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Het departement Algemene statistiek (DQ) in de NBB
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https://www.demorgen.be/nieuws/brussel-zakt-een-
plaats-en-is-op-drie-na-rijkste-regio-van-
europa~b9594ab6/

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/belgische-economie-boekt-
laagste-groei-in-vier-jaar/10092580.html

De Tijd,  12 april 2019

De Tijd,  21 november 2019https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/22/nationale-bank-staatsschuld/

https://www.demorgen.be/nieuws/brussel-zakt-een-plaats-en-is-op-drie-na-rijkste-regio-van-europa~b9594ab6/
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/belgische-economie-boekt-laagste-groei-in-vier-jaar/10092580.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/22/nationale-bank-staatsschuld/


(Niet-) financiële rekeningen: wat houdt dat in?

◆Boekhoudkundig kader dat een globaal, gedetailleerd en becijferd
overzicht van de economie geeft
◇Weergave van de economische processen
◇Coherent geheel
◇Evaluatie van macro-economische aggregaten

◆Internationaal vergelijkbaar
◆Niet-financiële rekeningen: weergave van de economische activiteit
◆Financiële rekeningen: geheel van vorderingen, schulden, rechten en
verplichtingen in de economie
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Samenhang financiële en niet-financiële rekeningen
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Saldo niet-financiële
rekeningen

Saldo financiële
rekeningen=

Niet-financiële transactie 1

Niet-financiële transactie 2
…

Financiële transactie 1

Financiële transactie 2
…

Financiële
transactie 3

Financiële
transactie 4

Financiële
transactie 5

Financiële
transactie 6

…



Controle-instanties: Eurostat en ECB

◆Bureau van de statistiek van de Europese Unie en Europese Centrale Bank
◆Controle van de toepassing van de relevante reglementeringen

1. Geharmoniseerde methodologie op Europees niveau (internationale
vergelijkbaarheid)

2. Europese verplichtingen
Welke statistieken moeten worden verzonden
Wanneer moet het worden verzonden

◆ Controle van de tijdige transmissie en van de inhoud
◆ Audits
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(Niet-) financiële rekeningen: waartoe dienen ze?
◆Algemene economische analyse

◆Officiële referentiecijfers in verschillende domeinen:
op Europees vlak:
◇Maastrichtnormen, Groei- en Stabiliteitspact
◇bijdrage van een land aan het budget van de Europese Unie
◇Macroeconomic Imbalance Procedure

op Belgisch vlak:
◇financiering van de gemeenschappen en gewesten
◇naleving van de loonnorm door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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De niet-financiële rekeningen:
veel meer dan het bbp
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Niet-financiële rekeningen: het BBP als sleutelvariabele
◆De totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en

diensten gedurende een bepaalde periode (een jaar of een trimester)
►BBP (in waarde): meerdere macro-economische maatstaven uitgedrukt

in % BBP
◆BBP (naar volume): maatstaf van de economische activiteit

economische groei: bbp-groei
o t.o.v. het voorgaande jaar
o t.o.v. het voorgaande kwartaal (! kalendereffecten en seizoensinvloeden)

economische vertraging: vertraging van het (trimestrieel) groeitempo van het bbp

recessie: twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei

economisch herstel: een groeiversnelling (bv. ingevolge discretionaire maatregelen)
12
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Het BBP en de 3 invalshoeken
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Productieoptiek
wat is de waarde van de goederen en
diensten die door het productieproces
wordt gecreëerd in termen van
« toegevoegde » waarde?
wie (welke bedrijfstak) creëert die
goederen en diensten?
bbp = S bruto toegevoegde waarde
+ saldo van de productgebonden
belastingen en subsidies

Bestedingsoptiek
geeft de invulling van de vraagzijde
bbp = consumptie + investeringen + netto uitvoer + Δvoorraden

hoe worden diegenen die
meehelpen aan het productie-
proces vergoed?
bbp = beloning van
werknemers
+ bruto exploitatieoverschot
/ gemengd inkomen
+ saldo van belastingen en
subsidies op productie en
invoerBBP

