algemene 
bouwaannemers dienstig is. 

 
De statistiek van de bouwvergunningen van de ADSEI heeft betrekking op zowel eengezins- als 
meergezinswoningen. 
 
Daarnaast valt op te merken dat de statistieken van de ADSEI betreffende de bouw van 
woongebouwen en niet-woongebouwen en de verbouwingen van dergelijke gebouwen zowel slaan op 
de aangevatte bouw- of verbouwingswerken als op de vergunningen. We maken echter enkel gebruik 
van de werkelijk begonnen werkzaamheden. 
 
Om de overgang te maken van de statistiek van de begonnen woningen naar die van de voltooide 
woningen, worden de betalingen gespreid over een gemiddelde bouwduur. Zowel de spreiding van de 
betalingen als de gemiddelde bouwduur voor de nieuwe woningen wordt geraamd aan de hand van de 
specifieke enquête bij de algemene bouwaannemers die het Charter van de algemene bouwaannemers 
onderschreven hebben. Deze aannemers verstrekken gegevens over de bouwduur van respectievelijk 
eengezins- en meergezinswoningen. Wij hanteren daarvan een gemiddelde dat wordt gewogen op 
grond van het aantal gebouwen van elk type, zoals de taskforce Bouw van het BNP-Comité 
aanbeveelt. 
 
Die nieuwe enquête bij algemene bouwaannemers leidt tot een duidelijke verbetering van de 
resultaten, die beter overeenstemmen met de werkelijkheid dan de gegevens van de nationale 
rekeningen tot 1995, namelijk een vermoedelijke bouwduur en vaste percentages van de prijs van het 
gebouw die bij elke maand van de bouw worden gestort.  
 
De nieuwe gegevens inzake de bouwduur, de spreiding van de betalingen en de prijs worden gebruikt 
vanaf 1996, toen de eerste enquête plaatsvond. Die prijsindex voor de nieuwbouw is afgeleid uit het 
gewogen gemiddelde van de totale prijzen van ieder type huisvesting volgens het aantal 
woongebouwen van elk type. Aangezien Eurostat aanraadt een onderscheid te maken tussen de 
verschillende types van huisvesting, verschaft de enquête resultaten naar type van woongebouw. 
 
De enquête bij algemene bouwaannemers heeft betrekking op ruim honderd aannemers. Ze wordt 
sinds 1996 om de twee jaar gehouden met behulp van een beknopte vragenlijst, teneinde de 
administratieve druk op de ondernemingen zo veel mogelijk te beperken. De tot in 1995 gehanteerde 
index van de inputprijzen (kostprijsindex) wordt gebruikt om de uit de enquête afgeleide outputindex, 
die betrekking heeft op twee jaar, uit te splitsen per jaar. De inputindex omvat een arbeidskostenindex 
en prijsindexen van de industriële producten die verband houden met het bouwproces. 
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De spreiding van de betalingen geeft het deel aan van de totale prijs van het gebouw dat bij elke 
maand van de bouw wordt betaald. Het feit dat de spreiding van de betalingen in aanmerking wordt 
genomen, betekent dat, voor een gegeven maand, het aantal woongebouwen slechts een deel van de 
vanaf die maand in aanbouw genomen woningen omvat; daaraan wordt een deel van de tijdens de 
voorafgaande maanden begonnen woningen toegevoegd. Rekening houdend met de raming van een 
bepaalde gemiddelde bouwduur, stemmen de voorafgaande maanden, waarvan men een deel neemt, 
ten hoogste overeen met het aantal maanden van de afgeronde gemiddelde bouwduur. 
 

5.10.2.4.2.3. De verbouwingen (inclusief sociale woningen) 
 
De verbouwingen worden, wat de verbouwing van nieuwe woningen betreft, geraamd aan de hand van 
de desbetreffende statistieken van de ADSEI en, wat de verbouwing van sociale woningen betreft, aan 
de hand van gegevens die afkomstig zijn uit de beheersverslagen van de 
socialehuisvestingsmaatschappijen.  
 
Meer bepaald worden de verbouwingen van woongebouwen, op basis van gegevens van de ADSEI, 
geraamd in termen van hoeveelheid (statistiek van de verbouwingen van woongebouwen) en in termen 
van een gemiddelde prijs in verhouding tot de prijs van nieuwe woongebouwen. 
 
5.10.2.4.2.4. Bouw van sociale woningen 
 
De sociale woningen worden, in termen van prijs, geraamd met dezelfde index als die van de gewone 
nieuwe woongebouwen en, in termen van volume, aan de hand van de resultaten van de 
beheersverslagen van de Brusselse, Waalse en Vlaamse huisvestingsmaatschappijen, en dit direct in 
waarde. 
 

5.10.2.4.2.5. Huisvesting in niet-woongebouwen 
 
Ten slotte wordt de huisvesting in niet-woongebouwen geraamd op basis van de hoeveelheden 
opgenomen in de statistiek van de begonnen niet-woongebouwen, zoals die door de Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie worden berekend. De raming van de huisvesting in niet-
woongebouwen ontleent aan de huisvesting in woongebouwen haar prijsindex alsook de gegevens 
inzake de spreiding van de betalingen en de gemiddelde bouwduur, die de overgang van in aanbouw 
genomen woongelegenheden naar voltooide woongelegenheden mogelijk maakt. De methode om de 
overgang van de statistiek van de huisvesting in begonnen niet-woongebouwen naar die van de 
huisvesting in voltooide woongebouwen te berekenen, is volledig gelijk aan de hierboven besproken 
berekeningsmethode voor huisvesting in woongebouwen. 
 
De bruto-investeringen in woongebouwen bestaan uit de constructie van woongebouwen, de 
constructie van sociale woongebouwen, de verbouwingen van woongebouwen en sociale 
woongebouwen, en de huisvesting in niet-woongebouwen.  
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Bruto-investeringen in woongebouwen (miljoenen euro's, 2003)

Constructie woongebouwen + 8 038,7 

Verbouwingen woongebouwen + 2 061,2 

Constructie sociale woongebouwen + 159,6 

Verbouwingen sociale woongebouwen + 249,2 

Andere + 56,7 

Verzekeringsmaatschappijen + 43,0 

Totale investeringen in woongebouwen = 10 608,4 
Registratierechten + 2 219,3 

Totaal = 12 827,7 

 
 
Die investeringen worden voornamelijk verricht door de huishoudens (S.14). In de sector S.11 wordt 
het deel van de investeringen in woongebouwen opgenomen dat de sociale 
huisvestingsmaatschappijen realiseren in huurwoningen (cf. punt 5.10.2.1.6). Een gering deel van de 
investeringen in woongebouwen komt voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen, die door een 
Europese richtlijn worden verplicht een minimumbedrag te investeren in woningen. 
 

Investeringen in woongebouwen, uitgesplitst naar sector (miljoenen euro’s, 2003) 

S.14 12 408,5 

S.11 376,2 

S.125 43,0 

Totaal 12 827,7 

 
 
5.10.2.4.3. Raming verkopen van gebruikte materiële vaste activa in S.14 
 
Op dit ogenblik bestaat er voor de sector S.14 onvoldoende basisinformatie om een accurate raming te 
maken van de verkopen van gebruikte vaste activa. Om een overschatting van de bruto-investeringen 
in vaste activa te vermijden, wordt verondersteld dat de economische eenheden jaarlijks een bedrag 
aan gebruikte vaste activa verkopen ter waarde van circa drie procent van hun aanschaffingen van 
vaste activa.  
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De aan- en verkopen van materiële vaste activa voor de sector S.14 geven derhalve het volgende saldo: 
 

Saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa van de sector S.14 (miljoenen euro's, 2003) 

Aankopen door zelfstandigen  1 986,0 

Verkopen door zelfstandigen - 49,8 

Investeringen in woongebouwen + 12 408,5 

P.511 = 14 344,7 

 

5.10.2.5.  IZW's ten behoeve van huishoudens (S.15) 
 
De raming van de investeringen van de sector S.15 berust hoofdzakelijk op de structuurenquête bij de 

VZW’s. 

 

Saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa van de sector S.15 (miljoenen euro's, 2003) 

Aankopen   138,9 

Verkopen  - 4,8 

P.511 = 134,1 
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5.11.  SALDO AAN- EN VERKOPEN VAN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (P.512) 

 
De investeringen in immateriële vaste activa omvatten de investeringen in software en in originelen. In 
de hierna volgende punten beschrijven we derhalve de methoden om de investeringen in software en in 
originelen te ramen. Een derde punt handelt over de uitsplitsing naar subsector van de investeringen in 
immateriële vaste activa van de sector S.13. 
 
In de onderstaande tabel wordt het saldo van de aan- en verkopen van immateriële vaste activa per 
sector weergegeven. 
 

Saldo aan- en verkopen van immateriële vaste activa (in miljoenen euro’s, 2003) 

S.11 2 433,3 

S.12 511,6 

S.13 262,0 

S.14 75,6 

S.15 23,5 

P.512 3 306,0 

 
 
5.11.1.  Software 
 
De raming van de bruto-investeringen in software bestaat uit twee delen : de aangekochte software en 
de zelfgeproduceerde software. In dat verband werd rekening gehouden met de aanbevelingen die 
Eurostat heeft geformuleerd in het kader van de "Task Force Software Measurement". Ze hadden 
vooral betrekking op de zelfgeproduceerde software. De aangebrachte veranderingen zijn vooral de 
inachtneming van het intermediair verbruik, het verbruik van vaste activa en het exploitatieoverschot 
naast de beloning van werknemers, de raming van de zelfgeproduceerde software voor de 
computerindustrie en de aanpassing van het geschatte percentage van de tijd die de informatici 
besteden aan programmatie (50 pct. in plaats van 60 pct.). 

5.11.1.1. Aangekochte software 
 
De raming van de aangekochte software berust op de gegevens uit de structuurenquête (ESO). De 
verkregen informatie betreft de aankopen van software die enerzijds als intermediair verbruik en 
anderzijds als investeringen geboekt zijn.  
 
De ESO-gegevens betreffende aankopen van software die als intermediair verbruik geboekt zijn, 
worden geëxtrapoleerd naar de ondernemingen als geheel op basis van de omzet. 
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Voor de als investeringen geboekte aankopen van software worden de ESO-gegevens aan de 
bedrijfsinvesteringen toegevoegd. 
 

5.11.1.2. Zelfgeproduceerde software 
 
Om de productie van software in eigen beheer te ramen, kunnen geen bestaande administratieve 
gegevens worden gebruikt. Overeenkomstig de aanbevelingen van de taskforce gaan wij uit van de 
veronderstelling dat dit soort investeringen gelijk is aan de som van de aan die activiteit verbonden 
kosten. De in aanmerking genomen kosten zijn de bezoldiging van de informatici, het intermediair 
verbruik, het verbruik van vaste activa en het exploitatieoverschot (door gebruik te maken van een 
mark-up). 
 
De bezoldiging van de informatici wordt berekend op grond van twee gegevens. Enerzijds is bekend 
hoeveel informatici in een welbepaalde bedrijfstak werken (NACE 2-digits niveau) op basis van de 
Enquête naar de arbeidskrachten die de ADSEI houdt, en anderzijds is het gemiddelde loon van de 
informatici in een aantal bedrijfstakken bekend via een onderzoek van de KUL (Katholieke 
Universiteit Leuven). De bezoldiging van de informatici wordt dus verkregen door het aantal 
informatici in elke bedrijfstak te vermenigvuldigen met het gemiddelde loon van een informaticus in 
de beschouwde bedrijfstak. Vervolgens wordt op het verkregen bedrag een coëfficiënt van 50 pct. 
toegepast om rekening te houden met de tijd die deze informatici spenderen aan de ontwikkeling van 
software.  
 
Met betrekking tot de niet-werkgelegenheidsgebonden inputs wordt verondersteld dat het intermediair 
verbruik in verband met de productie van software in eigen beheer 33 pct. van de lonen uitmaakt. Die 
veronderstelling berust op de kostenstructuur van de overheid, die wordt gekenmerkt door een zeer 
arbeidsintensieve activiteit, net als de ontwikkeling van software. Op de verkregen resultaten wordt 
vervolgens een mark-up van 7 pct. toegepast om rekening te houden met het bruto-
exploitatieoverschot (dat is het verbruik van vaste activa plus het netto-exploitatieoverschot). Dit 
overschot wordt bepaald op basis van de kostenstructuur van de bedrijfstak 72A1. 
 
Voor de computerindustrie (bedrijfstak 72A1) kan men niet zo maar de coëfficiënt gebruiken waarmee 
de tijd wordt geraamd die de informatici aan de ontwikkeling van software spenderen, omdat een deel 
van de door het informaticapersoneel ontwikkelde software bestemd is voor de verkoop. Het is dus 
nodig enkel rekening te houden met, enerzijds, de tijd die wordt besteed aan de ontwikkeling van de 
originele software (waarvan vervolgens kopieën worden verkocht) en, anderzijds, de tijd die gaat naar 
de ontwikkeling van alleen door de onderneming zelf gebruikte software. Op basis van de btw-omzet 
en van de gegevens uit de bijlage over de omzet in de structuurenquête (vak OC) voor deze bedrijfstak 
wordt verondersteld dat 15 pct. van de informatici van de bedrijfstak 72A1 zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van originelen. Er wordt immers van uitgegaan dat enkel de informatici van de branche 
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"Realisatie van programma’s" (NACE 72.2) actief kunnen zijn in de ontwikkeling van originelen 
(deze maakt volgens de btw-gegevens 40 pct. van de omzet van de computerindustrie uit) en in deze 
branche wordt bijna 40 pct. van de omzet gerealiseerd in de ontwikkeling van software (product 72.2). 
Derhalve wordt een ratio van 15 pct. gehanteerd om het aandeel te ramen van het informaticapersoneel 
dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van software. 
 

Bruto-investeringen in software (miljoenen euro’s, 2003)

Zelfgeproduceerde software + 2 048,3 

Aangekochte software die als intermediair verbruik geboekt is + 523,8 

Aangekochte software die als investering geboekt is + 476,6 
Totaal = 3 048,7 

 
 
5.11.2.  Originelen op het gebied van woord, beeld en geluid 
 
Zoals aanbevolen door de "Task Force on Entertainment, Literary and Artistic Originals", omvat de 
raming van de bruto-investeringen in originelen literaire en muzikale werken alsook de productie van 
films en sommige radio- en televisieprogramma’s die gelijk te stellen zijn met voorraden. De 
productie van films omvat de productie van cinematografische films en televisiefilms. Voor de radio- 
en televisieprogramma’s gaat het om programma’s die later kunnen worden heruitgezonden en dus een 
langere levensduur hebben107. 
 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de taskforce werden twee ramingsmethoden gehanteerd 
naargelang aan die originelen al dan niet stromen van auteursrechten verbonden zijn die worden 
beheerd door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten. 
 
Wanneer de door een werk gegenereerde auteursrechten en naburige rechten voornamelijk worden 
verzameld via de beheersvennootschappen, wordt de productie van originelen geraamd aan de hand 
van de rechten die alle Belgische beheersvennootschappen samen aan de Belgische rechthebbenden 
betalen108. Dat is het geval voor de uitgeverijen van kranten (NACE 22.12), de uitgeverijen van 
tijdschriften (NACE 22.13), de uitgeverijen van geluidsopnamen (NACE 22.14) en de kunstenaars met 
uitzondering van schrijvers (NACE 92.31). 
 
Wanneer de auteursrechten of naburige rechten niet of slechts gedeeltelijk worden beheerd door een 
beheersvennootschap, wordt de productie van originelen geraamd aan de hand van de creatiekosten 
vermeerderd met een netto-exploitatieoverschot. De creatiekosten omvatten de beloning van 
werknemers, het intermediair verbruik en het verbruik van vaste activa. De bedrijfstakken waarvoor 
een kostenmethode wordt gebruikt, zijn de uitgeverijen van boeken (NACE 22.11), de productie van 

                                                      
107 Documentaires, toneelstukken, bepaalde muziekprogramma’s, enz. 
108  Informatie die door de Controledienst voor de beheersvennootschappen van de FOD Economie werd verzameld bij de 

vennootschappen voor het beheer van auteursrechten. 
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films (NACE 92.111 en 92.112), radio en televisie (NACE 92.20) en de schrijvers van boeken 
(NACE 92.31). 
 
 

Bruto-investeringen in originelen (miljoenen euro's, 2003)

22A1_S.11 + 72,4 

92A1_S.11 + 105,5 

92A3_S.13 + 3,8 

92B1_S.14 + 75,6 
Totaal = 257,3 

 
 
5.11.3.  Aan- en verkopen van immateriële vaste activa voor de sector S.13 
 
Voor een beschrijving van de berekeningsmethode betreffende de investeringen met eigen middelen 
wordt verwezen naar het deel over de productie voor eigen finaal gebruik van software en originelen 
(cf. 5.11.1.2 en 5.11.2). 
 
 

Gegevens 2003 (miljoenen euro’s)   

Federale overheid (S.1311)   

Code 74.4  0.6 

Investeringen met eigen middelen + 170,6 

Subtotaal = 171,2 

Gemeenschappen en gewesten (S.1312)   

Investeringen met eigen middelen  77,6 

Subtotaal = 77,6 

Lokale overheid (S.1313)   

Investeringen met eigen middelen  0,0 

Subtotaal = 0,0 

Wettelijke sociale verzekering (S.1314)   

Investeringen met eigen middelen  13,2 

Subtotaal = 13,2 

Totaal S.13 = 262,0 
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5.12.  TOEVOEGINGEN AAN DE WAARDE VAN NIET-GEPRODUCEERDE NIET-FINANCIËLE 
ACTIVA (P.513) 

 
Voor dit gedeelte van de bruto-investeringen in vaste activa cf. 5.10. Die elementen zijn immers in de 
aanschaffingsprijs van de materiële vaste activa begrepen en kunnen niet worden afgezonderd. 
 
 

5.13.  VOORRAADWIJZIGINGEN (P.52) 

 
De voorraadwijzigingen spelen een rol bij de raming van het bbp zowel in de productiebenadering 
(raming van de toegevoegde waarde) als in de bestedingsoptiek. 
 
5.13.1.  Behandeling van de voorraadwijzigingen bij de raming van de productie en het 
intermediair verbruik 
 

5.13.1.1. Beschikbare informatie in de jaarrekeningen 
 
Ondernemingen met een volledig schema vermelden zowel wijzigingen in de geproduceerde 
voorraden als wijzigingen in de aangekochte voorraden in de resultatenrekening. 
 
Ondernemingen met een verkort schema vermelden geen voorraadwijzigingen in hun 
resultatenrekening. Enkel de boekwaarde van de voorraden per einde boekjaar is bekend. De 
voorraadwijzigingen bij vennootschappen met een verkort schema worden afgeleid door de 
boekwaarde van de voorraden op het einde van jaar N (vermeld in de balans van de jaarrekening N) te 
verminderen met de boekwaarde van de voorraden op het einde van jaar N-1. 
 
Sommering van de voorraadwijzigingen van de ondernemingen met volledig en verkort schema, levert 
de totale boekhoudkundige voorraadwijzigingen op van de niet-financiële vennootschappen.  
 
De geproduceerde voorraden (goederen in bewerking, gereed product, bestellingen in uitvoering) 
worden geboekt op rekening 71 van het wettelijke rekeningenstelsel (toename +, afname -) en maken 
deel uit van de totale productie. Wanneer deze goederen in een latere periode worden verkocht wordt 
een voorraadafname geboekt (71: -); op het moment van de verkoop wordt er in dit geval geen 
productie gerealiseerd vermits de omzet (70: +) gecompenseerd wordt door een afname van de 
voorraden (71: -). De goederen in bewerking en het gereed product worden gewaardeerd aan kostprijs 
(vervaardigingsprijs). De bestellingen in uitvoering kunnen een deel toegerekende winst bevatten. 
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De aangekochte goederen (grond- en hulpstoffen en handelsgoederen) die in voorraad worden 
opgenomen of uit de voorraad worden geleverd, worden geboekt in rekening 609 (toename: -, afname 
+). De gedurende de periode gestockeerde grondstoffen komen in mindering van de aankopen bij de 
berekening van het intermediair verbruik; indien in een vorige periode aangekochte grondstoffen 
verbruikt worden in het productieproces worden de aankopen van de periode met deze 
voorraadwijziging opgehoogd om het intermediair verbruik te bekomen. 
 
De voorraadwijzigingen van handelsgoederen worden in rekening gebracht bij de raming van de 
productie (handelsmarges) en de toegevoegde waarde in de handel. 
 

5.13.1.2. Raming van waarderingsverschillen op voorraden 
 
Teneinde de voorraadwijzigingen gewaardeerd volgens de nationale rekeningen (P.52) te bekomen, 
worden de boekhoudkundige voorraadwijzigingen gecorrigeerd voor waarderingsverschillen, ttz. niet-
fysieke voorraadwijzigingen te wijten aan prijsschommelingen van de goederen in voorraad tussen het 
tijdstip waarop ze in voorraad werden genomen en hun opname in het productieproces (verkoop).  
 
 
De correctie voor waarderingsverschillen, enkel berekend voor de ondernemingen met een 

jaarrekening, wordt hierna omstandiger uitgelegd onder meer met een fictief cijfervoorbeeld. 

 

De boekhoudwetgeving in België laat verschillende systemen van voorraadwaardering [LIFO (Last In 

First Out), FIFO (First In First Out), gemiddelde prijzen, individuele prijzen) toe. Afhankelijk van de 

gekozen methode zal, wanneer de prijzen van de aangekochte goederen schommelen, de waarde van 

de eindvoorraad verschillen en dus ook het bedrag van de voorraadwijzigingen, de brutomarge 

(toegevoegde waarde) en de winst.  

 

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een fictief voorbeeld. Een onderneming beschikt op 

31/12/2001 over een voorraad aangekochte goederen (grondstoffen of handelsgoederen) van 

500 eenheden gewaardeerd aan EUR 1/eenheid. In 2002 en 2003 worden iedere maand 500 eenheden 

aangekocht en verwerkt (grondstoffen) of doorverkocht (handelsgoederen). Dit betekent dat de fysieke 

voorraadwijzigingen gelijk zijn aan nul in 2002 en 2003. De prijzen van de aangekochte goederen 

stijgen met 12 pct. in 2002 en dalen met 2 pct. in 2003:  

 

Tijdstip Prijsindex voorraden 
31/12/2001 100 
31/12/2002 112 
31/12/2003 109,8 
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De waarde van de eindvoorraad bij LIFO- en FIFO-waardering, de twee meest gebruikte vormen van 

voorraadwaardering, is de volgende: 

 
Voorraad (in EUR) per FIFO LIFO 

31/12/2001 500 500 
31/12/2002 560 500 
31/12/2003 549 500 

 
 
Bij FIFO-waardering wordt eerst de waarde van de beginvoorraad verrekend in de kostprijs van de 

verkochte goederen en nadien de aankopen van januari tot november. De 500 eenheden aangekocht in 

december 2002 worden opgenomen in de eindvoorraad per 31/12/2002 tegen EUR 560 

(= 500 eenheden * EUR 1,12/eenheid). 

 
Het daaropvolgende jaar wordt eerst deze beginvoorraad verrekend (EUR 560) en nadien de aankopen 

van januari tot november. De aankopen van december 2003 verschijnen op de balans per 31/12/2003 

tegen EUR 549 (=500 eenheden * EUR 1,098/eenheid). 

 
Bij een LIFO-waardering worden eerst de aankopen van december verrekend in de kostprijs van de 

verkochte goederen en nadien deze van november tot januari. De 500 eenheden goederen in voorraad 

blijven m.a.w. gewaardeerd aan EUR 1/eenheid of EUR 500 (waarde per 31/12/2001).  

 
De effecten van FIFO en LIFO op de balans en de resultatenrekening van de onderneming zijn in 

onderstaande tabellen opgenomen109: 

 
Balans             
  2001 2002 2002 2003 2003
      FIFO LIFO FIFO LIFO
Activa Voorraad 500 560 500 549 500
  Bank 200 1 800 1 800 3 500 3 500
Passiva Kapitaal 700 700 700 700 700
 Reserves 0 1 660 1 600 3 349 3 300

 

Resultatenrekening           
  2002 2002 2003 2003
    FIFO LIFO FIFO LIFO
Omzet (A) 8 000 8 000 8.300 8 300
Aankopen (B) 6 400 6 400 6.600 6 600
Voorraadwijzigingen (C) -60 0 11 0
(Toename -, afname +)      
Kostprijs verkochte goederen (D) 6 340 6 400 6.611 6 600
Brutomarge (A) - (D) 1 660 1 600 1.689 1 700

 

                                                      
109  We veronderstellen dat alle aankopen en verkopen ook effectief worden betaald, dat de winst wordt gereserveerd en dat 

volgende posten, die ook de toegevoegde waarde mee kunnen beïnvloeden, gelijk zijn aan nul: voorraadwijzigingen van 
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Hieruit blijkt dat, in dit voorbeeld, enkel wanneer LIFO wordt gewaardeerd de voorraadwijzigingen 

gelijk zijn aan 0 wat overeenstemt met de fysische realiteit. 

 

Een FIFO-waardering geeft aanleiding tot de registratie van een voorraadstijging in 2002 en een 

voorraaddaling in 2003. Het is duidelijk dat hier enkel prijseffecten spelen omdat de voorraad van eind 

2001 in feite geherwaardeerd wordt aan prijzen van resp. december 2002 en december 2003. 

 

De toegevoegde waarde (brutomarge) zoals deze kan worden afgeleid uit de jaarrekeningen wordt 

beïnvloed door het bedrag van de voorraadwijzigingen: in 2002 (stijgende prijzen) ligt de toegevoegde 

waarde resulterend uit een FIFO-waardering van de voorraden hoger dan bij LIFO-waardering, in 

2003 (dalende prijzen) is het omgekeerde waar.  

 

Hierdoor is het verloop van de toegevoegde waarde (brutomarge) in 2003 t.o.v. 2002 ook sterk 

verschillend in de twee systemen: 

 

Impact op de toegevoegde waarde  2002 2003 2002-2003 
FIFO 1 660 1 689 29 
LIFO 1 600 1 700 100 

 

 

Het niveau en de groei van de toegevoegde waarde zoals deze kan worden afgeleid uit de 

jaarrekeningen is met andere woorden afhankelijk van het gehanteerde voorraadwaarderingssysteem. 

 
In de nationale rekeningen moeten de boekhoudkundige voorraadwijzigingen worden gezuiverd voor 

waarderingsverschillen.  

In bovenstaand voorbeeld levert de LIFO-waardering boekhoudkundig cijfermateriaal op dat in 

overeenstemming is met de nationale rekeningen (en dus zonder correctie kan worden gebruikt). 

 

De voorraadwijzigingen die opduiken bij FIFO-waardering dienen in dit voorbeeld integraal te worden 

beschouwd als waarderingsverschillen. Hiervoor wordt een correctie doorgevoerd. Indien die correctie 

niet zou worden doorgevoerd leveren zowel de productie- als de bestedingsoptiek vertekende cijfers 

op. Voortbouwend op het cijfervoorbeeld voor 2002 wordt onderstaand resultaat bekomen (er wordt 

aangenomen dat de omzet van fabricaten geleverd wordt aan het buitenland en dat de aangekochte 

grondstoffen afkomstig zijn uit het buitenland). 

 

                                                                                                                                                                      
geproduceerde goederen, zelf geproduceerde activa, andere bedrijfsopbrengsten, aankopen van diensten (61) en andere 
bedrijfskosten (64 - 640) 
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      P.1 P.71 P.2 P.52 P.61
FIFO           
 Grondstoffen   6 400 6 340 60   
 Fabricaten 8.000    8 000
           
 Toegevoegde waarde        
   Productie-optiek output - intermediair verbruik = 8 000 - 6 340 = 1 660 
   Bestedingsoptiek voorraad + uitvoer - invoer = 60 + 8 000 - 6 400 = 1 660 
                
LIFO           
 Grondstoffen   6 400 6 400 0   
 Fabricaten 8 000    8 000
           
 Toegevoegde waarde        
   Productie-optiek output - intermediair verbruik = 8 000 - 6 400 = 1 600 
   Bestedingsoptiek voorraad + uitvoer - invoer = 0 + 8 000 - 6 400 = 1 600 
           

 

 

De correctie voor waarderingsverschillen op voorraden gebeurt in de overgangstabel [cor. (w)]. In dit 

voorbeeld (situatie FIFO) dient er een correctie op de boekhoudkundige voorraadwijzigingen te 

gebeuren voor een bedrag van 60 waardoor deze na correctie op 0 vallen (P.52) en de toegevoegde 

waarde met hetzelfde bedrag naar beneden wordt aangepast: 

 

administratieve cijfers         (w)  bedragen na correctie 

70  omzet         8 000    8 000 

A  bedrijfsopbrengsten      8 000    8 000  P.1 

600/8+61 aankopen      6 400    6 400 

609 voorraadwijzigingen     -60   +60  0        P.52 

B verbruik van goederen en diensten  6 340    6 400  P.2 

A-B toegevoegde waarde     1 660  -60  1 600   B.1g 

 
 
5.13.2.  Voorraadwijzigingen als component van de bestedingen 
 
De bedragen van de voorraadwijzigingen die opgenomen worden langs de bestedingszijde in de 
nationale rekeningen stemmen uiteraard niet automatisch overeen met de bedragen die kunnen worden 
afgeleid uit de jaarrekeningen van de ondernemingen omdat productie- en bestedingsoptiek met elkaar 
in overeenstemming dienen te worden gebracht. N.a.v. dit arbitrageproces worden diverse autonoom 
geraamde bestedingscomponenten (P.3, P.51, P.52, ...) gewijzigd. 
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De cijfers i.v.m. de voorraadwijzigingen die kunnen worden afgeleid uit de jaarrekeningen van de 
vennootschappen bedragen 742 mln. EUR: 335 mln. bij de volledige schema's en 407 mln. bij de 
verkorte schema's (boekwaarde). 
 
raming van de voorraadwijzigingen 2003 (S.11)  (mln. euro's) 
     
volledige schema's geproduceerde voorraden -20,2
  aangekochte voorraden 355,4
  totaal  335,2
verkorte schema's boekwaarde eind 2002 14 230,2
  boekwaarde eind 2003 14 637,0
  toename voorraden 406,8
volledig + verkort   742,0
arbitrage 113,7
waarderingsverschillen  34,7
P.52_S.11  publicatie  890,4

 
 
Voor dat jaar werden positieve waarderingsverschillen geraamd ten belope van 35 mln. EUR. Het in 
de rekeningen van dat jaar voor S.11 opgenomen bedrag voor P.52 bedraagt 890 mln. EUR. Het 
verschil tussen dat bedrag en de voor waarderingsverschillen gecorrigeerde cijfers uit de 
jaarrekeningen [113 = 890 - (742+35)] kan worden beschouwd als arbitrage110. 
 
Er worden ook kleine bedragen aan voorraadwijzigingen geraamd voor S.14 en S.13111. Voor de 
ondernemingen-natuurlijke personen gesectoriseerd in S.14 worden enkel in de bedrijfstak landbouw 
voorraadwijzigingen geraamd. Alhoewel er zich ook in de andere bedrijfstakken (verwerkende 
nijverheid, handel, bouw) voorraadwijzigingen voordoen beschikken we over onvoldoende informatie 
om hiervoor betekenisvolle bedragen te ramen. Vermits het hier over gemiddeld zeer kleine 
ondernemingen gaat kunnen de bedragen bovendien niet belangrijk zijn. 
 
In totaal bekomen we volgende bedragen voor 2003: 
 

P.52_S.11 890,4 

P.52_S.14 -99,6 

P.52_S.13 19,5 

P.52_S.1 810,3 

 

                                                      
110  De facto zou dit ook kunnen slaan op voorraadwijzigingen van vennootschappen waarvoor geen jaarrekening 

beschikbaar is. Er wordt verondersteld dat de voorraadwijzigingen voor deze groep van ondernemingen gelijk is aan nul. 
111 Deze kunnen worden afgeleid uit de jaarrekeningen van eenheden gesectoriseerd in S.13. 
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5.14.  SALDO AAN- EN VERKOPEN VAN KOSTBAARHEDEN (P.53) 

 
Voorlopig kunnen hiervoor geen ramingen worden uitgevoerd. Bij een toekomstige raming van deze 
transactiecategorie zullen de betreffende bedragen niet langer worden opgenomen in de consumptieve 
bestedingen en/of de investeringen. Zij hebben m.a.w. geen weerslag op het bbp. 
 
 

5.15.  DE UITVOER VAN GOEDEREN (P.61) 

 
5.15.1.  Bronnen 
 

5.15.1.1.  De betalingsbalans 
 
- Algemene opmerkingen 

 

De NBB maakt gebruik van de gegevens die ingezameld worden door het Belgisch-Luxemburgs 

Wisselinstituut (BLWI). Deze instelling werd in 1944 opgericht om de voorschriften uit te vaardigen 

die voor de toepassing van de deviezencontrole in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 

(BLEU) vereist waren. Aangezien de laatste bepalingen van die reglementering in 1990 geschrapt 

werden, oefent deze Instelling op grond van de wet van 2 januari 1991 nu nog enkel een statistische 

opdracht uit, met name precies het inzamelen en verwerken van de gegevens die benodigd zijn voor 

het opstellen van de betalingsbalans. 

 

Aangezien België en Luxemburg bij verdrag sinds 1921 een economische unie vormen, en de munten 

van beide landen met elkaar zijn geassocieerd, werd tot en met 1994 enkel voor het geheel van de 

BLEU een betalingsbalans opgesteld. Dit hield in dat de cijfers van de betalingsbalans door ramingen 

moesten gecorrigeerd worden voor de Luxemburgse inbreng om de nationale rekeningen voor België 

te kunnen opstellen. 

 

Met ingang van 1 januari 1995 echter worden er voor België en Luxemburg afzonderlijke lopende 

rekeningen opgesteld, zodat deze correctie niet langer nodig is. De reden voor het invoeren van deze 

gescheiden lopende rekeningen was dat deze grootheid één van de variabelen was die in aanmerking 

zou worden genomen bij het beoordelen van de economische toestand van de landen die kandidaat 

waren om tot de EMU toe te treden. 

 

Naar aanleiding hiervan werd begin 1995 een vernieuwd rapporteringssysteem van kracht. Van deze 

gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de methodologie van de betalingsbalans aan te passen 
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aan de in 1993 verschenen vijfde editie van het betalingsbalanshandboek van het Internationaal 

Monetair Fonds (IMF), het zogeheten BPM5, aangevuld met enkele specifieke richtlijnen van 

Eurostat. 

 

Met de invoering van de eurobiljetten en -munten in 2002, is de BLEU volledig opgegaan in een 

grotere monetaire entiteit, de EMU. Het bestaan van het BLWI was overbodig geworden. De taken 

van het BLWI werden in België overgenomen door de NBB. 

 
- Het algemene systeem voor het inventariseren van het buitenlandse betalingsverkeer 

 
De voor de opstelling van de betalingsbalans benodigde gegevens worden door de NBB verzameld via 
een zogeheten gesloten rapporteringssysteem, dat wil zeggen door middel van sluitende opgaven van 
posities, enerzijds, en de transacties die de wijzigingen in deze posities verantwoorden, anderzijds. 
 
De gegevensinzameling is in principe exhaustief en berust op twee pijlers: de financiële instellingen en 
de ondernemingen. 
 
De ingezeten financiële instellingen melden alle transacties die hun externe monetaire positie 
beïnvloeden. Deze laatste grootheid is het verschil tussen hun vorderingen en verplichtingen op 
rekeningen voor ten hoogste één jaar tegenover niet-ingezetenen, zowel in euro als in vreemde 
valuta's. Voor elke transactie afzonderlijk worden een aantal kenmerken meegedeeld die het mogelijk 
moeten maken ze op de juiste manier in de betalingsbalans in te schrijven. 
 
Het systeem van de sluitende opgave waarborgt in principe dat alle transacties die via ingezeten 
kredietinstellingen worden betaald, worden opgetekend. 
 
Ingezeten ondernemingen van hun kant dienen rechtstreeks aan de NBB alle professionele operaties 
mee te delen die worden afgehandeld via niet-ingezeten financiële instellingen, of rechtstreeks − bijv. 
door schuldcompensatie − met niet-ingezeten ondernemingen. Daarbij moeten alle transacties 
gedetailleerd worden gerapporteerd, ongeacht hun omvang. 
 
Al bij al is het rapporteringssysteem dat ten grondslag ligt aan de opstelling van de betalingsbalans 
principieel vrij volledig, aangezien alle kanalen waarlangs transacties met het buitenland worden 
geregeld, in aanmerking worden genomen. 
 
Desalniettemin vertoont het rapporteringssysteem, omdat het gebaseerd is op de gecodeerde 
rapportering van betalingen, enkele lacunes. 
 
Vooreerst is het zo dat transacties ten belope van minder dan 9 000 euro gezamenlijk gerapporteerd 
mogen worden zonder opgave van de aard van de transactie, indien zij via ingezeten financiële 
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instellingen verlopen. Verderop wordt de wijze van verdeling van deze geglobaliseerde betalingen 
toegelicht. 
 
Daarnaast worden een aantal transacties niet opgenomen omdat ze geen aanleiding geven tot financiële 
stromen, zoals bvb. ruilhandel of schuldkwijtschelding. 
 
Vermits deze transacties in principe wel zouden moeten opgenomen worden, dienen deze lacunes 
aangevuld te worden met een beroep op externe bronnen. Het feit dat deze niet steeds voorhanden zijn 
verklaart grotendeels waarom tot op heden nog niet alle methodologische principes van het IMF 
volledig kunnen worden toegepast. 

 
-  De verdeling van de bankbiljetten en van de zogeheten "kleine bedragen" over de 

betalingsbalansrubrieken 
 
a) In biljetten betaalde transacties 
 
Transacties die betaald worden in bankbiljetten ontsnappen aan het rapporteringssysteem en moeten 

dus worden geraamd. 

 

De gegevens waarover men beschikt zijn deze in verband met de stortingen op of afnemingen van niet 

ingezeten rekeningen door niet-ingezetenen en de aanschaffingen en terugzendingen van biljetten door 

de kredietinstellingen, m.a.w. de internationale handel in bankbiljetten tussen Belgische 

kredietinstellingen, enerzijds, en hun buitenlandse correspondenten, anderzijds. 

 

De aldus opgetekende bedragen worden verdeeld over de volgende betalingsbalansrubrieken: 

goederen, toerisme, lonen, intresten, deposito's, effecten, onroerende goederen en diamant. 

 

De verdeelsleutel steunt voornamelijk op het land van uitgifte van de biljetten, het land dat als 

tegenpartij optreedt in de uitwisseling, resultaten van onderzoekingen naar specifiek betaalgedrag in 

bepaalde economische sectoren, dit alles gecombineerd met een seizoenpatroon. 

 

b) Transacties onder de rapporteringsdrempel van 9 000 euro 
 
De ingezetenen moeten de aard van de transactie niet vermelden als het gaat om verrichtingen die 

kleiner zijn dan 9 000 euro. Het totale gerapporteerde bedrag ter zake van die verrichtingen wordt door 

middel van verdeelsleutels opgesplitst over de verschillende rubrieken van de betalingsbalans. 

 

Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op informatie uit het verleden: tot vóór het in werking treden van 

het nieuwe systeem op 1 januari 1995 bestond deze vereenvoudiging in de aangifte immers niet, zodat 

er inlichtingen beschikbaar zijn over de aard van de betalingen die de 9 000 euro niet te boven gingen. 
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Voor intra-BLEU-transacties was dit onmogelijk, aangezien die vroeger niet moesten worden 

meegedeeld. Daarom werd op de door Luxemburg gerapporteerde "kleine transacties" in het intra-

BLEU-verkeer, de Luxemburgse verdeelsleutel voor de operaties met derde landen toegepast. 

Onderzoek wees namelijk uit dat de Luxemburgse sleutel met derde landen voor de intra-BLEU-

verdeling representatiever was dan de Belgische. In de Belgische balans werden diezelfde transacties 

aldus in spiegelbeeld opgetekend. 

 

5.15.1.2. Goederen 
 
5.15.1.2.1. Goederen algemeen 

 

België is één van de zeldzame landen waar twee volledig gescheiden statistische bronnen bestaan 

inzake het goederenverkeer met de rest van de wereld, met name de reeks die afkomstig is uit het 

algemene collectesysteem, enerzijds, en de statistieken van de buitenlandse handel zoals opgesteld 

door het Instituut voor de Nationale Rekeningen, anderzijds.  

 

Het goederenverkeer in de betalingsbalans geeft een globaal overzicht van de waarde van de goederen 

die het voorwerp zijn geweest van een eigendomsoverdracht tussen ingezetenen en niet-ingezetenen en 

plaatst deze waarde in een coherent geheel van reële en financiële transacties met de rest van de 

wereld; de statistieken van de buitenlandse handel geven de waarde van de goederen die de grenzen 

hebben overschreden en maken een gedetailleerde opsplitsing mogelijk volgens land van oorsprong of 

herkomst en bestemming en volgens product. 

 

Hoewel beide cijferreeksen of althans gedeelten ervan met elkaar vergelijkbaar zijn, leidt het 

verschillende uitgangspunt van deze statistieken tot enkele methodologische verschillen die 

afwijkingen tussen de resultaten tot gevolg hebben. De belangrijkste zijn de dekkingsgraad 

(eigendomsoverdracht of grensoverschrijding), chronologische verschuivingen. 

 

Aangezien België, samen met Luxemburg, één van de weinige landen is waar, bij het opmaken van de 

betalingsbalans, géén gebruik gemaakt wordt van de zogeheten "douanestatistieken", dit zijn de 

statistieken van de buitenlandse handel, kan dit op internationaal vlak uiteraard tot asymmetrieën 

leiden: daar waar de uitvoer van land A naar land B per definitie gelijk moet zijn aan de invoer van 

land B uit land A, is dit niet noodzakelijk meer het geval wanneer beide landen zich bedienen van een 

collectesysteem waaraan een afwijkende methodologie ten grondslag ligt. 

 

Als lid van onder meer EU en EMU hebben België en Luxemburg dan ook beslist om, in het licht van 

de verdergaande harmonisatie en in samenspraak met Eurostat en de ECB, met ingang van juni 2001 
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gebruik te maken van de gegevens van de buitenlandse handel voor het opstellen van de 

betalingsbalans, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1995. 

 

Het IMF schrijft voor dat het goederenverkeer op "fob-fob"-basis geëvalueerd moet worden. Met de 

huidige beschikbare gegevens is het in België niet mogelijk om deze aanbevelingen volledig in te 

volgen. 

 

Afhankelijk van de contractuele overeenkomsten tussen de ingezeten exporteurs (importeurs) en hun 

buitenlandse cliënten (leveranciers), wordt het goederenverkeer op het ogenblik op gemengde basis 

geëvalueerd. Aldus kunnen de boekingen, voor zover ze "cif"- of "ex works"-contracten betreffen, een 

verstoring van de zuivere goederencomponent veroorzaken. 

 

Meteen betekent dit ook dat de dienstenrubrieken "Vervoer" en "Verzekeringen" een zelfde, 

tegengestelde, vertekening kunnen vertonen. 

 

Alhoewel dit gebrek aan nauwkeurigheid de accuratesse van de deelrubrieken kan aantasten, is het van 

geen invloed op het totaal van de lopende rekening. 

 

5.15.1.2.2. Maakloonwerk 
 

In deze rubriek worden alle transacties geboekt met betrekking tot de verwerking (in België voor 

rekening van niet-ingezetenen, en omgekeerd) van goederen die niet het voorwerp hebben uitgemaakt 

van eigendomsoverdracht tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. 

 

5.15.1.2.3. Herstellingen aan goederen 
 

Herstellingskosten van alle roerende goederen, met inbegrip van transportmaterieel, doch met 

uitzondering van informaticamaterieel. Dit laatste wordt opgetekend bij de informaticadiensten. 

 

Herstellingen van onroerende goederen (gebouwen, bruggen, wegen) zijn daarentegen 

constructiediensten. 

 

Op te merken valt dat maakloon en herstellingen aan goederen geen echte goederentransacties zijn, 

maar wel diensten op goederen. Zij worden opgetekend bij het goederenverkeer in overeenstemming 

met de instructies van het IMF. 
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5.15.1.2.4. Goederen gekocht in havens 
 

Ook wel bevoorrading of boordproviand genoemd. Het betreft aan- en verkopen van brandstof en 

proviand in zeehavens en luchthavens. 

 

5.15.1.2.5. Niet-monetair goud 
 

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen goud als bewaarmiddel van vermogen, als belegging dus, 

en goud voor industrieel gebruik. 

 

Eerstgenoemde cijfers komen uit het betalingsbalanssysteem, laatstgenoemde uit de 

handelsstatistieken. 

 

In tegenstelling tot transacties met niet-monetair goud worden verrichtingen met monetair goud (dit is 

goud in het bezit van een centrale bank, als dekking van de biljettenemissie) niet onder 

goederenverkeer gerangschikt. 

 
 
5.15.2.  Methode en berekening 
 
De uitvoer van goederen is in de betalingsbalans opgenomen, waarbij de uitvoer na maakloonwerk op 
een bijzondere manier wordt behandeld. Om de brutowaarde te berekenen van de goederen die werden 
uitgevoerd nadat ze een maakloonwerk hebben ondergaan in België, voegen we aan de waarde van het 
verrichte maakloonwerk de kosten van die goederen vóór het maakloonwerk toe. Dat bedrag wordt 
verkregen door van de totale uitvoer na maakloonwerk in België (bron: statistieken van de 
buitenlandse handel) de toegevoegde waarde van het in België verrichte maakloonwerk af te trekken 
(bron: betalingsbalansstatistieken). Bij de goederenuitvoerstromen worden tevens de goederen 
gevoegd die worden uitgevoerd om een maakloonwerk te ondergaan in het buitenland [totale invoer na 
maakloonwerk in het buitenland (bron: buitenlandse handel) min de betaling voor dat maakloonwerk 
in het buitenland (bron: betalingsbalans)]. 

 
De in de aanbod- en gebruikstabel gehanteerde verdeling van de goederenuitvoer naar SUT-product 
wordt verkregen door het totaal van de uitvoer uit de betalingsbalans (goederen algemeen + bruto 
maakloonwerk + herstellingen + boordproviand + niet-monetair goud) te verdelen naar SUT-product 
op basis van verdeelsleutels die worden berekend aan de hand van de gegevens van de buitenlandse 
handel. 
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Voor het jaar 2003 krijgen we de volgende cijfergegevens: 
 

Uitvoer van goederen (2003) (miljoenen euro’s) 

1.  Goederen algemeen 167 207 
2.  Maakloonwerk 2 541 
3.  Herstelling van goederen  218 
4.  Boordproviand 1 139 
5.  Niet-monetair goud 55 

Uitvoer van goederen (netto maakloonwerk) 171 160 
Maakloonwerk 10 137 

Uitvoer van goederen (bruto maakloonwerk) 181 297 
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5.16.  DE UITVOER VAN DIENSTEN (P.62) 

 
5.16.1.  Bronnen 
 
De uitvoer van diensten, waarvan de betalingsbalans de bron is, omvat de volgende rubrieken. 
 

5.16.1.1. Vervoer 
 

De algemene hoofding "Vervoer" is een combinatie van drie soorten transportmiddelen (maritiem 

vervoer, luchtvervoer en andere vervoerwijzen) met drie vervoerscategorieën (personenvervoer, 

goderenvervoer en aanverwante vervoer diensten). 

 

De transportmiddelen betreffen maritiem vervoer, luchtvervoer en andere vervoerwijzen. De 

laatstvermelde categorie behelst internationaal wegtransport, spoorwegen, pijpleidingen, ruimtevaart 

(satellieten) en binnenscheepvaart. 

 

Bij de classificatie van vervoermiddelen, behelst de rubriek "andere vervoerwijzen" internationaal 

wegtransport, spoorwegen, pijpleidingen, ruimtevaart (satellieten) en binnenscheepvaart. 

 

Ontvangsten en uitgaven inzake vrachtvervoer bevatten in de Belgische betalingsbalans, en dit in 

afwijking van de IMF-aanbevelingen, enkel dat gedeelte van de vervoerkosten, dat als dusdanig 

gerapporteerd wordt door financiële instellingen en ondernemingen. Wellicht is een gedeelte ervan 

opgenomen in de goederenrubriek (zie hoger, "Goederen algemeen"). 

 

5.16.1.2. Reizen 
 

De rubriek omvat alle diensten (hotels, restaurants, bezoeken, huur van een woning, uitstappen ter 

plaatse, ...) die aangekocht worden in een economie, waar zij voor minder dan één jaar verblijven, 

door niet-ingezetenen, en dit zowel om beroepsredenen als om persoonlijke redenen (met inbegrip van 

gezondheidsredenen en studiedoeleinden; de regel van één jaar is in deze laatste gevallen niet van 

toepassing). 

 

Deze rubriek omvat bovendien, bij de ontvangsten, de uitgaven voor technische bijstand van de 

Belgische regering voor opleiding in België van ingezetenen van ontwikkelingslanden (studiebeurzen, 

stages). Men veronderstelt immers dat die middelen in België uitgegeven worden. 

 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

383.

Daarenboven moet onderstreept worden dat ook alle aankopen van goederen door reizigers niet in de 

goederenrekening opgetekend worden, maar wel degelijk in het reisverkeer opgenomen moeten 

worden, in overeenstemming met de IMF-methodologie.  

 

Aankopen van producten met lagere accijnzen (alcohol, tabak en benzine) worden niet in het 

goederenverkeer, maar wel in het reisverkeer opgetekend 112. 

 

- Buitenlandse betalingen met kredietkaarten evenals de aankoop van reischeques die door niet-

ingezeten maatschappijen worden uitgeschreven, worden integraal aan het reisverkeer toegerekend. 

 

- Vele transacties in het kader van reisverkeer worden nog steeds in biljetten betaald. Bij de 

verdeling van de bankbiljettenstromen wordt dan ook een aanzienlijk deel aan het reisverkeer 

toegekend. 

 

5.16.1.3. Communicatie 
 

Post- en koerierdiensten omvat alle kosten die betaald worden voor het ophalen en leveren van 

briefwisseling en colli, zowel door officiële postbedrijven als door bestel- en koerierbedrijven. 

 

Telecommunicatie omvat alle kosten van huur en gebruik van telecommunicatiemiddelen en van 

gegevensuitwisseling, inclusief internet, fax, satelliettransmissie en e-mail. 

 

5.16.1.4. Constructiediensten 
 

Onder de rubriek "Constructiediensten" worden in principe opgetekend: alle werken van burgerlijke 

bouwkunde of onderhoud van onroerende goederen, d.w.z. bouw, herstelling en onderhoud van 

gebouwen, wegen, bruggen, havens (inclusief baggerwerken), die in België gelegen zijn, en die 

uitgevoerd worden voor rekening van ingezetenen door niet-ingezetenen (of, mutatis mutandis, de 

omgekeerde redenering). Eveneens inbegrepen zijn de afrekening van de kosten van de huur van 

bouwmaterieel en de kosten voor de opbouw en ontmanteling van industriële installaties. 

 

5.16.1.5. Verzekeringsdiensten 
 

                                                      
112 Het Luxemburgs statistisch instituut STATEC beschikt hier over erg behoorlijke gegevens. De Luxemburgse 

ontvangsten worden daarom, als spiegelstatistiek, in de Belgische betalingsbalans als Belgische uitgaven opgetekend. 
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In overeenstemming met de nieuwe methodologie van het vijfde betalingsbalanshandboek van het 

IMF werd sinds 1995 de optekening van de verzekeringsdiensten ingrijpend gewijzigd. 

 
Enkel het deel van de betaalde en ontvangen premies dat geacht wordt de geleverde dienstverlening te 

vertegenwoordigen, wordt nog in het dienstenverkeer opgenomen. 

 
Het resterende deel van de premies, evenals de betaalde of ontvangen schadeloosstellingen, worden 

geregistreerd hetzij bij de lopende overdrachten, indien het vracht- en andere directe verzekeringen 

betreft, hetzij in de financiële rekening, ingeval het om levensverzekeringen gaat. 

 
De dienstencomponent van de brutogegevens wordt berekend aan de hand van lange termijnratio's uit 

de balansen van de verzekeringsmaatschappijen zelf. 

 
Op die algemene regel maakt de IMF-methodologie één uitzondering: bij herverzekeringen worden, 

vanwege de specifieke aard van die operaties, alle ontvangen en betaalde premies en 

schadeloosstellingen eenvoudigweg bij het dienstenverkeer ondergebracht. 

 
Levensverzekeringen betreffen alle levens-, kapitalisatie- en spaarverzekeringen, met inbegrip van 

gelijksoortige individueel afgesloten contracten met het oog op het bekomen van periodieke 

uitkeringen van lijfrenten of aanvullende pensioenen. Verrichtingen die verband houden met een 

stelsel van verplichte sociale zekerheid vallen niet onder deze rubriek, maar onder de lopende 

overdrachten. 

 
De premiebetalingen voor vrachtverzekering bevatten enkel dat gedeelte dat als dusdanig 

gerapporteerd is door financiële instellingen en ondernemingen. Wellicht is een gedeelte ervan 

opgenomen in de goederenrubriek (zie hoger, "Goederen algemeen"). 

 
De aanverwante diensten betreffen commissielonen, expertisekosten, schattingskosten en andere 

kosten i.v.m. verzekerings- en herverzekeringstransacties. 

 

5.16.1.6. Financiële diensten 
 

Deze post omvat een breed spectrum van diensten inzake financiële intermediatie. Het betreft hier 

commissielonen, makelaarslonen en alle kosten van financiële bemiddeling, zowel ontvangen (of 

betaald) door ingezeten kredietinstellingen die voor eigen rekening werken, als ontvangen (of betaald) 

door andere ingezeten tegenpartijen. Ook de uitvoer van IGDFI wordt hierin opgenomen. 
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5.16.1.7. Informatica en berichtgevingsdiensten 
 

In deze rubriek worden alle ontvangsten en uitgaven opgetekend die verband houden met 

dienstverlening op informaticagebied, evenals diensten verstrekt door persagentschappen en 

gegevensbanken. 

 

5.16.1.8. Royalty's en licenties 
 

Deze rubriek omvat: 

 

- Auteursrechten, met uitzondering van de opbrengst van hun definitieve verkoop (kapitaalrekening) 

en eveneens met uitzondering van licentierechten m.b.t. bioscoopfilms of radio- en televisie-

uitzendingen (audiovisuele diensten). 

- Royalty's, rechten of retributies voor het gebruik van octrooien (patenten, brevetten), 

handelsmerken, commerciële uithangborden, fabricagevergunningen (licenties) of 

fabricageprocédés, met uitzondering van de definitieve verwerving of cessie ervan 

(kapitaalrekening). 

 

5.16.1.9. Andere diensten aan ondernemingen 
 

Deze algemene benaming dekt een breed gamma van transacties, zoals driehoekshandel, met handel 

verbonden diensten, algemene diensten tussen verbonden ondernemingen en andere commerciële 

diensten die niet elders worden opgesomd, zoals personeelsrekrutering en -selectie, 

veiligheidsdiensten, vertaalwerk, het schoonmaken van gebouwen en de diensten van interim-

kantoren. 

 

5.16.1.10. Persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten 
 

Deze rubriek omvat audiovisuele en aanverwante diensten, organisatiekosten van voorstellingen, 

festivals, concerten of sportmanifestaties alsook wetenschappelijke of opvoedkundige diensten. 
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5.16.1.11. Niet elders vermelde overheidsdiensten 
 

De niet elders inbegrepen overheidsdiensten zijn een restcategorie waarin de door de overheid 

geleverde diensten die niet aan andere rubrieken van de balans kunnen worden toegewezen, zijn 

ondergebracht; zij omvatten meestal de kosten die verbonden zijn aan diplomatieke 

vertegenwoordigingen of militaire basissen. 

 

Doordat de zetels van belangrijke internationale instellingen in België gevestigd zijn, hebben 

verscheidene landen besloten er een diplomatieke vertegenwoordiging op te richten of de reeds 

bestaande te versterken. Aldus bestaat er een ongelijke verhouding tussen het aantal buitenlandse 

vertegenwoordigingen in België, en het personeel dat er werkt, en de overeenkomstige cijfers voor de 

Belgische vestigingen in het buitenland. 

 

 

5.16.2.  Methode en berekening 
 
De uitvoer van diensten is als dusdanig opgenomen, afgezien van een correctie voor de diverse 
diensten. 
 
De in de nationale rekeningen gehanteerde notie van inkomens uit arbeid is beperkter dan deze van de 
betalingsbalans. In de nationale rekeningen is dit beperkt tot grensarbeiders en personeelsleden van 
internationale instellingen, terwijl de betalingsbalans ook arbeidsinkomens registreert uit Japan, de 
Verenigde Staten, enz. In de nationale rekeningen zijn deze betalingen als overige diensten 
geregistreerd.  
 
De in de aanbod- en gebruikstabel gehanteerde verdeling van de diensten naar SUT-product wordt 
verkregen door de per betalingsbalansrubriek ingedeelde diensten uit te splitsen naar SUT-product; ze 
omvatten 11 groepen van diensten die zelf onderverdeeld zijn in een totaal van 40 subgroepen 
(cf. 10.5.3, het gaat om de door het IMF uitgewerkte nomenclatuur). In enkele gevallen is er een 
nauwe overeenstemming (bv. 193 – diensten i.v.m. architectuur en engineering en andere technische 
diensten = SUT 74C01), in de andere gevallen kan het overeenkomstige SUT-product worden bepaald 
aan de hand van de NACE-activiteitscode van de Belgische ingezetene, die bekend is indien de waarde 
van de dienst meer dan EUR 250.000 bedraagt.  
 
De verdeling van de dienstenrubrieken uit de betalingsbalans naar SUT-producten wordt behandeld bij 
de initialisatie van de aanbod- en gebruikstabel (cf. 6.1.2.2.1). 
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Voor het jaar 2003 krijgen we de volgende cijfergegevens: 
 

Uitvoer van diensten 2003 (miljoenen euro’s) 

1.  Vervoer 8 763 
2.  Reizen 7 238 
3.  Communicatiediensten 1 642 
4.  Constructiediensten 1 718 
5.  Verzekeringsdiensten  654 
6.  Financiële diensten 3 754 
7.  Informatica en berichtgevingsdiensten 1 864 
8.  Licenties en royalty’s  765 
9.  Andere diensten aan ondernemingen 13 037 
10.  Persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten  323 
11.  Niet elders vermelde overheidsdiensten 1 195 
Totaal 1 - 11 40 953 
+ Inkomens van in het buitenland werkende niet-
grensarbeiders 224 

Uitvoer van diensten 41 177 

 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

388.

5.17.  DE INVOER VAN GOEDEREN (P.71) 

 
5.17.1.  Bronnen 
 
Het bronmateriaal werd besproken bij de uitvoer van goederen (cf. 5.15.1). 
 
 
5.17.2.  Methode en berekening 
 
De correctie voor brutering voor maakloonwerk is analoog aan die voor de uitvoer van goederen (cf. 
5.15.2). 

 
De in de aanbod- en gebruikstabel gehanteerde verdeling van de invoer van goederen naar SUT-
product wordt verkregen door de totale invoer in de betalingsbalans (goederen algemeen + gebruteerd 
maakloonwerk + herstellingen + boordproviand + niet-monetair goud) te verdelen naar SUT-product 
op basis van verdeelsleutels die worden berekend aan de hand van de gegevens van de buitenlandse 
handel. 
 
Voor het jaar 2003 krijgen we de volgende cijfergegevens: 

 

Invoer van goederen 2003 (miljoenen euro’s) 

1.  Goederen algemeen 159 520 
2.  Maakloonwerk 1 212 
3. Herstelling van goederen 168 
4. Boordproviand 423 
5.  Niet-monetair goud 165 

Invoer van goederen (netto maakloonwerk) 161 488 
Maakloonwerk  10 137 

Invoer van goederen (bruto maakloonwerk)   171 625 
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5.18.  DE INVOER VAN DIENSTEN (P.72) 

 
5.18.1.  Bronnen 
 
Het bronmateriaal werd besproken bij de uitvoer van diensten (cf. 5.16.1). 
 
 
5.18.2.  Methode en berekening 
 
De methode is analoog aan wat beschreven werd bij de uitvoer van diensten (cf. 5.16.2). 
 
Voor het jaar 2003 krijgen we de volgende cijfergegevens: 

 

Invoer van diensten 2003 (miljoenen euro’s) 

1.  Vervoer 7 975 
2.  Reizen 10 806 
3.  Communicatiediensten 1 283 
4.  Constructiediensten 870 
5.  Verzekeringsdiensten 568 
6.  Financiële diensten 2 926 
7.  Informatica en berichtgevingsdiensten 1 419 
8. Licenties en royalty’s 812 
9.  Andere diensten aan ondernemingen 10 819 
10.  Persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten 390 
11.  Niet elders vermelde overheidsdiensten 619 

Totaal 1 - 11  38 487 
+ Inkomens van in België werkende niet-grensarbeiders 222 

Invoer van diensten 38 709 

 
 
5.18.3. Correctie op de in- en uitvoer m.b.t. royalty's en licenties 
 
De in de rekening buitenland van de nationale rekeningen opgenomen bedragen betreffende in- en 
uitvoer van royalty's en licenties zijn niet dezelfde als deze gerapporteerd in de betalingsbalans. Door 
confrontatie van de gegevens uit de betalingsbalans met de bedragen gerapporteerd in de 
jaarrekeningen blijkt dat een deel van de bedragen geregistreerd als in- en uitvoer van diensten in de 
betalingsbalans eigenlijk zou moeten worden verwerkt in de kapitaalrekening (saldo aan- en verkopen 
van immateriële niet-geproduceerde activa: K.22).  
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5.18.3.1. Octrooien, royalty's en licenties in de betalingsbalans 
 
De betalingsbalans beschikt over afzonderlijke gegevens i.v.m. octrooien (rubriek 397). Deze stromen 
worden geregistreerd als K.22 wat in overeenstemming is met de behandeling in de rekening 
buitenland (nationale rekeningen). 
 
Er bestaat ook afzonderlijke informatie over "royalty's en licenties" (rubriek 220); deze post maakt 
deel uit van het dienstenverkeer. Strikt genomen mogen enkel de royalty's worden verwerkt als invoer 
en uitvoer van diensten (hiertegenover staat intermediair verbruik resp. productie bij de ingezeten 
ondernemingen). Aankopen en verkopen van licenties dienen te worden verwerkt als transacties in 
immateriële vaste activa (K.22). 
 

5.18.3.2. Concessies, octrooien en licenties in de jaarrekeningen 
 
De actiefzijde van de balans wordt uitgesplitst over vaste en vlottende activa. De immateriële vaste 
activa zijn een onderdeel van eerstgenoemde groep activa. Deze bestaan uit: 
 
 - kosten van onderzoek en ontwikkeling; 
 - concessies, octrooien en licenties, ...; 
 - goodwill; 
 - vooruitbetalingen (op immateriële vaste activa). 
 
Deze uitsplitsing naar soort immateriële vaste activa is enkel bekend voor de volledige schema's; de 
verkorte schema's vermelden enkel het totaal van de immateriële vaste activa. 
 
De toelichting verklaart het verschil in boekwaarde van deze rubrieken tussen het einde van het vorige 
boekjaar en het einde van het lopende boekjaar (aanschaffingen, cessies, afschrijvingen en 
waardeverminderingen). 
 
Onderzoek en ontwikkeling vallen niet in de 'asset boundary' van het SNA93/ESR 1995. De 
aanschaffingen uit hoofde van onderzoek en ontwikkeling worden dan ook geherklasseerd voor de 
behoeften van de nationale rekeningen (zie 3.3.1.2.1: correctie (g) uit de overgangstabel). 
 
De jaarrekeninginformatie betreffende concessies, octrooien en licenties wordt niet systematisch 
verwerkt in de nationale rekeningen (tenzij als tegenpost van een registratie in de overheidsrekening of 
de rekening buitenland). 
 
De bedragen i.v.m. goodwill en vooruitbetalingen (die vrij onbelangrijk zijn) worden evenmin 
verwerkt in de nationale rekeningen. 
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5.18.3.3. Confrontatie van betalingsbalans en jaarrekeningen 
 
In het jaarrekeningenbestand (volledige schema's) worden alle ondernemingen geselecteerd met grote 
bedragen in de posten 8022 en 8032. 
 
8022: aanschaffingen van concessies, octrooien en licenties 
8032: overdrachten van concessies, octrooien en licenties 
 
In de betalingsbalans worden alle ondernemingen geselecteerd met belangrijke bedragen (> 5 mln. €) 
in de rubrieken 397 en 220. 
 
397: aanschaffingen/cessies van octrooien 
220: invoer/uitvoer van royalty's en licenties 
 
Deze informatie wordt met elkaar geconfronteerd en er wordt een raming gemaakt van de bedragen 
aan K.22 die vervat zijn in de invoer en uitvoer van diensten (en hieruit moeten worden gelicht). 
 
Hierbij wordt als volgt tewerk gegaan: 
 
(a) aanschaffingen/invoer van concessies, octrooien, licenties, ..: 
 
- indien het bedrag 8022 vermeld in de jaarrekening kleiner is dan het bedrag 220 opgenomen in de 
betalingsbalans (en er geen bedrag is voor rubriek 397) moet het bedrag geboekt in de jaarrekening (en 
opgenomen in de BB-cijfers) geherklasseerd worden naar K.22 
- indien het bedrag 8022 vermeld in de jaarrekening groter is dan het bedrag 220 opgenomen in de 
betalingsbalans (en er geen bedrag is voor rubriek 397) moet het bedrag geboekt in de betalingsbalans 
geherklasseerd worden naar K.22 
- indien er tegelijkertijd bedragen zijn voor de rubrieken 220 en 397 mag enkel het deel dat niet op 
octrooien slaat geherklasseerd worden als K.22 
 
(b) cessies/uitvoer van concessies, octrooien, licenties, ...: 
 
Er wordt een analoge benadering gevolgd als bij de aanschaffingen/invoer waarbij de opbrengst van 
verkopen aan het buitenland (waar geen omzet en dus ook geen productie tegenover staat) 
geherklasseerd wordt als K.22. 
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5.18.3.4. Bedrag van correctie 
 
correctie royalty's en licenties uit BOP     
(2003 in miljoenen euro's)     
  BOP cor_K.22 S.2   
uitvoer royalty's en licenties  783 -18 765 P.62 
invoer royalty's en licenties  869 -57 812 P.72 
netto uitvoer van royalty's en licenties  -86 39 -47 P.62-P.72 
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6. INTEGRATIE EN VALIDERING 

 

6.1.  BALANCERING VAN DE SUT 

 
Een geïntegreerde berekening van het bbp volgens de productieoptiek, de bestedingsoptiek en de 
inkomensoptiek gebeurt in het raamwerk van de tabel van aanbod en gebruik (SUT).  
 
Eerst worden enkele specificaties gegeven betreffende de structuur van de aanbod- en gebruikstabel. 
Daarna volgt een korte beschrijving van de brongegevens en de transformatie van deze gegevens naar 
de concepten en classificaties van de nationale rekeningen. Ten slotte wordt de eigenlijke balancering 
of arbitrage van de SUT in lopende prijzen behandeld.  
 
 
6.1.1.  Structuur van de aanbod- en gebruikstabel  
 

6.1.1.1.  Inleiding 
 
Het formaat van de SUT die aan Eurostat moet overgemaakt worden is een norm die moet gehaald 
worden om op Europees niveau onderlinge vergelijkingen tussen de Lidstaten mogelijk te maken, en 
de ESR 1995-variabelen op het niveau van de Europese Unie te kunnen opstellen.  
 
Voor de praktische compilatie van de SUT is dit rapporteringsformaat echter onvoldoende. In het 
werkformaat een groot aantal bedrijfstakken en producten onderscheiden laat toe een gedetailleerde 
analyse en correctie van de statistische afwijkingen tussen aanbod en gebruik uit te voeren. In de 
praktijk legt de hoeveelheid en kwaliteit van de brongegevens nochtans een beperking op aan het 
werkformaat. 
 
Opmerking 
In de nationale rekeningen in het algemeen, en ook bij het opstellen van de SUT, worden diverse 
prijsconcepten gebruikt. 
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 Basisprijs  
 excl. D.21 productgebonden belastingen 
 incl. D.31 productgebonden subsidies 
   
+ D.211 niet aftrekbare BTW 
+ D.212 belastingen op invoer (excl. BTW) 

D.2121 Invoerrechten 
D.2122 Overige belastingen op invoer  

+ D.214 overige productgebonden belastingen 
- D.311 

D.319 
subsidies op invoer 
overige productgebonden subsidies 

   
+  Marges distributiekosten, afzonderlijk gefactureerd 
   
= Aankoopprijs  

 
De output in de aanbodtabel is gewaardeerd tegen basisprijs en de invoer tegen c.i.f.-prijs. Om per 
product het totale aanbod in aankoopprijs te bekomen moeten nog de marges en de productgebonden 
belastingen min productgebonden subsidies worden toegevoegd.  
 
In de gebruikstabel zijn het intermediair verbruik en de finale bestedingen gewaardeerd in 
aankoopprijs, en is de uitvoer in f.o.b.-prijs uitgedrukt. 
 

6.1.1.2.  Bedrijfstakken en producten 
 
6.1.1.2.1.  Bedrijfstakken 
 
Het rapporteringsformaat voorziet 60 bedrijfstakken (A60), die overeenkomen met de 2-digit-indeling 
van de NACE. In het werkformaat van de SUT worden 125 takken gebruikt (cf. 10.5.1).  
 
Bij het groeperen van de NACE-BEL-bedrijfstakken in de SUT-indeling werd rekening gehouden met 
de Eurostat-indeling A60, met het belang (omzet als criterium) van de diverse NACE-BEL 4-digit-
klassen, met de homogeniteit van de SUT-takken, en met het onderscheid tussen markt en niet-
marktactiviteiten. 
 
Om geen categorie van het Eurostat-rapporteringsformaat A60 te moeten bekomen door splitsing van 
een SUT-tak, werd tussen de SUT-takken en de A60 een n-1 relatie voorzien113.  
 
In principe kunnen in (bijna) alle NACE-categorieën zowel markt- als niet-marktproducenten 
voorkomen. Na onderzoek van het repertorium van productie-eenheden (cf. 3.1) bleek dat 

                                                      
113 Hierdoor komen enkele SUT-takken voor met een relatief onbelangrijke omzet (bv. 19A1 leernijverheid en 

vervaardiging van schoeisel, en 30A1 vervaardiging van kantoormachines en computers). 
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niet-marktproducenten voorkomen in 9 verschillende NACE-2-digit categorieën. In de SUT-indeling 
werden 15 bedrijfstakken voorzien114. 
 
Zoals hierboven (cf. 3.1.1) reeds werd uiteengezet, wordt aan elke producerende eenheid een NACE-
BEL-code en een sectorcode toegekend. Na de overgang van de administratieve aggregaten naar de 
aggregaten volgens de concepten van de nationale rekeningen, is binnen iedere SUT-bedrijfstak ook 
nog het onderscheid naar institutionele sectoren beschikbaar. In de SUT zelf wordt dit onderscheid 
naar sectoren echter niet verder gehanteerd, tenzij voor de niet-markttakken. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld in de SUT-takken 15E1 zuivelnijverheid, 22B.1 drukkerijen en 92D1 sport en overige 
recreatie, zowel producenten uit S.11 als uit S.14 voorkomen. Een groot aantal SUT-takken bevat 
producenten uit de sectoren S.11 én S.14. Een verdere indeling binnen de SUT van deze takken in 
S.11- en S.14-takken zou de integratie onoverzichtelijk maken, en is voor de arbitrage trouwens niet 
relevant. Productie in marktbedrijfstakken wordt gedurende de integratie dus globaal behandeld. 
  
Gezien de specifieke berekeningswijze van de totale output van niet-marktproducenten, als som van de 
kosten, werd het nuttig geacht tijdens de integratie de sectorindeling binnen de betreffende takken te 
behouden. De coherentie tussen de SUT en de sectorrekeningen S.13 en S.15 kan daardoor permanent 
opgevolgd worden. 
 
6.1.1.2.2.  Producten 
  
Het rapporteringsformaat voorziet 60 producten (P60), die overeenkomen met de 2digit-indeling van 
de CPA. Het aantal producten in het werkformaat bedraagt 326 (cf. 10.5.2)115.  
 
De goederen in de SUT zijn doorgaans gedefinieerd in termen van CPA-4digit, en de diensten volgens 
CPA-3digit. Van deze regel werd soms afgeweken in functie van de relevantie van de producten voor 
de Belgische economie, of om een onderscheid te maken tussen producten waarop al dan niet handels- 
of vervoersmarges mogelijk zijn.  
 
Aangezien de hoofdactiviteit van niet-markt bedrijfstakken resulteert in niet-marktproducten, werd 
corresponderend met iedere niet-markttak een niet-marktproduct voorzien116.  
 

                                                      
114  Het betreft alle takken met een 3 of 5 als 4de positie van de SUT-codering: 60B3, 63B3, 73A5, 75A3, 75B3, 75C3, 

80A3, 80A5, 85C5, 90A3, 91A5, 92A3, 92B5, 92C5 en 92D5. Bij de sectorisatie bleek de bedrijfstak 92B5 slechts zeer 
weinig en niet significante eenheden te bevatten, waardoor het opportuun geacht werd deze eenheden in een andere niet-
markttak te klasseren. 

115  Inclusief 2 producten voor illegale economie die momenteel nog niet gebruikt worden, en exclusief producten voor 
handels- en vervoersmarges. 

116 Het betreft de producten 60B04, 63B07, 63B08 73A02, 75A01, 75B01, 75C01, 80A03, 80A04, 85C02, 90A02, 91A02, 
92A03, 92B02, 92C02 en 92D02 van de SUT-indeling.  
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6.1.1.2.3.  Overzicht aantal bedrijfstakken en producten 
 
De structuur van takken en producten weerspiegelt het toenemende belang van de diensten in de 

economie. Meer dan 30 pct. van de producten heeft betrekking op diensten (cf. de productgroepen 

corresponderend met NACE's G tot P). Het procentuele aandeel van de diensten-bedrijfstakken 

bedraagt 46 pct. 

 

De diensten-producten zijn relatief ondervertegenwoordigd omdat een groot aantal diensten als 

intermediair verbruik voorkomen in bijna alle bedrijfstakken, en de brongegevens precies voor 

diensten niet zeer gedetailleerd zijn. Indien het aantal diensten-producten te sterk zou uitgebreid 

worden, zouden te veel hypotheses nodig zijn voor het ramen van het intermediair verbruik per 

product in de gebruikstabel. 

  

NACE-BEL SUT-
bedrijfstakken 

Pct. SUT-
productgroepen 

Pct. 

A-B  Landbouw, bosbouw, 
visserij 

3 2,4 12 3,7 

C  Winning van delfstoffen 1 0,8 7 2,1 
D  Industrie 57 45,6 184 56,4 
E  EGW 2 1,6 4 1,2 
F  Bouw 5 4,0 19 5,8 
G  Handel 4 3,2 3 0,9 
H  Horeca 2 1,6 5 1,6 
I  Vervoer, communicatie 12 8,3 28 8,6 
J  Financiële instellingen 3 2,4 8 2,5 
K  Onroerende goederen, diensten 
aan bedrijven 

12 9,6 22 6,7 

L-M  Openbaar bestuur en 
onderwijs 

6 4,8 7 2,1 

N-P  Andere diensten 18 14,4 27 8,3 
TOTAAL 125 100,0 326 100,0 

 

 

6.1.1.3.  Indeling van andere variabelen 
 
6.1.1.3.1.  Uitvoer en invoer 
 
In het Eurostat-rapporteringsformaat worden de uitvoer (P.6) en de invoer (P.7) ingedeeld in 
intracommunautaire handel (intra EU, dit is handel binnen de Europese Unie S.21) en 
extracommunautaire handel (extra EU, handel met derde landen en internationale organisaties S.22). 
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Aparte kolommen zijn voorzien voor goederen en diensten. Dit biedt het voordeel dat de totale handel 
in goederen, respectievelijk diensten, niet via de productencodes moet opgeteld worden, maar 
automatisch als som van de kolommen kan bekomen worden, en dat daardoor de coherentiecontrole 
met de gegevens van de betalingsbalans vergemakkelijkt wordt. 
 
6.1.1.3.2.  Handels- en transportmarges  
 
Het rapporteringsformaat voorziet in de aanbodtabel één kolom voor de totale handels- en 
transportmarges. In het werkformaat worden de marges op twee verschillende manieren gepresenteerd: 
als productie van sommige bedrijfstakken, en als component van het aanbod in aankoopprijs van 
sommige producten. De som van de marges geproduceerd door residente producenten en de 
ingevoerde marges is gelijk aan de som van de marges op producten. 
 
De marges zijn verder ingedeeld in handelsmarges (groot- + kleinhandel) en vervoersmarges. De 
productie van handelsmarges wordt afzonderlijk berekend op het niveau van SUT-bedrijfstakken, 
maar het onderscheid tussen groot- en kleinhandelsmarges per product is momenteel nog niet 
mogelijk. 
 
Om over te gaan van het werkformaat naar het Eurostat-rapporteringsformaat kan de productie van 
marges door een bepaalde bedrijfstak overgeboekt worden naar de relevante P60-rubrieken van het 
rapporteringsformaat. 
 
6.1.1.3.3.  Productgebonden belastingen en subsidies 
 
Het rapporteringsformaat vraagt enkel het saldo van alle productgebonden belastingen (D.21) en 
productgebonden subsidies (D.31). In het werkformaat worden zowel de productgebonden belastingen 
als subsidies verder ingedeeld. Dit laat toe de coherentie van de bedragen in de SUT met de 
brongegevens op te volgen. 
 
Indeling D.21 en D.31 (in italic: codes die niet voorkomen in het ESR 1995): 
 
D.21 Productgebonden belastingen 
 
D.211   belastingen over de toegevoegde waarde (BTW) 
 
D.212   belastingen op invoer (excl. BTW) 

D.2121   invoerrechten 
D.2122   overige belastingen op invoer  

D.2122R1    accijnzen op invoer 
D.2122R2    landbouwheffingen 
D.2122RR   andere overige belastingen op invoer 

 
D.214   overige productgebonden belastingen,  

D.214R1A   accijnzen en verbruiksbelastingen (te betalen aan de overheid) 
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D.214R1B   accijnzen en verbruiksbelastingen (te betalen aan de Europese Unie) 
D.214RR     andere overige productgebonden belastingen 

 
 
D.31 Productgebonden subsidies 
 
D.311   subsidies op invoer 
D.319   overige productgebonden subsidies 

D.319R1    landbouwsubsidies 
D.319RR   andere overige productgebonden subsidies 

 
De rubriek D.311 is momenteel niet van toepassing. 
 
6.1.1.3.4.  Consumptieve bestedingen 
 
Het ESR 1995 maakt een onderscheid tussen consumptieve bestedingen en werkelijke consumptie. 
Eerstgenoemd concept heeft betrekking op wie de uitgaven doet, laatstgenoemd op wie de 
consumptiegoederen of -diensten verwerft. 
 
Consumptieve bestedingen door de overheid worden verder ingedeeld in individuele (P.31) en 
collectieve (P.32) bestedingen. 
 
Schematisch: 
 

 S.14 
Huishoudens 

S.13 
Overheid 

S.15 
IZW t.b.v. S.14 

P.3 door S.14  
P.32 door S.13  
collectieve  
 + 

P.3 door S.15 
P.3 
consumptieve 
bestedingen 

 P.31 door S.13 
individuele 

 

 
P.4 

 
P.4 door S.14 = 

 
P.4 door S.13 =  

 

werkelijke P.3 door S.14 +   
consumptie P.31 door S.13 + P.32 door S.13  
 P.3 door S.15   

 
In de SUT wordt het concept consumptieve bestedingen toegepast, terwijl in de sectorrekeningen 
beide concepten gepresenteerd worden. Het SUT-rapporteringsformaat maakt geen onderscheid tussen 
individuele en collectieve consumptieve bestedingen. 
 
Omdat de consumptieve bestedingen in de sectorrekeningen uit de SUT afgeleid worden, ligt het voor 
de hand in de gebruikstabel van het werkformaat het volgende onderscheid te maken:  
• P.3_S.14 consumptieve bestedingen door huishoudens  
• P.31_S.13 individuele consumptieve bestedingen door de overheid 
• P.32_S.13 collectieve consumptieve bestedingen door de overheid 
• P.3_S.15 consumptieve bestedingen door IZW’s 
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De consumptieve bestedingen door huishoudens hebben betrekking op de bestedingen door residente 
huishoudens. Omwille van praktische redenen wordt in de SUT echter gewerkt met de bestedingen in 
het economische gebied, m.a.w. ook de aankopen door niet-ingezetenen op het Belgische grondgebied 
zijn in P.3_S.14 inbegrepen, terwijl de aankopen door Belgische ingezetenen in het buitenland niet 
inbegrepen zijn (cf. ook 5.7.1) 
 
Bij de overgang van de SUT naar de sectorrekeningen zijn daarom twee correcties vereist. Enerzijds 
worden bij de totale invoer in de aanbodtabel en bij de consumptieve bestedingen door huishoudens in 
de gebruikstabel de consumptieve bestedingen door residente huishoudens in de rest van de wereld 
(P.33) opgeteld. Anderzijds worden in de gebruikstabel de consumptieve bestedingen door 
huishoudens verminderd met de consumptieve bestedingen door niet residente huishoudens in het 
economische gebied (P.34), en wordt de uitvoer met hetzelfde bedrag verhoogd.  
 
6.1.1.3.5.  Investeringen 
 
Bruto-investeringen (P.5) worden in het ESR 1995 ingedeeld in: 
 
• P.51 investeringen in vaste activa 
• P.52 veranderingen in voorraden 
• P.53 saldo aan- en verkopen van kostbaarheden 
 
Het SUT-rapporteringsformaat vereist enkel het onderscheid tussen P.51 en P.52+P.53. In andere 
rapporteringstabellen wordt een indeling naar bedrijfstakken, en soms de cross-classificatie van P.51 
met producten, gevraagd.  
 
P.51 Investeringen in vaste activa 
 
Om te kunnen opvolgen welke investeringen in vaste activa prioritair voor arbitrage in aanmerking 
komen, en om een link naar de sectorrekeningen te behouden, wordt P.51 in het SUT-werkformaat 
verder ingedeeld naar sectoren. In deze afzonderlijke investeringsmodule worden ramingen gemaakt 
van P.51 per bedrijfstak en per product en deze bedragen worden (automatisch) gegroepeerd per sector 
en naar de gebruikstabel overgebracht.  
 
P.52 Veranderingen in voorraden 
 
In het werkformaat zijn in de gebruikstabel afzonderlijke kolommen voorzien voor: 
 
• onderhanden werk en gereed product: P.52S ('supply') 
• grondstoffen en halffabricaten: P.52U ('use') 
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• handelsgoederen: P.52C ('commerce') 
 
P.53 Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden 
 
Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve 
doeleinden worden gebruikt, die niet aan slijtage onderhevig zijn, en vooral als beleggingsobject 
worden verworven. 
 
Aan- en verkopen van kostbaarheden P.53 worden in de SUT-rapporteringstabel niet afzonderlijk 
gevraagd, doch wel in de sectorrekeningen en in de rapporteringstabellen per bedrijfstak. In het 
werkformaat is een afzonderlijke kolom voorzien. 
 
6.1.1.3.6.  Componenten van de toegevoegde waarde 
 
De bruto toegevoegde waarde wordt in het rapporteringsformaat ingedeeld in:  
 
• beloning van werknemers (D.1); 
• niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) min niet-productgebonden subsidies (D.39); 
• verbruik van vaste activa (K.1); 
• netto-exploitatieoverschot (B.2n) en gemengd inkomen (B.3n). 
 
In het werkformaat wordt de beloning van werknemers verder ingedeeld in lonen (D.11), werkelijke 
sociale premies werkgevers (D.121), en toegerekende sociale premies ten laste van werkgevers 
(D.122). De niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) en de niet-productgebonden 
subsidies (D.39) worden afzonderlijk vermeld. 
 
 
6.1.2.  Gegevensbronnen en initialisatie  
 

6.1.2.1.  Productie en intermediair verbruik  
 
6.1.2.1.1.  Elementen van productie en intermediair verbruik 
 
De ESR 1995-concepten productie (P.1) en intermediair verbruik (P.2) zijn als dusdanig niet 
onmiddellijk beschikbaar in de gegevens van de producenten, maar kunnen er na diverse correcties uit 
afgeleid worden. Voor een gedetailleerde bespreking van de transformatie van bedrijfseconomische 
aggregaten naar aggregaten volgens de concepten van de nationale rekeningen: cf. 3.3. 
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De output (P.1) bestaat uit de som van de omzet (P.11/V), de productie voor eigen finaal gebruik 
(P.12), en de voorraadwijzigingen afgewerkte producten en onderhanden werk (P.11/P.52S). Voor 
deze drie componenten worden afzonderlijke ramingen gemaakt117.  
 
Het intermediair verbruik P.2 bestaat uit de aankopen voor intermediair verbruik (P.2/A) min de 
voorraadwijziging (31/12-1/1) grondstoffen en halffabricaten (P.2/P.52U). Beide componenten 
worden afzonderlijk berekend118. 
 
6.1.2.1.2.  Berekening van verdeelsleutels 
 
De beschrijving van de berekening van de verdeelsleutels is vooral van toepassing op die jaren 
waarvoor een structuurenquête verstuurd wordt met bijlagen waarin gedetailleerde productinformatie 
gevraagd wordt 119. Voor de andere jaren wordt alle beschikbare informatie per product maximaal 
geëxploiteerd. 
 
Verdeelsleutels worden voor de meest gedetailleerde productenindeling van de SUT (320 producten) 
berekend voor de omzet, de aankopen voor intermediair verbruik, en de voorraadwijzigingen.  
 
Deze berekening gebeurt in diverse etappes, en is voor de meeste bedrijfstakken gestandaardiseerd. 
Specifieke berekeningen worden gemaakt voor de overheid, landbouw, gezondheidszorg 
(ziekenhuizen), de financiële instellingen, en de bedrijfstakken die behoren tot de sector S.15. De 
specifieke berekeningen worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 
 
6.1.2.1.2.1.  Selectie van bruikbare ondernemingen 
 
Om de sleutels van omzet en aankopen te berekenen worden vooreerst uit de antwoorden op de 
structuurenquête de bruikbare ondernemingen geselecteerd. Een onderneming wordt, voor wat de 
producteninformatie betreft, als bruikbaar beschouwd indien aan de volgende criteria voldaan is: 
 
• de consistentie van de informatie (o.a. tussen de algemene en de producteninformatie) is 

gevalideerd; 
• het aandeel van de volledig onbekende producten, dit zijn productcodes waarvoor geen enkele 

relatie naar SUT-productcodes kan gelegd worden, in de totale omzet, respectievelijk aankopen, 
van de onderneming is niet hoger dan 10 pct. 

 

                                                      
117  De omzet per product en de investeringen voor eigen finaal gebruik per product worden samengevoegd in de SUT-

werktabel "V", en de voorraadwijzigingen in tabel "P.52S". 
118  De aankopen voor intermediair verbruik per product zijn bevat in SUT-werktabel "A", en de voorraadwijzigingen in 

tabel "P.52U". 
119  Dit is voor de jaren 1995+t.5 (t=0,1, .., n) 
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Het laatste criterium moet soms afgezwakt worden teneinde de representativiteit van de gebruikte 
ondernemingen in de populatie per bedrijfstak te garanderen. 
 
De selectie van bruikbare ondernemingen gebeurt afzonderlijk voor de omzet en voor de aankopen.  
 
6.1.2.1.2.2.  Verdeelsleutels voor de omzet 
 
Activiteiten per NACE-klasse (4-digit) zijn doorgaans reeds vrij heterogeen. Om een zo onvertekend 
mogelijke verdeelsleutel te bekomen wordt broninformatie op dit detailniveau verwerkt. Indien voor 
een NACE 4-d geen bruikbare formulieren beschikbaar zijn, wordt deze tak gegroepeerd met een 
verwante NACE 4-d. 
 
a) Klassering van broninformatie per NACE-tak naar SUT-producten 
 
De bijlagen voor het productendetail van de omzet van de structuurenquête (ESE) zijn ingedeeld in 
omzet uit industriële activiteit, uit handelsactiviteit en uit dienstenactiviteit. Ondernemingen die 
aangifte doen voor de Prodcom-statistiek geven in de ESE geen informatie per product voor het 
bedrag gedeclareerd in Prodcom.  
 
Om vertekening in de verdeelsleutels van de omzet te vermijden wordt de producteninformatie uit de 
ESE gecombineerd met de Prodcom-gegevens van dezelfde ondernemingen.  
 
De gegevens per product in Prodcom zijn ingedeeld in waarde van leveringen aan derden, 
maakloonwerk voor ondernemingen in België, en maakloonwerk voor ondernemingen in het 
buitenland. De ESE-gegevens betreffende gefactureerd maakloonwerk daarentegen worden soms 
onder een algemene code weergegeven, en worden in deze fase nog niet naar een SUT-product 
geklasseerd. 
 
Ook volledig onbekende producten (die bij de omzetgegevens overigens weinig voorkomen), en 
ontvangsten uit het ter beschikking stellen van brevetten en licenties, worden in deze fase niet naar een 
SUT-product geklasseerd. 
 
De relatie tussen de ESE-productinformatie op de bijlagen van de omzet en de SUT-producten is een n 
- 1 relatie (n ≥ 1). Voor de Prodcom-producten betreft het een n - 1 relatie (n > 1). Afgezien van de 
hierboven vermelde specifieke informatie is klassering naar SUT-producten dus mogelijk. 
 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

403.

b) Berekening van de verdeelsleutel voor de volledige populatie per NACE-bedrijfstak 
 
Volgens dezelfde NACE-takindeling als in de voorgaande fase, wordt eerst de productinformatie 
gegroepeerd per SUT-product. Daarna zal de bekomen verdeelsleutel toegepast worden op het te 
verdelen aggregaat voor de populatie P.11/V", dat hieronder beschreven wordt.  
 
De overgangscorrecties tussen de administratieve aggregaten en de aggregaten volgens de concepten 
van de nationale rekeningen worden berekend per SUT-tak (cf. 3.3). Het bekomen aggregaat per SUT-
tak P.11/V (= P.11/V1+P.11/V2) bevat ook de handels- en transportmarges, en de correctie voor 
maakloonwerk (cf. 3.3.1.2.1 correctie(t))120. De marges worden in de aanbodtabel als afzonderlijke 
producten behandeld (cf. de productenindeling: 10.5).  
 
De productenverdeling naar de andere producten dan marges, moet dan ook uitgevoerd worden op een 
aggregaat P.11/V' waaruit de marges, en de ophoging voor maakloonwerk, geëlimineerd zijn. Dit 
aggregaat P.11/V' moet verder verdeeld worden volgens de NACE-indeling die gebruikt werd om de 
verdeelsleutels van de omzet per NACE-tak te berekenen.  
 
Als verdeelsleutel voor de partitionering van P.11/V' naar P.11/V" worden de administratieve 
aggregaten gebruikt. 
 
De verdeelsleutels bekomen uit de ESE worden toegepast op het aggregaat P.11/V" 121. 
 
c) Groepering naar SUT-tak 
 
Het resultaat van de voorgaande fase (omzet per product) wordt gegroepeerd per SUT-tak, waardoor 
opnieuw het aggregaat P.11/V' bekomen wordt. 
 
Twee bijkomende elementen zijn vereist om de output exclusief de voorraadwijzigingen te bekomen.  
 
- Toevoegen van de productie voor eigen finaal gebruik (P.12). Het betreft de investeringen voor 

eigen finaal gebruik, de productie van woningdiensten door bewoners van een eigen woning, 
productie van landbouwproducten voor eigen gebruik, en huishoudelijke diensten geproduceerd 
door betaald huishoudelijk personeel. 

                                                      
120  Goederen die tussen landen worden verzonden voor maakloonwerk, worden bij de in- en uitvoer geregistreerd voor hun 

volledige waarde, alhoewel er geen eigendomsoverdracht is (bruto-waardering). In andere bronstatistieken wordt 
maakloonwerk echter netto geregistreerd, d.w.z. enkel de prijs voor het geleverde werk wordt als productie of aankopen 
voor intermediair verbruik beschouwd. Om de evenwichten tussen aanbod en gebruik per SUT-product mogelijk te 
maken is de correctie voor maakloonwerk ('brutering', of ophoging voor het niet gefactureerde gedeelte) noodzakelijk. 

121  De specifieke behandeling van de volledig onbekende producten, de ontvangsten uit maakloonwerk, en de ontvangsten 
voor het ter beschikking stellen van brevetten en licenties wordt hier niet behandeld. 
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- Toevoegen van de correctie voor maakloonwerk. Deze correctie wordt op basis van gegevens van 
de statistiek buitenlandse handel berekend per SUT-tak en SUT-product. 

 
6.1.2.1.2.3.  Verdeelsleutels voor de aankopen voor intermediair verbruik 
 
Analoog als voor de berekening van de sleutels voor de omzet worden ook deze sleutels in principe 
per NACE-4-digit berekend. 
 
a) Klassering van broninformatie per NACE-tak naar SUT-producten 
 
Productinformatie is bevat in het algemene gedeelte en in de bijlagen voor de aankopen van de ESE-
formulieren.  
 
De productinformatie op het algemene gedeelte van de aankopen is doorgaans meer geaggregeerd dan 
de SUT-productenindeling. De verdeling naar SUT-producten is gebaseerd op vergelijkingen met 
informatie uit vorige structuurenquêtes, specifieke informatie voor sommige bedrijfstakken, en diverse 
hypotheses.  
 
De relatie tussen de productinformatie op de bijlagen en de SUT-producten is een n - 1 relatie (n ≥ 1), 
waardoor geaggregeerd kan worden naar SUT-producten. 
 
b) Berekening van de verdeelsleutel voor de volledige populatie per NACE-bedrijfstak 
 
Volgens dezelfde NACE-takindeling als in de voorgaande fase, wordt eerst de productinformatie 
gegroepeerd per SUT-product.  
 
Het aggregaat P.2/A' wordt bekomen door de correctie voor maakloonwerk in mindering te brengen 
van P.2/A (=P.2/A1+P.2/A2), en wordt gepartitioneerd naar P.2/A" met behulp van de administratieve 
aggregaten.  
 
De verdere berekening van de verdeelsleutels is analoog aan de berekening van de sleutels voor de 
omzet.  
 
c) Groepering naar SUT-tak 
 
De gegevens uit de voorgaande fase worden gegroepeerd per SUT-tak, waardoor opnieuw het 
aggregaat P.2/A' bekomen wordt. Na toevoeging van de correctie voor maakloonwerk per product 
wordt het intermediair verbruik exclusief de voorraadwijzigingen bekomen.  
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6.1.2.1.2.4.  Verdeelsleutels voor de voorraadwijzigingen 
 
a) Voorraadwijzigingen gereed product en onderhanden werk  
 
De structuurenquête bevat geen informatie betreffende deze voorraadwijzigingen. Voorlopig wordt per 
SUT-tak een verdeling geraamd op basis van de belangrijkste producten die resulteren uit de sleutels 
van de omzet.  
 
b) Voorraadwijzigingen grondstoffen en halffabricaten 
 
De bijlagen van de ESE-formulieren voor de industrie verschaften informatie over 
voorraadwijzigingen van de aankopen voor intermediair verbruik. Alle formulieren van 
ondernemingen die een bijlage voor de aankopen ontvangen werden gebruikt om een raming per SUT-
tak uit te voeren. 
 
c) Voorraadwijzigingen handelsgoederen 
 
De voorraadwijzigingen van de goederen aangekocht voor wederverkoop worden geraamd voor de 
SUT-takken 50A1 handel in auto's, 50B1 kleinhandel in motorbrandstoffen, 51A1 groothandel en 
52A1 kleinhandel. Hiertoe werden alle ESE-formulieren van ondernemingen die een bijlage voor de 
aankopen ontvingen gebruikt.  
 

6.1.2.2.  Invoer en uitvoer 
 
De totalen van invoer en uitvoer van goederen en diensten in de SUT worden bepaald op basis van 
gegevens van de betalingsbalans (cf. ook 5.15). 
 
6.1.2.2.1.  Verdeling van de dienstengroepen uit de betalingsbalans naar SUT-producten 
 
De betalingsbalans vormt de enige gegevensbron voor de invoer en uitvoer van diensten. Deze 
diensten worden gepubliceerd volgens de IMF-nomenclatuur, waarbij een onderscheid gemaakt wordt 
tussen 11 dienstengroepen. Indien gebruik gemaakt wordt van het meest gedetailleerde 
rapporteringsniveau kunnen ongeveer 40 dienstengroepen onderscheiden worden. Zelfs dit meest 
gedetailleerde niveau laat niet toe om de SUT, die aanzienlijk meer dienstenproducten bevat, in te 
vullen.  
 
De ventilering van de betalingsbalansdiensten naar SUT-producten is gebaseerd op de activiteit 
(NACE-BEL-code) van de Belgische tegenpartij. De hypothese die hierbij gemaakt wordt is dat er een 
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relatie bestaat tussen de activiteit van de Belgische tegenpartij en de verhandelde dienst. Deze 
hypothese is aannemelijk voor wat de uitvoer betreft, maar uiteraard veel zwakker voor de invoer.  
 
Concreet is hierbij dus in twee stappen gewerkt: 
 
- In een eerste stap is op basis van gedetailleerd onderzoek van nomenclaturen nagegaan welke SUT-

diensten overeenstemmen met de betalingsbalansdiensten. 
- In een tweede stap werd voor deze diensten een verdeelsleutel bepaald, op basis van de activiteit 

van de Belgische tegenpartijen (d.w.z. van deze waarvan de activiteit overeenstemt met de 
geselecteerde diensten). 

 
Voor drie aspecten, namelijk toerisme, royalty's en licenties, en overheidsdiensten, is er een specifieke 
benadering gehanteerd die afwijkt van de algemene werkwijze: 
 
- Wat de betalingsbalansrubriek reisverkeer betreft, dient er een opsplitsing gemaakt te worden 

tussen het intermediair verbruik (zakenreizen) en de consumptieve bestedingen door huishoudens 
(privé-reizen).  Aangezien de in de SUT opgenomen consumptieve bestedingen door huishoudens 
gedefinieerd zijn volgens het binnenlandse concept, mag enkel het gedeelte intermediair verbruik 
(zakenreizen) geventileerd worden naar SUT-producten. De sleutel voor deze ventilatie is afgeleid 
uit informatie van de gezinsbudgetenquête m.b.t. privé-reizen. 

- Aangezien in de SUT de royalty's en licenties niet als een afzonderlijk product voorkomen, dienen 
deze in de betalingsbalans als invoer en uitvoer van diensten geregistreerde stromen geventileerd te 
worden over de relevante SUT-producten. Deze ventilatie is eveneens gebaseerd op de activiteit 
van de Belgische tegenpartij. 

- Wat de niet elders vermelde overheidsdiensten betreft, is de verdeelsleutel niet op de 
betalingsbalansgegevens gebaseerd, maar op de algemene sleutel van de aankopen van de overheid.  

 
6.1.2.2.2.  Verdeelsleutel voor goederen 
 
De ventilatie naar SUT-producten van de goederentransacties met het buitenland, waarvoor de totalen 
gegeven worden door de betalingsbalans, is gebaseerd op de gegevens per product van de statistiek 
buitenlandse handel.  
 
De basisbestanden met invoer en uitvoer van goederen volgens de GN8-nomenclatuur van de 
buitenlandse handel, worden via CPA-codes op 6-digitniveau, gegroepeerd naar SUT-producten. De 
bekomen verdeelsleutels per SUT-product worden toegepast op de totalen van de betalingsbalans. 
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6.1.2.3.  Handels- en transportmarges 
 
De berekening van de handels- en vervoersmarges wordt beschreven bij de productiebenadering (cf. 
respectievelijk 3.13 en 3.15). 
 
SUT-bedrijfstakken waarin meer dan 200 miljoen euro handelsmarges geregistreerd worden zijn: 
 
15I1 Vervaardiging van suiker, chocolade en suikerwerk  
15J1 Vervaardiging van deegwaren, koffie en thee, en overige 

voedingsmiddelen -  
24A1 Vervaardiging van chemische basisproducten 
24D1 Farmaceutische nijverheid  
25B1 Vervaardiging van producten van kunststof 
50A1 Handel in auto's, onderhoud en reparatie van auto's, handel in 

onderdelen en accessoires van auto's, handel in en reparatie van 
motorrijwielen  

50B1 Kleinhandel in motorbrandstoffen 
51A1 Groothandel en handelsbemiddeling 
52A1 Kleinhandel, reparatie van consumentenartikelen  
72A1 Informatica en aanverwante activiteiten 
74B1 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, 

managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra 

 
SUT-bedrijfstakken waarin vervoersmarges geregistreerd worden zijn: 
 
60C1 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, en vervoer via 

pijpleidingen 
61B1 Binnenvaart 

 
 

6.1.2.4.  Productgebonden belastingen en subsidies 
 
6.1.2.4.1.  Productgebonden belastingen 
 
 

6.1.2.4.1.1.  Belasting over de toegevoegde waarde 
 
De BTW (D.211) is een belasting op producten die in verschillende stadia van levering door 
ondernemingen wordt geïnd en uiteindelijk volledig doorgerekend wordt aan de eindgebruiker. 
Producenten moeten enkel het verschil betalen tussen de BTW op hun verkopen en de BTW op hun 
aankopen voor intermediair verbruik of bruto-investeringen in vaste activa. 
 
De BTW wordt geregistreerd volgens het principe van de nettoregistratie:  
 
- output en invoer worden gewaardeerd exclusief de in rekening gebrachte BTW. 
- de aankoop van goederen en diensten wordt gewaardeerd inclusief de niet-aftrekbare BTW.  
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Dit betekent dus dat de BTW wordt toegerekend aan kopers voor wie de BTW niet aftrekbaar is.  
 
Omdat geopteerd is voor integratie van de SUT in prijzen exclusief BTW (cf. infra), bestaat de 
initialisatie van de BTW in de SUT uit de eliminatie van niet aftrekbare BTW uit de componenten van 
de gebruikstabel waarvoor de initiële raming de niet aftrekbare BTW bevat. In de praktijk betekent dit 
dat BTW moet geëlimineerd worden uit het finaal gebruik (consumptieve bestedingen en 
investeringen in vaste activa) en uit het intermediair verbruik van bedrijfstakken waarvoor de BTW 
niet of onvolledig aftrekbaar is. Daartoe wordt de BTW-wetgeving vertaald naar het werkformaat van 
de gebruikstabel. Dit werd behandeld bij de productieoptiek (cf. 3.25). 
 
6.1.2.4.1.2.  Belastingen op invoer, excl. BTW 
 
a) Invoerrechten  (D.2121) 
 
De gegevens betreffende de invoerrechten, die geïnd worden via het geautomatiseerde douanesysteem 
SADBEL, zijn beschikbaar via de statistiek buitenlandse handel122 . 
 
b) Overige belastingen op invoer (D.2122) 
 
De landbouwheffingen (D.2122R2) zijn beschikbaar via het geautomatiseerde douanesysteem 
SADBEL. 
De accijnzen op invoer (D.2122R1) worden in de initialisatie niet onderscheiden van de accijnzen op 
binnenlandse productie (D.214R1A). Na integratie van de SUT wordt de verdeling naar het 
rapporteringsformaat bekomen via diverse informatie. 
 

6.1.2.4.1.3.  Overige productgebonden belastingen 
 
De accijnzen en verbruiksbelastingen te betalen aan de instellingen van de Europese Unie (D.214R1B) 
zijn bekend via de overheidsrekeningen. De accijnzen en verbruiksbelastingen op binnenlandse 
productie en te betalen aan de overheid (D.214R1A), die samen met de accijnzen op invoer worden 
geïnitialiseerd, zijn eveneens afkomstig uit de overheidsrekeningen. Dit geldt ook voor een restgroep 
overige productgebonden belastingen (D.214RR). 
 
6.1.2.4.2.  Productgebonden subsidies 
 
Dit betreft enkel de overige productgebonden subsidies (D.319). Subsidies op invoer (D.311) komen 
momenteel niet voor.  
 

                                                      
122  De douanerechten worden gecodeerd volgens de TARIC-nomenclatuur (geïntegreerd tarief van de Europese Unie), en 

via de CN (Gecombineerde Nomenclatuur) gegroepeerd naar de SUT-producten. 
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Gedetailleerde informatie betreffende de landbouwsubsidies (D.319R1) is afkomstig van de ADSEI. 
Overige productgebonden subsidies (D.319RR) zijn beschikbaar via de overheidsrekeningen. 
 

6.1.2.5.  Andere componenten  
 
De initiële ramingen van de consumptieve bestedingen door huishoudens (P.3_S.14), de IZW's 
(P.3_S.15) en de overheid (P.3_S.13) worden behandeld bij de bestedingsoptiek (cf. respectievelijk 
5.7, 5.8 en 5.9). 
 
De berekening van de aggregaten voor de investeringen in vaste activa (P.51) is uiteengezet bij de 
bestedingsoptiek in S.11 (cf. 5.10 en 5.11). De informatie om de initiële raming per product te 
bekomen is voornamelijk afkomstig uit de jaarrekeningen (verdeling naar grote categorieën) en uit de 
structuurenquête (verdere verdeling naar SUT-producten). 
 
De berekening van de beloning van werknemers (D.1), de niet-productgebonden belastingen op 
productie (D.29), en de niet-productgebonden subsidies (D.39) werd beschreven bij de 
inkomensoptiek (cf. 4.7, 4.8 en 4.9). Het verbruik van vaste activa (K.1) wordt berekend met behulp 
van de methode van de permanente inventaris.  
 
 
6.1.3.  Balancering 
 

6.1.3.1.  Enkele algemene aspecten 
 
De berekening van aggregaten, de ventilatie van deze aggregaten naar zo correct mogelijke ramingen 
voor productie, intermediair verbruik en investeringen per product, de berekeningen per SUT-product 
van handels- en vervoersmarges, productgebonden belastingen en subsidies, invoer- en uitvoer, en de 
initiële raming van de consumptieve bestedingen, vormen een belangrijk onderdeel van de 
integratiemethode van de SUT.  
 
Na de initialisatie van de gegevens zijn er vanzelfsprekend nog onevenwichten tussen aanbod en 
gebruik per product. Deze onevenwichten worden in de fase van balancering (of arbitrage) onderzocht 
en gecorrigeerd, waardoor ook de initieel geraamde aggregaten kunnen wijzigen. De balancering leidt 
uiteindelijk tot een coherente raming van het bbp volgens de drie benaderingswijzen. 
 
In principe kunnen alle variabelen door balancering gewijzigd worden, en zijn er dus geen 
beperkingen t.o.v. de geïnitialiseerde bedragen, of t.o.v. in een voorlopige versie gepubliceerde 
bedragen.  
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Zoals reeds vermeld werd bij de inkomensbenadering, worden het exploitatieoverschot (B.2) en het 
gemengd inkomen (B.3) in de Belgische SUT residueel berekend. De aggregaten beloning van 
werknemers (D.1), niet-productgebonden belastingen op productie (D.29) en niet-productgebonden 
subsidies (D.39) worden uit gedetailleerde broninformatie berekend, en worden gedurende de arbitrage 
niet gewijzigd. De inkomensoptiek speelt dan ook geen echte rol bij de arbitrage van de SUT. 
Wanneer door arbitrage de output en/of het intermediair verbruik van een bedrijfstak gewijzigd 
worden, zal B.2/B.3 ook wijzigen. De evolutie van B.2/B.3 t.o.v. het voorgaande jaar, vergeleken met 
de evolutie uit bronstatistieken, kan eventueel een indicatie geven dat de arbitrage in de productie- en 
bestedingsoptiek terug moet bijgestuurd worden. 
 
De mate waarin de aggregaten uit de productie- en bestedingsoptiek door balancering wijzigen wordt 
hierna besproken. 
 
De balancering gebeurt exclusief BTW. De BTW per product wordt in de aanbodtabel niet 
geïnitialiseerd, en wordt uit de geïnitialiseerde gebruikstabel geëlimineerd, waardoor per product 
aanbod en gebruik exclusief BTW vergeleken worden. Gedurende de arbitrage wordt de BTW 
voortdurend herrekend, wat nodig is om het intermediair verbruik tegen aankoopprijs te berekenen, en 
wat toelaat de berekende BTW te vergelijken met werkelijk ontvangen BTW. 
 
De balancering is voorlopig beperkt tot de integratie van de SUT in lopende prijzen. 
 

6.1.3.2.  Balancering van productie- en bestedingsoptiek 
 
Bij de balancering van de productie- en bestedingsoptiek worden ofwel correcties aangebracht in de 
kolommen ofwel in de rijen/producten. De SUT-software kan naargelang de behoefte op één van beide 
mogelijkheden ingesteld worden. Over het aanbrengen van correcties wordt beslist per individuele cel 
van de SUT123. De manier van corrigeren kan dan ook omschreven worden als "manuele correctie met 
behulp van de computer". Een volledige arbitrage bevat tussen de 50 en 100 beslissingen i.v.m. de 
instelling van de arbitragekeuze op hetzij kolommen hetzij rijen. 
 
Wanneer gearbitreerd wordt in de kolommen brengen de bedrijfstakverantwoordelijken correcties aan 
in output en/of het intermediair verbruik van de takken waarin zij gespecialiseerd zijn. Bij arbitrage in 

                                                      
123  Het is dus niet zo dat het bedrag van een correctie automatisch verdeeld wordt over alle componenten van bv. het 

intermediair verbruik van een bedrijfstak, of van alle bedrijfstakken waarin een bepaald product als intermediair 
verbruik voorkomt. De SUT-software laat wel toe meerdere cellen te selecteren en een correctie al dan niet 
proportioneel over deze cellen te verdelen. Deze optie wordt enkel gebruikt indien dit inhoudelijk verantwoord is. 
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de rijen brengen de productverantwoordelijken124 correcties aan in de producten die onder hun 
bevoegdheid vallen.  
 
In een eerste fase van de arbitrage wordt de aanbodtabel zoveel mogelijk gestabiliseerd. Eventuele 
anomalieën in de productmix per bedrijfstak worden gecorrigeerd, en de handelsmarges per product 
worden nogmaals geverifieerd. De onzekerheden die betreffende de aanbodtabel blijven bestaan 
hebben voornamelijk betrekking op de correctie voor zwarte economie, en de invoer van diensten per 
SUT-product125. 
 
Daarna worden de productenonevenwichten onderzocht. Voor sommige producten worden ook de 
evenwichten voor groepen onderzocht (bv. alle voedingsmiddelen, alle chemische producten, 
producten i.v.m. gebruik van wagens). Wanneer een evenwicht tussen aanbod en gebruik binnen een 
groep kan gerealiseerd worden, gebeurt de verdere arbitrage binnen de producten van deze groep. 
 
Een correctie voor het intermediair verbruik van een product in een bedrijfstak kan aanleiding geven 
tot een tegencorrectie voor een verwant product in dezelfde tak, of voor hetzelfde product in een 
verwante tak. Dit is echter niet noodzakelijk het geval, m.a.w. het intermediair verbruik kan door de 
arbitrage wijzigen. De inputstructuur van de bedrijfstakken wordt door de takverantwoordelijken 
echter opgevolgd, wat resulteert in feedback van tak- naar productverantwoordelijken, en in overleg 
over de correctie die verder moeten gemaakt worden. 
 
De initiële berekeningen voor de consumptieve bestedingen door huishoudens worden, afgezien van 
producten waarvoor de berekening gebaseerd is op specifieke bronnen, gecentraliseerd uitgevoerd. 
Over de correcties per product wordt echter beslist door de productverantwoordelijke. De coördinator 
van de consumptieve bestedingen van de huishoudens volgt de evolutie van de totale consumptieve 
bestedingen, en van de grote componenten hiervan (bv. voeding, gebruik van vervoermiddelen, 
financiële diensten, ...), en geeft feedback naar productverantwoordelijken. 
 
Correcties voor investeringsproducten worden door de productverantwoordelijke en de 
investeringsverantwoordelijke gezamenlijk genomen. De arbitrage heeft voornamelijk betrekking op 
substitutie tussen investeringsproducten binnen de grote categorieën (gebouwen, machines, ...). 
 
De voorraadwijzigingen kunnen t.o.v. de geïnitialiseerde bedragen aanzienlijk gearbitreerd worden, 
maar het aandeel van de voorraden in het bbp is relatief beperkt. 
 

                                                      
124  De takverantwoordelijken zijn productverantwoordelijke voor de producten die hoofdproduct zijn van de door hen 

beheerde bedrijfstakken.  
125  De bedragen van de grote categorieën van de betalingsbalans kunnen als betrouwbaar worden beschouwd, maar de 

verdeling naar SUT-producten is relatief onzeker (cf. 6.1.2.2). 
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Bij correcties van de in- en uitvoer van goederen of diensten, wordt een tegenboeking uitgevoerd voor 
andere goederen respectievelijk diensten. De totale in- en uitvoer van goederen en diensten, wordt 
door de arbitrage dus niet gewijzigd. 
 
Producten die aan een of meer van de hiernavolgende criteria voldoen worden prioritair gearbitreerd: 
 

 producten die als besteding in weinig SUT-cellen voorkomen en waarvoor: 
  

− de marges voldoende betrouwbaar of niet significant zijn; 
− de raming van de ingevoerde diensten relatief betrouwbaar of niet significant is; 
− de initiële raming van de consumptieve bestedingen betrouwbaar of niet significant is. De 

initiële raming wordt als betrouwbaar beschouwd indien het door veel huishoudens frequent 
gekochte producten betreft en/of indien de raming gebaseerd is op administratieve bronnen; 

− de vorming van vaste activa betrouwbaar of niet significant is; 
 producten waarvoor het aanbod enkel of hoofdzakelijk uit invoer afkomstig is; 
 producten met slechts één type gebruik (enkel P.2, enkel P.3, ...); 
 producten met een klein verschil tussen aanbod en gebruik, indien de structuur van aanbod en 

gebruik niet significant afwijkt van een vorige SUT (en indien er geen aanwijzingen zijn dat dit 
het geval zou kunnen zijn). 

 
In een laatste fase, wanneer de verschillen tussen aanbod en gebruik per product gering zijn, wordt de 
RAS-methode toegepast. De randtotalen van het blok intermediair verbruik worden hierdoor 
gewijzigd. De mogelijkheid bestaat sommige cellen van het intermediair verbruik niet in de 
RAS-procedure te betrekken. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat de arbitrage een complex proces is, waarvan de te volgen stappen 
en de aan te brengen correcties bepaald worden in functie van de resultaten uit een voorgaande 
arbitragefase. Het is moeilijk te bepalen in welke mate de correcties afzonderlijk bijdragen tot een 
meer coherente raming van het bbp volgens de drie optieken126. Correcties kunnen de discrepantie 
tussen productie- en bestedingsoptiek tijdelijk doen toenemen, maar toch noodzakelijk zijn om 
uiteindelijk een zelfde bbp voor beide optieken te bekomen. 
 
 

                                                      
126  Enkele voorbeelden: a) een noodzakelijke correctie in P.51 kan het verschil tussen aanbod en gebruik van het 

betreffende investeringsproduct verminderen, terwijl daardoor het verschil tussen de bestedings- en de productieoptiek 
van het bbp nog groter wordt; b) een vermindering van P.2 van een product in enkele bedrijfstakken doet het bbp langs 
de productieoptiek toenemen, terwijl het op dat ogenblik nog niet duidelijk is of P.3_S.14 en/of P.2 van hetzelfde 
product in andere takken zullen gewijzigd worden, en/of de correctie voor zwarte economie moet aangepast worden.  
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6.2.  ANDERE BENADERINGEN OM HET BBP TE VALIDEREN 

 
In sommige landen is de berekening van het bbp in min of meerdere mate gebaseerd op 

werkgelegenheidsgegevens, aan de hand waarvan de toegevoegde waarde voor een aantal 

ondernemingen tot de volledige bedrijfstak wordt geëxtrapoleerd. Onderzoek naar de consistentie 

tussen de werkgelegenheidsgegevens in de enquêtes gebruikt voor de berekening van de toegevoegde 

waarde, en in specifieke werkgelegenheidsstatistieken (arbeidskrachtenenquête, volkstelling, ...) levert 

dan ook een cruciale toets op de exhaustiviteit van het bbp. 

 

In de Belgische nationale rekeningen speelt de werkgelegenheid geen rol om de toegevoegde waarde 

te berekenen. Toetsing van de bekomen resultaten met de werkgelegenheid uit 

werkgelegenheidsstatistieken gebeurt dan ook enkel op onrechtstreekse manier, nl. door per bedrijfstak 

de toegevoegde waarde per werknemer en/of zelfstandige te evalueren (in de toekomst: per full time 

equivalent). 

 

In enkele landen hebben fiscale audits toegelaten de correcties voor zwarte economie te valideren. De 

Belgische toepassing van deze exhaustiviteitstest heeft geen bruikbare resultaten opgeleverd. De 

correcties voor fiscale fraude waren voor sommige bedrijfstakken, waarvoor geweten is dat zij 

aanzienlijk moeten zijn, niet significant. De fiscus heeft niet als objectief representatieve ramingen van 

de fraude per NACE-categorie te bekomen, maar richt de aandacht op specifieke ondernemingen of 

bedrijfstakken. 

 

De tabel van aanbod en gebruik is, gezien de integratie van informatie uit diverse bronnen, de meest 
aangewezen methode om tot een exhaustieve raming van het bbp te komen. De inspanningen om de 
exhaustiviteit te verbeteren zullen dan ook in dit raamwerk verder ontwikkeld worden. 
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7.  EXHAUSTIVITEIT 

 

7.1.  CONCEPTEN  

 
Exhaustiviteit van het bbp wordt bekomen door de resultaten van steekproef- en ander onderzoek zo 
correct mogelijk naar de populatie te extrapoleren aan de hand van registers, de definities van het ESR 
1995 zo nauwkeurig mogelijk toe te passen, en meer specifiek de ondergrondse economie in de 
berekeningsmethodes op te nemen. 
 
“In het algemeen kan men stellen dat de criteria voor de volledigheid zijn: het bestaan van een 
nauwkeurig bepaald referentie-universum van productie-eenheden; de mogelijkheid vast te stellen of 
eenheden ontbreken; de mogelijkheid correcties aan te brengen voor ontbrekende eenheden; en het 
bestaan van algemene systematische correcties voor ontduiking en voor zwart werk.”127 
 
De ondergrondse economie bestaat uit de zwarte economie plus de illegale economie. Zwarte 
economie bestaat uit verborgen ondernemingen plus verborgen activiteiten.  
 
Tot de illegale economie behoren activiteiten die volgens de concepten van de nationale rekeningen 
binnen de productiegrens vallen, doch wettelijk niet toegelaten zijn. 
 
Met verborgen ondernemingen wordt bedoeld: productie gerealiseerd door niet geregistreerde 
producerende eenheden. (niet geregistreerd = "niet-inschrijving in de statistische registers van 
economisch actieve eenheden"128). Deze ondernemingen voldoen niet aan de wettelijke voorschriften 
inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen, enz.  
 
De correctie om een exhaustieve toegevoegde waarde te ramen, wordt correctie voor verborgen arbeid 
genoemd.  
 
Met verborgen activiteiten wordt bedoeld: het niet volledig declareren van activiteiten door 
ondernemingen, waarvan de productie en toegevoegde waarde wel zou moeten opgenomen zijn via de 
berekeningen gebaseerd op de registers van productie-eenheden. 
De correctie om een exhaustieve toegevoegde waarde te ramen, wordt correctie voor fiscale fraude (en 
ontwijking) genoemd. 
 

                                                      
127 GNP Committee, CPNB/166, Rapport aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de richtlijn van de 

Raad over de vaststelling van het BNP tegen marktprijzen, 1995, §2.4. 
128 Beschikking van de commissie betreffende de behandeling van de BTW-fraude in de nationale rekeningen 24.07.98. 
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De correctie voor fiscale fraude bestaat gedeeltelijk uit een correctie voor ondergedeclareerd 
belastbaar inkomen en gedeeltelijk uit een correctie voor BTW-fraude. 
De correctie voor BTW-fraude heeft betrekking op BTW-fraude zonder medeplichtigheid. 
 
Bij BTW-fraude met medeplichtigheid (cf. ook 3.25.3) komen de verkoper en de koper overeen de 
BTW niet te factureren. Er is dus geen transactie betreffende de wettelijk toepasbare BTW, en het 
gefraudeerde bedrag maakt dus geen deel uit van het bbp. Bij BTW-fraude zonder medeplichtigheid 
daarentegen, betaalt de aankoper de BTW, maar de verkoper stort deze niet door aan de overheid.  
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7.2.  TOEPASSING 

 
7.2.1.  Gebruik van registers 
 
Een belangrijk aspect om een exhaustief bbp te bekomen betreft de performantie van het register van 
productie-eenheden. In de secties "Bedrijfsregister en repertorium" (cf. 3.1.1) en "Bronnen" (cf. 
11.1.1) werd uiteengezet hoe uit het bedrijfsregister van de ADSEI een repertorium geconstrueerd 
wordt, waarin momenteel enkel de niet BTW-plichtige ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid 
én zonder personeel ontbreken. De aggregaten voor deze ondernemingen worden berekend via een 
ander register, nl. de aangifte in de personenbelasting (cf. infra). 
 
Er kan dan ook gesteld worden dat de berekening van het bbp via de productieoptiek gebaseerd is op 
een exhaustief register. 
Aangezien alle producerende eenheden geregistreerd zijn, is een correctie voor verborgen arbeid, zoals 
gedefinieerd door Eurostat, niet relevant. 
 
 
7.2.2.  Raming van de zwarte economie 129 
 
In de praktijk is er een overlapping tussen verborgen arbeid en fiscale fraude.  
 
Een geregistreerde onderneming kan fiscale fraude plegen door te werken met niet gedeclareerde 
arbeid: overuren gepresteerd door geregistreerd personeel, of prestaties door niet door de onderneming 
geregistreerd personeel. Een niet geregistreerde onderneming die (per definitie) louter met verborgen 
arbeid werkt, pleegt tegelijkertijd fiscale fraude. Bemerk dat verondersteld mag worden dat de BTW-
fraude die in dit geval gepleegd wordt, louter BTW-fraude met medeplichtigheid is. Indien het BTW-
fraude zonder medeplichtigheid zou betreffen, en de BTW is voor de aankoper aftrekbaar, dan loopt de 
verborgen onderneming het risico ontdekt te worden 130. 
 
In de praktijk is het momenteel ook niet mogelijk een afzonderlijke raming te maken voor de BTW-
fraude en de fiscale fraude exclusief BTW-fraude. Beide types fraude gaan overigens samen: inkomen 
gerelateerd aan BTW-fraude wordt door de producenten niet gedeclareerd. 
 
Eén van de overgangscorrecties van de administratieve aggregaten naar de aggregaten ESR 1995 
betreft de ophoging voor zwarte economie (cf. 3.3.1.2. correcties (y) voor S.11 en S.14).  
 

                                                      
129 Momenteel wordt nog geen correctie voor illegale activiteiten toegepast. 
130 Omgekeerd geldt niet noodzakelijk dat alle BTW-fraude met medeplichtigheid gepleegd wordt door verborgen 

ondernemingen. 
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Aangezien er geen informatie beschikbaar is die toelaat een afzonderlijke correctie te maken voor 
toegevoegde waarde resulterend uit niet geregistreerde arbeid, ondergedeclareerd belastbaar inkomen 
en BTW-fraude zonder medeplichtigheid, wordt een globale correctie per SUT-tak geraamd. 
 
Deze globale correctie per SUT-tak wordt berekend door toepassing van percentages op omzet en 
aankopen voor S.11-ondernemingen131 en S.14-ondernemingen afzonderlijk, en dit volgens de NACE-
indeling die binnen een SUT-tak relevant geacht wordt voor een gedifferentieerde correctie per 
activiteit. Indien een SUT-tak samengesteld is uit NACE-takken waarvoor verschillende percentages 
voor zwarte economie van toepassing zijn, wordt het percentage voor de omzet, respectievelijk 
aankopen, van de SUT-tak berekend als een (met de omzet respectievelijk aankopen) gewogen 
gemiddelde van de NACE-componenten. 
 
Voor sommige bedrijfstakken worden zowel omzet als aankopen gecorrigeerd (bv. bouw), voor andere 
is enkel een correctie van de omzet nodig (BV. juridische diensten). Voor de meeste bedrijfstakken 
worden omzet en aankopen met hetzelfde percentage gecorrigeerd (producenten zorgen er immers 
voor dat de proportie tussen gedeclareerde omzet en aankopen voor de fiscus aanvaardbaar blijft). 
 
Zoals in de meeste andere Europese landen is de zwarte economie het sterkst ontwikkeld in de 
bedrijfstakken die het grootste gedeelte van hun productie aan particulieren leveren. Dit geldt onder 
meer voor de bouwnijverheid (in het bijzonder voor de bouwinstallatie en de afwerking van 
gebouwen), de detailhandel, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, hotels en restaurants, 
de activiteiten van artsen, tandartsen en dierenartsen, en andere diensten aan particulieren. 
 
In de SUT-takken 45D.1 bouwinstallatie en 45E1 afwerking van gebouwen, heeft een gedeelte van de 
totale correctie betrekking op niet geregistreerde arbeid. 
 
 
7.2.3.  Toepassing van ESR 1995-definities 
 
Exhaustiviteit van het bbp wordt per definitie ook bekomen door de ESR 1995-definities correct toe te 
passen. In de productieoptiek wordt dit gerealiseerd door een gedetailleerde raming van alle 
overgangscomponenten tussen de administratieve aggregaten en de aggregaten volgens het ESR 1995 
(cf. 3.3). 
 
In het kader van de exhaustiviteit kunnen twee specifieke correcties vermeld worden: de correctie voor 
lonen in natura, en de correctie voor fooien. 

                                                      
131 Enkel voor KMO-vennootschappen die al dan niet een jaarrekening neerleggen (categorieën B.1+B.2+B3+C1+C2).  
 De via de jaarrekeningen of BTW bekende officiële omzet en aankoopcijfers van de grote vennootschappen (categorieën 

A1+A2) wordt niet opgehoogd.  
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7.2.4.  Samenvatting van de exhaustiviteitscorrecties 
 

7.2.4.1. Exhaustiviteitscorrecties op de toegevoegde waarde 
 
Onderstaande tabel geeft de ophoging van de toegevoegde waarde voor zwartwerk per bedrijfstak en 
sector voor het jaar 2003.  
 
Ophogingen voor zwartwerk per sector en per bedrijfstak  
(miljoenen euro's)     

2003     
Toegevoegde waarde (B.1g) (a) (b) (c) (b)/(c) 

  officieel zwart totaal 
 pct. 
zwart  

S.11 142 378,1 5 870,6 148 248,7 4,0 pct. 
landbouw, bosbouw en visserij 674,0 0 674,0 0,0 pct. 
verwerkende nijverheid en energie 47 872,7 253,2 48 125,9 0,5 pct. 
bouw 8 142,6 1 671,6 9 814,2 17,0 pct. 
handel en horeca 29 655,3 1 783,4 31 438,7 5,7 pct. 
overige diensten 56 033,5 2 162,4 58 195,9 3,7 pct. 

S.14 38 785,6 4 258,4 43 044,0 9,9 pct. 
landbouw 2 064,2 15,1 2 079,3 0,7 pct. 
verwerkende nijverheid 590,3 139,8 730,1 19,2 pct. 
bouw 1 049,3 1 074,3 2 123,6 50,6 pct. 
handel en horeca 2 845,8 1 344,1 4 189,9 32,1 pct. 
overige diensten 32 236,0 1 685,1 33 921,1 5,0 pct. 

NACE 70 (huren) 19 706,1 15,8 19 721,9 0,1 pct. 
NACE 95 (huispersoneel) 909,0 0,0 909,0 n.s. 
overige 11 620,9 1 669,3 13 290,2 12,6 pct. 

S.12 13 930,7 0 13 930,7 0,0 pct. 
S.13 38 468,5 0 38 468,5 0,0 pct. 
S.15 1 994,6 0 1 994,6 0,0 pct. 
S.1 235 557,5 10 129,0 245 686,5 4,1 pct. 

fraudegevoelige component (*) 157 810,3 10 098,2 167 908,5 6,0 pct. 
fraudeongevoelig component 77 747,1 30,9 77 778,0 0,0 pct. 
D.21-D.31   28 971,3  

Bbp 264 528,8 10 129,0 274 657,8 3,7 pct. 
p.m.: aandeel zwart in fraudegevoelige component S.14   20,8 pct. 

(*) S.11 excl NACE 01, 02 en 05 + S.14 excl NACE 01, 02, 05, 70, 95  
 
De totale ophoging van de toegevoegde waarde uit hoofde van zwartwerk bedraagt 10 129 mln. EUR 
of 3,7 pct. bbp.  
 
Een belangrijk deel van het bbp is evenwel fraudeongevoelig: er wordt geen ophoging geraamd voor 
de toegevoegde waarde gerealiseerd door de overheid, de financiële sector en de niet-markt VZW's en 
de ramingsmethodes voor de landbouw, de woningdiensten en de diensten van huispersoneel zijn 
prijs*hoeveelheidsbenaderingen die niet vertekend zijn door mogelijke fraude. Het aandeel van de 
correctie voor zwartwerk in de fraudegevoelige component van de toegevoegde waarde bedraagt 6 pct. 
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De ophoging in S.11 bedraagt 5 871 mln. EUR of 4 pct. van de totale toegevoegde waarde gerealiseerd 
in de niet-financiële vennootschappen. De correctie in de verwerkende nijverheid en energie is laag 
omdat grote ondernemingen - waarvan de toegevoegde waarde niet opgehoogd wordt - hier meer dan 
90 pct. van de totale toegevoegde waarde vertegenwoordigen. 
 
Voor de huishoudens S.14 wordt een expliciete correctie gemaakt van 4 258 mln. EUR.  
 
De berekening van de toegevoegde waarde voor de landbouw, bosbouw en visserij is gebaseerd op 
gedetailleerde hoeveelheids- en prijsgegevens afkomstig van de landbouwstatistieken en is dus in 
grote mate fraudeongevoelig (enkel ophoging in de diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt: 
NACE 01.4).  
 
De raming van de toegevoegde waarde samenhangende met de productie van woningdiensten is 
eveneens een prijs*volumebenadering en dus fraudeongevoelig132. Voor de bedrijfstak particuliere 
huishoudens met werknemers (NACE 95), wordt een gemiddeld uurloon toegepast op een geraamd 
aantal gepresteerde uren, waardoor ook hier impliciet rekening gehouden wordt met een correctie voor 
zwarte economie.  
 
De ophoging voor zwartwerk bedraagt 9.9 pct. van de totale toegevoegde waarde van S.14. Houdt men 
geen rekening met de NACE's die op een fraudeongevoelige manier werden geraamd dan stijgt dit 
aandeel tot 20,8 pct. De ophoging is aanzienlijk in de bouw en de handel en horeca. 
 

7.2.4.2. Exhaustiviteitscorrecties op de lonen 
 
Onderstaande tabel geeft het totaal van de exhaustiviteitscorrecties op de beloning van werknemers 
voor 2003. 
 
Exhaustiviteitscorrecties op de lonen voor 2003  
  lonen 
  officieel (*) zwart in natura fooien totaal
S.11 93.704,7 925,8 756,7 289,2 95.676,4
S.12 8.257,0 0 26,8 0 8.283,8
S.13 33.764,9 0 0 0 33.764,9
S.14 2.848,4 91,6 5,7 42,1 2.987,8
S.15 1.884,2 0 0 0 1.884,2
totaal 140.459,2 1.017,4 789,2 331,3 142.597,1
      
(*) inclusief NACE 95 in S.14 

 
In het totaal werd de loonmassa met 2.138 mln. EUR opgehoogd uit hoofde van zwarte lonen 
(1 017 mln. EUR), lonen in natura (789 mln. EUR) en fooien (331 mln. EUR). 
 

                                                      
132  Er wordt enkel een ophoging geraamd voor zelfstandige immobiliënmakelaars waarvan de activiteit eveneens in  deze 
Nace wordt opgenomen. 
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De totale ophoging van de lonen uit hoofde van zwartwerk bedraagt 1 017 mln. EUR of 0,7 pct. van de 
totale loonmassa. 
 
De ophoging in S.11 bedraagt 926 mln. EUR of 1 pct. van de totale loonmassa. Deze ophoging is 
relatief minder belangrijk dan de ophoging van de toegevoegde waarde omdat zwarte lonen netto 
worden uitbetaald (excl. fiscale en parafiscale heffingen) en de lonen betaald aan zwartwerkers 
gemiddeld aan de lage kant liggen. 
 
De ophoging in S.14 bedraagt 92 mln. EUR of 3,1 pct. van de totale loonmassa. In deze sector is de 
samenstelling van de toegevoegde waarde sterk verschillend van deze in S.11 omdat heel wat 
zelfstandigen geen of slechts een beperkt aantal werknemers hebben. De ophoging van de toegevoegde 
waarde uit hoofde van zwartwerk weerspiegelt zich hier dus slechts in beperkte mate in de lonen (het 
gemengd inkomen wordt in veel grotere mate opgehoogd). 
 
Bijkomend worden ook correcties gemaakt voor lonen in natura. In de horeca (gratis maaltijden) en de 
autoassemblage (kortingen bij aankoop van personenwagen bij werkgever) worden bedragen geraamd 
uit hoofde van geproduceerde lonen in natura (55 mln. EUR in S.11 en 6 mln. EUR in S.14: met deze 
bedragen worden de omzet en de lonen opgehoogd). 
 
In vrijwel alle S.11-takken worden bedragen geraamd voor aangekochte lonen in natura (goederen en 
diensten aangekocht door de werkgever en ter beschikking gesteld van de werknemers). In totaal gaat 
het om 702 mln. EUR die overgeboekt worden van de aankopen naar de lonen.  
 
De voordelen in natura in de vorm van door de financiële instellingen toegekende rentevoordelen 
(S.122), worden geraamd op 9 mln. EUR in 2003. Dat bedrag wordt aan de lonen toegevoegd en is 
impliciet begrepen in de berekening van de output van IGDFI. Aangezien die rentevoordelen vooral 
betrekking hebben op de hypothecaire leningen die worden toegestaan voor de aankoop van een 
woning, wordt de output van IGDFI in verband met dat voordeel in natura volledig verbruikt door de 
huishoudens als producenten van woondiensten (zie punt 9 IGDFI: berekening, allocatie en impact op 
het bni). In de sectoren S.123 en S.124 worden ook aangekochte lonen in natura geraamd (18 mln. 
EUR) waardoor het totaal van de lonen in natura in S.12 op 27 mln. EUR komt. 
 
In sommige bedrijfstakken (horeca, kappers, taxi's) wordt de omzet verhoogd om rekening te houden 
met toegekende fooien. In S.11 en S.14 bedragen deze respectievelijk 289 mln. EUR en 107 mln. 
EUR. Deze ophoging vinden we integraal terug in de lonen voor S.11 en gedeeltelijk in de lonen en 
het exploitatieoverschot in S.14 (resp. 42 mln. EUR en 65 mln. EUR). 
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7.2.5.  Andere mogelijke toetsen voor exhaustiviteit 
 
Bij de opstelling van de Belgische nationale rekeningen wordt geen andere methode dan integratie van 
de aanbod- en gebruikstabel gehanteerd om de omvang van de zwarte economie te bepalen.  
 
Alternatieve ramingen werden o.a. gemaakt door auteurs die een monetaire methode toepassen. 
Algemeen wordt echter aangenomen dat de resultaten van deze studies al te zeer afhankelijk zijn van 
macro-economische hypothesen. Bovendien verschaffen ze niet de voor de opstelling van de nationale 
rekeningen vereiste bedragen per bedrijfstak. 
 
Een fiscale audit, waarbij gepoogd wordt via fiscale bronnen, de correctiecoëfficiënten voor de zwarte 
economie te ramen, heeft in België geen bruikbare resultaten opgeleverd. Bij onderzoek naar fiscale 
fraude beoogt de fiscus geen coëfficiënten te kunnen afleiden die representatief zouden zijn voor een 
volledige NACE-categorie, en die dus bruikbaar zouden zijn voor raming van de zwarte economie. De 
selectie van te controleren ondernemingen houdt geen rekening met representativiteit per NACE-
categorie, en is bovendien afhankelijk van fluctuerende politieke gevoeligheden. 
 
De werkgelegenheid per NACE-categorie speelt bij de berekening van het Belgisch bbp geen enkele 
rol (tenzij voor de berekening van de toegevoegde waarde van NACE 95 particuliere huishoudens met 
werknemers). Gegevens over werkgelegenheid zijn beschikbaar bij het Ministerie voor Tewerkstelling 
en Arbeid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en in de arbeidskrachtenenquête (ADSEI), en 
worden gebruikt om de ESR 1995-tabellen i.v.m. de werkgelegenheid op te stellen.  
Onderzoek naar de coherentie tussen productie, beloning van werknemers en werkgelegenheid laat toe 
eventuele problemen op te sporen. 
 
Volgende correcties worden aangebracht op de administratieve cijfers inzake werkgelegenheid om te 
komen tot de cijfers gepubliceerd in de nationale rekeningen (jaar 2003). 
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Aantallen die kunnen worden afgeleid uit de administratieve bronnen  (*1000)
 werknemers 3.438
 zelfstandigen 679
 totaal 4.117
Correcties op administratieve cijfers 
 raming van een jaargemiddelde op basis van vier kwartalen -1
 toevoeging van eenheden die ontbreken in administratieve registers +38
 toevoeging van niet geregistreerde eenheden actief in de zwarte economie +77
 correcties voor dubbeltellingen en overige rechtzettingen -86
 totaal correcties +28
Aantallen opgenomen in de nationale rekeningen 
 werknemers 3.466
 zelfstandigen 679
 totaal 4.145
 
p.m. Werkgelegenheid volgens arbeidskrachtenenquête (LFS) 4.070
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8.  DE OVERGANG VAN HET BBP NAAR HET BNI 

8.1.  BELONING VAN WERKNEMERS (D.1) 

 
8.1.1.  Toepassingsgebied 
 
Totaal van de gestorte beloningen: 
 

 door ingezeten werkgevers aan niet-ingezeten werknemers woonachtig in de aangrenzende landen 
(inkomende grensarbeiders); 

 door niet-ingezeten werkgevers die hun activiteit uitoefenen in de aangrenzende landen en door 
de Europese Unie en de NAVO, aan ingezeten werknemers (uitgaande grensarbeiders). 

 
 
8.1.2.  Methodologie 
 
(a) Inkomende grensarbeiders: 
 

Variabelen Bronnen of berekening Gegevens 2003 
(1) Aantal inkomende grensarbeiders 
 

Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid 

31.913 

(2)  Gemiddelde beloning in België in de 
particuliere sector (€) 

Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid 

41.185 
 

(3)  Totaal van de beloningen van de 
inkomende grensarbeiders  D.1 
(middelen S.2) (mln. €) 

(1) x (2) /10^6 1.314,4 

 
 
(b) Uitgaande grensarbeiders en werknemersvan de EU en de NAVO: 
 

Variabelen Land Bron Gegevens 2003 
(1)  Aantal grensarbeiders Frankrijk Ministerie van 

Tewerkstelling en 
Arbeid 

5 401 

(2)  Gemiddelde beloning (€) Frankrijk Eurostat 36 200 
(3)  Totaal van de beloningen van de 

uitgaande grensarbeiders 
(mln. €) 

Frankrijk (1) x (2)/10^6 195,5 

(4) Aantal grensarbeiders Nederland Ministerie van 
Tewerkstelling en 
Arbeid 

19 329 

(5)  Gemiddelde beloning Nederland Eurostat 33 525 
(6)  Totaal van de beloningen van de 

uitgaande grensarbeiders 
(mln. €) 

Nederland (4) x (5)/10^6 648,0 
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(7)  Aantal grensarbeiders Duitsland Ministerie van 
Tewerkstelling en 
Arbeid 

5 235 

(8) Gemiddelde beloning (€) Duitsland Eurostat 35 558 
(9)  Totaal van de beloningen van de 

uitgaande grensarbeiders 
(mln. €) 

Duitsland (7) x (8)/10^6 186,1 

(10) Totaal van de beloningen van de 
uitgaande grensarbeiders 
(mln. €) 

Luxemburg  STATEC, Luxemburg 1 358,0 

(11)  Totaal van de beloningen van 
alle grensarbeiders: 

 D.1 (bestedingen S.211 
Lidstaten van de EU) (mln. €) 

 (3) + (6) + (9) + (10) 2 387,6 

(12)  Totaal van de beloningen die de 
Europese Unie uitkeert aan 
ingezeten werkenden 

 D.1 (bestedingen S.212 
Europese instellingen) (mln. €) 

 betalingsbalans 2 267,5 

(13)  Totaal van de beloningen die de 
NAVO uitkeert aan ingezeten 
werkenden: D.1 (bestedingen 
S.22 Derde landen en 
internationale organisaties) 
(mln. €) 

 NAVO 168,5 

(14)  Totaal van de beloningen van de 
uitgaande grensarbeiders en de 
door de EU en de NAVO aan 
ingezeten werkenden 
uitgekeerde beloningen: 

 D.1 (bestedingen S.2) (mln. €) 

 (11) + (12) + (13) 4 823,6 
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8.2.  BELASTINGEN OP PRODUCTIE EN INVOER (D.2) 

 
 Ontvangsten afkomstig van de BTW-grondslag geïnd door de Belgische overheid en doorgestort 

aan de Europese Unie. 
 Invoerrechten op de invoer afkomstig van derde landen en doorgestort aan de Europese Unie. 
 Overige belastingen op de invoer afkomstig van derde landen en doorgestort aan de Europese Unie 

(landbouwheffingen). 
 Overige productgebonden belastingen: suikerheffing, medeverantwoordelijkheidsheffing voor 

melk en EGKS-heffingen. 
 

Definitie Bron  Gegevens 2003 
(miljoenen euro’s)

Ontvangsten afkomstig van de 
BTW-grondslag  D.211 

nationale rekeningen S.13 555,7 

Invoerrechten D.2121 idem 1 246,7 
Overige belastingen op invoer D.2122 idem 28,5 
Overige productgebonden belastingen D.214 idem 30,0 
Totale belastingen op productie en invoer  1 800,9 
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8.3.  SUBSIDIES (D.3) 

 
Productgebonden of niet-productgebonden subsidies, toegekend door de Europese Unie in het kader 
van het landbouwbeleid. 
 

Definitie Bron Gegevens 2003 
(miljoenen euro’s) 

Productgebonden subsidies D.319 nationale rekeningen S.13 853,8 
Niet-productgebonden subsidies D.39 idem 12,0 
Totaal van de subsidies   865,8 

 
 

8.4.  RENTE (D.41) 

 
8.4.1. Principe van de opstelling van de rentematrices 
 
In de sectorrekeningen wordt de door elke institutionele sector ontvangen en gestorte rente geboekt op 
de rekening voor bestemming van de primaire inkomens, zonder informatie over de tegenpartij die de 
genoemde rente heeft ontvangen of gestort. Die totalen worden echter geschat aan de hand van de 
rentematrices, waarin de rentestromen worden uitgesplitst naar sector van de tegenpartij. 
 
Het basisprincipe voor de opstelling van de rentematrices berust op de identificatie van de sector van 
de tegenpartij die de rente heeft ontvangen of betaald. Bij gebrek aan rechtstreekse informatie over de 
rentestromen tussen sectoren, wordt elke cel van de matrix geschat aan de hand van de uitstaande 
activa en verplichtingen van de financiële rekeningen, waarop men theoretische rendementen toepast 
(naargelang van de crediteursector, de debiteursector en het financiële instrument). Aldus wordt een 
rentematrix verkregen, waarin de totalen van de rijen en kolommen de totale door de institutionele 
sectoren ontvangen en gestorte rente vertegenwoordigen. 
 
Bepaalde rentestromen zijn echter bekend of worden geschat op grond van andere bronnen en moeten 
bijgevolg niet worden geschat op basis van de matrix van de activa en verplichtingen van de financiële 
rekeningen. Het betreft met name de rentestromen van sommige financiële instellingen (S.121, S.122, 
S.125) en van de overheid (S.13), waarvoor boekhoudkundige gegevens over het totaal van de 
ontvangen en gestorte rente beschikbaar zijn. Die gegevens vertegenwoordigen beperkingen op de 
rijen en kolommen van de rentematrix. De beperkingen voor de sectoren S.121 en S.122 worden 
gebruikt om de resultaten van de theoretische berekening te normeren, wat het mogelijk maakt de 
ontvangen en gestorte rente te bepalen per sector van de tegenpartij die met de boekhoudkundige 
gegevens overeenstemt. De gegevens voor de overheid zijn ontleend aan de rekeningen van de 
overheid, die de oorsprong en de bestemming van de rentestromen specificeren. 
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Daarnaast bestaan er boekhoudkundige gegevens voor de niet-financiële vennootschappen (S.11), de 
overige financiële intermediairs en de financiële hulpbedrijven (S.123 en S.124), en de IZW’s t.b.v. 
huishoudens (S.15), maar die moeten een extra bewerking ondergaan om de component "rente" af te 
zonderen van de inkomens uit beleggingen en de financiële lasten. De rentestromen die aan de hand 
van de boekhoudkundige gegevens van de sectoren S.123, S.124 en S.15 worden geschat, zijn minder 
betrouwbaar en dus minder stringent dan de boekhoudkundige gegevens van de sectoren S.121, S.122 
en S.125 en van de overheid. 
 
Voor de sectoren waarvoor er geen boekhoudkundige beperkingen bestaan op de ontvangen en 
gestorte rente, in casu de huishoudens (S.14) en het buitenland (S.2), worden de rentestromen bepaald 
aan de hand van een berekening van de tegenpartijen van de andere sectoren en van de resultaten van 
de op de matrix verrichte theoretische berekening van de uitstaande financiële activa en 
verplichtingen. 
 
De invoering van verschillende externe bronnen voor de berekening van de rentematrix heeft tot 
gevolg dat het systeem niet langer "gesloten" is en dat de som van het geheel van de ontvangen en 
gestorte rente niet in evenwicht is. De balancering vindt plaats op de ontvangen of gestorte rente in de 
sectoren waarvoor er geen beperkingen bestaan. 
 
De methodologie (die werd uitgewerkt in het kader van de herziening van de rekeningen 2005) beoogt 
de volgende doelstellingen: 
 
- de matriciële benadering van de berekening van de rentestromen, die een interne coherentie van de 

rentestromen verzekert, veralgemenen; 
- de matrices van activa en verplichtingen van de financiële rekeningen gebruiken om de rente te 

berekenen, wat de coherentie tussen de financiële rekeningen en de inkomens uit beleggingen van 
de niet-financiële rekeningen verbetert; 

- een werkmethode ontwikkelen die de voorrang geeft aan een adequate sectorisatie volgens de 
informatiebronnen en de berekeningsmethoden (keuze van de referentierendementen voor de 
theoretische berekening); 

- nieuwe informatiebronnen invoeren, zoals de statistiek van de "MFI interest rates" (MIR) 
(beschikbaar sinds januari 2003) voor de theoretische berekening van de door de banken ontvangen 
en gestorte rente, en de enquête omtrent de directe investeringen van de betalingsbalans voor het 
verloop van de tussen verbonden ondernemingen ontvangen en gestorte rente; 

- de driemaandelijkse sectorrekeningen opstellen, aangezien de rentematrices worden berekend voor 
elk kwartaal. 

 
De nieuwe rentematrices worden opgemaakt voor negen sectoren: 
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- de niet-financiële vennootschappen (S.11) 
- de Nationale Bank van België (S.121) 
- de banken (S.122-1) 
- de instellingen voor collectieve belegging (S.122-2 en S.123_ICB’s) 
- de overige financiële intermediairs (S.123_OFI’s) 
- de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) 
- de overheid (S.13) 
- de particulieren (S.14+S.15) 
- het buitenland (S.2) 
 
Een theoretische berekening van de rente die elk van de voornoemde sectoren ontvangt van en stort 
aan de andere sectoren, wordt verricht voor de volgende financiële instrumenten

133
: 

 
- AF22   Girale deposito’s 
- AF29   Overige deposito’s 
- AF33   Effecten met uitzondering van aandelen en financiële derivaten 
- AF4     Leningen 
- AF921 Errors and omissions 
 
Die theoretische berekening wordt genormeerd voor de door S.121, S.122-1, de ICB’s en S.13 
ontvangen en gestorte rente. Daarnaast wordt een hiërarchie van de bronnen opgesteld in de 
onderstaande volgorde: 
 
- S.13 voor de gestorte rente; 
- S.121 voor de ontvangen en gestorte rente; 
- ICB's voor de gestorte rente

134
; 

- S.122-1 voor de ontvangen en gestorte rente; 
- S.13 voor de ontvangen rente. 
 
Die hiërarchie impliceert dat de som van de door een sector betaalde en ontvangen rente, zelfs indien 
die genormeerd is, licht kan verschillen van de boekhoudkundige beperkingen, indien een cel werd 
vervangen door de elders verkregen informatie voor een hoger in de hiërarchie gerangschikte sector. 
 

                                                      
133 De berekening van de rente vindt plaats op het meest gedesaggregeerde niveau van de nomenclatuur van de financiële 

rekeningen, teneinde de meest passende rendementen naargelang van het instrument in aanmerking te nemen. 
134 Op de inkomens uit beleggingen van de ICB’s wordt een principe van transparantie toegepast. Ongeacht of ze worden 

gekapitaliseerd of uitgekeerd, worden de inkomens die de ICB’s ontvangen in de vorm van rente beschouwd als 
stortingen in de vorm van rente aan de houders van de deelbewijzen, terwijl de door ICB’s ontvangen dividenden worden 
beschouwd als stortingen in de vorm van dividenden aan de houders van de deelbewijzen (ESR 1995, § 4.49b en 
§ 4.54b). Bij een kapitalisatie van de inkomens wordt een aankoop van deelbewijzen in de financiële rekeningen geboekt, 
ten belope van het bedrag van de gekapitaliseerde inkomens. 
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De "theoretische" rentematrix stemt niet rechtstreeks overeen met de sectorisatie van de rekeningen. 
Een omzetting is nodig en vindt plaats bij de balancering, wanneer de boekhoudkundige beperkingen 
worden ingevoerd. De matrix wordt in de nieuwe methode in drie fasen gebalanceerd: 
 
Uitgangspunt: er wordt uitgegaan van een "theoretische" matrix (theoretische berekening, 

genormeerd voor sommige sectoren), die vervolgens wordt gebalanceerd. 
Fase 1: Eerst worden de totalen van de matrix uitgesplitst volgens de sectorisatie van de nationale 

rekeningen en worden de boekhoudkundige beperkingen ingevoerd. Door die beperkingen 
ontstaat een evenwichtsverstoring tussen betaalde en ontvangen rente; 

Fase 2: De matrix wordt opnieuw in evenwicht gebracht door de rente te ramen van de sectoren 
waarvoor er geen beperking bestaat. De balancering vindt plaats in de sectoren met 
belangrijke rentestromen (S.14, S.2 en S.11), rekening houdend met de impliciete 
rendementen en de boekhoudkundige gegevens, zelfs als deze laatste niet worden 
beschouwd als beperkingen; 

Fase 3: Ten slotte wordt een RAS-methode toegepast om het bij stap 2 vastgestelde 
binnengedeelte van de matrix in overeenstemming te brengen met de rij- en kolomtotalen, 
door het binnengedeelte van de theoretische matrix te gebruiken als uitgangspunt van het 
iteratieve proces. 

 
 
8.4.2. Rentematrices na correctie voor de IGDFI 
 
Sinds 1 januari 2005

135
 moet de in de sectorrekeningen geboekte rente worden gecorrigeerd voor de 

indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI). Die correctie komt neer op een 
herindeling van een deel van de rentebetalingen als betalingen van diensten. 
 
Ten opzichte van de bruto rentestromen (vóór IGDFI-correctie), heeft de toerekening van de IGDFI de 
onderstaande invloed: 
 
Voor de producenten van IGDFI 
 
- een daling van de middelen in D.41 (afname van de op kredieten ontvangen rente). 
- een stijging van de bestedingen in D.41 (toename van de op deposito’s gestorte rente). 
 
In totaal laten de producenten van IGDFI een daling van de nettomiddelen in D.41 optekenen die 
overeenstemt met de stijging van de bestedingen (productie en invoer) aan IGDFI. 
 

                                                      
135  Datum van inwerkingtreding van de Verordening (EG) nr. 1889/2002 van de Commissie, die bepaalt hoe de IGDFI 

worden toegerekend naar gebruikende sectoren. 
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Voor de consumenten van IGDFI 
 
- een stijging van de middelen in D.41 (toename van de op deposito’s ontvangen rente). 
- een daling van de bestedingen in D.41 (afname van de voor leningen gestorte rente). 
 
In totaal laten de consumenten van IGDFI een stijging van de nettomiddelen in D.41 optekenen die 
overeenstemt met de toename van hun bestedingen (intermediair verbruik, consumptieve bestedingen 
en uitvoer) aan IGDFI. 
 
De correctie voor de IGDFI is neutraal voor het evenwicht van de rentematrices. Daarentegen 
beïnvloedt ze het totaal van de door alle sectoren ontvangen en gestorte rente. 
 
 
8.4.3. Resultaten 2003 
 
De interesten betaald aan en ontvangen uit het buitenland S.2 worden verkregen na balancering van de 
interestmatrix en na toepassing van de correctie voor IGDFI: 
 

Interesten van en aan het buitenland 
2003      mln. EUR brutostroom correctie IGDFI na correctie IGDFI 
D.41 van S.2 23.141,2 -1.168,9 21.972,3 
D.41 aan S.2 19.177,2 -224,0 18.953,2 
D.41 netto-ontvangen      3.018,9 
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8.5.  WINSTUITKERINGEN (D.42) 

 
8.5.1.  Dividenden (D.421) 
 
Betaalde en ontvangen dividenden D.421 worden berekend per institutionele sector en geboekt in het 
jaar dat ze effectief uitbetaald respectievelijk ontvangen worden

136
.  

 
De berekening van de dividenden betaald aan en ontvangen van het buitenland wordt geëvalueerd in 
het geheel van de dividendstromen tussen diverse sectoren. Deze berekening gebeurt in grote lijnen als 
volgt: 
 
Middelen 
 
De jaarrekeningen van de niet-financiële ondernemingen (S.11) bevatten informatie over opbrengsten 
uit financiële vaste activa (jaarrekeningencode 750, bevat voornamelijk dividenden) en uit vlottende 
activa (jaarrekeningencode 751, bevat voornamelijk interest). Via informatie uit de structuurenquête 
(ESE) wordt de som van beide rubrieken verdeeld naar dividenden en interesten.  
Voor de financiële instellingen (S.12) wordt op analoge manier gewerkt als voor niet-financiële 
ondernemingen die een jaarrekening neerleggen. Door de overheid (S.13) ontvangen dividenden 
worden bepaald in de overheidsrekening. 
 
Voor de dividenden door het buitenland (S.2) ontvangen van België (S.1) wordt een onderscheid 
gemaakt tussen dividenden ten gevolge van directe investeringen en dividenden ten gevolge van 
portefeuillebeleggingen.  
 
Directe investeringen: 
 

− Voor dividenden betaald door niet-financiële ondernemingen (S.11), Overige financiële 
intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.123) en 
Financiële hulpbedrijven (S.124) wordt het controlepercentage directe investeringen toegepast 
op de individuele informatie (jaarrekeningencode 694) van de betreffende directe 
investeringsmaatschappij; 

− Dividenden betaald door Overige monetaire financiële instellingen (S.122) aan het buitenland 
worden op analoge manier berekend; 

− Verzekeringsondernemingen (S.125): op analoge manier berekend voor ondernemingen die 
rapporteren aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. 

                                                      
136 Het ESR 1995 maakt betreffende het vorderingenprincipe een uitzondering voor de boeking van dividenden (ESR 1995 

§ 4.55): dividenden worden geboekt wanneer de onderneming de beslissing tot betaling vastlegt.  Dividenden die ontstaan 
door de activiteit van het jaar t  zullen in de jaarrekening over t , die op de algemene vergadering in t+1 voorgelegd 
wordt, vastgelegd worden, en worden dus in de nationale rekeningen in t+1 geboekt. 
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Portefeuillebeleggingen:  
 
Dividenden ten gevolge van portefeuillebeleggingen worden berekend door de dienst Betalingsbalans, 
door vermenigvuldiging van uitstaande bedragen met een dividendrendementspercentage (cf. infra). 
 
Dividenden ontvangen door de gezinnen (S.14) worden residueel bepaald, d.w.z. na berekening van 
alle andere dividendenstromen, inclusief deze van en naar het buitenland. 
 
Bestedingen 
 
Voor dividenden betaald door niet-financiële ondernemingen (S.11) en financiële instellingen (S.12) is 
nauwkeurige directe boekhoudkundige informatie beschikbaar (jaarrekeningencodes). 
 
Dividenden door het buitenland betaald aan België worden berekend door de dienst Betalingsbalans, 
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen D.421 ten gevolge van directe investeringen en D.421 
ten gevolge van portefeuillebeleggingen. 
 
Directe investeringen:  
 
De enquête directe investeringen bevat informatie over de dividenden uitgekeerd door de directe 
investeringsondernemingen. Door toepassing van het controlepercentage worden D.421 uitgekeerd aan 
België geraamd. 
 
Portefeuillebeleggingen:  
 
Dividenden uit portefeuillebeleggingen worden geraamd via een indirecte methode: uitstaande 
bedragen vermenigvuldigd met een rendementspercentage. 
 
Raming van dividenden uit portefeuillebeleggingen 
 
De algemene werkwijze bestaat erin het totaal der uitstaande aandelen te bepalen dat wordt 
aangehouden door en tegenover het buitenland. Zodra dit totaal bepaald en gevaloriseerd is, moet het 
worden vermenigvuldigd met een gemiddelde dividenduitkeringscoëfficiënt om te komen tot het 
totaalbedrag aan dividenden betaald en ontvangen door het buitenland. Het totaal wordt immers 
gedefinieerd als het aantal aandelen vermenigvuldigd met de waarde ervan, en als we het totaal 
vermenigvuldigen met de verhouding van het gemiddelde dividend tot de laatste koers, krijgen we het 
aantal aandelen vermenigvuldigd met het gemiddelde uitgekeerde dividend, zijnde het uitgekeerde 
bedrag aan dividenden. 
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stroomDividenden aandeelhet  van Waarde

1  dividend Gemiddelde  aandeel van  Waardeaandelen  Aantal =×××

 
   Totaal Gross Dividend Yield 
 
Eerst wordt de waarde van de uitstaande aandelen vastgesteld. Dit totaal wordt bepaald als de waarde 
van de aandelenvoorraad, op het einde van het voorgaande jaar geherwaardeerd aan de hand van de 
beursontwikkelingen en opgehoogd met de transacties in aandelen die gedurende de periode hebben 
plaatsgevonden. 
 

t1-t1-tt stroomvesteringsAandelenin  marktkoers tegen orraadAandelenvo  aandelenaan  agTotaalbedr →+=

 
Voor de door Belgische ingezetenen aangehouden buitenlandse aandelen wordt deze index berekend 
door de indices van de verschillende buitenlandse beurzen te wegen in verhouding tot het gewicht van 
de diverse landen die de voorraden vormen.  

 

Het "dividend yield" (gemiddeld uitgekeerd dividend/gemiddelde koers van het aandeel) wordt dan op 
het voornoemde totaal toegepast om het totaalbedrag van de met het buitenland uitgewisselde 
dividenden te bepalen. De gehanteerde percentages zijn opgenomen onder de hoofding Gross 
Dividend Yield op de website van de FIBV – International Federation of Stock Exchanges.  
 
Het rendement van de buitenlandse aandelen wordt bepaald als de weging van de "Gross Dividend 
Yields" van de verschillende beurzen in verhouding tot de diverse landen.  
Voor de Belgische aandelen is het Gross Dividend Yield gelijk aan dat van Euronext Brussel. Dit 
percentage kan rechtstreeks worden toegepast op het totaal aan Belgische aandelen. 
 
Dividenden van en aan het buitenland in 2003 
  

mln. EUR   2003 
dividenden ontvangen van het buitenland 5.432,8 
  waarvan uit directe investeringen 3.629,4 
dividenden betaald aan het buitenland 9.386,2 
  waarvan uit directe investeringen 8.769,2 
netto ontvangen uit het buitenland -3.953,4 
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8.5.2.  Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen (D.422) 
 
Momenteel beschikken wij niet over de nodige informatie om de inkomensstroom onttrokken aan 
quasi-vennootschappen ten opzichte van de rest van de wereld te schatten. 
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8.6.  INGEHOUDEN WINSTEN OP DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN (D.43) 

 
D.43 is het deel van de winst van een buitenlandse dochteronderneming dat niet in de vorm van 
dividend aan de moederonderneming is afgedragen. Er is sprake van directe investeringen van 
onderneming A in B wanneer A minstens 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal van B controleert. 
 
Het relevante winstconcept is het netto courant operationeel resultaat (NCOR) (net current operating 
performance concept), d.w.z. exclusief uitzonderlijke opbrengsten en kosten (zoals bv. 
liquidatiedividenden, min- en meerwaarden in de resultatenrekening, ...) 
 
D.43 in jaar t = (NCOR in t - dividenden uitgekeerd in t) * controlepercentage. Indien het dividend 
groter is dan de winst zal D.43 negatief zijn. 
 
Voor bijvoorbeeld een directe investeringsonderneming die resident is in België en waarvoor het 
verschil tussen exploitatiewinsten en uitgekeerde dividend positief is (bedrag a), zal het bni negatief 
beïnvloed worden met het bedrag (a) vermenigvuldigd met het controlepercentage van de buitenlandse 
directe aandeelhouder in de Belgische onderneming. Dit bedrag wordt geboekt alsof het aan de 
buitenlandse aandeelhouder uitgekeerd is en door de directe investeerder terug in de Belgische 
economie geïnvesteerd wordt (via de rubriek F513 Overige deelnemingen in de financiële rekeningen). 
 
 
8.6.1. Middelen 
 
De gegevens om D.43 afkomstig uit het buitenland te berekenen zijn beschikbaar in de enquête directe 
investeringen die opgesteld wordt door de dienst Betalingsbalans. Een afzonderlijk enquêteformulier is 
beschikbaar voor de financiële en niet-financiële ondernemingen. De resultaten van de enquête worden 
overgenomen in de nationale rekeningen. 
 
 
8.6.2. Bestedingen 
 
Niet-financiële ondernemingen (S.11) 
 
De populatie van de directe investeringsondernemingen wordt samengesteld door gecombineerd 
gebruik van de enquête directe investeringen georganiseerd door de dienst Betalingsbalans en de 
structuurenquête voor de niet-financiële ondernemingen. Beide enquêtes geven ook informatie over 
het controlepercentage dat door niet-residente ondernemingen over de residente ondernemingen 
uitgeoefend wordt. 
Voor alle ondernemingen is gedetailleerde informatie beschikbaar die toelaat per onderneming het 
netto courante resultaat te berekenen. Na vermindering met de uit te keren winst bekomt men de 
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ingehouden winst, waarop door toepassing van het controlepercentage de geherinvesteerde winst per 
onderneming kan berekend worden. 
 
Financiële instellingen (S.12) 
 
Overige monetaire financiële instellingen (S.122) 
 
Voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht gebeurt de berekening op individuele basis. Informatie 
over deze kredietinstellingen is beschikbaar via de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen en de enquête directe investeringen van de betalingsbalans. 
 
Uit de database van de financiële statistieken (jaarrekeningen van de financiële instellingen: schema 
A) is voor iedere onderneming informatie beschikbaar over winsten (na afschrijvingen en belastingen), 
verliezen, uitzonderlijke opbrengsten, uitzonderlijke kosten en uitbetaalde dividenden, wat toelaat het 
courante resultaat samen te stellen. 
 
Na vermindering van het courante nettoresultaat met de betaalde dividenden, bekomt men door 
toepassing van het controlepercentage, de in België ingehouden en door het buitenland 
geherinvesteerde winsten.  
 
De kredietinstellingen naar buitenlands recht worden op globale basis berekend. Informatie over de 
winsten (na afschrijvingen en belastingen), verliezen, uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke 
kosten, is beschikbaar in de jaarrekeningen van de financiële instellingen. Deze succursalen zijn per 
definitie volledig gecontroleerd door de buitenlandse moedermaatschappij, er is geen aandelenkapitaal 
betreffende de succursale, en er worden dus geen dividenden uitgekeerd. De bekomen winsten blijken 
in de praktijk volledig geherinvesteerd te worden. 
 
Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen (S.125) 
 
Het controlepercentage van de verzekeringsondernemingen wordt afgeleid uit gegevens voor de 
relevante individuele ondernemingen. Dit percentage wordt toegepast op het netto courante resultaat 
van de volledige sector. Dit netto resultaat kan afgeleid worden uit de jaarrekeningen van de 
verzekeringsondernemingen. 
 
De berekening voor Overige financiële intermediairs (S.123) en Financiële hulpbedrijven (S.124) 
gebeurt op analoge manier als voor de niet-financiële ondernemingen. 
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8.6.3. Middelen en bestedingen in 2003 
 

mln. EUR 2003
Middelen   

S.11 614,5
S.12 808,3
tot. 1.422,8

Bestedingen   
S.11 -218,6
S.12 -280,8
tot. -499,4

Netto middelen 1.922,2
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8.7.  INKOMEN UIT VERMOGEN TOEGEREKEND AAN POLISHOUDERS (D.44) 

 
Het inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders wordt, aan de middelenzijde van de rekening 
buitenland, als volgt berekend.  
 
Het bedrag van de verzekeringspremies die de in België gevestigde maatschappijen uit het buitenland 
ontvangen, is ontleend aan de betalingsbalans. Op deze premies past men de op de binnenlandse markt 
gangbare ratio 'inkomen uit vermogen/brutopremies' toe. Deze percentages verschillen voor 
respectievelijk de levensverzekeringen, de schadeverzekeringen of de verzekeringen in verband met 
vervoer. 
 
Middelen S.2 

 Bron Gegevens
2003 

Levensverzekeringspremies ontvangen van de rest van de 
wereld (a) 

Betalingsbalans 584,4 

Schadeverzekeringspremies ontvangen van de rest van de 
wereld (b) 

Betalingsbalans 821,4 

Transportverzekeringspremies ontvangen van de rest van de 
wereld (c) 

Betalingsbalans 33,4 

Ratio 'inkomen uit vermogen/premies levensverzekeringen' 
binnenlandse markt (d) 

 21,54 pct. 

Ratio 'inkomen uit vermogen/premies schadeverzekeringen' 
binnenlandse markt (e) 

 7,05  pct. 

Ratio 'inkomen uit vermogen/premies transportverzekeringen' 
binnenlandse markt (f) 

 2,82  pct. 

Inkomen uit vermogen 'leven' (a)*(d) 125,9 
Inkomen uit vermogen 'schade' (b)*(e) 57,9 
Inkomen uit vermogen 'transport' (c)*(f) 0,9 
Inkomen uit vermogen herverzekering   40,9  
TOTAAL INKOMEN UIT VERMOGEN   (miljoenen euro’s)  225,6 

 
 
De raming van het door de rest van de wereld aan België gestorte inkomen uit vermogen toegerekend 
aan de polishouders wordt berekend door een langetermijnrendement in euro toe te passen op de 
"voorzieningen pensioen- en levensverzekeringen" die de huishoudens in het buitenland aanhouden 
(F61). 
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Bestedingen S.2 

(miljoenen euro’s) Bron Gegevens 
2003 

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering (a) 
 

Langetermijnrendement (b) 

financiële 
rekeningen (AF61) 

11.905 
 

4,30 pct. 
     
Totaal inkomen uit vermogen (a)*(b) 511,9 

 
 

8.8.  INKOMEN UIT GROND EN MINERALE RESERVES 

 
Niet relevant voor de Belgische economie. 
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9.  IGDFI: BEREKENING, ALLOCATIE EN IMPACT OP HET BNI 

9.1. ALGEMEEN OVERZICHT 

 
De totale waarde van de productie van financiële diensten bestaat uit twee elementen: de commissies 
en het inkomen uit diensten van financiële intermediairs. Ook al werden de diensten tijdens de 
afgelopen jaren steeds meer vergoed via commissies, toch blijft een groot deel van de financiële 
diensten impliciet gefactureerd: noch de waarde noch het volume of de prijs ervan worden rechtstreeks 
opgetekend. De financiële vennootschappen dekken aldus een deel van hun uitgaven en genereren een 
exploitatieoverschot door een hogere rente te innen voor verstrekte leningen dan ze zelf betalen voor 
aangetrokken middelen. Het SNA 1993 en het ES 1995 hanteren het begrip indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) om de niet uitdrukkelijk gefactureerde diensten te ramen en laten 
de IGDFI aan de gebruikende sectoren toerekenen. 
 
Het systeem van de nationale rekeningen berust op het principe dat bij elke registratie van een 
productie, elders uitdrukkelijk een besteding van die productie moet worden geboekt. Derhalve moet 
worden opgetekend of de IGDFI aanleiding geven tot een van de volgende bestedingen: intermediair 
verbruik, finaal gebruik of uitvoer. Die behandeling garandeert dat de IGDFI in het bruto binnenlands 
product en het bruto nationaal inkomen begrepen zijn zoals elke andere productie.

137
 

 
 

                                                      
137  De Verordening van de Commissie (EG) nr. 1889/2002 van 23 oktober 2002 stelt vast op welke wijze de IGDFI dienen te 

worden toegerekend naar gebruikende sector overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 448/98 van 16 februari 1998 tot 
aanvulling en wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 wat betreft de toerekening van de indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) tussen de gebruikende sectoren in het kader van het Europees systeem van nationale 
en regionale rekeningen (ESR 1995). 
Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Europese verordening, in januari 2005, werd de productie van IGDFI niet 
uitgesplitst naar gebruiker. De volledige productie ervan werd, volgens conventie, geboekt als een intermediair verbruik 
van een fictieve bedrijfstak. Bijgevolg had de productie van IGDFI geen invloed op het bbp. 
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9.2. TOEPASSINGSGEBIEDEN 

 
De output van IGDFI wordt berekend over de deposito’s en de leningen die werden ontvangen of 
verstrekt door de financiële instellingen die behoren tot de subsectoren overige monetaire financiële 
instellingen (S.122) en de overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en 
pensioenfondsen (S.123), behalve de beleggingsfondsen (ICB’s). 
 
Enkel het beheer van leningen en deposito’s genereert een output, aangezien de daarop toegepaste 
rentetarieven onder de controle van de financiële instellingen staan en derhalve de vergoeding voor de 
door deze laatste verstrekte intermediatiediensten omvatten. Het besluit om de berekening van de 
IGDFI te beperken tot de leningen en deposito’s berust op de volgende argumenten: 
 
- De IGDFI worden niet berekend over andere effecten dan aandelen en deelbewijzen, omdat de 

financiële instellingen geen controle uitoefenen op de rente voor die instrumenten; 
- De interesten op deposito’s en leningen zijn gemakkelijk vast te stellen, dankzij een duidelijk 

onderscheid tussen de (hogere) rente op leningen en de (lagere) rente op deposito's. Dit onderscheid 
is belangrijk aangezien de methode voor de toerekening van de IGDFI gebaseerd is op het verschil 
tussen de impliciete rentevoeten op deposito’s en leningen en een referentierentevoet. Dat 
onderscheid is minder duidelijk voor de obligaties en de effecten. 

 
De ICB’s worden bij de berekening van de IGDFI buiten beschouwing gelaten.  
 
De financiële intermediatie van de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen (S.125) is van een 
andere aard dan die van de subsectoren S.122 en S.123. Die vennootschappen worden bij de 
berekening van de IGDFI buiten beschouwing gelaten, omdat hun voornaamste activiteit niet bestaat 
in het ontvangen van deposito’s en het verstrekken van leningen. De financiële hulpbedrijven (S.124), 
van hun kant, zijn financiële vennootschappen maar geen financiële intermediairs: ze produceren dus 
geen intermediatiediensten. 
 
Ten slotte wordt de centrale bank (S.121) uit de berekening van de IGDFI weggelaten: haar output 
wordt gemeten op basis van de som van haar kosten (Verordening (EG) nr. 448/98). Die behandeling 
vloeit voort uit de zeer specifieke aard van de door een centrale bank verrichte monetaire 
intermediatie; ze is immers een openbare financiële vennootschap die optreedt als monetaire autoriteit, 
wat betekent dat ze bankbiljetten, en soms munten, uitgeeft en volledig of gedeeltelijk de 
deviezenreserves van het land beheert. De inkomsten van de centrale bank worden vooral gegenereerd 
door het seigniorage-recht.  
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9.3. BEREKENINGSMÉTHODE 

 
De berekeningsmethode in verband met de IGDFI berust op de berekening van een marge die wordt 
gedefinieerd als het verschil tussen de werkelijk op deposito’s ontvangen en op leningen gestorte 
rentevoet en een referentierentevoet waarvan wordt aangenomen dat het een "zuivere" rentevoet 
exclusief risicopremies en intermediatiediensten betreft. 
 
Voor elke tegenpartij kan de waarde van de verbruikte IGDFI als volgt worden geformuleerd: 
 
 IGDFI op leningen:       [ ] t

SiL
tt

SiL Yrrr ,, *−+  

 IGDFI op deposito’s:    [ ] t
SiD

tt
SiD Yrrr ,, *−−  

 
waarin t

SiLr ,   gelijk is aan de impliciete rentevoet op leningen aan sector i tijdens de periode t 

  t
SiDr ,  gelijk is aan de impliciete rentevoet op deposito’s van sector i tijdens de periode t 

  trr    gelijk is aan de referentievoet 

 t
SiLY ,  en t

SiDY ,  respectievelijk staan voor de gemiddelde uitstaande bedragen aan leningen en 
deposito’s van de sector i 

 
De som van de IGDFI op leningen en deposito’s wordt vaak voorgesteld als: 
 

[ ] t
SiL

tt
SiL Yrrr ,, *−  [ ] t

SiD
t

SiD
t Yrrr ,, *−+ , 

 
met dien verstande dat de referentievoet doorgaans hoger is dan de rentevoet op deposito’s wegens de 
impliciet aan houders van deposito’s gefactureerde intermediatiediensten. 
 
De IGDFI komen los van elkaar tot stand op de actiefzijde en de passiefzijde van de balans van de 
financiële intermediairs. Het bedrag van de leningen waarop de IGDFI worden berekend, kan hoger of 
lager zijn dan dat van de deposito’s. Voor sommige intermediairs die zich financieren bij andere 
financiële intermediairs of op de financiële markten, kunnen de IGDFI zelfs uitsluitend worden 
gegenereerd op de kredieten. 
 
De uitstaande bedragen van deposito's en kredieten en de overeenkomstige interesten moeten worden 
uitgesplitst naar de tegenpartij om de IGDFI toe te rekenen aan de gebruikende sectoren. Schematisch 
voorgesteld zijn de volgende basisgegevens nodig voor de berekening van de IGDFI: 
 

- een tabel met de gemiddelde uitstaande leningen en deposito’s naar de sector van de tegenpartij; 
- een tabel met de ontvangen en gestorte interesten naar de sector van de tegenpartij, 

overeenstemmend met de tabel van de uitstaande bedragen; 
- een interne en een externe referentievoet (cf. infra). 
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De sector huishoudens (S.14) in de nationale rekeningen omvat de huishoudens als consumenten en 
als producenten. Teneinde de IGDFI-consumptie voor finaal gebruik af te zonderen van het 
intermediair verbruik van IGDFI, is het nodig de gegevens betreffende de huishoudens uit te splitsen 
naargelang deze handelen als: 
 
- verbruiker (finaal gebruik van IGDFI); 
- eigenaar van eenmanszaken en personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 

(intermediair verbruik van IGDFI); 
- producent van woondiensten (intermediair verbruik van IGDFI). 
 
Het grootste deel van de gegevens die voor de berekening van de IGDFI worden gebruikt, zijn 
ontleend aan de financiële rekeningen en de rentematrices, die informatie verschaffen per sector van 
de tegenpartij (who-to-whom). 
 
De interne referentievoet is de impliciete rente op de interbancaire vorderingen tussen ingezeten 
financiële intermediairs. De externe referentievoet die wordt gehanteerd voor de berekening van de in- 
en uitvoer van IGDFI, wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de rentevoeten op de 
interbancaire vorderingen en schulden tussen ingezeten en niet-ingezeten financiële intermediairs. 
Enkel de interbancaire vorderingen en schulden (en de daaraan verbonden interesten) van S.122 
worden in aanmerking genomen om de referentierentevoeten te berekenen

138
. 

 
De IGDFI-berekening omvat dus de volgende elementen: 
 

− berekening van de interne en externe referentierentevoeten; 
− berekening van de IGDFI die door de ingezeten financiële intermediairs worden voortgebracht 

ten behoeve van de binnenlandse sectoren: relaties van de ingezeten financiële intermediairs 
met de ingezeten cliënteel; 

− berekening van de uitvoer van IGDFI: relaties tussen de ingezeten financiële intermediairs en 
de niet-ingezeten cliënteel, met inbegrip van de niet-ingezeten financiële intermediairs; 

− berekening van de invoer van IGDFI: relaties tussen de niet-ingezeten financiële intermediairs 
en de ingezeten cliënteel. 

 
 

                                                      
138  De gegevens van de S.123-eenheden die IGDFI produceren, worden uit de berekening van het referentietarief weggelaten 

omdat ze minder betrouwbaar zijn dan die van de banken. De referentierentevoeten worden berekend aan de hand van 
een homogene gegevensbron, namelijk het boekhoudschema van de kredietinstellingen. 
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9.4. RESULTATEN 2003 

 
De toewijzing van IGDFI naar de gebruikers ervan komt neer op het herindelen van een deel van de 
rentebetalingen als betalingen voor diensten, en heeft daardoor een impact op het bbp en het bni. 
Er is geen impact op de besparingen en het financieringssaldo van de betrokken eenheden. 
 
In de goederen- en dienstenrekening kan de identiteit tussen middelen en bestedingen van IGDFI 
geverifieerd worden: 
 

goederen- en dienstenrekening  IGDFI  2003     mln. EUR 
middelen bestedingen 

productie P.1 7 569 5 631  intermediair verbruik P.2 
    S.122 6 974 2 678      S.11 
    S.123 595 234      S.12 
  202      S.13 
  2 504      S.14 (*) 
  13      S.15 
       
invoer P.7 546 993  finaal gebruik huishoudens P.3 S.14 
     
  1 491  uitvoer P.6 
      
totaal 8 114 8 114  totaal 
 
(*) waarvan 1702 mln. € als producent van woningdiensten 
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10.  BELANGRIJKSTE CLASSIFICATIES 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste classificaties die gebruikt worden 
voor het opmaken van de nationale rekeningen, en van de relatie tussen deze classificaties en de 
Europese classificaties vermeld in het ESR 1995. 
 

10.1.  CLASSIFICATIES GEBRUIKT BIJ DE PRODUCTIEBENADERING 

 
10.1.1.  Bedrijfstakindeling 
 
In het ESR 1995 wordt de Europese bedrijfstakindeling NACE Rev.1139, gegroepeerd naar de 
bedrijfstakindelingen A60, A31, A17, A6 en A3. NACE Rev.1 is intussen herzien in NACE Rev. 1.1 
die geldig is vanaf 01.01.2003. De NACE-BEL 2003, opgesteld door de Algemene Directie Statistiek 
en Economische Informatie, is de Belgische versie van de NACE Rev.1.1, en is identiek met de NACE 
Rev.1.1 tot en met de indeling in klassen (4-digits), maar bevat een verdere indeling van de klassen in 
subklassen (5-digits).  
 
De Belgische bedrijfstakindeling in de nationale rekeningen groepeert categorieën van de NACE-BEL 
in 120 bedrijfstakken van de aanbod- en gebruikstabel (cf. 10.5.1 en 6.1).  
 
De NACE-bedrijfstakken 10, 11, 12 en 13 komen in de SUT-indeling niet voor. De enkele kleine 
ondernemingen die in het repertorium van productie-eenheden geklasseerd staan bij NACE 10 werden 
overgebracht naar NACE 51.51 groothandel in brandstoffen. Ook NACE 11 bevat enkele 
ondernemingen waarvan na onderzoek bleek dat ze eerder tot NACE 51.51 behoren. NACE 12 komt 
in België niet voor. Tenslotte bleek dat de ondernemingen geklasseerd bij NACE 13 voornamelijk 
handel drijven en thuis horen in NACE 51.52 groothandel in ertsen. 
 
 
10.1.2.  Productenindeling 
 
De productenindeling in het ESR 1995 is gebaseerd op de Europese productenclassificatie CPA140, die 
voor rapporteringsdoeleinden wordt gegroepeerd naar de indelingen P60, P31, P17, P6 en P3. Ook 
deze werd herzien in 2003. 
 

                                                      
139 Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Eurostat, 1993 
140 Statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische 

Gemeenschap (CPA), Eurostat 1996 
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Voor de integratie van de aanbod- en gebruikstabel is deze indeling echter ter geaggregeerd. De CPA-
rubrieken werden daarom gegroepeerd in 320 SUT-producten 141 (cf. 10.5.2 en 6.1). De afbakening 
van SUT-producten in termen van CPA-rubrieken, wordt jaarlijks aangepast indien de CPA gewijzigd 
wordt. 
 
Voor de bedrijfstakken die rapporteren voor de Prodcom-enquête 142 kunnen de gegevens naar de 
SUT-indeling gegroepeerd worden via de CPA. De Prodcom-indeling is immers een verdere 
detaillering van de eerste 4 digits van de CPA.  
 
De nomenclatuur die gebruikt wordt bij de structuurenquête (cf. 11.1) om gedetailleerde informatie te 
bekomen over omzet, aankopen en investeringen per product, is gebaseerd op de CPA, wat de link 
naar de SUT-indeling mogelijk maakt. 
 
 

                                                      
141 Codering van SUT-producten: de eerste 3 posities komen overeen met de eerste 3 van de SUT-tak waar het product 

voornamelijk geproduceerd wordt, de volgende 2 zijn sequentieel. 
142 Prodcom: communautaire enquête naar de industriële productie, Eurostat. 
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10.2.  CLASSIFICATIES GEBRUIKT BIJ DE INKOMENSBENADERING 

 
De inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde worden volgens dezelfde bedrijfstakindeling 
berekend als de toegevoegde waarde (cf. 10.1.1).  
 
Voor de classificaties gebruikt voor de productgebonden belastingen D.21 en subsidies D.31: cf. 3.25 
en 3.26. 
 
 

10.3.  CLASSIFICATIES GEBRUIKT BIJ DE BESTEDINGSBENADERING 

 
Een coherente raming van het bbp wordt bekomen door in de aanbod- en gebruikstabel de drie 
benaderingen van het bbp te integreren. De SUT-productenindeling (cf. 10.1.2) is dus ook voor de 
bestedingsbenadering relevant.  
 
Voor het initialiseren van de SUT worden brongegevens naar de SUT-productenindeling gegroepeerd.  
De nomenclatuur van de gezinsbudgetenquête (cf. 11.3) bevat ongeveer 800 rubrieken, en werd op 
gedetailleerd niveau gelinkt en met de SUT-indeling en met de COICOP 143 
 
De Belgische nomenclatuur voor invoer en uitvoer van goederen is voor sommige rubrieken 
gedetailleerder dan de Europese nomenclatuur GN, en bevat ongeveer 9000 rubrieken. De link naar de 
SUT-productenindeling is mogelijk via de CPA. 
 
Gegevens betreffende invoer en uitvoer van diensten zijn in de betalingsbalans beschikbaar voor 
48 rubrieken (cf. 10.5.3). 
 
Na integratie van de SUT worden de investeringen in vaste activa volgens de SUT-indeling 
gegroepeerd naar de Eurostat-classificaties Pi6 en Pi3. De consumptieve bestedingen van de 
huishoudens kunnen via de nomenclatuur van de gezinsbudgetenquête naar de Eurostat-classificatie 
COICOP gegroepeerd worden. 
 
 

                                                      
143 COICOP: classificatie van individuele verbruiksfuncties door huishoudens. 
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10.4.  CLASSIFICATIES GEBRUIKT VOOR DE OVERGANG VAN BBP NAAR BNI 

 
Het bruto nationaal inkomen (bni) wordt bekomen door bij het bbp het primaire inkomen dat ingezeten 
eenheden uit het buitenland ontvangen op te tellen en het primaire inkomen dat ingezeten eenheden 
aan niet-ingezeten eenheden betalen af te trekken. Het betreft dus de variabelen D.1, D.2, D.3 en D.4.  
 
Voor zover de berekening gebeurt op basis van de gegevens van de betalingsbalans, wordt de 
betreffende nomenclatuur gebruikt (cf. 10.5.3). Overigens zijn voor de overgang van bbp naar bni 
geen specifieke classificaties van toepassing. 
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10.5.  BIJLAGEN 

 
10.5.1.  Bedrijfstakindeling (SUT) 
 

A3 A6 A17 A31 A60 SUT-
tak 

NACE-BEL Benaming bedrijfstak  

    01A1     Landbouw, jacht en aanverwante diensten  
1 1 A AA 01     01.1    Akkerbouw en tuinbouw  
1 1 A AA 01   + 01.2    Veeteelt  
1 1 A AA 01   + 01.3    Gemengd bedrijf  
1 1 A AA 01   + 01.4    Diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt  
1 1 A AA 01   + 01.5    Jacht  
1 1 A AA 02 02A1   02.0 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten  
1 1 B BB 05 05A1   05.0 Visserij en het kweken van vis en schaal- en schelpdieren 

          Winning van steenkool, bruinkool en turf  

2 2 C CA 10
    10.1 Winning van steenkool en vervaardiging van 

steenkoolagglomeraten  

2 2 C CA 10
  n.s. 10.2 Winning van bruinkool en vervaardiging van 

bruinkoolagglomeraten 
2 2 C CA 10   + 10.3 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten  

      n.s.   Winning van aardolie en aardgas en aanverwante diensten 
2 2 C CA 11     11.1    Winning van aardolie en aardgas  
2 2 C CA 11   + 11.2    Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning  
2 2 C CA 12   n.s. 12.0 Winning van uranium- en thoriumerts  

          Winning van metaalertsen  
2 2 C CB 13     13.1    Winning van ijzererts  
2 2 C CB 13   + 13.2    Winning van non-ferro metaalertsen  

    14A1     Overige winning van delfstoffen  
2 2 C CB 14     14.1 Winning van steen  
2 2 C CB 14   + 14.2 Winning van zand en klei  

2 2 C CB 14
  + 14.3 Winning van mineralen voor de chemische en de 

kunstmestindustrie  
2 2 C CB 14   n.s. 14.4 Productie van zout  
2 2 C CB 14   + 14.5 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.  
2 2 D DA 15 15A1   15.1 Productie en verwerking van vlees en vleesproducten 

2 2 D DA 15
15B1   15.2 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van 

visproducten  
2 2 D DA 15 15C1   15.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit  
2 2 D DA 15 15D1   15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten  
2 2 D DA 15 15E1   15.5 Zuivelnijverheid 

2 2 D DA 15
15F1   15.6 Maalderijen en vervaardiging van zetmeel en 

zetmeelproducten  
2 2 D DA 15 15G1   15.7 Vervaardiging van diervoeders 

    
15H1     Vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk, beschuit 

en koekjes 
2 2 D DA 15     15.81    Brood en vers banketbakkerswerk 
2 2 D DA 15   + 15.82    Beschuit en koekjes  

    15I1     Vervaardiging van suiker, chocolade en suikerwerk  
2 2 D DA 15     15.83    Suiker 
2 2 D DA 15   + 15.84    Chocolade en suikerwerk 

    
15J1     Vervaardiging van deegwaren, koffie en thee, en overige 

voedingsmiddelen -  
2 2 D DA 15     15.85    Deegwaren  
2 2 D DA 15   + 15.86    Koffie en thee  
2 2 D DA 15   + 15.87    Specerijen, sausen, kruiderijen 
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2 2 D DA 15   + 15.88    Voedingspreparaten, dieetvoeding  
2 2 D DA 15   + 15.89    Overige voedingsmiddelen 

    
15K1     Vervaardiging van dranken, excl. mineraalwater en 

frisdranken 
2 2 D DA 15     15.91 Gedistilleerde alcoholische dranken 
2 2 D DA 15   + 15.92 Ethylalcohol 
2 2 D DA 15   + 15.93 Wijn  
2 2 D DA 15   + 15.94 Cider e.d. 
2 2 D DA 15   + 15.95 Andere gedistilleerde dranken 
2 2 D DA 15   + 15.96 Brouwerijen 
2 2 D DA 15   + 15.97 Mouterijen 
2 2 D DA 15 15L1   15.98 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 
2 2 D DA 16 16A1   16.0 Vervaardiging van tabaksproducten 

    
17A1     Bewerken en spinnen van textielvezels, weven van textiel en 

textielveredeling -  
2 2 D DB 17     17.1 Bewerken en spinnen van textielvezels 
2 2 D DB 17   + 17.2 Weven van textiel 
2 2 D DB 17   + 17.3 Textielveredeling  

    

17B1     Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel 
excl. kleding, overige textielproducten, gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen  

2 2 D DB 17
    17.4 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, 

exclusief kleding 
2 2 D DB 17   + 17.5 Vervaardiging van overige textielproducten  
2 2 D DB 17   + 17.6 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen  
2 2 D DB 17   + 17.7 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen 

    18A1     Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 
2 2 D DB 18     18.1 Vervaardiging van kleding van leer  
2 2 D DB 18   + 18.2 Vervaardiging van overige kleding 
2 2 D DB 18   + 18.3 Bontnijverheid 

    19A1     Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 
2 2 D DC 19     19.1 Looien en bereiden van leer 

2 2 D DC 19
  + 19.2 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van 

overige artikelen van leer  
2 2 D DC 19   + 19.3 Vervaardiging van schoeisel 

    
20A1     Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, 

riet en vlechtwerk - 
2 2 D DD 20     20.1 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout  
2 2 D DD 20   + 20.2 Vervaardiging van panelen en platen van hout 
2 2 D DD 20   + 20.3 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 
2 2 D DD 20   + 20.4 Vervaardiging van houten emballage  

2 2 D DD 20
  + 20.5 Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en 

riet en van vlechtwerk  
    21A1     Papier- en kartonnijverheid 

2 2 D DE 21     21.1    Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 
2 2 D DE 21   + 21.2    Vervaardiging van artikelen van papier en karton  
2 2 D DE 22 22A1   22.1 Uitgeverijen  

    
22B1     Drukkerijen en aanverwante diensten en reproductie van 

opgenomen media  
2 2 D DE 22     22.2 Drukkerijen en aanverwante diensten 
2 2 D DE 22   + 22.3 Reproductie van opgenomen media 

    
23A1     Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en 

splijt- en kweekstoffen 
2 2 D DF 23     23.1 Vervaardiging van cokesovenproducten  
2 2 D DF 23   + 23.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 
2 2 D DF 23   + 23.3 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 
2 2 D DG 24 24A1   24.1 Vervaardiging van chemische basisproducten 
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2 2 D DG 24
24B1   24.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van chemische 

producten voor de landbouw  
2 2 D DG 24 24C1   24.3 Vervaardiging van verf, vernis en drukinkt  
2 2 D DG 24 24D1   24.4 Farmaceutische nijverheid  

2 2 D DG 24
24E1   24.5 Vervaardiging van zeep, was- en poetsmiddelen, parfums en 

cosmetische artikelen  
2 2 D DG 24 24F1   24.6 Vervaardiging van overige chemische producten  
2 2 D DG 24 24G1   24.7 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 
2 2 D DH 25 25A1   25.1 Rubbernijverheid 
2 2 D DH 25 25B1   25.2 Vervaardiging van producten van kunststof 
2 2 D DI 26 26A1   26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk  

    26B1     Vervaardiging van keramische producten 

2 2 D DI 26
    26.2 Vervaardiging van keramische producten, exclusief tegels, 

dakpannen en bakstenen 
2 2 D DI 26   + 26.3 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen  

2 2 D DI 26
  + 26.4 Vervaardiging van dakpannen, bakstenen en overige 

producten voor de bouw van gebakken klei  
2 2 D DI 26 26C1   26.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips - 

    
26D1     Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement, 

natuursteen en overige niet-metaalhoudende producten 
2 2 D DI 26     26.6 Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement  
2 2 D DI 26   + 26.7 Bewerken van natuursteen  

2 2 D DI 26
  + 26.8 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 

producten  

    
27A1     Vervaardiging van ijzer en staal, ferrolegeringen (EGKS) en 

buizen  

2 2 D DJ 27
    27.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

(EGKS)  
2 2 D DJ 27   + 27.2    Vervaardiging van buizen 

    
27B1     Eerste verwerking van staal, productie van niet-EGKS-

ferrolegeringen en non-ferro metalen, en gieten van metalen 

2 2 D DJ 27   
  27.3 Eerste verwerking van staal en productie van niet-EGKS-

ferrolegeringen  
2 2 D DJ 27   + 27.4 Productie van non-ferro metalen 
2 2 D DJ 27   + 27.5 Gieten van metalen 

    

28A1  

  

Vervaardiging van metalen constructiewerken, metalen 
recipiënten, radiatoren en ketels voor centrale verwarming, 
stoomketels; smeden, persen, stampen en profielwalsen van 
metaal 

2 2 D DJ 28    28.1 Vervaardiging van metalen constructiewerken 

2 2 D DJ 28
  + 28.2 Vervaardiging van metalen recipiënten; vervaardiging van 

radiatoren en ketels voor centrale verwarming  
2 2 D DJ 28   + 28.3 Vervaardiging van stoomketels  

2 2 D DJ 28
  + 28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; 

poedermetallurgie 

2 2 D DJ 28
28B1   28.5 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene 

metaalbewerking -  

    
28C1     Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap 

en ijzerwaren, en overige producten van metaal  

2 2 D DJ 28
    28.6 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, 

gereedschap en ijzerwaren -  
2 2 D DJ 28   + 28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal  

2 2 D DK 29
29A1   29.1 Vervaardiging van motoren en mechanisch drijfwerk, exclusief 

motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en -rijwielen 
2 2 D DK 29 29B1   29.2 Vervaardiging van machines voor algemeen gebruik  

    
29C1     Vervaardiging van machines voor de landbouw en de 

bosbouw, en gereedschapswerktuigen 
2 2 D DK 29     29.3 Vervaardiging van machines voor de landbouw en de 
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bosbouw 
2 2 D DK 29   + 29.4 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen 

2 2 D DK 29
  + 29.5 Vervaardiging van overige machines voor specifieke 

doeleinden 
2 2 D DK 29   + 29.6 Vervaardiging van wapens en munitie 
2 2 D DK 29 29D1   29.7 Vervaardiging van huishoudapparaten 
2 2 D DL 30 30A1   30.0 Vervaardiging van kantoormachines en computers  

    

31A1     Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren 
en transformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen, en 
geïsoleerde kabels en draad 

2 2 D DL 31   
  31.1 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische 

generatoren en transformatoren 
2 2 D DL 31   + 31.2 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
2 2 D DL 31   + 31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 

    

31B1     Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen, 
elektrische lampen en verlichtingsapparaten, en elektrische 
benodigdheden 

2 2 D DL 31     31.4 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen  

2 2 D DL 31
  + 31.5 Vervaardiging van elektrische lampen en 

verlichtingsapparaten 
2 2 D DL 31   + 31.6 Vervaardiging van elektrische benodigdheden  

    
32A1     Vervaardiging van audio-, video- en 

telecommunicatieapparatuur 
2 2 D DL 32     32.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen 
2 2 D DL 32   + 32.2 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 

2 2 D DL 32
  + 32.3 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur  

    
33A1     Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en 

optische instrumenten en van uurwerken 

2 2 D DL 33
    33.1 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en 

van orthopedische artikelen 

2 2 D DL 33
  + 33.2 Vervaardiging van wetenschappelijke en technische 

instrumenten  

2 2 D DL 33
  + 33.3 Vervaardiging van controleapparatuur van industriële 

processen  

2 2 D DL 33
  + 33.4 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en 

filmapparatuur  
2 2 D DL 33   + 33.5 Vervaardiging van uurwerken 
2 2 D DM 34 34A1   34.1 Vervaardiging en assemblage van auto's  

    
34B1     Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en 

caravans, en van onderdelen en accessoires voor auto's  

2 2 D DM 34
    34.2 Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en 

caravans  

2 2 D DM 34
  + 34.3 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor 

motorvoertuigen en motoren daarvan 

    

35A1     Scheepsbouw- en -reparatie, vervaardiging van rollend 
materieel voor spoor- en tramwegen en van lucht- en 
ruimtevaartuigen 

2 2 D DM 35     35.1 Scheepsbouw en -reparatie 

2 2 D DM 35
  + 35.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en 

tramwegen 
2 2 D DM 35   + 35.3 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 

    
35B1     Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen, en overige 

transportmiddelen, n.e.g. 
2 2 D DM 35     35.4 Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen  
2 2 D DM 35   + 35.5 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 
2 2 D DN 36 36A1   36.1 Vervaardiging van meubels 
2 2 D DN 36 36B1   36.2 Bewerking van edelstenen en vervaardiging van juwelen  
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36C1     Vervaardiging van muziekinstrumenten, sportartikelen, spellen 

en speelgoed, en overige industrie  
2 2 D DN 36     36.3 Vervaardiging van muziekinstrumenten  
2 2 D DN 36   + 36.4 Vervaardiging van sportartikelen  
2 2 D DN 36   + 36.5 Vervaardiging van spellen en speelgoed  
2 2 D DN 36   +  36.6 Overige industrie  

    37A1     Recuperatie 
2 2 D DN 37     37.1    Recuperatie van recycleerbaar metaalafval  
2 2 D DN 37   + 37.2    Recuperatie van overig recycleerbaar afval 

    
40A1     Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 

water 
2 2 E EE 40     40.1 Productie en distributie van elektriciteit 
2 2 E EE 40   + 40.2 Productie en distributie van gas  

2 2 E EE 40
  + 40.3 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, 

niet bestemd voor consumptie 
2 2 E EE 41 41A1   41.0 Winning, zuivering en distributie van water  
2 3 F FF 45 45A1   45.1 Het bouwrijp maken van terreinen 

    
45B1     Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, 

dakbedekking en bouw van dakconstructies 
2 3 F FF 45     45.21    Alg. bouwkunde en civieltechnische werken 
2 3 F FF 45   + 45.22    Dakbedekking en bouw van dakconstructies 

    

45C1     Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en 
sportaccommodaties, waterbouw, en overige werkzaamheden 
in de bouw  

2 3 F FF 45
    45.23 Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en 

sportaccommodaties  
2 3 F FF 45   + 45.24 Waterbouw  
2 3 F FF 45   + 45.25 Overige werkzaamheden in de bouw  
2 3 F FF 45 45D1   45.3 Bouwinstallatie  

    
45E1     Afwerking van gebouwen, en verhuur van machines voor de 

bouwnijverheid met bedieningspersoneel  
2 3 F FF 45     45.4 Afwerking van gebouwen 

2 3 F FF 45
  +  45.5 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met 

bedieningspersoneel 

    

50A1     Handel in auto's, onderhoud en reparatie van auto's, handel in 
onderdelen en accessoires van auto's, handel in en reparatie 
van motorrijwielen  

3 4 G GG 50     50.1    Handel in auto's 
3 4 G GG 50   + 50.2    Onderhoud en reparatie van auto's 
3 4 G GG 50   + 50.3    Handel in onderdelen en accessoires van auto's 
3 4 G GG 50   + 50.4    Handel in en reparatie van motorrijwielen  
3 4 G GG 50 50B1   50.5 Kleinhandel in motorbrandstoffen 

    51A1     Groothandel en handelsbemiddeling 
3 4 G GG 51     51.1 Handelsbemiddeling  
3 4 G GG 51   + 51.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 
3 4 G GG 51   + 51.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen  
3 4 G GG 51   + 51.4 Groothandel in huishoudelijke artikelen 
3 4 G GG 51   + 51.5 Groothandel in intermediaire producten, afval en schroot  
3 4 G GG 51   + 51.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren 
3 4 G GG 51   + 51.7 Overige groothandel  

    52A1     Kleinhandel, reparatie van consumentenartikelen  
3 4 G GG 52     52.1 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels  

3 4 G GG 52
  + 52.2 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in 

gespecialiseerde winkels 

3 4 G GG 52
  + 52.3 Kleinhandel in farmaceutische producten, reukwerk en 

cosmetica 
3 4 G GG 52   + 52.4 Overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in 
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winkels  

3 4 G GG 52
  + 52.5 Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in 

winkels  
3 4 G GG 52   + 52.6 Kleinhandel, niet in winkels  
3 4 G GG 52   + 52.7 Reparatie van consumentenartikelen 

    
55A1     Hotels en overige accommodaties voor kortstondig verblijf, 

markt 
3 4 H HH 55     55.1    Hotels 
3 4 H HH 55   + 55.2    Overige accommodaties voor kortstondig verblijf 

    55B1     Restaurants, drankgelegenheden, kantines en catering 
3 4 H HH 55     55.3    Restaurants 
3 4 H HH 55   + 55.4    Drankgelegenheden  
3 4 H HH 55   + 55.5    Kantines en catering  
3 4 I II 60 60A1   60.1 Vervoer per spoor 

      
    Personenvervoer te land volgens een dienstregeling, taxi's, en 

overig vervoer van personen te land  
3 4 I II 60     60.21 Personenvervoer te land volgens dienstregeling  
3 4 I II 60   + 60.22 Taxi's 
3 4 I II 60   + 60.23 Overig personenvervoer  

    
60B1   60.21 Personenvervoer te land volgens een dienstregeling, taxi's, en 

overig vervoer van personen te land (markt) 
      + 60.22   
      + 60.23   

         
60B3   60.21 Personenvervoer te land volgens een dienstregeling (niet-

markt) 

    
60C1     Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, en vervoer 

via pijpleidingen -  
3 4 I II 60     60.24    Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 
3 4 I II 60   + 60.3    Vervoer via pijpleidingen 
3 4 I II 61 61A1   61.1 Zee- en kustvaart  
3 4 I II 61 61B1   61.2 Binnenvaart  

    62A1     Luchtvaart 
3 4 I II 62     62.1 Luchtvaart volgens dienstregeling 
3 4 I II 62   + 62.2 Luchtvaart zonder dienstregeling 
3 4 I II 62   + 62.3 Ruimtevaart  
3 4 I II 63 63A1   63.3 Reisbureaus en touroperators  

      
    Vrachtbehandeling en opslag, overige vervoerondersteunende 

activiteiten, organisatie van het vrachtvervoer 
3 4 I II 63     63.1 Vrachtbehandeling en opslag  
3 4 I II 63   + 63.2 Overige vervoerondersteunende activiteiten 
3 4 I II 63   + 63.4 Organisatie van het vrachtvervoer 

    
63B1   63.1 Vrachtbehandeling en opslag, overige vervoerondersteunende 

activiteiten, organisatie van het vrachtvervoer (markt) 
      + 63.2   
      + 63.4   
         63B3   63.2 Overige vervoerondersteunende activiteiten (niet-markt) 

3 4 I II 64 64A1   64.1 Postactiviteiten 
3 4 I II 64 64B1   64.2 Telecommunicatie 

    65A2     Financiële instellingen 
3 5 J JJ 65     65.1    Geldscheppende financiële instellingen  
3 5 J JJ 65   + 65.2    Overige financiële instellingen 
3 5 J JJ 66 66A2   66.0 Verzekeringswezen 

    
67A1     Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen en het 

verzekeringswezen  
3 5 J JJ 67     67.1 Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen  
3 5 J JJ 67   + 67.2 Hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen  

    70A1     Verhuur en handel in onroerende goederen  
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3 5 K KK 70
    70.1 Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen 

rekening 
3 5 K KK 70   + 70.2    Verhuur van eigen onroerend goed  

3 5 K KK 70
  + 70.3 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor 

rekening van derden 
    71A1     Verhuur van auto's en overige transportmiddelen 

3 5 K KK 71     71.1 Verhuur van auto's 
3 5 K KK 71   + 71.2 Verhuur van overige transportmiddelen 

    
71B1     Verhuur van machines en werktuigen, en overige roerende 

goederen  
3 5 K KK 71     71.3    Verhuur van machines en werktuigen 
3 5 K KK 71   + 71.4    Verhuur van overige roerende goederen  

    72A1     Informatica en aanverwante activiteiten 
3 5 K KK 72     72.1 Computeradviesbureaus  
3 5 K KK 72   + 72.2 Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen  
3 5 K KK 72   + 72.3 Gegevensverwerking  
3 5 K KK 72   + 72.4 Databanken  

3 5 K KK 72
  + 72.5 Onderhoud en reparatie van computers en van 

kantoormachines 
3 5 K KK 72   + 72.6 Overige activiteiten in verband met computers 

          Speur- en ontwikkelingswerk  
3 5 K KK 73     73.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 

3 5 K KK 73
  + 73.2 Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en 

geesteswetenschappen  
    73A1     Speur- en ontwikkelingswerk, markt 
         73A5     Speur- en ontwikkelingswerk, niet-markt  

    
74A1     Rechtskundige dienstverlening, en accountants, boekhouders 

en belastingconsulenten, markt- en opinieonderzoekbureaus 
3 5 K KK 74     74.11 Rechtskundige dienstverlening 
3 5 K KK 74   + 74.12 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 
3 5 K KK 74   + 74.13 Markt- en opinieonderzoekbureaus 

    
74B1     Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, 

managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra 
3 5 K KK 74     74.14 Advies bedrijfsvoering en beheer 
3 5 K KK 74   + 74.15 Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra 

    
74C1     Technisch advies, architecten en ingenieurs, technische 

testen en analyses -  
3 5 K KK 74     74.2 Technisch advies, architecten en ingenieurs 
3 5 K KK 74   + 74.3 Technische testen en analyses 
3 5 K KK 74 74D1   74.4 Reclamewezen 
3 5 K KK 74 74E1   74.5 Selectie en terbeschikkingstelling van personeel 

    
74F1     Opsporings- en beveiligingsdiensten, industriële reiniging, en 

diverse dienstverlening aan bedrijven 
3 5 K KK 74     74.6 Opsporings- en beveiligingsdiensten 
3 5 K KK 74   + 74.7 Industriële reiniging 
3 5 K KK 74   + 74.8 Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven 

3 6 L LL 75

75A3   75 excl 
75.22, 
75.3 

Openbaar bestuur, excl. defensie en verplichte sociale 
verzekering 

3 6 L LL 75 75B3   75.22 Defensie 
3 6 L LL 75 75C3   75.3 Verplichte sociale verzekering 

          Onderwijs 
3 6 M MM 80     80.1    Basisonderwijs 
3 6 M MM 80   + 80.2    Voortgezet onderwijs 
3 6 M MM 80   + 80.3    Hoger onderwijs 
3 6 M MM 80   + 80.4    Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs 

    80A1     Onderwijs, markt 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

456.

    80A3     Openbaar onderwijs 
         80A5     Onderwijs, ander niet-markt 

3 6 N NN 85 85A1   85.1 Gezondheidszorg 
3 6 N NN 85 85B1   85.2 Veterinaire diensten 
3 6 N NN 85     85.3 Maatschappelijke dienstverlening 

    85C1     Maatschappelijke dienstverlening, markt 
         85C5     Maatschappelijke dienstverlening, niet-markt 

3 6 O OO 90    90.0 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 
    90A1    Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging (markt) 
         90A3     Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging (niet-markt) 

    
      Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties, 

vakverenigingen, en overige verenigingen  
3 6 O OO 91     91.1    Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
3 6 O OO 91   + 91.2 Vakverenigingen 
3 6 O OO 91   + 91.3 Overige verenigingen 
3 6 O OO 91 91A1   91.11 Diverse verenigingen, markt 
3 6 O OO 91   + 91.12(p)   
3 6 O OO 91   + 91.3(p)   
3 6 O OO 91 91A5   91.12(p) Diverse verenigingen, niet-markt 
3 6 O OO 91   + 91.2   
3 6 O OO 91   + 91.3(p)   

          Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie  
3 6 O OO 92     92.1    Activiteiten op het gebied van film en video  
3 6 O OO 92   + 92.2    Radio en televisie 

    
92A1     Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie 

(markt) 

         
92A3     Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie 

(niet-markt) 
3 6 O OO 92     92.3 Overige activiteiten op het gebied van amusement 

    92B1     Overige activiteiten op het gebied van amusement, markt 
         92B5     Overige activiteiten op het gebied van amusement, niet-markt 
          Persagentschappen, en overige culturele activiteiten 

3 6 O OO 92     92.4    Persagentschappen 
3 6 O OO 92   + 92.5    Overige culturele activiteiten 
3 6 O OO 92 92C1   92.4 Persagentschappen, en overige culturele activiteiten, markt 
3 6 O OO 92   + 92.5(p)   
3 6 O OO 92 92C5   92.5(p) Overige culturele activiteiten, niet markt 

          Sport en overige recreatie 
3 6 O OO 92     92.6    Sport 
3 6 O OO 92   + 92.7    Overige recreatie 
3 6 O OO 92 92D1   92.6(p) Sport en overige recreatie, markt 
3 6 O OO 92     92.7   
3 6 O OO 92 92D5   92.6(p) Sport, niet markt 
3 6 O OO 93 93A1   93.0 Overige diensten 
3 6 P PP 95 95A4   95.0 Particuliere huishoudens met werknemers 
         P119   n.s. IGDFI 
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10.5.2.  Productenindeling (SUT) 
 

SUT-
product 

CPA93 
CPA96 
CPA02 

           comment Benaming SUT-product 

01A01 01.11.00               Granen en andere gewassen 

01A02 01.12.00               Groenten, tuinbouwspecialiteiten en kwekerijproducten 

01A03 01.13.00               Fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de 
vervaardiging van dranken 

01A04 01.21.10 01.21.30       
      

Runderen, levend en producten daarvan uitgezonderd rauwe 
koemelk 

01A05 01.21.20               Rauwe koemelk 

01A06 01.23.00               Varkens, levend 

01A07 01.24.10               Pluimvee, levend 

01A08 01.24.20               Eieren in de schaal 

01A09 01.22.00 01.25.00             Overige levende dieren en producten daarvan 

01A10 01.40.00 01.50.00             Diensten in verband met de landbouw en de veeteelt, 
exclusief veterinaire dienstverlening; jacht, fokken van wild, en 
aanverwante diensten 

02A01 02.00.00               Bosbouw, bosproducten en aanverwante diensten 

05A01 05.00.00               Vis en visproducten 

10A01 10.00.00               Steenkool, bruinkool en turf 

11A01 11.10.10 11.10.40 11.20.00           Ruwe aardolie en olie uit bitumineuze mineralen; bitumineuze 
leisteen; diensten i.v.m. de aardolie en aardgaswinning 
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12A01 12.00.10               Uranium- en thoriumertsen 

13A01 13.10.00 13.20.00             IJzererts non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en 
thoriumertsen 

14A01 14.10.00               Steen voor de bouw 

14A02 14.20.00               Zand en klei 

14A03 14.30.00 14.40.00 14.50.00           Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie; zout en 
overige delfstoffen, n.e.g. 

15A01 15.11.11 15.11.12             Vers en geconserveerd vlees van runderen 

15A02 15.11.13 15.11.14             Vers en geconserveerd vlees van varkens 

15A03 15.11.15 15.11.16 15.11.17 15.11.18 15.11.19       Ander vers en geconserveerd vlees (behalve van gevogelte, 
konijnen en wild) 

15A04 15.11.20 15.11.30 15.11.40 15.11.90         Overige dierlijke producten 

15A05 15.12.00               Vers en geconserveerd vlees van gevogelte, konijnen en wild; 
pluimen 

15A06 15.13.00               Bereidingen en conserven van vlees 

15B01 15.20.00               Bereidingen en conserven van vis en visproducten 

15C01 15.31.00               Bereidingen en conserven van aardappelen 

15C02 15.32.00               Vruchten- en groentesappen 

15C03 15.33.00               Bereidingen en conserven van groenten en vruchten, 
exclusief aardappelen 

15D01 15.41.00 15.42.00             Ruwe en geraffineerde oliën en vetten 

15D02 15.43.00               Margarine en dergelijke producten 

15E01 15.51.30               Boter 

15E02 15.51.40 15.51.50 15.51.90           Kaas en wrongel; andere zuivelproducten; industriële diensten

15E03 15.51.10 15.51.20             Melk en room zowel in vloeibare als in vaste vorm 

15E04 15.52.00               Consumptie-ijs 

15F01 15.61.00               Maalderijproducten 

15F02 15.62.00               Zetmeel en zetmeelproducten 

15G01 15.71.00               Bereide veevoeders 
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15G02 15.72.00               Bereide voeders voor huisdieren 

15H01 15.81.00               Bakkerijproducten 

15H02 15.82.00               Beschuit, koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 

15I01 15.83.00               Suiker 

15I02 15.84.21 15.84.22             Chocolade 

15I03 15.84.23 15.84.24             Suikerwerk (zonder cacao) en vruchten, noten e.a. gekonfijt 
met suiker 

15I04 15.84.10 15.84.30 15.84.90           Cacao en afvallen van cacao; industriële diensten i.v.m. 
cacao, chocolade, suikerwerk 

15J01 15.85.00               Macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 

15J02 15.86.00               Koffie en thee 

15J03 15.87.00               Specerijen en kruiden 

15J04 15.88.00 15.89.00             Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding; 
overige voedingsmiddelen 

15K01 15.91.00 15.92.00             Gedistilleerde alcoholische dranken en ethylalcohol 

15K02 15.96.00               Bier van mout 

15K03 15.97.00               Mout 

15K04 15.93.00 15.94.00 15.95.00           Andere niet-gedistilleerde gegiste dranken, wijn, cider en 
andere vruchtenwijnen 

15L01 15.98.00               Mineraalwater en frisdranken 

16A01 16.00.00               Tabaksproducten 

16A02 16.00.00?             n.s. Drugs 

17A01 17.10.00               Textielgarens 

17A02 17.20.00               Textielweefsels 

17A03 17.30.00               Textielveredelingsdiensten 

17B01 17.40.00               Geconfectioneerde artikelen van textiel, excl. kleding 

17B02 17.51.00               Vloerkleden en tapijt 
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17B03 17.52.00 17.53.00 17.54.00           Overige textielproducten, n.e.g. 

17B04 17.60.00               Gebreide en gehaakte stoffen 

17B05 17.70.00               Gebreide en gehaakte artikelen 

18A01 18.10.00 18.30.00             Kleding van leer, bont en artikelen van bont 

18A02 18.21.00               Werkkleding 

18A03 18.22.00 18.23.00 18.24.00           Overige kleding en toebehoren, n.e.g. 

19A01 19.10.00               Leder 

19A02 19.20.00               Reiskoffers, handtassen en dergelijke; zadel- en 
tuigmakerswerk 

19A03 19.30.00               Schoeisel 

20A01 20.10.00               Hout, gezaagd, geschaafd of geïmpregneerd 

20A02 20.20.00               Fineer-, duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, 
spaanplaat, vezelplaat en andere panelen en platen 

20A03 20.30.00               Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken 

20A04 20.40.00               Houten emballage 

20A05 20.50.00               Overige producten van hout; artikelen van kurk, van riet en 
van vlechtwerk 

21A01 21.11.00               Pulp 

21A02 21.12.00               Papier en karton 

21A03 21.21.00               Gegolfd papier en golfkarton en verpakkingsmateriaal van 
papier en karton 

21A04 21.22.00               Huishoudelijke en sanitaire papierwaren 

21A05 21.23.00               Kantoorbenodigdheden van papier 

21A06 21.24.00 21.25.00             Behangselpapier en overige papier- en kartonwaren, n.e.g. 

22A01 22.11.00               Boeken 

22A02 22.12.00 22.13.00             Kranten en tijdschriften 

22A03 22.14.00               Geluidsopnamen 

22A04 22.15.00               Briefkaarten, wenskaarten, prenten en dergelijke 
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22B01 22.22.10 22.22.20             Reclamedrukwerk en ander drukwerk 

22B02 22.21.00               Drukken van dagbladen 

22B03 22.22.30 22.23.00 22.24.00 22.25.00         Boekbinden en afwerking, zetten en stereotyperen en overige 
diensten in verband met drukkerijen 

22B04 22.30.00               Reproductie van opgenomen media 

23A01 23.10.00               Cokesovenproducten 

23A02 23.20.11 23.20.12 23.20.13           Geraffineerde lichte aardolieproducten 

23A03 23.20.14               Kerosine 

23A04 23.20.15               Gasolie 

23A05 23.20.16 23.20.17 23.20.18 23.20.40         Andere halfzware olie; halfzware preparaten, n.e.g.; stookolie, 
n.e.g.; smeerolie van aardolie; zware preparaten, n.e.g. ; 
afvalolie 

23A06 23.20.20               Gasvormige koolwaterstoffen, met uitzondering van aardgas, 
n.e.g. 

23A07 23.20.30 23.20.90             Andere aardolieproducten; industriële diensten i.v.m. 
geraffineerde aardolieproducten 

23A08 23.30.00               Splijt- en kweekstoffen 

24A01 24.11.00               Industriële gassen 

24A02 24.12.00               Kleurstoffen en pigmenten 

24A03 24.13.00 24.14.00 24.15.00           Overige anorganische en organische chemische 
basisproducten; kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 

24A04 24.16.00 24.17.00             Kunststoffen in primaire vormen; synthetische rubber in 
primaire vormen 

24B01 24.20.00               Verdelgingsmiddelen en andere chemische producten voor de 
landbouw 

24C01 24.30.00               Verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek 

24D01 24.41.00               Farmaceutische grondstoffen 

24D02 24.42.10               Geneesmiddelen 

24D03 24.42.20 24.42.90             Overige farmaceutische producten; industriële diensten i.v.m. 
farmaceutische producten 
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24E01 24.51.00               Glycerol, zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen 

24E02 24.52.00               Parfums en cosmetische artikelen 

24F01 24.61.00               Kruit en springstoffen 

24F02 24.62.00               Lijm en gelatine 

24F03 24.63.00               Etherische oliën 

24F04 24.64.00 24.65.00 
  

          Fotochemische producten; informatiedragers waarop niet is 
opgenomen 

24F05 24.66.00               Andere chemische producten, n.e.g. 

24G01 24.70.00               Synthetische of kunstmatige vezels 

25A01 25.11.00 25.12.00             Luchtbanden  

25A02 25.13.00               Overige producten van rubber 

25B01 25.21.00               Platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof 

25B02 25.22.00               Verpakkingsmateriaal van kunststof 

25B03 25.23.00               Kunststofelementen voor de bouw 

25B04 25.24.00               Overige producten van kunststof 

26A01 26.11.00 26.12.00             Vlakglas; gevormd en bewerkt vlakglas 

26A02 26.13.11 26.13.92             Verpakkingsmiddelen van glas; afwerking van glazen 
bergingsmiddelen 

26A03 26.13.12 26.13.13 26.13.14 26.13.91         Overig holglas; afwerking van drinkglazen en ander glaswerk 
voor tafel- en keukengebruik 

26A04 26.14.00               Glasvezels 

26A05 26.15.00               Overig bewerkt glas, inclusief technisch glaswerk 

26B01 26.20.00               Niet-vuurvaste keramische producten, exclusief die voor de 
bouw; vuurvaste keramische producten 

26B02 26.30.00               Keramische tegels en plavuizen 

26B03 26.40.00               Bakstenen, tegels en ander bouwmateriaal, van gebakken klei

26C01 26.51.00               Cement 

26C02 26.52.00 26.53.00             Kalk en gips 
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26D01 26.61.00 26.62.00             Werken van beton voor de bouw; werken van gips voor de 
bouw 

26D02 26.63.00 26.64.00             Stortklaar beton; mortel 

26D03 26.65.00 26.66.00             Artikelen van vezelcement; andere werken van gips, beton en 
cement 

26D04 26.70.00               Steen en werken daarvan 

26D05 26.80.00               Andere niet-metaalhoudende minerale producten 

27A01 27.10.10 27.10.99             IJzer en staal in primaire vormen; industriële diensten 

27A02 27.10.20 27.10.30             Ferrolegeringen; ingots en andere primaire vormen en 
halffabricaten 

27A03 27.10.40 27.10.50 27.10.60 27.10.70 27.10.80 27.10.91 27.10.92   Producten van roestvrij staal; gewalste platte en lange 
producten, walsdraad en staven, zware profielen, 
damwandprofielen, bestanddelen van spoorbanen 

27A04 27.20.00               Buizen en hulpstukken (fittings) van gietijzer en staal 

27B01 27.31.00 27.32.00 27.33.00           Koud getrokken, gevormde of gefelste producten en koud 
gewalst bandstaal  

27B02 27.34.00               Draad 

27B03                   
27B04 27.41.00               Edele metalen 

27B05 27.42.00 27.43.00 27.44.00 27.45.00         Aluminium, lood, zink, tin en werken daarvan, evenals werken 
van koper en andere non-ferrometalen 

27B06 27.51.00 27.52.00             Gieten van ijzer en staal 

27B07 27.53.00 27.54.00             Gieten van lichte metalen en van andere non-ferrometalen 

28A01 28.10.00               Metalen constructiewerken en delen daarvan 

28A02 28.21.00               Tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 

28A03 28.22.00               Radiatoren en ketels voor centrale verwarming 

28A04 28.30.00               Stoomketels, andere dan warmwaterketels voor de centrale 
verwarming, kernreactoren 

28A05 28.40.00               Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, 
poedermetallurgie 
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28B01 28.50.00               Oppervlaktebehandeling van metaal; algemene 

metaalbewerking 
28C01 28.60.00               Messenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren 

28C02 28.71.00 28.72.00             Stalen vaten en dergelijke, bergingsmiddelen van licht metaal 

28C03 28.73.00 28.74.00 28.75.00           Artikelen van draad, bouten, schroeven, moeren, kettingen, 
veren en overige producten van metaal 

29A01 29.11.00 29.14.00             Motoren, turbines, lagers, getande overbrengingen en 
drijfwerkelementen, exclusief motoren voor luchtvaartuigen  

29A02 29.12.00 29.13.00             Pompen, compressoren, kranen en dergelijke artikelen 

29B01 29.21.00 29.24.00             Ovens en branders en overige machines voor algemeen 
gebruik 

29B02 29.22.00               Hijs-, hef- en transportwerktuigen 

29B03 29.23.00   
  

          Machines en apparaten voor de koeltechniek en 
klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik  

29C01 29.30.00               Machines en werktuigen voor de landbouw of de bosbouw 

29C02 29.40.00               Gereedschapswerktuigen 

29C03 29.51.00               Machines voor de metallurgie 

29C04 29.52.00               Machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 

29C05 29.53.00               Machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 

29C06 29.54.00               Machines voor de productie van textiel, kleding en leder 

29C07 29.55.00 29.56.00             Machines voor de papier- en kartonnijverheid en overige 
machines, apparaten en werktuigen voor specifieke 
doeleinden 

29C08 29.60.00               Wapens en munitie 

29D01 29.70.00               Huishoudapparaten 

30A01 30.01.00               Kantoormachines, en delen daarvan 

30A02 30.02.00               Computers en andere informatieverwerkende machines 

31A01 31.10.00               Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische 
transformatoren 
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31A02 31.20.00 31.30.00             Schakel- en verdeelinrichtingen, geïsoleerde kabels en draad 

31B01 31.40.00               Accumulatoren, elektrische elementen en elektrische 
batterijen 

31B02 31.50.00               Verlichtingstoestellen en elektrische lampen en buizen 

31B03 31.60.00               Elektrische benodigdheden, n.e.g. 

32A01 32.10.00               Elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen 

32A02 32.20.00               Zend- en transmissieapparatuur 

32A03 32.30.00               Ontvangtoestellen voor televisie en radio, audio- en 
videoapparatuur en toebehoren 

33A01 33.10.00               Medische apparatuur en instrumenten en orthopedische 
artikelen 

33A02 33.20.00 33.30.00             Meet-, regel- en controleapparatuur, apparatuur voor het 
navigeren en voor andere doeleinden, evenals 
controleapparatuur van industriële processen 

33A03 33.40.00               Optische instrumenten en foto- en filmapparatuur 

33A04 33.50.00               Uurwerken 

34A01 34.10.10               Zuigermotoren van de soort gebruikt voor motorvoertuigen en 
motorrijwielen 

34A02 34.10.21 34.10.22 34.10.23 34.10.24         Personenautomobielen 

34A03 34.10.25               Tweedehandspersonenwagens 

34A04 34.10.30               Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen 

34A05 34.10.40 34.10.50             Automobielen voor goederenvervoer en bijzondere doeleinden

34B01 34.20.00               Carrosserieën voor motorvoertuigen, aanhangwagens en 
opleggers 

34B02 34.30.00 34.10.90             Onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren 
daarvan; installatie van onderdelen en complete delen 

35A01 35.10.00               Scheepsbouw en -reparatie 

35A02 35.20.00               Rollend materieel voor spoor- en tramwegen, evenals delen 
daarvan 

35A03 35.30.00               Vliegtuigen en hefschroeftuigen, ruimtevaarttuigen, 
onderdelen en toestellen, luchtballons en -schepen; 
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zweefvliegtuigen, deltavliegers en andere luchtvaartuigen 
zonder voortbewegingsmechanisme 

35B01 35.40.00 35.50.00             Motorrijwielen en rijwielen; overige transportmiddelen, n.e.g. 

36A01 36.11.00 36.12.00 36.13.00 36.14.00         Meubelen 

36A02 36.15.00               Matrassen 

36B01 36.22.12               Industriediamant, bewerkt; poeder en stof, van natuurlijke of 
van synthetische edelstenen of halfedelstenen 

36B02 36.21.00 36.22.11 36.22.13 36.22.14 36.22.20       Munten en medailles; overige juwelen en dergelijke artikelen, 
n.e.g.; aanbrengen van veranderingen 

36C01 36.30.00               Muziekinstrumenten 
36C02 36.40.00               Sportartikelen 

36C03 36.50.00 36.60.00            Spellen en speelgoed; diverse werken n.e.g. 

37A01 37.10.00               Secundaire grondstoffen, van metaal; sloop van schepen 

37A02 37.20.00               Secundaire grondstoffen, niet van metaal 

40A01 40.10.00               Productie en distributie van elektriciteit 

40A02 40.20.00 11.10.20 11.10.30           Gas en distributie van gasvormige brandstoffen 

40A03 40.30.00               Transport en distributie van stoom en warm water (inclusief 
energie in koude vorm) 

41A01 41.00.00               Gewonnen en gezuiverd water, distributie van water 

45A01 45.10.00               Slopen van gebouwen; grondverzet; proefboren 

45B01 45.21.11 45.21.12 45.21.71           Algemene bouwkundige werken: één en twee 
gezinswoningen, meergezinswoningen 

45B02 45.21.13 45.21.14 45.21.15 45.21.72         Algemene bouwkundige werken: overige gebouwen 

45B03 45.21.20               Algemene civieltechnische werken: bruggen, verhoogde 
wegen, tunnels en metrotunnels 

45B04 45.21.30 45.21.40 45.21.50 45.21.60 45.21.73       Aanleg van pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen, 
zowel plaatselijk als over lange afstand; industriële 
bedrijfsgebouwen; sportvoorzieningen en algemene 
bouwkundige werken, n.e.g. 

45B05 45.22.00               Dakbedekking en bouw van draagconstructies 
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45C01 45.23.10 45.23.20             Algemene civieltechnische werken: wegen, straten, 

spoorwegen, start- en landingsbanen; aanleg van velden voor 
sport- en recreatievoorzieningen 

45C02 45.24.00               Algemene civieltechnische werken: waterbouw 

45C03 45.25.00               Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 

45D01 45.31.00               Elektrische installatie 

45D02 45.32.00               Isolatiewerkzaamheden 

45D03 45.33.00               Loodgieterswerk 

45D04 45.34.00               Overige installatiewerkzaamheden in de bouw 

45E01 45.41.00               Stukadoorswerk 

45E02 45.42.00               Schrijnwerk 

45E03 45.43.00               Vloer- en wandafwerking 

45E04 45.44.10               Glas inzetten 

45E05 45.44.20               Schilderen 

45E06 45.45.00 45.50.00             Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van 
gebouwen; verhuur van bouw- en sloopmachine met 
bedieningspersoneel 

50A01 50.20.00 50.40.40             Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en 
motorrijwielen 

51A01 51.10.00 50.10.30 50.30.30 50.40.30         Handelsbemiddeling (motorvoertuigen, motorrijwielen, 
onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en 
motorrijwielen inbegrepen) 

52A01 52.70.00               Reparatie van persoonlijke en huishoudelijke artikelen 

55A01 55.10.00               Hotels 

55A02 55.20.00               Kampeerterreinen en overige accommodaties voor kortstondig 
verblijf 

55B01 55.30.00               Verstrekken van maaltijden 

55B02 55.40.00               Verstrekken van dranken 
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55B03 55.50.00               Kantines en catering 

60A01 60.10.10               Interlokaal vervoer van reizigers per spoor 

60A02 60.10.21 60.10.22 60.10.23 60.10.24 60.10.26 60.10.27 60.10.30   Goederenvervoer (excl. postvervoer), duwen of slepen per 
spoor 

60A03 60.10.25               Postvervoer per spoor 

60B01 60.21.00               Overig personenvervoer te land volgens dienstregeling, 
verhandelbaar 

60B02 60.22.00               Taxi's en verhuur van personenauto's met chauffeur 

60B03 60.23.00               Overig personenvervoer te land 

60B04 60.21.00               Overig personenvervoer te land volgens dienstregeling, niet-
verhandelbaar 

60C01 60.24.10 60.24.20             Goederenvervoer over de weg (Post en verhuizingen 
inbegrepen) 

60C02 60.24.30               Verhuur van vrachtauto's met chauffeur 

60C03 60.30.00               Vervoer via pijpleidingen 

61A01 61.10.10               Personenvervoer over zee en kustwateren 

61A02 61.10.20 61.10.30         

    
Goederenvervoer over zee en kustwateren (incl. post), 
verhuur van zeeschepen met bemanning; slepen en duwen 

61B01 61.20.10               Personenvervoer met schepen over binnenwateren 

61B02 61.20.20 61.20.30             Goederenvervoer met schepen over binnenwateren; verhuur 
van binnenvaartschepen met bemanning; slepen en duwen 

62A01 62.10.10 62.20.10 62.20.30           Personenvervoer door de lucht; verhuur van luchtvaartuigen 
met bemanning 

62A02 62.10.20 62.20.20 62.30.00           Goederenvervoer door de lucht (post inbegrepen); ruimtevaart

63A01 63.30.00               Reisbureaus en reisorganisatoren, hulp aan toeristen, n.e.g. 

63B01 63.11.00               Vrachtbehandeling 

63B02 63.12.00               Opslag 

63B03 63.21.00               Overige ondersteunende activiteiten in verband met het 
vervoer te land, verhandelbaar 

63B04 63.22.00               Overige ondersteunende activiteiten in verband met het 
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vervoer over water, verhandelbaar 

63B05 63.23.00               Overige ondersteunende activiteiten in verband met het 
luchtvervoer 

63B06 63.40.00               Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 

63B07 63.21.00               Overige ondersteunende activiteiten in verband met het 
vervoer te land, niet verhandelbaar 

63B08 63.22.00               Overige ondersteunende activiteiten in verband met het 
vervoer over water, niet verhandelbaar 

64A01 64.11.00               Nationale posterijen 

64A02 64.12.00               Koeriers, met uitzondering van de nationale posterijen 

64B01 64.20.00               Telecommunicatie 

65A01 65.11.00 65.12.00           p Diensten van geldscheppende financiële instellingen 

65A02 65.21.00 65.22.00 65.23.00         p Diensten van andere financiële instellingen 

65A03 65.00.00             65.00 p IGDFI 
66A01 66.01.11               Diensten op het gebied van levensverzekeringen 

66A02 66.02.11               Diensten van pensioenfondsen 

66A03 66.03.00 66.01.12 66.02.12           Diensten op het gebied van andere dan levensverzekeringen 

67A01 67.10.00               Ondersteunende diensten in verband met financiële 
instellingen, exclusief het verzekeringswezen en 
pensioenfondsen 

67A02 67.20.00               Ondersteunende diensten in verband met het 
verzekeringswezen en pensioenfondsen 

70A01 70.10.00               Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed 

70A02 70.20.11             p Verhuur van eigen woningen, eigenaars 

70A03 70.20.11             p Verhuur van eigen woningen, huurders 

70A04 70.20.12               Verhuur of leasing van niet voor bewoning bestemde eigen 
gebouwen 

70A05 70.30.00               Handelsbemiddeling in en beheer van onroerend goed voor 
rekening van derden 

71A01 71.10.00 71.20.00             Autoverhuur en verhuur van andere transportmiddelen 
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71B01 71.30.00 71.40.00             Verhuur van overige machines, apparaten en werktuigen; 
verhuur van persoonlijke en huishoudelijke artikelen 

72A01 72.10.00 72.20.00 72.30.00 72.40.00         Computeradvies, advies over en levering van software, 
gegevensverwerking en databanken 

72A02 72.50.00 72.60.00             Onderhoud en reparatie van computers en van 
kantoormachines, overige diensten in verband met computers 

73A01 73.00.00             p Speur- en ontwikkelingswerk, verhandelbaar 

73A02 73.00.00             p Speur- en ontwikkelingswerk, niet-verhandelbaar 

74A01 74.11.00               Rechtskundige diensten 

74A02 74.12.00               Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 

74A03 74.13.00               Markt- en opinieonderzoek 

74B01 74.14.00 74.15.00             Advies inzake bedrijfsvoering en beheer, holdings 

74C01 74.20.00 74.30.00             Diensten van architecten, ingenieurs en aanverwante 
technische adviesbureaus, keuring en controle 

74D01 74.40.00               Reclamewezen 

74E01 74.50.00               Arbeidsbemiddeling 

74F01 74.60.00               Opsporing en beveiliging 

74F02 74.70.00               Industriële schoonmaak 

74F03 74.81.00               Fotografie 

74F04 74.82.00 74.85.00 74.86.00 74.87.00         Verpakking, secretariaats- en vertaalwerk, call centers, 
overige zakelijke diensten 

75A01 75.10.00 75.21.00 75.23.00 75.24.00 75.25.00
      

Openbaar bestuur, uitgezonderd defensie en verplichte 
sociale verzekering 

75B01 75.22.00               Defensie 

75C01 75.30.00               Verplichte sociale verzekering 

80A01 80.41.00               Autorijscholen, vlieg- en vaaronderricht 

80A02 80.42.00             p Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs n.e.g., 
verhandelbaar  

80A03 80.42.00             p Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs n.e.g., 
niet-verhandelbaar  
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80A04 80.10.00 80.20.00 80.30.00           Openbaar onderwijs 

85A01 85.11.00               Ziekenhuizen 

85A02 85.12.00               Medische praktijken 

85A03 85.13.00               Tandartspraktijken 

85A04 85.14.00               Overige gezondheidszorg 

85B01 85.20.00               Veterinaire diensten 

85C01 85.30.00             p Maatschappelijke diensten, verhandelbaar 

85C02 85.30.00             p Maatschappelijke diensten, niet-verhandelbaar 

90A01 90.00.00               Afvalwater en afvalverzameling en -verwerking, verhandelbaar
90A02 90.00.00               Afvalwater en afvalverzameling en -verwerking, niet 

verhandelbaar 
91A01 91.11.00 91.12.00 91.30.00   

    
  91.12 p; 

91.30 p 
Diensten van bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties, 
verhandelbaar  

91A02 91.12.00 
91.20.00 

91.30.00 
      

  91.12 p; 
91.30 p 

Diensten van n.e.g. verenigingen, niet-verhandelbaar  

92A01 92.10.00               Audiovisuele diensten 

92A02 92.20.00               Radio en televisie, verhandelbaar 

92A03 92.20.00               Radio en televisie, niet-verhandelbaar 

92B01 92.30.00             p Overig amusement, verhandelbaar 

92B02 92.30.00             p Overig amusement, niet-verhandelbaar 

92C01 92.50.00             p Diensten van bibliotheken, openbare archieven, musea en 
andere culturele diensten, verhandelbaar 

92C02 92.50.00             p Diensten van bibliotheken, openbare archieven, musea en 
andere culturele diensten, niet-verhandelbaar 

92C03 92.40.00               Persagentschappen 

92D01 92.60.00 92.70.00           p Sport en overige recreatie, verhandelbaar 

92D02 92.60.00 92.70.00           p Sport en overige recreatie, niet-verhandelbaar 

93A01 93.01.00               Wasserijen en stomerijen 

93A02 93.02.00               Kappers en overige schoonheidsverzorging 
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93A03 93.03.00               Begrafeniswezen 

93A04 93.04.00 93.05.00           93.04 p Overige diensten n.e.g. 
93A05 93.04.00?             93.04 p Prostitutie 
95A01 95.00.00               Diensten van huispersoneel 

97MGR               n.s. Groothandelsmarges 

97MDR               n.s. Kleinhandelsmarges 

97MTR               n.s. Vervoersmarges 

n.s. niet significant 
(p) partieel 
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10.5.3.  Betalingsbalansrubrieken  
 

code diensten  
100 maritiem vervoer, personen 
101 maritiem vervoer, goederen 
102 bij het maritiem vervoer horende en met maritiem vervoer verwante diensten 
110 luchtvervoer, personen 
111 luchtvervoer, goederen 
112 bij het luchtvervoer horende en met luchtvervoer verwante diensten 
120 andere vervoerwijzen, personen 
121 andere vervoerwijzen, goederen 
122 bij de andere vervoerwijzen horende en met andere vervoerwijzen verwante diensten 
130 kredietinstellingen 
131 andere financiële diensten 
142 postdiensten 
143 koerierdiensten  
144 telecommunicatie 
156 bouw, herstelling en onderhoud van gebouwen, wegen, bruggen, havens 
162 diensten en onderhoud m.b.t. informatica 
163 diensten m.b.t. tot berichtgeving 
170 diensten m.b.t. handel 
180 algemene verzekeringen 
181 levensverzekeringen 
182 goederenverzekeringen 
183 herverzekeringen 
184 aanverwante diensten (commissies, expertisekosten, schattingskosten) 
190 kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) 
191 juridische diensten, accountancy en auditdiensten, fiscale en management consulting, public 

relations 
192 beheers- en werkingskosten van moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en 

bijkantoren 
193 diensten i.v.m. architectuur, engineering en andere technische diensten 
194 publiciteit, marktonderzoek en opiniepeilingen 
195 diensten i.v.m. de landbouw en de mijnbouw 
196 kosten voor afvalverwerking en zuivering; kosten voor fabricage, onderhoud en bewerking 

van alle goederen ter plaatse (m.u.v. deze onder codes 094, 156, 162)  
199 andere diensten 
200 uitgaven voor reizen, toerisme en verblijf in privé-verband 
201 reisuitgaven en uitgaven voor verblijf in privé-verband voor gezondheidsredenen 
202 reisuitgaven en uitgaven voor verblijf in privé-verband voor studiedoeleinden 
203 reisuitgaven in beroepsverband 
204 kredietkaarten - reischeques 
220 royalty's en licentierechten 
231 audiovisuele- en aanverwante diensten 
239 andere persoonlijke diensten en andere diensten i.v.m. cultuur en ontspanning 
240 nationale diplomatieke vertegenwoordigingen 
242 internationale instellingen  
243 militaire uitgaven 
244 NATO, SHAPE 
245 buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen 
246 werkings- en andere kosten van niet-diplomatieke vertegenwoordigingen 
247 instellingen van de Europese Unie 
248 internationale instellingen op nationaal grondgebied, andere dan 244 en 247 
270 operationele leasing en verhuring 
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 primaire inkomens 
EEG210 door de EU aan ingezeten werknemers betaalde nettolonen 
EEG393 door de EU aan ingezeten werknemers betaalde sociale premies 

 
 
10.5.4.  ESR 1995-classificaties 
 

10.5.4.1.  Classificatie van institutionele sectoren (S) 
 
Code Omschrijving 
  
S.1 Totale economie 
S.11 Niet-financiële vennootschappen 
S.11001  Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid 
S.11002  Niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector 
S.11003  Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland 
S.12 Financiële instellingen 
S.121 Centrale bank 
S.122 Overige monetaire financiële instellingen 
S.12201  In handen van de overheid 
S.12202  In handen van de particuliere sector 
S.12203  In handen van het buitenland 
S.123 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 
S.12301  In handen van de overheid 
S.12302  In handen van de particuliere sector 
S.12303  In handen van het buitenland 
S.124 Financiële hulpbedrijven 
S.12401  In handen van de overheid 
S.12402  In handen van de particuliere sector 
S.12403  In handen van het buitenland 
S.125 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 
S.12501  In handen van de overheid 
S.12502  In handen van de particuliere sector 
S.12503  In handen van het buitenland 
S.13 Overheid 
S.1311 Centrale overheid 
S.1312 Deelstaatoverheid 
S.1313 Lagere overheid 
S.1314 Wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen 
S.14 Huishoudens 
S.141 + S.142 Huishoudens met inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening 
S.143 Huishoudens met looninkomen 
S.1441 Huishoudens met inkomen uit vermogen 
S.1442 Huishoudens met pensioeninkomen 
S.1443 Huishoudens met overige inkomensoverdrachten 
S.145 Overige 
S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens 
S.2 Buitenland 
S.21 Europese Unie 
S.211 Lidstaten van de EU 
S.212 Instellingen van de EU 
S.22 Derde landen en internationale organisaties 
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10.5.4.2.  Classificatie van transacties en overige mutaties in activa 
 
10.5.4.2.1.  Classificatie van saldi144 (B) 
 
Code Omschrijving 
  
B.1 Toegevoegde waarde / B.1* Binnenlands product 
B.2 Exploitatieoverschot 
B.3 Gemengd inkomen 
B.4 Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
B.5 Saldo primaire inkomens / B.5* Nationaal inkomen 
B.6 Beschikbaar inkomen 
B.7 Alternatief beschikbaar inkomen 
B.8 Besparingen 
B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. –tekort (-) 
B.10 Mutaties in het vermogenssaldo 
B.10.1 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten 
B.10.2 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. overige volumemutaties in activa 
B.10.3 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. nominale waarderingsverschillen 
B.10.31 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. neutrale waarderingsverschillen 
B.10.32 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. reële waarderingsverschillen 
B.11 Saldo goederen- en dienstentransacties van het buitenland 
B.12 Saldo lopende transacties van het buitenland 
B.90 Vermogenssaldo 
BF.90 Saldo van vorderingen en schulden 
  
 
 
 
 

                                                      
144 Alle saldi bruto of netto (met of zonder verbruik van vaste activa) worden gemeten. Aan de code voor een 

brutosaldo wordt de letter g toegevoegd en aan die voor een nettosaldo de letter n. 
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10.5.4.2.2.  Transacties in producten (goederen en diensten) (P) 
 
Code Omschrijving 
  
P.1 Output 
P.11 Marktoutput 
P.119 Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) 
P.12 Output voor eigen finaal verbruik 
P.13 Overige niet-marktoutput 
P.131 Betalingen voor overige niet-marktoutput 
P.132 Overige niet-marktoutput, overige 
P.2 Intermediair verbruik 
P.3 Consumptieve bestedingen 
P.31 Individuele consumptieve bestedingen 
P.32 Collectieve consumptieve bestedingen 
P.4 Werkelijke consumptie 
P.41 Werkelijke individuele consumptie 
P.42 Werkelijke collectieve consumptie 
P.5 Investeringen (bruto) 
P.51 Investeringen in vaste activa (bruto) 
P.511 Saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa 
P.5111 Aankopen van nieuwe materiële vaste activa 
P.5112 Aankopen van gebruikte materiële vaste activa 
P.5113 Verkopen van gebruikte materiële vaste activa 
P.512 Saldo aan- en verkopen van immateriële vaste activa 
P.5121 Aankopen van nieuwe immateriële activa 
P.5122 Aankopen van gebruikte immateriële activa 
P.5123 Verkopen van gebruikte immateriële activa 
P.513 Toevoegingen aan de waarde van niet-geproduceerde niet-financiële activa 
P.5131 Belangrijke verbeteringen aan niet-geproduceerde niet-financiële activa 
P.5132 Overdrachtskosten op transacties in niet-geproduceerde niet-financiële activa 
P.52 Veranderingen in voorraden 
P.53 Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden 
P.6 Uitvoer van goederen en diensten 
P.61 Uitvoer van goederen 
P.62 Uitvoer van diensten 
P.7 Invoer van goederen en diensten 
P.71 Invoer van goederen 
P.72 Invoer van diensten 
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10.5.4.2.3.  Verdelingstransacties (D) 
 
Code Omschrijving 
  
D.1 Beloning van werknemers 
D.11 Lonen 
D.12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.121 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.122 Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.2 Belastingen op productie en invoer 
D.21 Productgebonden belastingen 
D.211 Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) 
D.212 Belastingen op invoer (exclusief BTW) 
D.2121 Invoerrechten 
D.2122 Overige belastingen op invoer 
D.214 Overige productgebonden belastingen 
D.29 Niet-productgebonden belastingen op productie 
D.3 Subsidies 
D.31 Productgebonden subsidies 
D.311 Subsidies op invoer 
D.319 Overige productgebonden subsidies 
D.39 Niet-productgebonden subsidies 
D.4 Inkomen uit vermogen 
D.41 Rente 
D.42 Winstuitkeringen 
D.421 Dividenden 
D.422 Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen 
D.43 Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen 
D.44 Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders 
D.45 Inkomen uit grond en minerale reserves 
D.5 Belastingen op inkomen, vermogen, … 
D.51 Belastingen op inkomen 
D.59 Belastingen op vermogen 
D.6 Sociale premies en uitkeringen 
D.61 Sociale premies 
D.611 Werkelijke sociale premies 
D.6111 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.61111  Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.61112  Vrijwillige werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
D.6112 Sociale premies t.l.v. werknemers 
D.61121  Verplichte sociale premies t.l.v. werknemers 
D.61122  Vrijwillige sociale premies t.l.v. werknemers 
D.6113 Sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden 
D.61131  Verplichte sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden 
D.61132  Vrijwillige sociale premies t.l.v. zelfstandigen en niet-werkenden 
D.612 Toegerekende sociale premies 
D.62 Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) 
D.621 Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in geld 
D.622 Particuliere uitkeringen sociale verzekering met fondsvorming 
D.623 Uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers 
D.624 Uitkeringen sociale voorziening in geld 
D.63 Sociale overdrachten in natura 
D.631 Sociale uitkeringen in natura 
D.6311 Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, vergoedingen 
D.6312 Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, overige 
D.63121 Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, overige, geleverd door 

marktproducenten  
D.63122 Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, overige, geleverd door 

niet-marktproducenten  
D.6313 Uitkeringen sociale voorziening, in natura 
D.63131 Uitkeringen sociale voorziening in natura, geleverd door marktproducenten 
D.63132 Uitkeringen sociale voorziening in natura, geleverd door niet-marktproducenten 
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D.632 Sociale overdrachten van individuele niet-marktgoederen en –diensten 
D.7 Overige inkomensoverdrachten 
D.71 Schadeverzekeringspremies (netto) 
D.72 Schadeverzekeringsuitkeringen 
D.73 Inkomensoverdrachten binnen de overheid 
D.74 Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking 
D.75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. 
D.8 Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering 
D.9 Kapitaaloverdrachten 
D.91 Vermogensheffingen 
D.92 Investeringsbijdragen 
D.99 Overige kapitaaloverdrachten 
  
 
 
10.5.4.2.4.  Overige transacties en overige mutaties in activa (K) 
 

Code Omschrijving 
  
K.1 Verbruik van vaste activa 
K.2 Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa 
K.21 Saldo aan- en verkopen van grond en overige materiële niet-geproduceerde activa 
K.211 Aankopen van grond en overige materiële niet-geproduceerde activa 
K.212 Verkopen van grond en overige materiële niet-geproduceerde activa 
K.22 Saldo aan- en verkopen van immateriële niet-geproduceerde activa 
K.221 Aankopen van immateriële niet-geproduceerde activa 
K.222 Verkopen van immateriële niet-geproduceerde activa 
K.3 Economisch ontstaan van niet-geproduceerde activa 
K.4 Economisch ontstaan van geproduceerde activa 
K.5 Natuurlijke aanwas van niet in cultuur gebrachte biologische hulpbronnen 
K.6 Economisch verlies van niet-geproduceerde activa 
K.61 Uitputting van natuurlijke hulpbronnen 
K.62 Overig economisch verlies van niet-geproduceerde activa 
K.7 Verlies door rampen 
K.8 Niet-gecompenseerde confiscaties 
K.9 Overige volumemutaties in niet-financiële activa n.e.g. 
K.10 Overige volumemutaties in vorderingen en schulden n.e.g. 
K.11 Nominale waarderingsverschillen 
K.11.1 Neutrale waarderingsverschillen 
K.11.2 Reële waarderingsverschillen 
K.12 Wijzigingen in classificaties en structuur 
K.12.1 Wijzigingen in sectorclassificatie en structuur 
K.12.2 Wijzigingen in de classificatie van activa en passiva 
K.12.21 Monetisatie/demonetisatie van goud 
K.12.22 Overige wijzigingen in de classificatie van activa en passiva 
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11.  BELANGRIJKSTE GEGEVENSBRONNEN 

 

11.1.  PRODUCTIEBENADERING 

 
11.1.1.  Het repertorium 
 

11.1.1.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: Repertorium van economisch actieve eenheden 
Verantwoordelijke organisatie:  Nationale Bank van België 
Doel van de inzameling: Identificeren en classificeren van de economisch 

actieve eenheden in België 
 

11.1.1.2.  Basiskenmerken bron 
 
11.1.1.2.1.  Definitie 
 
Het repertorium van productie-eenheden van de nationale rekeningen omvat alle ondernemingen 
uit het ondernemingsregister DBRIS (DB des Redevables de l'Information Statistique of Databank 
van statistische informatieplichtigen) dat wordt samengesteld door de Algemene Directie Statistiek 
en Economische Informatie (ADSEI).  
 
Het vormt de basis voor een coherente en volledige opstelling van de nationale rekeningen.   
 
Het repertorium omvat momenteel twee eenheden: de juridische eenheid en de onderneming. 

“Juridische eenheid” in de zin van deel II, punt A.3 van de bijlage van de Verordening (EEG) 
nr.  696/93: 

De juridische eenheden zijn: 

– hetzij rechtspersonen, waarvan het bestaan wettelijk wordt erkend, onafhankelijk van de 
personen of instellingen die deze bezitten of die daarvan lid zijn, 

– hetzij natuurlijke personen die, als onafhankelijken, een economische activiteit 
verrichten. 

De juridische eenheid vormt altijd, op zich of samen met andere juridische eenheden, de juridische 
ondersteuning van de statistische eenheid «onderneming». 
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“Onderneming” in de zin van deel III, punt A van de bijlage van diezelfde verordening: 
De onderneming bestaat uit de kleinste combinatie van juridische eenheden. Zij is een 
organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende 
middelen. Een onderneming oefent op een of meer locaties een of meer activiteiten uit. Een 
onderneming kan uit één juridische eenheid bestaan. 

 
De juridische eenheid is geen productie-eenheid voor de nationale rekeningen, wat wel het geval is 
voor de onderneming. 
 
De juridische eenheid wordt in DBRIS opgenomen indien ze geregistreerd is in één van de 
administratieve bronbestanden.  
 
De volgende juridische eenheden zijn geïntegreerd in DBRIS: 
 
 de rechtspersonen uit het Rijksregister van de rechtspersonen (RRP) 
 de BTW-plichtigen 
 de RSZ-werkgevers (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) 
 de werkgevers aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) 
 
Elke nieuwe rechtspersoon of elke nieuwe BTW-plichtige wordt als een onderneming beschouwd. 
De RSZ(PPO)-eenheden worden slechts een onderneming indien ze niet in het bestand van de 
rechtspersonen en de BTW-plichtigen vermeld zijn. 

 
In de meeste gevallen komt de onderneming overeen met één enkele juridische eenheid, 
RSZ(PPO)-werkgever en/of BTW-plichtige. Een onderneming kan echter verbonden zijn aan één 
of meerdere juridische eenheden. 
 
11.1.1.2.2.  Rol van het repertorium in de berekening van de nationale rekeningen 
 
Het hoofddoel van het repertorium bestaat erin te verzekeren dat de verkregen resultaten volledig 
en coherent zijn. Het repertorium omvat immers alle productie-eenheden met uitzondering van 
zelfstandigen die niet BTW-plichtig zijn en geen personeel hebben. Alle individuele gegevens van 
de productie-eenheden worden geaggregeerd volgens de unieke kenmerken van het repertorium, 
wat garandeert dat de verkregen resultaten coherent zijn. Het repertorium wordt dus systematisch 
gebruikt bij de berekening van de aggregaten van de nationale rekeningen. 
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11.1.1.2.3.  Creatie van het repertorium 
 
Het repertorium van de nationale rekeningen berust op het ondernemingsregister DBRIS. Er bestaat 
een ondernemingsrepertorium voor elk jaar. 
 
Op basis van de aan DBRIS ontleende gegevens, namelijk de kenmerken van de juridische 
eenheden en de links tussen elke juridische eenheid en de onderneming, wordt het repertorium 
samengesteld door aan elke onderneming een geheel van unieke kenmerken en een unieke band 
met een of meerdere van haar juridische eenheden toe te kennen. 
 
In het ondernemingsregister DBRIS wordt een historiek bijgehouden van de kenmerken en de links 
die hebben bestaan tussen elke juridische eenheid en de onderneming die ze ondersteunt. Het 
repertorium bevat niet de historiek maar enkel de laatste situatie van de kenmerken en de links, 
teneinde elk risico van dubbeltellingen te voorkomen. 
 

11.1.1.3.  Welke variabelen tracht men te meten? 
 
In het repertorium worden 2 soorten gegevens onderscheiden: 
 
1. De identificatoren van de ondernemingen en de link tussen die identificatoren 
 
De verschillende identificatoren van een onderneming zijn de volgende: 
 

 ondernemingsnummer: een door de ADSEI toegekende unieke identificator van de 
onderneming 

 BTW-nummer of nationaal nummer: identificator van de rechtspersonen en de BTW-
plichtigen. (De identificator van de rechtspersonen uit het RRP wordt ook gebruikt door de 
BTW-administratie) 

 RSZ-nummer: door de RSZ gebruikte identificator van de RSZ-werkgevers 
 RSZPPO-nummer: door de RSZPPO toegekende identificator van de RSZPPO-werkgevers 

 
2. Kenmerken van de ondernemingen 
 
Voor elke onderneming wordt jaarlijks een aantal kenmerken vastgesteld, namelijk: 
 

 De activiteitencode (NACE-BEL-code) die aangeeft tot welke bedrijfstak de onderneming 
behoort 

 De sectorcode die aangeeft tot welke institutionele sector de onderneming behoort 
 De ondernemingscategorie die bepaalt welke basisgegevens voorrang krijgen bij de berekening 
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 De grootteklasse die wordt bepaald door het aantal werknemers 
 De jaarlijkse omzet 
 De gemeentecode, waarvan de eerste twee cijfers de arrondissementscode aanduiden 
 De rechtsvorm van de BTW-plichtige juridische eenheid 
 De kwaliteitscode die aangeeft of de jaarrekening van de onderneming bruikbaar is volgens de 

doelstellingen van de nationale rekeningen 
 De 'uni-/multi-arrondissementele' code die weergeeft of alle lokale eenheden van de 

onderneming gevestigd zijn in één of in verscheidene arrondissementen 
 De 'uni-/multi-ulegs'-code die aangeeft of de onderneming verbonden is aan één of aan 

meerdere juridische eenheden.  
 
De vier belangrijkste kenmerken zijn de NACE-BEL-code, de sectorcode, de categorie en de 
arrondissementscode van de onderneming. Elke aggregatie van administratieve gegevens geschiedt 
op grond van de meest gedetailleerde combinatie NACE-BEL - sector - categorie – arrondissement. 
 

11.1.1.4.  Schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.2.  Het genormaliseerde minimum wettelijk rekeningstelsel 
 

11.1.2.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: het genormaliseerde minimum wettelijk 

rekeningstelsel 
Verantwoordelijke organisatie: Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
Doel van de inzameling: structureren en organiseren van de wettelijk verplichte 

boekhouding (KB van 7.03.1978, vervangen door 
KB van 12.09.1983) 

 

 

RRP 

Administratieve 
bestanden 

 

Ondernemings-
register

 

Kenmerken van de 
juridische eenheden

RSZ 

 RSZPPO 

BTW • Kenmerken van de 
juridische eenheden 

• Links tussen identificatoren

Repertorium van de  
Nationale rekeningen 
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11.1.2.2.  Basiskenmerken bron 
 
Het genormaliseerde minimum wettelijk rekeningstelsel verzamelt geen gegevens maar 
metagegevens. Het wordt vastgelegd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Doel is 
het structureren en organiseren van de wettelijk verplichte boekhouding. Het bestaan van een 
genormaliseerd minimum wettelijk rekeningstelsel laat toe gedetailleerde aggregaten te berekenen 
voor heel verscheiden bedrijven, zonder dat daarbij de betrouwbaarheid of interpretatie van de 
cijfers in het gedrang komt. 
 
Op het hoogste niveau worden alle rekeningen in 10 klassen onderverdeeld, aangeduid met een 
enkel cijfer. De overgrote meerderheid van de gegevens uit de jaarrekeningen waarvan gebruik 
gemaakt wordt bij de berekening van de nationale rekeningen, behoren tot de klasse 6 (kosten) of 7 
(opbrengsten). Deze twee klassen vormen samen de resultatenrekeningen van een onderneming. 
Andere posten die uit de jaarrekening worden overgenomen beschrijven de staat van de materiële 
en immateriële activa. 
 
Bijlage: Rekeningstelsel.pdf 
 
 
11.1.3.  De jaarrekening 
 

11.1.3.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron:  de jaarrekening 
Verantwoordelijke organisatie:  Balanscentrale (Nationale Bank van België) 
Doel van de inzameling:  verplichte openbaarmaking onder het KB van 

8.10.1976 ter uitvoering van de Boekhoudwet. 
 

11.1.3.2.  Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
De meeste ondernemingen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten 
beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap, evenals sommige andere ondernemingen moeten 
jaarlijks hun jaarrekening en/of hun geconsolideerde jaarrekening bij de Balanscentrale van de 
Nationale Bank van België neerleggen.  
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Jaarrekeningen van bedrijven met een omzet groter dan EUR 500 000 op jaarbasis dienen te 
voldoen aan het wettelijk minimum genormaliseerd rekeningenstelsel dat in 1983 bij Koninklijk 
Besluit werd vastgelegd (cf. 11.1.2). 
 
Er wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen het volledige (grote ondernemingen) en het 
verkorte schema (kleine en middelgrote ondernemingen). Een onderneming wordt door de 
Boekhoudwet als groot beschouwd indien:  
 
• haar gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of 
• zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:  

o jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50  
o jaaromzet (exclusief BTW): 3 650 000 EUR 
o balanstotaal: 7 300 000 EUR 

 
Voor het boekjaar 2003 hadden 17 818 ondernemingen een volledig schema neergelegd en 
248 978 ondernemingen een verkort schema, wat het totaal aantal neergelegde jaarrekeningen op 
266 796 brengt. 
 
Frequentie 1 x/jaar 
 

11.1.3.3. Welke variabelen tracht men te meten? 
 
Hieronder vindt men een overzicht van de delen uit de jaarrekening die gebruikt worden in het 
kader van de nationale rekeningen alsook de specifieke variabelen die dienen als basis voor de 
berekeningen. Enkel de rubrieken gebruikt bij de raming van de productierekening en de primaire 
inkomensvormingsrekening en de bruto investeringen worden vermeld. 
 
VOLLEDIG SCHEMA 
 
Signalitiek onderneming (vol. 1) 
• naam firma 
• rechtsvorm 
• adres 
• nationaal of BTW-nummer 
 
Resultatenrekening (vol. 4&5) 
• 70: Omzet 
• 71: Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering  
• 72: Geproduceerde vaste activa 
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• 74: Andere bedrijfsopbrengsten 
• 600/8: Aankopen 
• 609: Wijzigingen in de voorraad +)/(-) 
• 61: Diensten en diverse goederen 
• 62: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
• 640/8: Andere bedrijfskosten 
 
Resultaatverwerking 
 695: Uit te keren winst aan bestuurders en zaakvoerders 
 
Staat van de immateriële vaste activa (toelichting 3.II; vol. 7) 
• 802: Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

8021: kosten van onderzoek en ontwikkeling 
8022: concessies, octrooien, licenties enz. 
8023: goodwill 
8024: vooruitbetalingen 

• 807: Geboekte afschrijvingen 
 
Staat van de materiële vaste activa (toelichting 3.III; vol. 8) 
• 816: Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

8161: Terreinen en gebouwen 
8162: Installaties, machines en uitrusting 
8163: Meubilair en rollend materieel 
8164: Leasing en soortgelijke rechten 
8165: Overige materiële vaste activa 
8166: Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 

• 817: Overdrachten en buitengebruikstellingen 
• 827: Geboekte afschrijvingen 
 
Bedrijfsresultaten (toelichting 3.XII; vol. 15) 
• 640: Belastingen en taksen op de bedrijfsuitvoering 
• 740: Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 
• 641/8: Andere bedrijfskosten 
• 617: kosten verbonden aan uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 

personen 641/8: Andere 
 
Financiële resultaten (toelichting 3.XIII; vol. 16) 
• 9126: interestsubsidies 
• 6503: geactiveerde intresten 
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VERKORT SCHEMA 
 
Signalitiek onderneming (vkt 1) 
• naam  
• rechtsvorm 
• adres 
• nationaal of BTW-nummer 
 
Resultatenrekening (vkt 4) 
• 70/61 Brutomarge (>0) 
• 61/70 Brutomarge (<0) 
• 70 Omzet 
• 60/61 Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen 
• 62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
• 640/8 andere bedrijfskosten 
 
Resultaatverwerking 
695: Uit te keren winst aan bestuurders en zaakvoerders 
 
Staat van de vaste activa (vkt 6) 
• 8029/8169: Aanschaffingen van immateriële/materiële vaste activa  
• 8039/8179: Overdrachten en buitengebruikstellingen van immateriële/materiële vaste activa 
• 8079/8279: Geboekte afschrijvingen op immateriële/materiële vaste activa 
 
Financiële resultaten (toelichting 3.XIII; vol. 16) 
• 9126: interestsubsidies 
• 6503: geactiveerde intresten 
 

11.1.3.4.  Correcties 
 
Aanmaak van geprorateerde administratieve gegevens 
 
Omdat niet alle ondernemingen hun boekjaar afsluiten op 31/12/N en het boekjaar niet altijd op 12 
maanden slaat (kan meer of minder zijn) worden naast de oorspronkelijke boekjaargegevens ook 
geprorateerde gegevens berekend. Deze laatste worden gebruikt bij de aanmaak van de 
administratieve aggregaten (omzet, aankopen etc.) 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

487.

Voorbeeld 1: een onderneming wordt opgericht in juni N-1 en sluit haar eerste jaarrekening af in 
december N. Alle stromen uit de resultatenrekening worden teruggerekend naar 12 maanden 
(geprorateerde omzet = omzet boekjaar *12/18). Op deze manier bekomt men cijfers die beter 
aansluiten bij kalenderjaargegevens over N. 
 
Voorbeeld 2: een onderneming sluit haar jaarrekening af op 31/03/N en 31/03/N+1. De 
geprorateerde stromen voor het kalenderjaar N worden bekomen door 1/4 van de bedragen van 
boekjaar N op te tellen bij 3/4 van de bedragen van boekjaar N+1. 
 
Jaarrekeningen die afsluiten in september, oktober en november van het jaar N en op 12 maanden 
slaan worden niet geprorateerd omdat dit in de praktijk in de meeste gevallen niet mogelijk is (de 
rekeningen van het daaropvolgende boekjaar zijn nog niet beschikbaar wanneer gestart wordt met 
de berekeningen in Q1N+2). In deze gevallen wordt een beperkte decalage tussen boekjaar en 
kalenderjaar getolereerd. 
 
Transformatie van administratieve aggregaten naar ESR95-aggregaten 
 
Hiervoor verwijzen we naar 3.3 
 
Bijlage: JR_volledig.pdf  
 
 JR_verkort.pdf 
 
 
11.1.4. De sociale balans (specifieke bijlage bij de jaarrekening) 
 

11.1.4.1. Identificatie 
 
Naam van de bron:  de sociale balans 
Verantwoordelijke organisatie:  Balanscentrale (Nationale Bank van België) 
Doel van de verzameling:  verplichte openbaarmaking krachtens het Koninklijk 

Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
Wetboek van vennootschappen 
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11.1.4.2. Kenmerken van de bron 
 
Meldende eenheden 
De sociale balans bevat specifieke informatie betreffende de werkgelegenheid in de onderneming. 
Moeten een sociale balans indienen: 
 
A. De ondernemingen die een sociale balans moeten publiceren in het kader van hun jaarrekening  
 
De jaarrekeningen van de Belgische ondernemingen die verplicht zijn die rekeningen openbaar te 
maken, omvat een deel getiteld "sociale balans". 
 
Worden volgens het Wetboek van vennootschappen als groot beschouwd: 
 

• de ondernemingen waarvan het jaargemiddelde van het aantal werknemers meer dan 
100 personen bedraagt of 

• de ondernemingen die boven meer dan één van de onderstaande criteria uitkomen:  
o jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50  
o jaaromzet (exclusief btw): 7 300 000 euro 
o balanstotaal: 3 650 000 euro 

 
Het volledige schema moet worden gebruikt door de grote ondernemingen. 
Het verkorte schema mag worden gebruikt door de kleine ondernemingen. 
 
B. Ondernemingen die geen jaarrekening dienen te publiceren 
 
Niet alle ondernemingen dienen een jaarrekening te publiceren en sommige zijn zelfs niet verplicht 
er een op te maken. De ondernemingen uit de onderstaande lijst moeten echter een sociale balans 
opmaken en deze aan de Balanscentrale bezorgen binnen de zeven maanden na het afsluiten van 
hun sociale boekjaar:  
 
b.1 de volgende Belgische ondernemingen:  
 

• de ziekenhuizen, indien ze niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw (die als dusdanig 
verplicht is een jaarrekening in te dienen); 

• de andere privaatrechtelijke rechtspersonen die niet verplicht zijn hun jaarrekening neer te 
leggen, voor zover in hun personeelsregister ten minste 20 personen ingeschreven zijn. 

 
b2 de ondernemingen naar buitenlands recht die beschikken over een bijkantoor in België. De 
sociale balans heeft betrekking op de werkgelegenheid in al hun Belgische vestigingen samen. 
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Het te gebruiken schema hangt af van het ondernemingstype:  
 

• de ziekenhuizen en de ondernemingen naar buitenlands recht moeten gebruik maken van 
het volledige schema indien ze als groot worden beschouwd. Zo niet mogen ze het verkorte 
schema gebruiken. Voor de ondernemingen naar buitenlands recht worden de criteria 
inzake grootte enkel toegepast in verband met de cijfers die worden berekend voor al hun 
in België gevestigde bijkantoren. 

• de privaatrechtelijke rechtspersonen die niet verplicht zijn hun jaarrekening neer te leggen 
en die  

o ten minste 50 personen gemiddeld in dienst hebben, moeten hun sociale balans 
volgens het volledige schema opmaken; 

o 20 tot 49 personen gemiddeld in dienst hebben, moeten hun sociale balans volgens 
het verkorte schema opmaken. 

 
 
Frequentie: 1x/jaar 
 

11.1.4.3. Welke variabelen tracht men te meten? 
 
VOLLEDIG SCHEMA 
 
Staat van de tewerkgestelde personen 
 
• 1023: Personeelskosten, totaal voor het boekjaar 
• 1033: Bedrag van de voordelen bovenop het loon, totaal voor het boekjaar 
 
 
VERKORT SCHEMA 
 
Staat van de tewerkgestelde personen 
 
• 1023: Personeelskosten, totaal voor het boekjaar 
• 1033: Bedrag van de voordelen bovenop het loon, totaal voor het boekjaar 
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11.1.5.  Boekhoudschema van de kredietinstellingen 
 

11.1.5.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron:  Schema met periodieke informatie die de 

kredietinstellingen betreffende hun financiële situatie 
moeten meedelen (Schema A)145; 

Verantwoordelijke instelling: Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) en Nationale Bank van 
België (NBB); 

Doel: Bedrijfseconomisch toezicht op de kredietinstellingen 
door de CBFA en opstelling van de monetaire en 
bancaire statistieken door de Nationale Bank van 
België (Besluit van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen van 28 april 1992, gewijzigd door de 
besluiten van 7 juli 1992, 13 februari 1996 en 27 mei 
1997 betreffende de aan de NBB en de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen mee te delen 
periodieke informatie inzake de financiële staat van de 
kredietinstellingen (officieuze coördinatie)). 

 

11.1.5.2.  Basiskenmerken 
 
Alle kredietinstellingen naar Belgisch recht en de in België gevestigde bijbanken naar buitenlands 
recht dienen de stand van hun boekhouding mee te delen. De reporting van de banken omvat de 
balans, de posten buiten balanstelling, de resultatenrekening, de accumulatierekening en een reeks 
bijlagen. Deze laatste bevatten informatie over de interbancaire transacties, de krediet- en 
depositotransacties uitgesplitst naar sector en instrument, de effectenportefeuille, de geografische 
uitsplitsing van de activa, de opsplitsing van de activa en passiva volgens de resterende looptijd, de 
naleving van de regelgeving betreffende het eigen vermogen en de situatie inzake commerciële en 
grote risico’s. 
 
De bestanddelen van schema A worden niet allemaal even vaak openbaar gemaakt: 
 
- maandelijks: de balans, de rubrieken buiten balanstelling, het overzicht van de 

interbancaire transacties en dat van de uitstaande bedragen van 
kredieten en deposito’s; 

                                                      
145 In tegenstelling tot Schema B dat overeenstemt met de gepubliceerde jaarrekeningen. 
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- driemaandelijks: de resultatenrekening, en de volledige versie van de bijlagen; 
- jaarlijks: de accumulatierekening. 
 
De rapportage van schema A vindt plaats op drie manieren: 
 
- de reporting op sociale basis die overeenstemt met de activiteiten van de Belgische 

kredietinstellingen en hun in het buitenland gevestigde bijkantoren (Schema A - tabellen 
00.10-00.60); 

- de reporting op territoriale basis die overeenstemt met de activiteiten van de op het nationale 
grondgebied gevestigde instellingen (Schema A - tabellen 00.10b-00.50b); 

- de reporting op geconsolideerde basis (Schema A - tabellen 00.10c-00.50c) 
 
De kredietinstellingen naar Belgisch recht rapporteren hun balans op sociale en territoriale basis, 
maar hun resultatenrekening is enkel beschikbaar op sociale basis. De kredietinstellingen naar 
buitenlands recht, van hun kant, rapporteren enkel hun transacties op territoriale basis aan de 
Belgische toezichthoudende autoriteiten. Voor het opstellen van de nationale rekeningen moeten 
derhalve de gegevens van de resultatenrekening (en de uit de structuurenquête afgeleide gegevens 
van sommige van deze rubrieken) van de kredietinstellingen naar Belgisch recht worden omgezet 
naar gegevens op territoriale basis met behulp van een coëfficiënt. 
 
 
Bijlage: Folder “Schema A” 
 
 
11.1.6.  De jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen 
 

11.1.6.1. Identificatie 
 
Naam van de bron:  jaarrekening / boekhoudschema 
Verantwoordelijke organisatie:  Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen 
Doel van de verzameling:  controle op de verzekeringsondernemingen (wet van 

9 juli 1975)  
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11.1.6.2. Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
 
Alle verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht of die vallen onder de rechtspraak van een 
land dat geen lid is van de EER, moeten een boekhoudschema invullen en dit tegen 30 juni van het 
jaar t+1 aan de CBFA bezorgen. Dit boekhoudschema wordt omschreven in het Koninklijk Besluit 
van 17 november 1994, waarvan een kopie hierbij gevoegd is. Dat schema is zeer gedetailleerd en 
zeer volledig. 
 
Het bestaat in een uitvoerige en een vereenvoudigde versie. Verzekeringsondernemingen dienen 
enkel de vereenvoudigde versie te publiceren. Ten gevolge van een overeenkomst met de 
Controledienst voor de Verzekeringen, die sinds 1 april 2004 met de CBF gefusioneerd is tot de 
CBFA, beschikken wij echter voor alle ondernemingen over een uitvoerige versie van de 
jaarrekening. 
 
In 2004 bestond de door de CBFA gecontroleerde populatie van verzekeringsondernemingen uit 
118 eenheden. Voorts vullen twee niet door de CBFA gecontroleerde verzekeringsondernemingen 
ook dat boekhoudschema in. Wij beschikken eveneens over hun gedetailleerde jaarrekening. Het 
gaat om het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) en het Belgisch Bureau van 
Autoverzekeraars (BBAV). Hun gegevens worden in onze berekeningen geconsolideerd met die 
van de CBFA. 
 
Frequentie 1x/jaar (neerlegging op 30 juni) 
 

11.1.6.3. Welke variabelen tracht men te meten? 
 
De berekening van de output en het intermediair verbruik van de verzekeringsondernemingen die 
een boekhoudschema invullen, berust hoofdzakelijk op de volgende gegevens: 
 
• premies, 
• inkomsten uit beleggingen, 
• reserves, prestaties, 
• werkingskosten. 
 
Voor een uitvoerig overzicht van de gebruikte rubrieken, cf. 3.16.2. 
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11.1.6.4. Correcties 
 
De uit de jaarrekeningen afgeleide basisaggregaten worden gecorrigeerd om te voldoen aan de 
definities van het ESR 1995, voornamelijk op basis van de structuurenquête bij de 
verzekeringsondernemingen. Die correcties werden voorheen nader beschreven (cf. 3.16.2).  
 
Bijlage: Boekhoudschema verzekeringen.doc 
 
 
11.1.7.  De jaarrekeningen van de pensioenfondsen 
 

11.1.7.1. Identificatie 
 
Naam van de bron:  Jaarrekening 
Verantwoordelijke organisatie:  Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen  
Doel van de inzameling:  controle op de pensioenfondsen (Koninklijk Besluit 

van 14 mei 1985) 
 

11.1.7.2. Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
 
Alle in België actieve pensioenfondsen moeten van de CBFA een vergunning krijgen om hun 
activiteit uit te oefenen. De pensioenfondsen zijn onderworpen aan het toezicht van de CBFA en 
moeten hun jaarrekening indienen op 30 juni van het jaar t+1, volgens een schema vastgelegd in 
het Koninklijk Besluit van 19 april 1991, dat hierbij gevoegd is. In 2004 bestond de door de CDV 
gecontroleerde populatie van pensioenfondsen uit 265 eenheden. Deze informatiebron is 
exhaustief. 
 
Frequentie 1x/jaar (neerlegging op 30 juni) 
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11.1.7.3. Welke variabelen tracht men te meten? 
 
De berekening van de output en het intermediair verbruik van de pensioenfondsen berust 
hoofdzakelijk op de volgende gegevens uit het boekhoudschema:  
 
• bijdragen 
• inkomsten uit beleggingen 
• reserves 
• prestaties 
• werkingskosten 
 
Voor een uitvoerig overzicht van de gebruikte rubrieken, cf. 3.16.2. 
 
 
11.1.8.  De BTW-aangifte 
 

11.1.8.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: BTW-aangifte 
Verantwoordelijke organisatie: Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, 

Administratie van de Ondernemings- en 
inkomensfiscaliteit 

Doel van de inzameling: het vaststellen van het bedrag van de belasting op de 
toegevoegde waarde, vertrekkende van de in de 
aangifte verstrekte gegevens betreffende verkopen en 
aankopen  

 

11.1.8.2.  Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
 
Alle BTW-belastingplichtigen behalve 
 

1. de landbouwondernemers die voor hun gehele werkzaamheid als belastingplichtige 
onderworpen zijn aan de bijzondere regeling ingesteld door artikel 57, §1, van het BTW-
wetboek, 

2. de kleine ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 56, 
§2 van het BTW-wetboek en 
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3. bepaalde ondernemingen onderworpen aan bijzondere regelingen. 
 
In de BTW-aangifte is een complete signalitiek van de onderneming of natuurlijke persoon 
opgenomen: 
 
• Naam 
• Rechtsvorm 
• Adres 
• BTW-nummer 
 
Frequentie 
• jaaromzet, exclusief BTW > 500 000 €: maandelijks  
• jaaromzet, exclusief BTW < 500 000 €: driemaandelijks, optioneel maandelijks 
 

11.1.8.3.  Welke variabelen tracht men te meten? 
 
De BTW-aangiften worden voor bepaalde bedrijfstakken gebruikt om de output en het intermediair 
verbruik op een exhaustieve manier te ramen. 
 
De vormgeving van de maandelijkse en driemaandelijkse aangiften is dezelfde, zodat de toelichting 
of uitleg van de onderstaande codes en variabelen voor beide soorten aangiften geldt. 
 
Raming van de OUTPUT (bedrijfseconomisch concept): 
 
BTW-aangifte Kader III: 
 
A.  Bedrag van de handelingen (verkopen, diensten, enz.), belastingen niet inbegrepen 
 

Rooster 00: onderworpen aan het nultarief 
Rooster 01: onderworpen aan de belasting van 6 pct. 
Rooster 02: onderworpen aan de belasting van 12 pct. 
Rooster 03: onderworpen aan de belasting van 21 pct. 

 
B.  Handelingen waarvoor de BTW moet worden voldaan door de medecontractant 
 

Rooster 45: bedrag exclusief BTW 
 
C.  Bedrag van de handelingen vrijgesteld van de belasting en de erop betrekking hebbende 

positieve verbeteringen. 
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Rooster 46:  intracommunautaire leveringen van goederen en daarmee gelijkgestelde 

handelingen. Leveren van goederen met installatie of montage in een andere 
Lidstaat en verkopen op afstand. 

Rooster 47:  Uitvoeren naar niet EEG-Lidstaten, de in het buitenland verrichte handelingen en 
de andere vrijgestelde handelingen. 

 
D.  Bedrag van de uitgereikte creditnota's en de negatieve verbeteringen (belastingen uitgezonderd): 

 
Rooster 48: met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 46 
Rooster 49: met betrekking tot de handelingen bedoeld in de andere roosters van kader III 
opgenomen onder de letters A, B en C 

 
 

OUTPUT = 00 + 01 + 02 + 03 + 45 + 46 + 47 - 48 - 49 

 
 

11.1.8.4. Raming van het INTERMEDIAIR VERBRUIK (bedrijfseconomisch concept): 
 
BTW-aangifte Kader V: 
 
Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend met de ontvangen creditnota's en de 
andere verbeteringen. 

 
Rooster 81: Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 
Rooster 82: Diensten, diverse goederen en andere 

 
 

INTERMEDIAIR VERBRUIK = 81 + 82 

 
 

11.1.8.5.  Correcties 
 
De diverse correcties die gebeuren om ontbrekende gegevens toe te rekenen worden beschreven in 
de sectie “Waardering S.11 en S.14” (cf. 3.2.1). De correcties die gebeuren om te komen tot een 
ESR 1995-definitie van een begrip worden beschreven in de sectie “Overgang administratieve naar 
ESR 1995-concepten” (cf. 3.3). 
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11.1.8.6.  Raming van de investeringen 
 

BTW aangifte Kader V: 
Rooster 83: Bedrijfsmiddelen 

 
 
Bijlage: BTW-aangifte op papier 
 
 
11.1.9.  De aangifte in de personenbelasting 
 

11.1.9.1. Identificatie 
 

Naam van de bron Aangiften in de personenbelasting 
Verantwoordelijke organisatie 
Doel van de gegevensverzameling 

Federale Overheidsdienst Financiën, directe belastingen. 
Het heffen van belasting op de netto-inkomsten van de natuurlijke 
personen van het Koninkrijk, met inbegrip van de zelfstandigen 
(deel 2 van de aangifte). 

11.1.9.2. Basiskenmerken 
 

BESCHRIJVING CODES 
Bedrijfsleiders 
1) Bezoldigingen 
2) Opzeggingsvergoedingen 
3) Beroepskosten 

 
400 en 425 
403 en 428 
406 en 431 

Nijverheids-, handels- of 
landbouwondernemingen 
4) Bruto bedrijfswinst 
5) Beroepskosten 

 
 
600 en 625 
606 en 631 

Voornaamste variabelen 

Vrije beroepen 
6) Ontvangsten afkomstig van de uitoefening 

van het beroep 
7) Achterstallige erelonen 
8) Werkelijke beroepskosten 
9) Forfaitaire beroepskosten 
10) Afschrijvingen 
11) Lonen 

 
 
650 en 675 
652 en 677 
657 en 682 
658 en 683 
954 en 974 
955 en 975 
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Opm.: de eerste van de twee codes is steeds de code voor de 
belastingplichtige vrijgezel of de echtgenoot, de tweede heeft enkel 
betrekking op de echtgenote. Die codes komen uit deel 2 van de 
aangifte. 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Beschikbaarheid van de resultaten t+18 maanden 
 

11.1.9.3. Correcties 
 

 

Hoe worden de ontbrekende 
gegevens geraamd? 

Op basis van de RSZ 

Variabelen gebruikt voor de 
extrapolatie? 

Geen 

Andere correcties? Geen 
 
 
Raming van de OUTPUT en van het INTERMEDIAIR VERBRUIK  
(bedrijfseconomische concepten) 
 
A. Bedrijfsleiders 
 
Berekening van de output  
 
De output is de som van de bezoldigingen en voordelen alle aard en de opzeggingsvergoedingen. 
 

OUTPUT = CODES 400 + 425 + 403 + 428 
 
 
Berekening van het intermediair verbruik  
Het intermediair verbruik stemt overeen met de beroepskosten. 

 
INTERMEDIAIR VERBRUIK = CODES 406 + 431 

 
 
B.  Vrije beroepen 
 
Berekening van de output 
De output is de som van de ontvangsten afkomstig van het beroep, de achterstallige erelonen en de 
aanvullende handels- of landbouwactiviteiten. 
 

OUTPUT = CODES (600 + 625) + (650 + 675) + (652 + 677) 
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Berekening van het intermediair verbruik 
Het intermediair verbruik omvat de werkelijke kosten en de forfaitaire kosten min de 
afschrijvingen en de lonen betaald door de belastingplichtige, aangezien beide posten 
overeenkomstig het ESR 1995 niet behoren tot het intermediair verbruik.  
 

INTERMEDIAIR VERBRUIK = CODES (606 + 631) + (657 + 682) + 0,6* (658 + 683) -  
(954 + 974) - (955 + 975) 

 
 
11.1.10.  Enquête Betreffende de Structuur van de Ondernemingen (ESO) 
 

11.1.10.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron:  Jaarlijkse enquête naar de structuur van de 

ondernemingen 
Verantwoordelijke instelling:  ADSEI 
Doel:  De Europese verordening heeft tot doel een 

gemeenschappelijk kader te creëren voor de 
verzameling, de indiening en de beoordeling van 
communautaire gegevens betreffende de structuur, de 
activiteit, het concurrentievermogen en de prestaties 
van de ondernemingen in de gemeenschap.  

 Een koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse 
enquête naar de structuur van de ondernemingen werd 
op 22.08.1996 in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 

 

11.1.10.2.  Basiskenmerken 
 
De enquête onderzoekt de structuur van de ondernemingen. De aan de enquête te onderwerpen 
populatie wordt dus gevormd door alle in België gevestigde ondernemingen. 
De verzamelde gegevens houden verband met de activiteit, de werkgelegenheid, de ontvangsten, de 
uitgaven en de investeringen en hebben betrekking op het voorgaande boekjaar, dat niet 
noodzakelijk samenvalt met het kalenderjaar. 
 
De gegevens van de enquête moeten vergelijkbare, volledige, betrouwbare en recente statistieken 
over de structuur van de ondernemingen op Europees niveau mogelijk maken. De overige EU-
landen organiseren eveneens soortgelijke enquêtes. 
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11.1.10.2.1. Deze statistieken beogen de analyse van: 
 
• de structuur en de ontwikkeling van de activiteiten van de ondernemingen; 
• de ingezette productiefactoren en andere elementen om de activiteit, de prestaties en het 

concurrentievermogen van de ondernemingen te meten; 
• de regionale, nationale en internationale ontwikkeling van de ondernemingen en de markten; 
• het beleid van de ondernemingen; 
• de kleine en middelgrote ondernemingen; 
• de specifieke kenmerken van ondernemingen die behoren tot bijzondere activiteitsklassen. 
 
De enquête bestrijkt alle activiteiten van de afdelingen C tot K van de statistische nomenclatuur 
van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev.1) 146. 
 
11.1.10.2.2.  Beschrijving van de vragenlijsten 
 
11.1.10.2.2.1.  De vereenvoudigde vragenlijst (GS) en de gedetailleerde vragenlijst (GD) 

 
Aangezien alle ondernemingen niet dezelfde wettelijke verplichtingen hebben inzake boekhouding, 
dienden twee vragenlijsten te worden opgesteld: een vereenvoudigde vragenlijst voor de 
ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren en voor de zelfstandigen (met 
uitzondering van diegenen die niet BTW-plichtig zijn en geen werknemers hebben die 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid), en een gedetailleerde vragenlijst voor de 
ondernemingen die een volledige boekhouding voeren. 
 
De vereenvoudigde of gedetailleerde vragenlijsten bestaan uit twee delen: 
 
1° de algemene gegevens, die een betere identificatie van het bedrijf mogelijk maken, zowel wat 

het personeel als de activiteiten betreft; 
2° de boekhoudkundige gegevens: inlichtingen over verschillende elementen van de boekhouding 

van de ondernemingen (omzetcijfer, aankopen, investeringen...). 
 
De vereenvoudigde en de gedetailleerde vragenlijst verschillen hoofdzakelijk op het vlak van de 
boekhoudgegevens. De gevraagde boekhoudgegevens zijn veel diepgaander in de gedetailleerde 
vragenlijst, die onder meer een gedeelte omvat dat uitsluitend betrekking heeft op investeringen en 
desinvesteringen. 
 

                                                      
146 De nomenclatuur die wordt gebruikt in de nationale rekeningen van België is NACE-BEL (cf. 10.1). 
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De gedetailleerde vragenlijst sluit dicht aan bij het genormaliseerde minimum rekeningenstelsel, 
dat ten grondslag ligt aan alle boekingen van de grote vennootschappen. De vragenlijst bevat 
verwijzingen naar de rekeningen van de vennootschappen. 
 
Vanaf 2003 (boekjaar 2002) werd de gedetailleerde vragenlijst (GD) vervangen door een 
statistische bijlage bij de jaarrekening. Deze bijlage is verschillend voor vennootschappen die een 
volledig en verkort schema moeten neerleggen. Inhoudelijk zijn er weinig verschillen tussen de 
'oude' structuurenquête (formulier GD) en de 'nieuwe' structuurenquête (statistische bijlage bij de 
jaarrekening). De statistische bijlage bevat geen productinformatie. We verwijzen hiervoor naar 
11.1.11. 
 
Voor de vereenvoudigde vragenlijst is de benadering totaal anders. Daarvoor werd uitgegaan van 
de in de belastingaangifte vermelde gegevens. Er is evenwel een verband tussen de twee 
vragenlijsten, daar de gevraagde inlichtingen op beide formulieren gelijk zijn, uitgezonderd het 
detailniveau. 
 
11.1.10.2.2.2.  De vragenlijst voor de verenigingen (GV) 
 
Daarnaast werd een specifieke vragenlijst voor de verenigingen uitgewerkt. In tegenstelling tot de 
gedetailleerde vragenlijst voor de ondernemingen, sluit die lijst niet aan bij het genormaliseerde 
minimum rekeningenstelsel, dat de verenigingen niet dienen te volgen. Die vragenlijst GV omvat 
dezelfde elementen als de vragenlijsten voor de ondernemingen, namelijk: 
 
1° algemene gegevens; 
2° boekhoudkundige gegevens: inlichtingen over verschillende elementen van de rekeningen van 

de verenigingen (middelen, uitgaven, investeringen, ...). 
 
De via deze enquête verzamelde gegevens dienen uitsluitend om de nationale rekeningen op te 
stellen.  
 
11.1.10.2.2.3.  De kaders (Bijlagen) 

 
De kaders zijn specificaties van sommige rubrieken van de gedetailleerde vragenlijst.  
Het aantal van deze formulieren hangt af van de omvang van de onderneming en van haar 
hoofdactiviteit.  
De kaders hebben betrekking op de volgende rubrieken: 

 
• de omzet per product (industrie, handel, diensten); 
• de aankopen van goederen en diensten per product; 
• de investeringen per product; 
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• de lijst van de vestigingen van de onderneming met vermelding van het aantal werknemers, de 
bezoldigingen en de investeringen per vestiging. 

 
Het is dus mogelijk verdeelsleutels per product te berekenen voor de voornaamste variabelen per 
bedrijfstak; dit is nodig voor de opstelling van de aanbod- en gebruikstabel. 
 
11.1.10.2.3.  De structurele statistieken147 
 
De op te stellen statistieken zijn ingedeeld in modules. 
 
Men onderscheidt 4 modules:  
 
• de gemeenschappelijke module betreffende de jaarlijkse structurele statistieken, 
• de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de industrie, 
• de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de handel, 
• de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de bouw. 
 
Iedere module preciseert: 
 
-  de activiteiten waarvoor de statistieken moeten worden opgesteld, 
-  de types van statistische eenheden die moeten worden gebruikt om de statistieken op te stellen, 
-  de lijsten van kenmerken waarvoor de statistieken moeten worden opgesteld, 
-  de lijst van op te stellen statistieken in verband met de demografie van de ondernemingen, 
-  met welke frequentie de statistieken worden opgesteld, namelijk jaarlijks of om de x aantal jaar, 
-  het tijdschema met vermelding van de eerste referentiejaren voor de opstelling van de 

statistieken, 
-  de normen in verband met de representativiteit en de beoordeling van de hoeveelheid, 
-  de termijn voor de indiening van de resultaten na het einde van de referentieperiode, 
-  de maximumduur van de overgangsperiode die kan worden toegestaan. 

 
Voor de gemeenschappelijke module betreffende de jaarlijkse structurele statistieken. 
 
De op te stellen statistieken betreffen: 
 
• de structuur van de ondernemingen en de beoordeling van hun activiteiten; 
• de ingezette productiefactoren en andere elementen die het mogelijk maken de activiteit, de 

prestaties en het concurrentievermogen van de ondernemingen te meten; 
• de regionale, nationale en internationale ontwikkeling van de ondernemingen en de markten. 
Toepassingsgebied: de activiteiten inzake deze module worden als volgt ingedeeld:  

                                                      
147 De vragenlijsten voor de verenigingen dienen niet voor de opstelling van structurele statistieken. 
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• Secties C, D, E en F (winning van delfstoffen; verwerkende nijverheid; productie en 
distributie van elektriciteit, gas en water, bouwnijverheid): de lidstaten geven de nationale 
resultaten door, ingedeeld volgens de klassen van NACE Rev.1.; 

• Sectie G (groot- en kleinhandel; reparatie van auto’s en huishoudelijke artikelen): de 
lidstaten geven de nationale resultaten door, ingedeeld volgens de klassen van NACE Rev.1.; 

• Sectie H (hotels en restaurants); 
• Sectie I (vervoer, opslag en communicatie); 
• Sectie J (financiële instellingen) (cf. 11.1.10 tot 11.1.13); 
• Sectie K (onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven). 

 
Voor de 3 overige modules. 
 
De op te stellen statistieken betreffen: 
 
• de structuur van de ondernemingen en de beoordeling van hun activiteiten; 
• de ingezette productiefactoren en andere elementen die het mogelijk maken de activiteit, de 

prestaties en het concurrentievermogen van de ondernemingen te meten; 
• de regionale, nationale, communautaire en internationale ontwikkeling van de 

ondernemingen en de markten; 
• het beleid van de ondernemingen; 
• de kleine en middelgrote ondernemingen en in het bijzonder: 

- een centraal geheel van statistieken met het oog op een uitvoerige analyse van de 
structuur, de activiteit, de prestaties en de concurrentiekracht van de industriële 
activiteiten, 

- een aanvullende lijst van statistieken om specifieke kwesties te bestuderen. 
 

Toepassingsgebied:  
-  Voor de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de industrie:  

• alle activiteiten bedoeld in de secties C, D en E van NACE Rev 1. 
-  Voor de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de handel:  

• alle activiteiten bedoeld in de sectie G van NACE Rev 1. 
-  Voor de gedetailleerde module betreffende de structurele statistieken van de bouw:  

• alle activiteiten bedoeld in de sectie F van NACE Rev 1. 
 
11.1.10.2.4.  Validering van de gegevens van de structuurenquête 
 
Om de samenhang en de juistheid van de verzamelde gegevens na te gaan, zijn controles vereist. 
Het basisprincipe bestaat erin de controles te automatiseren door informatisering. De verificaties 
hebben betrekking op logische tests of tests betreffende de coherentie tussen de variabelen, 
berekeningen van totalen of subtotalen, controles van saldi, vergelijkingen of de aannemelijkheid 
van sommige waarden. 
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Naargelang van de oorsprong van de gegevens die worden gebruikt voor de controles, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen externe controles (die verwijzen naar gegevens die niet afkomstig zijn 
van de enquête) en interne controles (die enkel gericht zijn op door de enquête verschafte 
elementen). De waarschijnlijkheidscontroles voor sommige waarden (eenheidswaarden van de 
producten, gemiddeld per persoon gewerkte uren, ...) zullen eveneens als een afzonderlijke 
categorie worden beschouwd, aangezien ze op een specifieke manier worden uitgevoerd. 
De keuze van de controles zal ook afhangen van de vragenlijsten en het al dan niet opsturen van 
bijlagen. 
 
11.1.10.2.5.  Termijn voor de indiening van de resultaten en referentiejaar 

 
De resultaten worden ingediend binnen 18 maanden te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar 
van de referentieperiode voor alle statistieken. Voor sommige ondernemingsstatistieken worden 
voorlopige nationale resultaten of ramingen verstrekt binnen een termijn van 10 maanden te 
rekenen vanaf het einde van het referentie-kalenderjaar. 
 
Voor de meerjarenstatistieken kunnen de referentiejaren schommelen naargelang van de modules 
en de gevraagde statistieken. Deze worden om de vijf jaar opgemaakt. 
 

11.1.10.3.  Frequentie en populatie 
 
Om de populatie te bepalen, werd uitgegaan van een database van beschikbare gegevens, DBRIS 
genaamd (Databank van statistische informatieplichtigen, cf. 11.1.1). 
 
Deze gegevensbank heeft tot doel de productie-eenheden en hun kenmerken te registreren, de 
opstelling van exhaustieve of steekproefsgewijze enquêtes voor te bereiden en statistische 
eenheden te kunnen samenstellen. 
 
Dankzij DBRIS moet men op termijn voor iedere onderneming een profiel kunnen opstellen dat, 
enerzijds, de aan de diverse administratieve bestanden ontleende kenmerken van de onderneming 
en, anderzijds, haar situatie op grond van de verschillende enquêtes weergeeft. 
 
De enquête wordt jaarlijks148 gehouden aan de hand van een aselecte steekproef bij zowel de 
vennootschappen als de kleinhandel. Van de 700 000 ondernemingen (vennootschappen, 
zelfstandigen, vrije beroepen) die in België actief zijn, worden er ongeveer 33 000 ondervraagd; 
daarvan ontvangen bijna 7 000 kleine ondernemingen de vereenvoudigde vragenlijst, terwijl de 

                                                      
148 Enkel voor de vereenvoudigde vragenlijsten, de gedetailleerde vragenlijsten en de verenigingen, alsook voor het 

kader betreffende de omzet vindt de enquête jaarlijks plaats. 
 Voor de overige kaders is de frequentie meerjaarlijks. 
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26 000 overige (grote) ondernemingen de gedetailleerde vragenlijst ontvangen. De responsgraad 
van de GS-enquêtes bedroeg 78 pct., die van de GD-enquêtes 93 pct.  
 
De enquête bestrijkt de bedrijfstakken industrie, handel, horeca en transport, sommige financiële 
diensten en de ruime waaier van diensten aan ondernemingen en personen. 
 
Het is de eerste maal in de geschiedenis van de Belgische statistiek dat een jaarlijkse enquête wordt 
gehouden voor de hele dienstensector (60 pct. van het bruto binnenlands product). Om de last voor 
de ondernemingen zoveel mogelijk te verlichten, werden slechts iets meer dan 26 000 van de 
500 000 actieve bedrijven ondervraagd. Aangezien die bedrijven worden gekozen via een 
steekproef, zal een groot aantal van de kleinste ondernemingen de vragenlijst maar gemiddeld om 
de tien jaar moeten invullen. 
 
De structuurenquête bij de verenigingen wordt eveneens jaarlijks gehouden op basis van een 
aselecte steekproef die op dezelfde wijze wordt opgesteld als die voor de ondernemingen. De 
populatie bestaat uit alle verenigingen zonder winstoogmerk die personeel in dienst hebben, 
ongeacht de bedrijfstak waartoe deze eenheden behoren, met uitzondering van: 
 
-  de vrije scholen (NACE 80.1 tot 80.3); 
-  de ziekenhuizen (NACE 85.11); 
-  de pensioenfondsen (NACE 66.02); 
 
waarvoor men over andere informatiebronnen beschikt. 
 
De totale potentiële populatie van de enquête bedraagt ongeveer 11 000 eenheden. Zowat 
2 500 verenigingen worden jaarlijks ondervraagd. (In 1997 bedroeg de responsgraad voor de 
GV-enquête 80 pct.) 
 
11.1.10.3.1.  Samenstelling van de gestratificeerde steekproef 
 
De ondernemingspopulatie, die samengesteld is aan de hand van DBRIS, wordt gestratificeerd 
volgens een dubbel criterium, de bedrijfstak en de grootte (deze laatste omvat de werkgelegenheid 
en de omzet = G.I.G. = Geïntegreerde Indicator van Grootte). Alle ondernemingen met meer dan 
20 werknemers of met een omzet > 5 miljoen euro worden in de enquête opgenomen.   
 
Onder die drempel neemt de enquête de vorm aan van een steekproef, waarbij jaarlijks een nieuw 
staal wordt samengesteld zodat de kleinere ondernemingen niet elk jaar worden ondervraagd. 
 
De 5 in aanmerking genomen klassen worden in de onderstaande tabel weergegeven: 
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Klasse en waarde van de 
G.I.G.  
dalende orde van grootte 

Transpositie van de definitie in termen van omzet en werkgelegenheid 

5 150 + elke onderneming die ten minste aan een van de volgende criteria beantwoordt: 
- omzet > 25 000 000 EUR 
- aantal werknemers > 200 
- niet BTW-plichtig en aantal werknemers > 100 

4 50 < 150 elke onderneming die niet tot de vorige categorie behoort en die ten minste aan een van 
de volgende criteria beantwoordt: 
- omzet > 12 500 000 EUR 
- aantal werknemers > 100 
- niet BTW-plichtig en aantal werknemers > 50 
- aantal werknemers > 50 en omzet > 5 miljoen 

3 20 < 50 elke onderneming die niet tot de vorige categorie behoort en die ten minste aan een van 
de volgende criteria beantwoordt: 
- omzet > 5 000 000 EUR 
- aantal werknemers > 50 
- niet BTW-plichtig en aantal werknemers > 20 
- aantal werknemers > 20 en omzet > 1 250 000 

2 4 - 20 elke onderneming die noch tot de vorige en noch tot de volgende categorie behoort 

1 < 4 elke onderneming die ten minste aan een van de volgende criteria beantwoordt: 
- aantal werknemers < 5 en omzet < 1 250 000 EUR 
- aantal werknemers < 10 en omzet nul of negatief 

 
Deze klassen verdelen de populatie ongeveer als volgt149:  
 
 klasse en waarde van de G.I.G.  pct. ondernemingen  pct. werk-

gelegenheid 
 pct. omzet 

1 < 4 89,7 26 12 
2 4 - 20 7,5 14 13 
3 20 < 50 1,7 9 11 
4 50 < 150 0,6 8 10 
5 150 + 0,4 43 54 

 
11.1.10.3.2.  Steekproeftrekking 
 
De steekproeftrekking moet een aantal factoren met elkaar in overeenstemming brengen: 
 

1. een maximale dekking om zo nauwkeurig mogelijke ramingen van het geheel te verkrijgen, wat 
een sterke oververtegenwoordiging van de grote eenheden vergt; 

2. een toereikende dekking van elk van de studiegebieden in de populatie, zowel om voldoende 
precieze ramingen te verkrijgen als om de mogelijkheid tot publicatie te garanderen 
(overeenkomstig de regels van de vertrouwelijkheid), wat een minimale steekproefverhouding 
en -grootte vergt, ongeacht de omvang; 

3. een totale steekproefgrootte binnen de grenzen van de beschikbare middelen, namelijk ongeveer 
40 000 eenheden. 

 
De steekproefverhoudingen worden bepaald op grond van de gekozen dubbele stratificering. 
Aangezien de productie-activiteit geconcentreerd is, moeten de grootste ondernemingen (klassen 4 
en 5) exhaustief worden ondervraagd. 

                                                      
149 Verdeling op basis van de in 1996 gehouden structuurenquête bij de ondernemingen voor het jaar 1995. 
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Daarentegen wordt een minimumaantal van drie eenheden per te publiceren cel in aanmerking 
genomen, wat onontbeerlijk is om de vertrouwelijkheidsregels na te leven, gekoppeld aan een 
minimale steekproefverhouding van 1/30. Het minimumstaal waarborgt geen maximale 
steekproefverhouding per stratum: van de ondervertegenwoordigde ondernemingen moeten er meer 
ondervraagd worden.   

 

11.1.10.4.  Gebruik van de Enquête betreffende de Structuur van de Ondernemingen in de 
nationale rekeningen 
 

Aan de hand van die enquêtes is het mogelijk: 
 

• de administratieve aggregaten om te zetten naar aggregaten volgens de concepten van de 
nationale rekeningen; 

• de productie, het intermediair verbruik en de investeringen per product in de aanbod- en 
gebruikstabel te berekenen via de kaders omzet, aankopen en investeringen; 

• de bezoldigingen van de werknemers en de investeringen te regionaliseren via het kader UL; 
• de voornaamste aggregaten (P.1, P.2, D.29, D.1, D.41, D.75, P.51, D.6313) van de vzw’s van 

het markttype en het niet-markttype te ramen op grond van de vragenlijst GV. 
 

 
Code 
ESR 1995 

BESCHRIJVING BEREKENING VAN DE VARIABELEN VAN 
HET ESR 1995 

P.1 output (*) GVINC02 + GVINC03 + GVINC04 + GVINC06 + 
GVINC08 + GVINC16 + GVINC20 - CURCH06 

P.2 intermediair verbruik CURCH02 + CURCH04 + CURCH10 + CURCH12 + 
CURCH14 + CURCH16 + CURCH18 + CURCH22 + 
CURCH24 + (0,4*CURCH26) + CURCH28 + 
CURCH30 + CURCH32 + CURCH46 + PRSCH22 + 
PRSCH24 

D.29 belastingen op productie CURCH44 
D.1 beloning van werknemers PRSCH04 + PRSCH06+ PRSCH08 + PRSCH13 + 

PRSCH15 + PRSCH20 + PRSCH26 
D.41 ontvangen en gestorte rente GVINC12 en CURCH34 
D.75 ontvangen en gestorte giften ESPRC99 en ESPRV99 
P.51 investeringen in vaste activa Variabelen INVAQ, INVLG en INVSL 
K.21 saldo aan- en verkopen van 

grond 
INVAQ02 en INVSL02 

D.6313 uitkeringen sociale voorziening 
in natura 

CURCH08 

 
(*) Indien de vzw tot het markttype wordt gerekend. 

 
Bijlage: Folder “Structuurenquêtes bij de ondernemingen” 
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11.1.11.  Statistische bijlage bij de jaarrekening 
 

11.1.11.1. Statistische bijlage bij het verkorte schema van de jaarrekening 
 

De bladen VKT 99A, VKT 99B en VKT 99C zijn UITSLUITEND bedoeld om door de Balanscentrale van de NBB te worden 
bezorgd aan de ADSEI. De individuele gegevens worden door de NBB NIET OPENBAAR GEMAAKT in de zin van het 

Wetboek van vennootschappen. 
 
BTW- of nat. nr.: Datum einde boekjaar:       /      / VKT 99A. 
Naam: ....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
Contactpersoon binnen de onderneming: 

 Naam: .....................................................................................................   

 Functie: ...................................................................................................   

 Telefoon:..................   Fax: .................................   E-mail: .............................................. 

In voorkomend geval, contactpersoon buiten de onderneming (boekhoudkantoor): 

 Naam: .....................................................................................................   

 Functie: ...................................................................................................   

 Telefoon:..................   Fax: .................................   E-mail: ..............................................     .................................  
 

Aantal vestigingen in België 001  
Aantal vestigingen in het buitenland 002  

De bedragen hebben betrekking op het BOEKJAAR en worden uitgedrukt in EENHEDEN EUR 

1. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMING IN HAAR GEHEEL   
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1.1. ACTIEFPOST "IMMATERIËLE VASTE ACTIVA" (= rekening 21, MAR150)   
AANSCHAFFINGEN151 tijdens het boekjaar van computersoftware (in principe geboekt op de 
actiefrekening 21, "Immateriële vaste activa")152 005 

 

Als immateriële vaste activa geboekte AANSCHAFFINGEN2 tijdens het boekjaar, betreffende:  
- Onderzoek en ontwikkeling (op rek. 210) 8021  
- Concessies, octrooien, licenties, know how, merken, ... (op rek. 211) 8022  
- Goodwill (op rek. 212) 8023  
- Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa (op rek. 213) 8024  

1.2. ACTIEFPOST "MATERIËLE VASTE ACTIVA" (= rekeningen 22 tot 27) 
AANSCHAFFINGEN2 tijdens het boekjaar153 van:  
Terreinen (geboekt op rek. 220) 010  
Gebouwen en bebouwde terreinen (geboekt op rek. 221 + 222): 
   - Bestaande gebouwen en bebouwde terreinen 011  
   - Nieuwe gebouwen 012  
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen (geboekt op rek. 223) 013  
Installaties en uitrusting (geboekt op rek. 23) 014  
Machines (geboekt op rek. 23) 015  
Meubilair (geboekt op rek. 24)  016  
Rollend materieel (geboekt op rek. 24) 017  
Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten (geboekt op rek. 25)  8164  
Overige materiële vaste activa (geboekt op rek. 26)  8165  
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (= rek. 27)  8166  
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken (geboekt op rek. 23, 26 of 27) 025  
Investeringen ter behandeling van milieuhinder 026  
Investeringen ter voorkoming van milieuhinder 027  

                                                      
150  Minimumindeling van een Algemeen Rekeningenstelsel zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 12 september  1983. 
151  = aankopen plus de zelf geproduceerde vaste activa. 
152  (Cf. advies nr. 138/5 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Bulletin nr. 35, oktober 1995, p.7) 
153  De bedoelde aanschaffingen worden in het punt "III. Staat van de materiële vaste activa" van de toelichting van de jaarrekening vermeld bij de code 816x. 
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1.3. DOOR BUITENLANDSE RECHTSPERSONEN OF NATUURLIJKE PERSONEN AANGEHOUDEN DEELNEMINGEN IN DE ONDERNEMING, per land  
 

LAND Deel van het aangehouden 
kapitaal 

  
  
  
  

 

1.4. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN 
 

1.4.1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN (= rek. 70 + 71 + 72 +74) 

Omschrijving van de hoofdactiviteit van de onderneming: 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
Omzet154 (= rek. 70) 70  
Omzet welke bestaat uit verkopen aan buitenlandse klanten 030  
Uitsplitsing van de omzet (= rek. 70) in omzet uit: - industriële activiteiten 031  
 - handelsactiviteiten 032  
 - dienstenactiviteiten 033  
 - bouwactiviteiten 034  
Omzet gerealiseerd als onderaannemer 035  
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in 
uitvoering (toename +, afname -) (= rek. 71) 

 
71 

 

(Zelf) Geproduceerde vaste activa (= rek. 72)  72  
   Waarvan: Software  037  

                                                      
154  Dient hier enkel nog te worden vermeld indien niet reeds vermeld in de resultatenrekening van de openbaar te maken jaarrekening. 
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Andere bedrijfsopbrengsten (= rek. 74) 74  
   Waarvan: Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen (= rek. 740) 740  

1.4.2. BEDRIJFSKOSTEN (= rek. 60 + 61 + 62 + 63 + 64) 

 
UITSPLITSING VAN DE BEDRIJFSKOSTEN (= rek. 60 + 61 + 62 + 63 + 64) 
Kosten van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en div. goederen155 (= rek. 60 + 61) 60/61  
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en div. goederen bij buitenlandse 
leveranciers (geboekt op rek. 600/8 + 61) 

040  

Algemene onderaannemingen (= rek. 603) 603  
Aankopen van handelsgoederen (= rek. 604) 604  
Voorraadwijzigingen ( = rek. 609)  609  
Aankopen van computersoftware (indien als lopende kosten geboekt op rek. 61) 049  
Kosten van uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming (= rek. 617) 617  
Betalingen aan bestuurders en zaakvoerders: - geboekt op rek. 618156 051  
 - geboekt op rek. 6200157 052  
Bedrijfsbelastingen (= rek. 640) 640  
Heeft uw onderneming tijdens het boekjaar kosten voor onderzoek en ontwikkeling gedaan 
die NIET werden geactiveerd? 

  
JA / NEEN 

 
2. GEGEVENS BEPERKT TOT DE BELGISCHE VESTIGINGEN 
 

Totaal aantal daadwerkelijk door uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen gepresteerde uren  

 
9098 

 

Niet op de loonlijst voorkomende personen158 werkzaam in een Belgische vestiging op 30 juni 
(aantal hoofden) 

 
086 

 

                                                      
155  Dient hier enkel nog te worden vermeld indien niet reeds vermeld in de resultatenrekening van de openbaar te  maken jaarrekening. 
156  Rek. 618 - "Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen voor bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden 

toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst" 
157  Rek. 6200 - "Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor bestuurders en zaakvoerders" 
158  Medewerkende eigenaars, vennoten, onbezoldigde gezinsleden. 
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3. GEGEVENS BEPERKT TOT DE VESTIGINGEN IN HET BUITENLAND 
 

Gemiddeld aantal in de buitenlandse vestigingen tewerkgestelde werknemers 
(aantal hoofden)  

087  

Aan deze werknemers toegerekende bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen159 088  

 

11.1.11.2. Statistische bijlage bij het volledige schema van de jaarrekening 
 

De bladen VOL 99A, VOL 99B, VOL99C, VOL 99D en VOL 99E zijn UITSLUITEND bedoeld om door de 
Balanscentrale van de NBB te worden bezorgd aan de ADSEI. De individuele gegevens worden door de NBB 

NIET OPENBAAR GEMAAKT in de zin van het Wetboek van vennootschappen 

 
BTW- of  nat. Datum einde boekjaar:       /     / VOL 99A. 
Naam: ....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
Contactpersoon binnen de onderneming: 

 Naam: .....................................................................................................   

 Functie: ...................................................................................................   

 Telefoon:..................   Fax: .................................   E-mail: ..............................................    

In voorkomend geval, contactpersoon buiten de onderneming (boekhoudkantoor): 

 Naam: .....................................................................................................   

 Functie: ...................................................................................................   

 Telefoon:..................   Fax: .................................   E-mail: ..............................................  
Aantal vestigingen in België 001  

                                                      
159  Geboekt op de rekening 62. 
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Aantal vestigingen in het buitenland 002  

De bedragen hebben betrekking op het BOEKJAAR en worden uitgedrukt in DUIZENDEN EUR 

1. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMING IN HAAR GEHEEL   

1.1. ACTIEFPOST "IMMATERIËLE VASTE ACTIVA" (= rekening 21, MAR160)   
AANSCHAFFINGEN161 tijdens het boekjaar van computersoftware (in principe geboekt op de 
actiefrekening 21, "Immateriële vaste activa")162 005 

 

1.2. ACTIEFPOST "MATERIËLE VASTE ACTIVA" (= rekeningen 22 tot 27) 
AANSCHAFFINGEN2 (zonder leasing) tijdens het boekjaar163 van:  
Terreinen (geboekt op rek. 220) 010  
Gebouwen en bebouwde terreinen (geboekt op rek. 221 + 222):   
   - Bestaande gebouwen en bebouwde terreinen 011  
   - Nieuwe gebouwen 012  
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen (geboekt op rek. 223) 013  
Installaties en uitrusting (geboekt op rek. 23) 014  
Machines (geboekt op rek. 23) 015  
Meubilair (geboekt op rek. 24)  016  
Rollend materieel (geboekt op rek. 24) 017  
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (= rek. 27): 
   - Gebouwen  021  
   - Installaties en uitrusting 022  
   - Machines  023  
   - Meubilair en rollend materieel 024  
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken (geboekt op rek. 23, 26 of 27) 025  

                                                      
160  Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel, zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 12 september 1983. 
161  = aankopen plus de zelf geproduceerde vaste activa. 
162  (Cf. advies nr. 138/5 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Bulletin nr. 35, oktober 1995, p.7) 
163  De bedoelde aanschaffingen worden in het punt "III. Staat van de materiële vaste activa" van de toelichting van de jaarrekening vermeld bij de code 816x: de code 8161 omvat de aanschaffingen 

van terreinen en gebouwen, de code 8162 omvat de aanschaffingen van installaties, machines en uitrusting, de code 8163 omvat de aanschaffingen van meubilair en rollend materieel, en de code 
8166, ten slotte, heeft betrekking op de vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen. 
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Investeringen ter behandeling van milieuhinder 026  
Investeringen ter voorkoming van milieuhinder 027  

 
1.3. DEELNEMINGEN IN BUITENLANDSE VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING 

BESTAAT (geboekt op actiefrek. 280 en 282) 
 

Aanschaffingen (opgenomen in de jaarrekeningrubrieken 8361 en 8362) 028  
Verkopen (tegen de verkoopprijs) 029  

 
1.4. DOOR BUITENLANDSE RECHTSPERSONEN OF NATUURLIJKE PERSONEN AANGEHOUDEN DEELNEMINGEN IN DE ONDERNEMING, per land  
 

LAND 
Deel van het 

aangehouden 
kapitaal 

 
LAND 

Deel van het 
aangehouden 

kapitaal 
     
     
     
     

 

1.5. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN 

1.5.1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN (= rek. 70 + 71 + 72 +74) 

Omschrijving, door de onderneming, van de verschillende soorten uitgeoefende activiteiten, met 
hun procentuele bijdrage tot de totale omzet (= rek. 70) 

  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

.......... pct. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

.......... pct. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

.......... pct. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

.......... pct. 

Omzet (= rek. 70) welke bestaat uit verkopen aan buitenlandse klanten 030  
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Uitsplitsing van de omzet (= rek. 70) in omzet uit: - industriële activiteiten 031  
 - handelsactiviteiten 032  
 - dienstenactiviteiten 033  
 - bouwactiviteiten 034  
Omzet gerealiseerd als onderaannemer 035  
In de omzet opgenomen tegemoetkomingen van de overheid164 (geboekt op rek. 70) 036  
Software geboekt op de rek. 72 "Geproduceerde vaste activa" 037  
Meerwaarden op courante realisatie van materiële vaste activa (= rek. 741) 741  
Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen (= rek. 742) 742  
Ontvangen huur van terreinen165  038  
Ontvangen schade-uitkeringen166 039  

 

1.5.2. BEDRIJFSKOSTEN (= rek. 60 + 61 + 62 + 63 + 64) 

Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en div. goederen bij buitenlandse 
leveranciers (geboekt op rek. 600/8 +61) 

040  

   Waarvan: maakwerk en veredeling aangekocht bij buitenlandse leveranciers 041  
Aankopen van grond- en hulpstoffen, zonder energie (geboekt op rek. 600 en 601) 042  
Aankopen van energie en energiedragers (geboekt op rek. 60 en 61):   
   - Elektriciteit 043  
   - Aardgas 044  
   - Petroleumproducten 045  
   - Overige energiedragers 046  
Aankopen van diensten, werk en studies (= rek. 602) 602  
Algemene onderaannemingen (= rek. 603) 603  
Aankopen van handelsgoederen (= rek. 604) 604  

                                                      
164  In het kader van een tariferingspolitiek, als compensatie voor lagere ontvangsten. 
165  Naargelang het geval geboekt als "Diverse bedrijfsopbrengsten" (op de rekeningen 743 tot 749) of als "Omzet" (op rekening 70). 
166  Naargelang het geval geboekt als "Diverse bedrijfsopbrengsten" (op de rekeningen 743 tot 749) of als "Andere uitzonderlijke opbrengsten" (op de rekeningen 764 tot 766). 
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Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop (= rek. 605) 605  
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) (= rek. 608) 608  
Voorraadwijzigingen:    
   - van grondstoffen en hulpstoffen (= rek. 6090 + 6091) 047  
   - van handelsgoederen (= rek. 6094) 6094  
   - van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop (= rek. 6095) 6095  
Huur van gebouwen, installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel (geboekt op 
rek. 61) 

 
048 

 

Aankopen van computersoftware (indien als lopende kosten geboekt op rek. 61) 049  
Giften en geschenken (geboekt op rek. 61) 050  
Betalingen aan bestuurders en zaakvoerders: - geboekt op rek. 618167 051  
 - geboekt op rek. 6200168 052  
Accijnsrechten (geboekt op rek. 640, "Bedrijfsbelastingen") 053  
Niet-terugvorderbare BTW (geboekt op rek. 640, "Bedrijfsbelastingen") 054  
Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa (= rek. 641) 641  
Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen (= rek. 642) 642  
Heeft uw onderneming tijdens het boekjaar kosten voor onderzoek en ontwikkeling gedaan 
die NIET werden geactiveerd? 

 
 

 
JA / NEEN 

 

1.6. FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

1.6.1. FINANCIËLE OPBRENGSTEN (= rek. 75) 

Dividenden (geboekt op de rek. 750 en 751)  056  
Interesten (geboekt op de rek. 750 en 751) 057  
Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa (= rek. 752) 752  
Wisselresultaten (= rek. 754) 754  

                                                      
167  Rek. 618 - "Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen voor bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend 

uit hoofde van een arbeidsovereenkomst" 
168  Rek. 6200 - "Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor bestuurders en zaakvoerders" 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

517.

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (= rek. 755) 755  
Ontvangen financiële kortingen (geboekt op de rek. 756 tot 759, Diverse financiële opbrengsten) 058  

 

1.6.2. FINANCIËLE KOSTEN (= rek. 65) 

Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa (= rek. 652) 652  
Wisselresultaten (= rek. 654) 654  
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (= rek. 655) 655  
Toegestane financiële kortingen (geboekt op rek. 657 tot 659, Diverse financiële kosten) 059  

 

1.7. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

1.7.1. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (= rek. 76) 

Uitsplitsing van de meerwaarden op de realisatie van vaste activa (= rek. 763): Meerwaarden op de realisatie van: 
   - immateriële vaste activa 080  
   - materiële vaste activa 081  
   - financiële vaste activa 082  

 

1.7.2. UITZONDERLIJKE KOSTEN (= rek. 66) 
Uitsplitsing van de minderwaarden op de realisatie van vaste activa (= rek. 663): Minderwaarden op de realisatie van: 
   - immateriële vaste activa 083  
   - materiële vaste activa 084  
   - financiële vaste activa 085  
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2. GEGEVENS BEPERKT TOT DE BELGISCHE VESTIGINGEN 
 

Niet op de loonlijst voorkomende personen169 werkzaam in een Belgische vestiging op 30 juni 
(aantal hoofden) 

086  

 
Voor elke Belgische vestiging, met de maatschappelijke zetel als eerste vestiging en vervolgens elke andere (exploitatie)zetel in België 
 

Nr. 
vesti-
ging 

Postcode Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen 
(geboekt op rek. 62) 

Aanschaffingen van materiële 
vaste activa 

(geboekt op rek. 22 tot 27)170 
1    
2    
3    
...    

 
3. GEGEVENS BEPERKT TOT DE VESTIGINGEN IN HET BUITENLAND 
 

Gemiddeld aantal in de buitenlandse vestigingen tewerkgestelde werknemers (aantal hoofden) 087  
Aan deze werknemers toegerekende bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen171 088  
In de buitenlandse vestigingen gedane investeringen tijdens het boekjaar: 
 - Aanschaffingen van materiële vaste activa172 089  

 

                                                      
169  Medewerkende eigenaars, vennoten, onbezoldigde gezinsleden. 
170  De bedoelde aanschaffingen worden in het punt "III. Staat van de materiële vaste activa" van de toelichting van de jaarrekening vermeld bij de code 816x, voor zowel de Belgische als de 

eventuele buitenlandse vestigingen. 
171  Geboekt op de rekening 62. 
172  Geboekt op de rekeningen 22 tot 27. 
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4. WAARDERING VAN DE AANGEKOCHTE VOORRADEN  
 
Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is (Indien meerdere voorraadwaarderingsmethoden worden 
toegepast, gelieve hier de waarderingsmethode aan te kruisen die van toepassing is op de in bedrag 
belangrijkste component van de aangekochte voorraden): 
 
Aangekochte voorraden worden gewaardeerd: 

 tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode: 
  van de gewogen gemiddelde prijzen 
  "Fifo" (eerst in - eerst uit) 
  "Lifo" (laatst in - eerst uit) 
  van individualisering van de prijs van elk bestanddeel 

 tegen de lagere marktwaarde op balansdatum. 

 
 

11.1.12.  Structuurenquête bij de kredietinstellingen 
 

11.1.12.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Jaarlijkse structuurenquête bij de kredietinstellingen 

11.1.12.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen De structuurenquête, waarvan het formulier voor het jaar 2005 
en de toelichting als bijlage zijn opgenomen, verstrekt 
informatie over sommige rubrieken van het Schema A die 
nodig zijn om de nationale rekeningen van sector S.122 op te 
maken. De variabelen van de enquête die worden gebruikt om 
de output en het intermediair verbruik te bepalen, zijn 
weergegeven in de tabel betreffende het gebruik van de 
gegevens van het Schema A voor het opmaken van de 
nationale rekeningen. 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Beschikbaarheid van de resultaten t+9 maanden  
Is de enquête verplicht? Ja 
Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

• totale populatie 
• elektronisch formulier op CD-ROM 
• antwoorden terug te sturen in de vorm van een XML-

bestand via de CSSR 

11.1.12.3. Steekproef en populatie 
 

 

Betrokken eenheden Banken naar Belgisch en buitenlands recht die tijdens het jaar 
een activiteit hebben uitgeoefend. 

Steekproef/populatie De enquête bestrijkt de totale populatie. 
Antwoorden 104 banken op 107 hebben de enquête over het jaar 2003 

beantwoord, of 97 pct. van de totale populatie, wat 
overeenstemt met 99 pct. van de balanswaarde. 
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11.1.12.4. Correctiemethodes 
 

 

Variabelen voor de extrapolatie? De uitsplitsing van de rubrieken van het schema A voor de 
banken die de enquête hebben beantwoord, wordt toegepast op 
de gehele populatie. 

  
Andere correcties? Voor de verzending naar de CSSR vinden automatische 

controles op de interne en externe coherentie plaats 
(vergelijking met de gegevens van Schema A). 
Kwaliteitscontroles worden verricht na ontvangst van de 
gegevens. In geval van problemen (wat niet vaak voorkomt), 
wordt met de onderneming contact opgenomen. 

 
 
Bijlage: EnqBank99.mdb 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
  
1. Dubbelklik op EnqBank99.mdb 2. Maak uw taalkeuze (Frans-Nederlands) 
3. Kies “Bestand” in de linkerbovenhoek 4. Selecteer “Openen...” 
5. Menu openen rechts van het kader “BIC-code” 6. De fictieve aangifte “x0001” selecteren 
7. Druk op “OK” 8. In het hoofdmenu nogmaals op “OK” duwen 
9. Navigeren met de knoppen “Vorige”, 
“Volgende” en “Menu” (terug naar hoofdmenu) 

 

 
 
11.1.13.  Structuurenquête bij de door de CDV (vanaf 2004 door de CBFA) gecontroleerde 
verzekeringsondernemingen 
 

11.1.13.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Structuurenquête bij de door de CDV en, vanaf 2004, de 
CBFA gecontroleerde verzekeringsondernemingen 

11.1.13.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen -  uitsplitsing tussen de rechtstreeks in het buitenland 
verrichte transacties en de via een instelling in het 
buitenland uitgevoerde transacties; 

- verdeling van de aanvaarde herverzekering en de tussen 
België en het buitenland overgedragen herverzekering; 

-  uitsplitsing van de niet-levensverzekeringspremies naar 
sector; 

-  weergave van het intermediair verbruik per product; 
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-  investeringen en desinvesteringen; 
-  diverse andere gegevens. 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Beschikbaarheid van de resultaten t+12 maanden 
Is de enquête verplicht? Ja 

Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

• beperkte populatie (118 eenheden) 
• elektronisch formulier, vragenlijst terug te sturen via 

e-mail of diskette. 

11.1.13.3. Steekproef en populatie 
 

 

Betrokken eenheden Door de CBFA (vóór 2004 door de CDV) gecontroleerde 
verzekeringsondernemingen 

Steekproef/populatie Geen steekproef – de enquête bestrijkt de hele populatie  
Respons 100  pct. 

11.1.13.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de 
extrapolatie? 

Geen 

Andere correcties? Aangezien de vragenlijst direct aansluit bij de jaarrekeningen 
van de ondernemingen, worden controles verricht om de 
coherentie tussen de jaarrekening en de enquête na te gaan. In 
geval van problemen (wat niet vaak voorkomt), wordt met de 
onderneming contact opgenomen. 

 
Bijlage: EnqOCA99.mdb 
 
Gebruiksaanwijzing: cf. 11.1.10 
 
 
11.1.14.  Structuurenquête bij de niet door de CBFA (vóór 2004 door de CDV) 
gecontroleerde verzekeringsondernemingen 
 

11.1.14.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Structuurenquête bij de Europese verzekeringsfilialen en 
herverzekeringsondernemingen 
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11.1.14.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen De herverzekeringsondernemingen en de filialen van 
verzekeringsondernemingen die onder het recht van een 
lidstaat van de EER vallen, worden niet gecontroleerd door de 
CBFA en dienen geen jaarrekening in bij de Balanscentrale 
van de Nationale Bank. De enquête is de enige informatiebron 
voor die ondernemingen. In de praktijk volgt deze enquête het 
vereenvoudigde schema van de jaarrekeningen van de 
verzekeringsondernemingen, dat is opgenomen in het 
Koninklijk Besluit van 27 november 1994 (zie bijlage). 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Beschikbaarheid van de resultaten t+12 maanden 
Is de enquête verplicht? Ja 

Voornaamste kenmerken van de  
enquête – methode 

• beperkte populatie (62 eenheden) 
• elektronisch formulier, vragenlijst terug te sturen via 

e-mail of diskette. 

11.1.14.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden Niet door de CBFA gecontroleerde 
verzekeringsondernemingen 

Steekproef/populatie Geen steekproef – de enquête bestrijkt de hele populatie 
Respons 100  pct. 

11.1.14.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Geen 
Andere correcties? Het formulier omvat een aantal interne elektronische controles. 

In geval van overduidelijke incoherentie wordt met de 
onderneming contact opgenomen. 

 
Bijlage: EnqSucRéa99.mdb 
 
Gebruiksaanwijzing: cf. 11.1.10 
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11.1.15.  Statistiek van de bouwvergunningen 
 

11.1.15.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Statistiek van de bouwvergunningen 

Verband met andere Europese 
enquêtes 
 

Statistiek van de bouwvergunningen van de andere Europese 
landen 

11.1.15.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen 1. Bouwtype (nieuwbouw, overheidssector...) 
2. Datum van uitreiking van de vergunning 

Frequentie Doorlopende enquête: maandelijkse statistiek 

11.1.15.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Alle in België begonnen nieuwbouw waarvoor een 
bouwvergunning werd verleend: volledig exhaustieve bron 

11.1.15.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Geen extrapolatie nodig 
 

Andere correcties? Geen 
 
 
11.1.16.  Statistiek van de begonnen gebouwen 
 

11.1.16.1. Identificatie  
 

 

Naam van de enquête Statistiek van de begonnen gebouwen 
Verband met andere Europese 
enquêtes 

Statistiek van de voltooide gebouwen van de andere Europese 
landen 
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11.1.16.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen 1. Bouwtype (nieuwbouw, overheidssector...) 
2. Datum van uitreiking van de bouwvergunning 
3. Begindatum van de werken 
 

Frequentie Doorlopende enquête: maandelijkse statistiek 

11.1.16.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Alle in België begonnen nieuwbouw 

11.1.16.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Geen extrapolatie nodig 
Andere correcties? Geen 
 
 
11.1.17.  Vragenlijst voor de algemene aannemers van bouwwerken 
 

11.1.17.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Vragenlijst voor de algemene aannemers van bouwwerken 
Verband met andere Europese 
enquêtes 
 

Geen 

11.1.17.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen 1. Uitsplitsing van de omzet volgens het bouwtype 
(nieuwbouw, verbouwing, overheidssector) 

2.  Gemiddelde totale prijs of prijs per vierkante meter, 
gemiddelde oppervlakte en aantal voltooide gebouwen per 
type van gebouw, zowel ruwbouw als sleutelklare 
woningen 

3.  Bouwduur voor privé-woningen (in weken) 
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4.  Spreiding van de betalingen per maand 
5.  Bestemming van de privé-woningen: voor particulieren of 

voor doorverkoop 
Frequentie Om de 2 jaar 
Beschikbaarheid van de resultaten t+8 maanden 
Is de enquête verplicht? Nee 

Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

• De algemene aannemers antwoorden op vrijwillige basis, 
maar worden aangemoedigd door de feedback die ze op de 
resultaten van de voorgaande enquête ontvangen. 

• Voor iedere aannemer wordt hetzelfde formulier gebruikt. 
• Het papieren formulier wordt met de post verstuurd. 
• De aannemers kunnen benaderende of gemiddelde 

gegevens verstrekken met betrekking tot de bouwduur 
(weken), de spreiding van de betalingen (het per maand 
betaalde gedeelte van de totale factuur), de prijs (in 
duizenden EUR) en de oppervlakte (m²). 

• De prijzen worden enkel gebruikt als indexen (relatieve 
waarden) en de bouwduur en de spreiding van de 
betalingen als gemiddelden. Deze steekproefresultaten 
worden toegepast op de hele populatie. 

 

11.1.17.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Bouwbedrijven 
Steekproef/populatie De steekproef omvat de 104 aannemers die aangesloten zijn bij 

het Charter van de Bouwers van individuele woningen 
(de belangrijkste bouwbedrijven) 

Respons ongeveer 70  pct.  

11.1.17.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Geen 
Andere correcties  Sommige statistische correcties worden verricht in geval van 

overduidelijke incoherenties in de aangiften. Om de eventuele 
correcties uit te voeren, kan men zich baseren op de aangiften 
van de voorgaande jaren of op het resultaat van de contacten 
met de betrokken aannemers, of kan men abnormale extreme 
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gegevens buiten beschouwing laten. 
 
 
11.1.18.  Panel Study of Belgian Households 
 

11.1.18.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Panel Study of Belgian Households (PSBH) 
Uitgevoerd door de universiteiten van Antwerpen (UIA) en 
Luik (Ulg) 
Sociaal-economische panel-enquête betreffende de Belgische 
huishoudens 

Verband met andere Europese 
enquêtes  

Geen 

11.1.18.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen 1. Aanwezigheid van watervoorziening 
2. Aanwezigheid van toiletten binnenshuis 
3. Aanwezigheid van een badkamer 
4. Aanwezigheid van een centrale-verwarmingsinstallatie 
5. Bestaan van een garage 
6. Plattelandsgemeente of niet 
7. Arme stedelijke gemeente of niet 
8. Afzonderlijke viergevelwoning of niet 
9. Appartement of niet 
10. Aantal afzonderlijke slaapkamers 
11. Huur 
 

Frequentie Eén enquête in 1992 
Beschikbaarheid van de resultaten Resultaten 1992 beschikbaar 
Is de enquête verplicht? Nee 

Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

• De enquête was gericht tot 1055 huishoudens die 
willekeurig uit alle lagen van de bevolking werden 
gekozen. 

• Voor ieder huishouden wordt hetzelfde formulier gebruikt. 

11.1.18.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Dichotome variabelen voor de meeste variabelen, behalve wat 
het aantal slaapkamers betreft. 

Steekproef/populatie De enquête was gericht tot 1055 huishoudens die willekeurig 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

527.

uit alle lagen van de bevolking werden gekozen (volgens 
leeftijd, sociaal-economische klasse, geografische situatie). 

11.1.18.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Totaal aantal volledige gebouwen in elk stratum volgens de 
Algemene telling van de bevolking en de gebouwen (2001) 
door de ADSEI 

Andere correcties? Geen 
 
 
11.1.19.  Landbouwenquête 
 

11.1.19.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Land- en tuinbouwtelling op 15 mei 
Verband met andere Europese 
enquêtes 

 Enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
(Verordening 571/88) 

 Jaarlijkse enquêtes voor het ramen van de graanproductie 
(Verordening 837/90) 

 Jaarlijkse enquêtes voor het ramen van de productie van 
andere akkerbouwproducten dan granen 
(Verordening 959/93) 

 Enquêtes inzake de productie van varkens (Richtlijn 93/23) 
 Enquêtes inzake de productie van runderen 

(Richtlijn 93/24) 
 Enquêtes inzake de productie van schapen en geiten 

(Richtlijn 93/25) 
 

11.1.19.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen 1. Algemene inlichtingen over het bedrijf, de landbouwer en de 
arbeidskrachten. 

2.  Teelt: beteelde oppervlakte per type product. 
3.  Veestapel: samenstelling van de veestapel per diersoort, 

volgens leeftijd en bestemming (melkproductie, slachtvee of 
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fokdieren). 
4.  Materiaal en gebouwen. 

Frequentie Eenmaal per jaar (telling op 15 mei) 
Beschikbaarheid van de resultaten t+9 maanden 
Is de enquête verplicht? Ja 

Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

• De aangiften worden verzameld door tellers die worden 
aangewezen door de gemeentebesturen. 

• Voor ieder bedrijf wordt hetzelfde formulier gebruikt. 
• De landbouwers moeten exacte cijfers melden. De gebruikte 

eenheden zijn de are of de vierkante meter voor de teelten en 
het dier voor de veestapel. 

11.1.19.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Bedrijfshoofden in de landbouw (natuurlijke personen of 
rechtspersonen) 

Steekproef/populatie Geen steekproef – de enquête bestrijkt de hele populatie 
Respons 100 pct. 

 

11.1.19.4. Correctiemethodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende gegevens 
geraamd? 

Niet 

Variabelen voor de extrapolatie? Geen 
Andere correcties? Sommige statistische correcties worden verricht in geval van 

overduidelijke incoherenties in de aangiften. Om de eventuele 
correcties uit te voeren, kan men zich baseren op de aangiften 
van de voorgaande jaren. 

 
 
11.1.20.  Goederenvervoer via spoor 
 

11.1.20.1. Identificatie 
 

 

Naam van de bron Het goederenvervoer bij middel van spoorwagonladingen  
Organisatie die de gegevens verzamelt 
en doel van de inzameling 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
Deel van de interne boekhouding 
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11.1.20.2. Basiskenmerken bron 
 

 

Welke variabelen tracht men te meten? • het vertrekpunt en de bestemming (EU/niet-EU) 
• de hoeveelheid vervoerde goederen in ton 
• de gepresteerde tonkilometers  
• de tariefopbrengsten 

onderverdeeld per: 

• trafiek (binnenlands vervoer, invoer, uitvoer en doorvoer) 

• product (NVS-nomenclatuur op 3 cijfers) 
Frequentie 1x/jaar 
Meldende eenheden Alle transporten vervoerd door de NMBS 

11.1.20.3. Correcties 
 

 

Hoe worden ontbrekende gegevens 
toegerekend? 

Niet 

Welke correcties worden toegepast 
wegens definitieverschillen met de 
nationale rekeningen? 

Geen 

Overige correcties Geen 
 
 
11.1.21. Prodcom 
 

11.1.21.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Prodcom - Maandelijkse enquête over de industriële productie 
 

11.1.21.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen De voornaamste verzamelde variabelen van de productie zijn 
(voor elk product van de Prodcom-lijst): 

− de leveringen aan derden in volume en in waarde 
− het maakloonwerk dat de onderneming voor derden 

verricht in volume en in waarde 
− de totale productie in volume 
− de voor verkoop bestemde productie in volume 
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Tevens worden er gegevens verzameld over de 
werkgelegenheid, over de lonen en over aanvullende rubrieken 
inzake wedden en industriële diensten, handelsleveringen, 
leveringen van producten die voor rekening van de 
onderneming tegen maakloon worden vervaardigd door in het 
buitenland gevestigde ondernemingen en bestellingen. 

Frequentie 1x/maand 
Beschikbaarheid van de resultaten De afzonderlijke aangiften worden opgeslagen en 

geaggregeerd volgens de NACE van het repertorium. 
Is de enquête verplicht? Ja 
 
Voornaamste kenmerken van de 
enquête – methode 

De enquête vindt plaats op het niveau van de lokale eenheid. 
Indien verscheidene activiteiten worden uitgeoefend in een 
lokale eenheid, vult men één aangifte per activiteit in, dat wil 
zeggen per afdeling (2 cijfers) van de NACE-Rev.1.  

11.1.21.3. Steekproef en populatie 
 

 

Betrokken eenheden  Ondernemingen die goederen van de Prodcom-lijst produceren, 
met andere woorden de meeste ondernemingen die industriële 
producten vervaardigen. 

Steekproef/populatie De volgende bedrijven worden aan de enquête onderworpen: 
− industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers 

of een omzet van ten minste 2 479 000 EUR; 
− andere ondernemingen die een secundaire industriële 

activiteit uitoefenen en voor die activiteit minstens 
20 personen in dienst hebben of een omzet van ten 
minste 2 479 000 EUR realiseren. 

De selectie van de ondernemingen berust op het DBRIS-
register, waarin de RSZ-aangiften (voor de werkgelegenheid) 
en de BTW-gegevens (voor de omzet) van het voorgaande jaar 
zijn opgenomen. 

Respons De algemene dekkingsgraad van de enquête bedraagt 93 pct. 
Niettemin blijven sommige bedrijfstakken (die voornamelijk 
bestaan uit kleine ondernemingen) onder de drempel van 
90 pct. 

11.1.21.4. Correctiemethodes 
 

 

Variabelen voor de extrapolatie? De totale industriële productie wordt geraamd aan de hand van 
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de som van de volgens Prodcom bepaalde productie en de 
BTW-omzet van alle ondernemingen die een industriële 
activiteit uitoefenen en die onder de enquêtedrempels blijven. 
In het kader van de SUT-tabel wordt de uitsplitsing van de 
industriële productie naar bedrijfstak toegepast op de gehele 
populatie. 

Andere correcties? Geen 
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11.2.  INKOMENSBENADERING 

 
11.2.1.  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 

11.2.1.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: Driemaandelijkse DMFA (Déclaration multi-

fonctionnelle - Multifunctionele Aangifte) 
Verantwoordelijke organisatie: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
Doel van de verzameling: Heffen van de socialezekerheidsbijdragen (hoofddoel, 

maar wordt nu ook gebruikt door andere sociale-
zekerheidsinstellingen) 

 

11.2.1.2. Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is als instelling belast met het beheer van de sociale 
zekerheid voor de overgrote meerderheid van werknemers en ambtenaren werkzaam in België. 
Iedere werkgever – natuurlijke persoon, groepering van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een 
feitelijke vereniging) of rechtspersoon (vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk,…) – die 
voor het eerst of opnieuw één of meer werknemers in dienst neemt, moet de RSZ daarvan op de 
hoogte brengen, om de hoedanigheid van werkgever te verkrijgen. 
 
Vanaf het eerste kwartaal van 2003 werd de driemaandelijkse aangifte vervangen door een 
multifunctionele aangifte. Dit betekent dat deze aangifte niet beperkt blijft tot een louter correcte 
berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. De in de aangifte vermelde gegevens 
worden eveneens gebruikt door de instellingen die de uitkeringen van de sociale zekerheid dienen 
uit te betalen (ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie voor arbeiders). 
 
De gegevens van de RSZ zijn de belangrijkste brongegevens ter berekening van de inkomensoptiek 
in de Belgische nationale rekeningen. Deze gegevens zijn nagenoeg exhaustief en gedetailleerd. 
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Alle personen en ondernemingen die personeel tewerkstellen in het kader van een 
arbeidsovereenkomst zijn onderworpen aan het stelsel van de sociale zekerheid en dienen sociale 
zekerheidsbijdragen te betalen173. In deze zin zijn de RSZ-gegevens exhaustief.  
 
Deze exhaustiviteit is echter niet totaal omdat een beperkt aantal vormen van arbeid niet 
onderworpen zijn aan de RSZ. Om exhaustiviteit te kunnen verzekeren worden deze vormen van 
arbeid en de beloning die eruit volgt apart geschat, cf. 11.2.1.4.  
 
Gegevens betreffende de beloning van werknemers zijn beschikbaar op het niveau van de 
individuele onderneming. Teneinde de sociale zekerheidsbijdragen te kunnen berekenen, dienen 
bedrijven een elektronische aangifte (DMFA) in te vullen:  
 
Delen van de DMFA Beschrijving 
Identificatie van de 
werkgever 

 

Prestaties en lonen per 
werknemer 

In de Dmfa worden per werknemer de loon- en prestatiegegevens 
ingevuld waarmee de te betalen bijdragen en de eventuele 
verminderingen worden berekend. 
De hoedanigheid en de tewerkstelling zijn in dat verband 
belangrijke begrippen. De hoedanigheid van een werknemer hangt 
af van het werknemerstype (bv. arbeider, bediende, leerling-
arbeider, …) en de werkgeverscategorie. De tewerkstelling hangt af 
van de arbeidsomstandigheden van de werknemer (bv. voltijds, 
deeltijds). 

Bijdragen voor het geheel 
van de onderneming 

De volgende bijdragen worden aangegeven voor de onderneming als 
geheel en niet per werknemer: bijdrage op aanvullende pensioenen, 
bijdrage op winstparticipaties en bijdrage op het dubbel 
vakantiegeld van de bedienden. 

 
Een DMFA-voorbeeld is hierbij opgenomen als bijlage. 
 
Frequentie 4x/jaar (driemaandelijks) 
 

11.2.1.3. Welke variabelen tracht men te meten? 
 
De aan de DMFA ontleende gegevens worden voor de statistische behoeften van het INR verwerkt 
en verstrekt in specifieke driemaandelijkse bestanden. Hieronder vindt men een overzicht van de 
variabelen die overgenomen worden uit de RSZ-aangifte.  

                                                      
173 Onder deze definitie valt tevens de arbeid verricht door statutaire ambtenaren (uitgezonderd die van provinciale en 

plaatselijke besturen, cf. 11.2.2) alsook de arbeid verricht in omstandigheden gelijksoortig aan die van de 
arbeidsovereenkomst (zelfstandigen). 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

534.

 

SYMBOOL OMSCHRIJVING 
ANTRIM kwartaal waarop de aangiften betrekking hebben 
VERSION versie 
MATRIC RSZ-aansluitingsnummer 
CODNAC NACE-code 
CODIMP grootteklasse van de werkgever 
INSEMP gemeentecode van de werkgever (vestiging met het grootste aantal werknemers)
SECEMP sector volgens RSZ (1=particulier, 2=overheid) 
REDTOT totale RSZ-bijdrageverminderingen  
COTPAT totale werkgeversbijdragen (berekend door RSZ) 
COTTOT totale bijdragen (som van werkgevers- en werknemersbijdragen; middenblad 

aangifteformulier) 
COTSPE speciale bijdragen (codes 820, 830, 831, 832, 809, 810, 852, 853, 854, 855, 857, 

856, 858, 859, 860) 
COTAUT speciale bijdragen verminderd met de codes 820, 830, 831, 832, 856, 860 
MNTAEL bedrag extralegaal pensioen (berekend door de RSZ aan de hand van de sociale 

bijdrage van 8.86 pct. (zie COTAEL)) 
COTAEL bijdrage op het extralegale pensioen (code 851) 
COTONSS bijzondere sociale bijdrage ten laste van de werknemer (code 856) 
COTVEH bijdrage op het persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig (code 860) 
MNTVEH bedrag persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig (berekend door de RSZ aan 

de hand van de sociale bijdrage van 33 pct. (zie COTVEH) 
COTPPC bijdrage op het conventionele brugpensioen (code 879) 
COTFSE bijdragen voor het fonds voor bestaanszekerheid (codes 820, 830, 831, 832). 
COTVO-C jaarlijkse bijdrage voor het jaarlijkse vakantiegeld voor arbeiders in de 

bouwnijverheid (berekend door de RSZ) 
COTVO-NC jaarlijkse bijdrage voor het jaarlijkse vakantiegeld voor arbeiders niet in de 

bouwnijverheid (berekend door de RSZ) 
PECVAC dubbel vakantiegeld 
STUEFF aantal jobstudenten 
STUCOT werkgeversbijdrage op het loon van de studenten 
STUSAL loonsom studenten 
NB-ELEM aantal mogelijke combinaties binnen het variabele gedeelte (maximum 400) 
CLATRA klasse werknemer: 1=arbeiders; 2=bedienden; 3=ambtenaren; 4=leerlingen-

arbeiders; 5=leerlingen-bedienden 
SEXTRA geslacht werknemer: 1=man; 2=vrouw 
NOTION type werknemer: 1=grensarbeider; 2=andere 
JRSREM aantal normaal betaalde werkdagen 
JRSVAC aantal vakantiedagen 
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EFF-FT aantal voltijdse banen op de laatste dag van het kwartaal 
EFF-PT aantal deeltijdse banen op de laatste dag van het kwartaal 
EFFVTE voltijdsequivalenten 
EFFREL maximaal aantal banen in de loop van het trimester 
AANT-HB aantal tewerkgestelde personen in hoofdberoep 
SAL100 loon aan 100 pct. 
PREAVI opzegvergoedingen 
PRIMES premies 
SALFOR forfaitaire lonen 
SALATT wachtloon (transporteurs) 
COTPER sociale bijdragen ten laste van de werknemers 
CODRED code type vermindering sociale bijdrage 
NBRRED aantal werknemers voor wie de vermindering geldt 
MNTRED bedrag van de vermindering 

 
 

11.2.1.4. Correcties 
 
De diverse correcties die worden uitgevoerd op de basisgegevens dienen om de exhaustiviteit te 
waarborgen. Niet alle arbeid is immers onderworpen aan de RSZ. Het aantal uitzonderingen is 
echter klein en de tendens bestaat deze op latere datum alsnog te integreren in het raamwerk van de 
RSZ. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 

Arbeid niet onderworpen aan de RSZ Alternatieve bron 

• Niet-inwonend schoonmaakpersoneel • Gezinsbudgetenquête (cf. 11.3.1) en specifieke 
enquête (cf. 3.19) 

 
Bijlage: voorbeeld van DMFA-Aangifte (fichier annexe exemple Dmfa_F.pdf) 
 
 
11.2.2.  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten 
 

11.2.2.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: Driemaandelijkse RSZPPO-verklaring 
Verantwoordelijke organisatie: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale 

en Plaatselijke Overheidsdiensten 
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Doel van de inzameling: Heffen van de sociale zekerheidsbijdragen van de 
plaatselijke en provinciale ambtenaren 

 

11.2.2.2.  Basiskenmerken bron 
 
Meldende eenheden 
 
Als instelling van sociale zekerheid is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) belast met het beheer van de sociale zekerheid voor alle 
provinciale en plaatselijke besturen. Onder deze plaatselijke besturen vallen gemeentebesturen en 
gemeentelijke regies, OCMW’s, intercommunales en provinciale besturen. 
 
Frequentie 4x/jaar (driemaandelijks) 
 

11.2.2.3.  Welke variabelen tracht men te meten? 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle variabelen die worden overgenomen uit de 
RSZPPO-bestanden. Het aantal variabelen ligt, wegens de eenvoudigere loonberekening, lager dan 
het aantal uit de algemene RSZ-bestanden. 
 
NAAM OMSCHRIJVING 

PERICD Kwartaal (AAAAT) 
WGANCD Stamnummer van de werkgever 
VOLGNUMMER Geanonimiseerd werknemersnummer 
WCATCD Werknemerscategorie 

NACECD NACE-code van de activiteit van de werkgever 
BEZOCD Looncode 
LMAS EURO Lonen in € 
BIJDR EURO Persoonlijke bijdragen en werkgeversbijdragen in € 

 

11.2.2.4.  Correcties 
 
Gezien de exhaustiviteit van de RSZPPO-gegevens worden geen correcties toegepast. 
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11.3.  BESTEDINGSBENADERING 

Bij de berekeningen van de bestedingsoptiek wordt, naast onderstaande bronnen, tevens gebruik 
gemaakt van betalingsbalansgegevens, cf. 11.4.1. 
 
De variabelen uit de jaarrekening en de BTW-aangifte die gebruikt worden voor de berekening van 
de investeringen zijn vermeld bij de bronnen van de productieoptiek (cf. 11.1.3 en 11.1.7). 
 
 
11.3.1.  Gezinsbudgetenquête 
 

11.3.1.1. Identificatie 
 

 

Naam van de enquête Gezinsbudgetenquête 
Verband met andere Europese 
enquêtes 

Household Budget Surveys in the EU: Methodology and 
Recommendations for Harmonisation  (Eurostat) 

11.3.1.2. Basiskenmerken 
 

 

Voornaamste variabelen • gemiddelde uitgaven per gezin per jaar 
• informatie omtrent 800 verbruiksposten 

Frequentie Jaarlijkse enquête 
Beschikbaarheid van de resultaten In theorie: t+12 maanden 

In de praktijk: t+30 maanden voor het jaar 2003 
Is de enquête verplicht? Nee 

Belangrijkste kenmerken van de 
enquête – methode 

• Door de ADSEI gehouden enquête 
• Vóór 1999: gedurende 12 maanden noteerden de 

deelnemende gezinnen in de rubrieken van hun 
huishoudboekje alle periodieke inkomsten en uitgaven. 
Voor de lopende uitgaven noteerden ze: 
• enkel de uitgaven van meer dan 1000 BEF (25 EUR) 

gedurende 11 maanden (kwartaalboekje); 
• al hun uitgaven gedurende één maand (gedetailleerd 

boekje). 
• Vanaf de enquête van 1999 wordt de huishoudens 

gevraagd gedurende één maand al hun uitgaven en 
inkomsten te vermelden. Elke maand nemen andere 
huishoudens deel. 

• Onderzoekers van de ADSEI komen regelmatig op bezoek 
om uitleg te verschaffen en na te gaan of de boekjes naar 
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behoren worden bijgehouden. 
 

11.3.1.3. Steekproef en populatie 
 

 

Vermelde eenheden  Huishouden 
Steekproef/populatie • Ongeveer 3.700 huishoudens in de steekproefgrootte 

• Sinds de enquête van 1999 noteren ongeveer 300 
huishoudens elke maand hun inkomsten en uitgaven, wat 
het aantal in 2003 gevolgde huishoudens op 3.731 brengt. 

• Toevallige steekproef uit de zowat 35000 huishoudens van 
de Enquête naar de Arbeidskrachten. 

• Representatieve steekproef van de totale populatie in 
België (ongeveer 4 170 633 huishoudens in 2003).  

Respons 
 

Zeer wisselende kwaliteit naargelang van de rubrieken van de 
enquête en de bevolkingslagen 

11.3.1.4. Methodes 
 

 

Hoe worden de ontbrekende 
gegevens geraamd? 

Hergroepering van de bevolkingslagen en extrapolatie 

Variabelen voor de extrapolatie? Extrapolatie gebaseerd op de stratificatie van de steekproef.  
In aanmerking genomen criteria: 
• het gewest: Vlaanderen, Wallonië, Brussel; 
• het socio-professionele statuut: werknemers, zelfstandigen, 

inactieven; 
• de leeftijd 
• het aantal leden van het huishouden; 
• het aantal actieven in het huishouden.  

Andere correcties  Geen 
 
Bijlage: Enquêteboekje op papier 
 
 
11.3.2.  Buitenlandse handel 
 

11.3.2.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: Buitenlandse handel 
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Organisatie: Dienst Buitenlandse handel (Nationale Bank) 
Rechtvaardiging van de verzameling:  Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Europese Raad 

van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het 
goederenverkeer van de Gemeenschap en haar Lid-
Staten met derde landen. 

 Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Europese 
Raad van 7 november 1991 betreffende de statistieken 
van het goederenverkeer tussen Lid-Staten. 

 

11.3.2.2.  Beschrijving van de bron 
 
Gemeten variabelen: 
- Invoer van goederen:  

 om te worden verbruikt, met inbegrip van uitslag uit opslagplaats,  
 voor tijdelijke invoer vóór maakloonwerk of reparatie, 
 voor herinvoer na maakloonwerk of reparatie, 
 voor het in vrij verkeer brengen binnen de Europese Unie (in dit geval worden de goederen 

op het grondgebied van de EU ingevoerd na betaling van invoerrechten en met vrijstelling 
van BTW, en kunnen de goederen vrij circuleren binnen de EU. De BTW wordt betaald in 
de lidstaat waar de goederen worden verbruikt). 

 
- Uitvoer van goederen: 

 die België verlaten met een definitieve bestemming, inclusief het in vrij verkeer brengen 
voor verbruik, 

 voor tijdelijke uitvoer vóór maakloonwerk of reparatie, 
 voor heruitvoer na maakloonwerk of reparatie. 

 
Andere variabelen: 
 
- BTW-nummer:  op intracommunautair vlak worden enkel de ondernemingen opgenomen 

waarvan de waarde op jaarbasis van de binnenkomende goederen ten 
minste EUR 400 000 bedraagt en de ondernemingen waarvan de waarde 
op jaarbasis van de uitgaande goederen EUR 1 000 000 of meer beloopt; 
op extracommunautair vlak geven alle ondernemingen hun invoer en 
uitvoer aan via de douanedocumenten. 

 
- Statistisch stelsel:   

11  gewone extracommunautaire invoer of voor het in vrij verkeer brengen binnen 
de Europese Unie, 
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12 en 13 herinvoer na maakloonwerk of reparatie, 
15 en 16 tijdelijke invoer vóór maakloonwerk of reparatie, 
19  gewone intracommunautaire invoer, 
21 gewone extracommunautaire uitvoer, 
22 en 23 tijdelijke uitvoer vóór maakloonwerk of reparatie, 
25 en 26 heruitvoer na maakloonwerk of reparatie, 
29  gewone intracommunautaire uitvoer of na het in vrij verkeer brengen. 

 
- Aard van de transactie: 

1. aankoop of verkoop, 
2. terugzending van goederen, 
3. gratis leveringen, 
4. invoer of uitvoer vóór maakloonwerk of reparatie, 
5. invoer of uitvoer na maakloonwerk of reparatie, 
7. transacties in het kader van een gecoördineerd defensieproject of een ander 

intergouvernementeel programma, 
8. transactie in het kader van een algemeen contract voor bouwwerken of civiele 

bouwwerken, 
6. andere transacties. 

 
- Productcode NC8:  Gecombineerde goederennomenclatuur van de Europese Unie. 

 
Frequentie: De statistieken van de buitenlandse handel worden opgesteld op 

maandbasis; enkel de jaarcijfers worden door de nationale rekeningen 
gebruikt. 
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11.4.  OVERGANG VAN BBP NAAR BNI 

 
11.4.1.  Betalingsbalans 
 

11.4.1.1.  Identificatie 
 
Naam van de bron: Betalingsbalans 
Organisatie: Dienst Betalingsbalans (Nationale Bank) 
Rechtvaardiging van de verzameling:  Verordening nr. 2533/98 van de Raad van de 

Europese Unie van 23/11/1998. Richtsnoer van de 
ECB van 16/07/2004. Door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van België aangepast 
wetsontwerp van 09/03/2006. 

 

11.4.1.2.  Beschrijving van de bron 
 
Gemeten variabelen: 
Transacties van goederen en diensten, lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten naar of van 
het buitenland (vermogensoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene) gerangschikt 
volgens rubriek van de betalingsbalans. Deze rubrieken stemmen overeen met de standard 
components van het IMF; in sommige gevallen zijn ze gedetailleerder dan de standard components. 
 
De volgende transacties zijn in de betalingsbalans opgenomen: 
 
Afdeling 1: Lopende rekening 
 
Invoer en uitvoer van goederen: 
Algemene goederen: goederen die worden ingevoerd of uitgevoerd tegen betaling. 
Maakloonwerk: invoer of uitvoer van goederen die een maakloonwerk hebben ondergaan, waarbij 
de goederen die in het maakloonproces terechtkomen eigendom blijven van de eindontvanger; 
enkel de kosten van het maakloonwerk worden in de betalingsbalans geboekt.  
Reparatie van goederen 
Boordproviand: aan- of verkoop van brandstof of boordproviand voor schepen en vliegtuigen. 
Niet-monetair goud 
 
De invoer en de uitvoer van goederen zijn ontleend aan de statistieken van de buitenlandse handel, 
waaraan enkele correcties (boordproviand, niet-monetair goud) worden aangebracht. 
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Invoer en uitvoer van diensten: 
 
10  zeevervoer van personen en goederen 
11  luchtvervoer van personen en goederen 
12  ander vervoer van personen en goederen 
13  financiële diensten: commissie, makelaarsloon en kosten voor financiële bemiddeling. 
14  telecommunicatie-, briefwisselings- en postdiensten 
15 bouwwerken, civiele bouwwerken of onderhoudswerkzaamheden voor onroerende goederen 
16  informatica- of informatiediensten 
17  handelsgebonden diensten: commissies of makelaarsloon op goederen- of dienstentransacties, 

behalve op de termijnmarkten van goederen gerangschikt in 13 financiële diensten 
18  verzekeringen en herverzekeringen: ten belope van de door de verzekeringsmaatschappijen 

verleende dienst 
19  diverse diensten: onderzoek; juridische bijstand; beheer; fiscaliteit; beheerskosten van 

moederbedrijven, dochterondernemingen of filialen; architectuur; engineering; reclame; 
marktonderzoek; afvalverwerking enz. 

20  reis- en verblijfkosten 
22  royalties en licenties 
23  culturele en recreatieve diensten 
24  internationale instellingen en niet elders opgenomen overheidsdiensten 
27  verhuur van onroerende goederen en operationele leasing 

 
Deze diensten worden via specifieke enquêtes aan de dienst betalingsbalans gemeld door de 
ingezeten ondernemingen en financiële instellingen met activiteiten in het buitenland, die bij de 
grote economische kringen zijn ingedeeld volgens hun bedrijfstak. 
 
Rekening van primaire inkomsten en lopende overdrachten: 
21  bezoldiging van arbeid 
30  financiële inkomsten of andere eigendomsbewijzen van de particuliere sector: coupons van 

aandelen en van obligaties, interesten, huurgelden 
33  financiële inkomsten van de Belgische openbare besturen: interesten van leningen of van 

obligaties en andere financiële transacties 
38  eenzijdige lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten van de openbare besturen: wettelijke 

pensioenen en andere uitkeringen inzake sociale zekerheid, heffingen en restituties 
(landbouwbeleid van de Europese Unie), subsidies en giften, belastingen, financiering van 
investeringen betaald door internationale instellingen via de Belgische overheid 

39  lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten van de bedrijven en particulieren: 
gerepatrieerde besparingen op de arbeidsinkomsten, financiering van investeringen, 
overdrachten van migranten, verwerving of cessie van patenten of licenties, BTW en 
accijnzen.  
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Afdeling 2: Financiële rekening 
Deze transacties, alsook die van de volgende afdelingen, worden aan de dienst Betalingsbalans 
gemeld door de in België gevestigde financiële instellingen of door de ingezetenen zelf wanneer de 
transacties worden uitgevoerd via rekeningen in het buitenland. 
 
42  transacties op effecten van in de Europese Economische en Monetaire Unie gevestigde 

emittenten, buiten België 
43  directe investeringen van ingezetenen van de particuliere sector in het buitenland: investering 

van meer dan 10 pct. van het kapitaal door een ingezeten belegger in een in het buitenland 
gelegen onderneming 

44 transacties op effecten van emittenten buiten de Europese Economische en Monetaire Unie 
47  transacties op effecten van emittenten buiten België, incasso door niet-ingezetenen 
48  directe investeringen van niet-ingezetenen in België: investering van meer dan 10 pct. van het 

kapitaal door niet-ingezetenen in een in België gelegen onderneming. 
49 transacties op effecten van de Belgische particuliere sector 
53  transacties van niet-ingezetenen op schuldbewijzen uitgegeven door de Belgische openbare 

besturen 
57  andere financiële transacties van de Belgische openbare besturen 
58  deelnemingen: afrekening door Belgische openbare besturen van het bedrag van hun 

deelnemingen in het kapitaal van in het buitenland gevestigde vennootschappen of van 
internationale instellingen, en de vereffening van die deelnemingen. 

 
Afdeling 3: Transacties in bankbiljetten 
 
Afdeling 4: Bewegingen van of naar een rekening in het buitenland: 
De saldi van deze bewegingen moeten nul zijn; indien dit niet het geval is, worden die saldi 
geboekt op de financiële accumulatierekening: overige deposito’s. 
 
Afdeling 6: Wisseltransacties en transfers tussen rekeningen van ingezetenen aangehouden 
bij niet-ingezetenen 
 
Afdeling 7: Saldi en totalen vermeld op de aan het instituut meegedeelde staten:   
 
Frequentie: De statistieken van de betalingsbalans worden opgesteld op maand- en 

kwartaalbasis; enkel de jaarcijfers worden door de nationale 
rekeningen gebruikt. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
ALESH Amortisatiefonds voor leningen voor sociale huisvesting 
BBP Bruto binnenlands product 
BDFI Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten 
BEF Belgische franken 
BNI Bruto nationaal inkomen 
BTW Belasting op toegevoegde waarde 
BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
C.I.F. Cost insurance freight 
CBFA Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen  
CDV Controledienst voor de Verzekeringen 
CLE Centrum voor Landbouweconomie 
COFOG Classification des fonctions des administrations 
COICOP Classification des fonctions de consommation des ménages 
CSPM Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins 
CSSR Central Server for Statistical Reporting 
CV Commanditaire Vennootschap 
ECB Europese Centrale Bank 
EMU Economische en Monetaire Unie 
EU Europese Unie 
EUR Euro 
F.O.B. Free on board 
IGDFI Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs 

= FISIM (Engels) 
= SIFIM (français) 

FOD Federale Overheidsdienst 
HORECA Hotels, restaurants, cafes 
HWI Herdisonterings- en Waarborginstituut 
ICB Instellingen voor collectieve belegging 
IGDFI Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs 
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 
IZW Instelling zonder winstoogmerk (ESR 1995-concept) 
KB Koninklijk Besluit 
KMO Kleine en middelgrote ondernemingen  
NBB Nationale Bank van België 
NV Naamloze Vennootschap 
NVS Nomenclatuur der Vervoersstatistieken  
OCMW Openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RSZPPO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
SNA93 System of National Accounts (UN, 1993) 
SUT  Tabel van aanbod en gebruik (Supply and Use Table) 
UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening 
VG Vlaams Gewest 
VZW Vereniging zonder Winstoogmerk (juridisch concept) 
 



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

545.

 
Interne codes 
P.11/V Omzet (= P.11/V1+P.11/V2) 
P.11/V1 Gedeelte van de omzet m.b.t. de jaarrekening, code 70 
P.11/V2 Gedeelte van de omzet m.b.t. de jaarrekening, codes (74-740) 
P.11/P.52S Voorraadwijzigingen afgewerkte producten en onderhanden werk (component van P.1) 
P.12 Productie voor eigen finaal gebruik 
P.2/A Aankopen voor intermediair verbruik (= P.2/A1+P.2/A2) 
P.2/A1 Gedeelte aankopen voor intermediair verbruik m.b.t. jaarrekeningcodes 600/8+61 
P.2/A2 Gedeelte aankopen voor intermediair verbruik m.b.t. jaarrekeningcodes 641/8 
P.2/P.52U Voorraadwijziging grondstoffen en halffabrikaten (component van P.2) 
P.33 Consumptieve bestedingen door ingezeten huishoudens in de rest van de wereld 
P.34 Consumptieve bestedingen door niet-ingezeten huishoudens in het economische gebied van 

België 
P.3_S.14 Consumptieve bestedingen door huishoudens 
P.3_S.15 Consumptieve bestedingen door IZW's  
P.31_S.13 Individuele consumptieve bestedingen door de overheid 
P.32_S.13 Collectieve consumptieve bestedingen door de overheid 
P.52C Voorraadwijziging handelsgoederen 
P.52U Voorraadwijziging grondstoffen en halffabrikaten 
P.52S Voorraadwijzigingen afgewerkte producten en onderhanden werk 
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547.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

                     
PRODUCTIO

N 
APPROACH A17 TOTAL                

                     
Output of 

goods and 
services (at 
basic prices)     8060 644906 19724 5138 0 22221 121021 0 821071 -11949

-
2693

61 0 24201 1 563964 
Intermediate 

consumption 
(at purchasers' 

prices )     4975 455444 5329 157 0 2339 106209 0 574452 -10235

-
2589

08 0 12913 56 318277 
Gross value 

added (at 
basic prices)     3086 189393 14395 4981 0 19882 14882 0 246619 -1714

-
1045

2 0 11288 -55 245686 
                     

  A 

Agriculture, 
hunting and 
forestry                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     449 0 0 0 0 0 6357 0 6805 0 -9 0 28 0 6824 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     154 0 0 0 0 0 3862 0 4016 0 110 0 12 0 4138 

Gross value 
added (at 

basic prices)     295 0 0 0 0 0 2495 0 2790 0 -120 0 16 0 2685 
                     
  B Fishing                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     94 52 0 0 0 0 0 0 146 0 -1 0 0 0 145 

Intermediate     43 33 0 0 0 0 0 0 76 0 1 0 0 0 77 
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Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

consumption 
(at purchasers' 

prices ) 
Gross value 

added (at 
basic prices)     51 19 0 0 0 0 0 0 69 0 -1 0 0 0 68 

                     

  C 
Mining and 
quarrying                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 685 0 0 0 0 76 0 760 0 -37 0 0 0 723 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 381 0 0 0 0 54 0 435 0 -26 0 -1 0 408 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 320 0 0 0 0 5 0 325 0 -11 0 1 0 316 
                     
  D Manufacture                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     1739 171894 0 0 0 0 10874 0 184507 212

-
1482

8 0 815 0 170706 
Intermediate 

consumption 
(at purchasers' 

prices )     1341 121613 0 0 0 0 15898 0 138852 345

-
1139

7 0 156 0 127956 
Gross value 

added (at 
basic prices)     398 50281 0 0 0 0 -5024 0 45655 -132 -3431 0 659 0 42750 

                     
  E Electricity                

Output of 
goods and 

services (at     0 26763 0 0 0 0 17 0 26780 -909

-
1603

1 0 0 0 9841 
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Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

basic prices) 
Intermediate 

consumption 
(at purchasers' 

prices )     0 19729 0 0 0 0 933 0 20661 -765

-
1585

4 0 -24 0 4018 
Gross value 

added (at 
basic prices)     0 6037 0 0 0 0 82 0 6119 -143 -177 0 24 0 5823 

                     
  F Construction                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 21448 0 0 0 0 9112 0 30560 0 -882 0 8002 0 37680 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 18109 0 0 0 0 2981 0 21091 0 -583 0 5234 0 25742 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 8986 0 0 0 0 483 0 9469 0 -299 0 2768 0 11938 
                     

  G 

Wholesale 
and retail 
trade, repair 
of vehicles 
and personal 
and HH 
goods                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     2790 245190 0 0 0 0 42485 0 290464 -4332

-
2280

87 0 9267 0 67312 
Intermediate 

consumption 
(at purchasers' 

prices )     2297 202843 0 0 0 0 52888 0 258029 -3491

-
2253

81 0 6621 0 35778 

Gross value     492 29361 0 0 0 0 2583 0 32436 -841 -2706 0 2646 0 31535 
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550.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

added (at 
basic prices) 

                     

  H 
Hotels and 
restaurants                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 6154 0 0 0 0 2682 0 8836 0 -189 0 1819 0 10466 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 3157 0 0 0 0 2513 0 5670 0 -63 0 765 0 6373 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 2859 0 0 0 0 307 0 3166 0 -126 0 1053 0 4093 
                     

  I 

Transport, 
storage and 
communicati
on                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     571 42439 0 0 0 1987 8808 0 53805 -287 -3824 0 388 0 50082 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     330 26509 0 0 0 0 6522 0 33361 -140 -3147 0 -1 0 30073 

Gross value 
added (at 

basic prices)     241 17549 0 0 0 1987 667 0 20444 -147 -677 0 389 0 20009 
                     

  J 

Financial 
intermediatio
n                

Output of 
goods and 

services (at     1821 16726 0 0 0 0 9740 0 28287 0 -159 0 0 0 28128 
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551.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

basic prices) 
Intermediate 

consumption 
(at purchasers' 

prices )     520 12045 0 0 0 0 1548 0 14113 0 -293 0 0 0 13820 
Gross value 

added (at 
basic prices)     1301 4681 0 0 0 0 8192 0 14174 0 135 0 0 0 14309 

                     

  K 

Real estate, 
renting and 
business 
activity                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     598 58115 112 5138 0 17543 24158 0 105663 -6633 -4318 0 2456 0 97169 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     289 32400 38 157 0 2339 15483 0 50706 -6193 -1423 0 7 0 43097 

Gross value 
added (at 

basic prices)     309 31019 74 4981 0 15204 3371 0 54957 -439 -2895 0 2449 0 54072 
                     

  _ K 

____Services 
of owner-
occupied 
dwellings 
(104)                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 0 0 0 0 17543 0 0 17543 0 0 0 0 0 17543 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 0 0 0 0 2339 0 0 2339 0 1918 0 0 0 4257 
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552.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 0 0 0 0 15204 0 0 15204 0 -1918 0 0 0 13285 
                     

  L 

Public 
administratio
n and 
defence; 
compulsory 
social 
security                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 14819 8306 0 0 1562 0 0 24687 0 0 0 0 0 24687 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 4511 1949 0 0 0 0 0 6460 0 0 0 0 0 6460 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 10307 6357 0 0 1562 0 0 18226 0 0 0 0 0 18226 
                     
  M Education                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 16302 1085 0 0 1056 190 0 18632 0 1 0 6 2 18642 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 1922 203 0 0 0 114 0 2239 0 2 0 0 2 2243 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 14425 881 0 0 1056 31 0 16393 0 -1 0 6 0 16399 

                     

  N 
Health and 
social work                
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553.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 17143 7149 0 0 0 2828 0 27119 0 -353 0 961 8 27736 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 7464 1769 0 0 0 1581 0 10815 0 -65 0 6 46 10802 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 10570 5380 0 0 0 355 0 16305 0 -288 0 955 -38 16934 

                     

  O 

Other 
community, 
social and 
personal 
service 
activities                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 7176 3073 0 0 74 2783 0 13107 0 -642 0 460 -10 12915 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 4727 1370 0 0 0 1831 0 7928 11 -788 0 137 7 7294 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 2978 1703 0 0 74 424 0 5179 -11 147 0 323 -18 5621 
                     

  P 

Private 
households 
with 
employed 
persons                

Output of 
goods and 

services (at 
basic prices)     0 0 0 0 0 0 911 0 911 0 -2 0 0 0 909 
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554.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

Intermediate 
consumption 

(at purchasers' 
prices )     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gross value 
added (at 

basic prices)     0 0 0 0 0 0 911 0 911 0 -2 0 0 0 909 
                     
                     
(global) IGDFI                    
                     
Taxes on 
products      31722       31722  -277    31446 
          Value 
added type 
taxes      18704       18704  27    18730 
          Taxes 
and duties on 
imports, 
except VAT      2267       2267  -268    1999 
          Other 
taxes on 
products      10752       10752  -36    10716 
Subsidies on 
products      2337 137      2474      2474 
                     
Residual item                    
Gross 
domestic 
product                   274658 

                     
EXPENDITUR

E 
APPROACH                    

                     
Total final                    



 

Inventaris_ESR1995_NL_def.doc 

555.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

consumption 
expenditure 
            
Household 
final 
consumption 
expenditure 

COICOP (1-
dig) Total    5502 0 73449 12318 17543 32550  141361  2854   114 144329 

  

01 - Food and 
non-alcoholic 
beverages    0  19403 0 0 0  19403     27 19430 

  

02 - Alcoholic 
beverages, 
tobacco and 
narcotics    0  0 5590 0 0  5590     0 5590 

  
03 - Clothing 
and footwear    0  7625 0 0 0  7625     12 7637 

  

04 - Housing, 
water, 
electricity, 
gas and other 
fuels    447  8807 0 17543 5766  32562     12 32574 

  

05 - 
Furnishings, 
household 
equipment 
and routine 
household 
maintenance    0  6748 0 0 909  7657     10 7667 

  06 - Health    2281  0 3849 0 0  6130     0 6130 
  07 - Transport    206  2754 0 0 17072  20031     10 20041 

  

08 - 
Communicati
on    0  3179 0 0 0  3179     5 3184 

  

09 - 
Recreation 
and culture    814  12277 0 0 0  13091     19 13110 

  
10 - 
Education    468  315 0 0 0  782     0 783 

  11 -    0  7579 0 0 0  7579     12 7590 
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556.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

Restaurants 
and hotels 

  

12 - 
Miscellaneou
s goods and 
services    1287  4764 2879 0 8803  17733     7 17740 

                     
          NPISH 
final 
consumption 
expenditure       2560      2560      2560 
          General 
government 
final 
consumption 
expenditure      52591 10290   4679   67560  -4397    63163 
                     
Gross fixed 
capital 
formation Pi6 Total 2730 33149 251 0 0 0 13659 0 49790 -939 2306 0 0 500 51656 

  1 

Products of 
agriculture, 
forestry, 
fishery and 
aquaculture               106 

  2 

Metal 
products and 
machinery 
equipment               18366 

  3 
Transport 
equipment               5481 

  4 
Construction 
of housing               12828 

  5 
Other 
constructions               10384 

  6 
Other 
products               4492 
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557.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

Changes in 
inventories     -100 762 0 0 0 0 0 0 662 0 35 0 0 114 810 
Acquisitions 
less 
disposals of 
valuables     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exports of 
goods and 
services                   222475 
          goods     137074 41569       178643   1118 1537  181297 
          services       38141      38123  -18 3055   41177 
Imports of 
goods and 
services                   210335 
          goods     124245 43406       167650   2436 1539  171625 
          services       35828      35771  -57 2939   38710 

                     
Residual item                    
Gross 
domestic 
product                   274658 

                     
INCOME 

APPROACH                    
                     

Compensatio
n of 
employees     627 138961     969  140557 -98   2138  142597 
    Non-
Financial 
Corporations     490 93253     60  93803 -98   1972  95676 
    Financial 
Corporations      8257       8257    27  8284 
    General 
Government      33765       33765      33765 
    Households     22 1918     909  2848    139  2988 
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558.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

    NPISH     115 1769       1884      1884 
                     
(2) Gross 
operating 
surplus                  75235 75235 
    Non-
Financial 
Corporations                  52258 52258 
    Financial 
Corporations                  5367 5367 
    General 
Government                  4704 4704 
    Households                  12808 12808 
    NPISH                  100  
                     
(2) Mixed 
income                  24760 24760 
Taxes on 
production 
and imports      35843 1074      36918  -164    36754 
Subsidies      4230 459      4689      4689 
                     
Residual item                    
Gross 
domestic 
product                   274658 

                     
Gross 

National 
Income                    

                     
Compensatio
n of 
employees 
received from 
the rest of the      2436     2388  4824      4824 
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559.

Basis for NA figures Adjustments 

Extrapolation and Models Compilation 
of GNI  Level of details Surveys 

& 
censuse

s 

Administ
rative 

records 

Combin
ed 

data 
Benchma

rk 
extrapolat

ions 

CFM 
and 

ratios 

CFC 
(PIM) & 
imputed 

dw. 

Other 
E&M 

Othe
r Total 

Data 
validatio

n 

Conc
eptua

l 

(1) 
Cut-
off 

(1) 
Explicit  

exhaustiv
eness 

Balanci
ng 

Final 
estimate 

world 
Compensatio
n of 
employees 
paid to the 
rest of the 
world           1314  1314      1314 
Property 
income 
received from 
the rest of the 
world     5024 0 0 0 0 0 24316 0 29340 0 0 0 0 0 29340 
Property 
income paid 
to the rest of 
the world     0 8270 0 0 0 0 19796 0 28066 0 0 0 0 0 28066 
Taxes on 
production 
and imports      1861       1861      1861 

Subsidies      866       866      866 
 Gross 
national 
income                   278446 

                        
(1) Cut-off and explicit exhaustiveness adjustments - Further detailing of these adjustments 
could be introduced from the “Tabular Approach”                  
(2) Gross operating surplus - Member States that have detailed source data (independent) income measures, such as Ireland, Frankrijk, and the 
UK, the level of details of the gross operating surplus must be increased to include a breakdown by sectors             

 
 