Bestedings-
optiek

Productie-
optiek

Inkomens-
optiek

Inkomensoptiek



De jaarrekening als bron voor de nationale rekeningen

◆Gebruik van het geheel van de jaarrekening in verschillende dossiers
◇Resultatenrekening: voornamelijk productie-optiek
◇Balans: voorraden  (bestedingsoptiek)
◇Toelichting: investeringen (bestedingsoptiek)
◇Sociale balans: lonen en tewerkstelling (inkomensoptiek)
◇Jaarverslag: als controle instrument

In de praktijk
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Voordelen Nadelen
Wettelijk opgelegd Laattijdige beschikbaarheid
Ingebouwde controles Niet alle informatie beschikbaar

(in verkorte en micro modellen)
Geauditeerd (volledige modellen) Probleem boekjaar-kalenderjaar
Centralisatie Niet gebonden aan (Belgisch) territorium
Standardisatie In oorsprong niet voor statistische

doeleinden
Stabiliteit

Jaarrekening
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Hoge dekkingsgraad, maar andere bronnen nodig



Het BBP volgens productie-optiek: stap 1

◆Jaarrekening volgens volledig model
De jaarrekening als bron voor de nationale rekeningen
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Rubriek Rubriek
70 600/8
+71 +609
+72 +61
(+73) +641/8
+74 +695
-740 +8002
Omzet Intermediair verbruik
Toegevoegde waarde
= omzet-intermediair verbruik



Jaarrekening vennootschap: volledig model (versie 2017)
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Het BBP volgens productie-optiek: stap 1

◆Gebruik van verkorte en micro modellen van de jaarrekening
◇Voordeel: toegevoegde waarde (TW) aanwezig:

- Vennootschappen: rubrieken TW = 9900-76A
- Verenigingen en stichtingen: rubrieken TW = 9900

◆Ondernemingen zonder jaarrekening
◆Aanvulling via andere bronnen
◇Structuurenquête bij ondernemingen (STATBEL)
◇Huishoudbudgetonderzoek (STATBEL)
◇RSZ-gegevens
◇BTW-gegevens
◇Gegevens van de personenbelasting (FOD Financiën)
◇Gedetailleerde gegevens afkomstig van overheidsinstellingen
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Andere bronnen nodig



Het BBP volgens productie-optiek: stap 2
◆47 overgangscorrecties: naar ESR-2010 consistente reeksen
◇Meer informatie: Gross National Income Methodological inventory ESA 2010
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Rubrieken Stap 1 Corr(d) Corr(g) Stap 2 ESR-2010 consistente statistieken
70 x P11/V1 Omzet
71 P11/P52s Voorraadwijzigingen goederen in bewerking, …
72 y P12 Output voor eigen finaal gebruik
73 P11/V3 Lidgeld, schenkingen en legaten
74-740 P11/V2 Overige omzet excl. subsidies
C_A x y P1 Output
600/8+61 x z P2/A1 Aankopen goederen en diensten
609 P2/P52u Voorraadwijzigingen
641/8 P2/A2 Overige kosten
C_B x z P2 Intermediair verbruik
C_C 0 y-z B1g Toegevoegde waarde

47 overgangscorrecties



Het BBP volgens productie-optiek: stap 3

+ Productgebonden belastingen
- Productgebonden subsidies
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Sectoren en bedrijfstakken: indeling

◆5 institutionele sectoren die gekarakteriseerd zijn door een gelijkaardig economisch
gedrag
◇Niet-financiële vennootschappen (S.11)
◇Financiële instellingen (S.12)
◇Overheid (S.13) Totale economie S.1
◇Huishoudens, inclusief zelfstandigen (S.14)
◇IZW’s ten behoeve van huishoudens (S.15)
◇Buitenland (S.2)

◆Bedrijfstakken (nace classificatie): ramingsniveau > 100 T-2 jaar
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Voorbeeld: NV Bekaert SA (S.11, nace 24) (in euro)
KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017

22



Voorbeeld: NV Bekaert SA: Toegevoegde waarde
KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017

23

Rubriek 8002 niet opgenomen in de PDF omdat deze toelichting niet werd ingevuld

Rubriek (in euro) Rubriek (in euro)
70 409.874.169 600/8 259.891.591
+71 -1.309.013 +609 -3.934.571
+72 56.913.457 +61 181.768.562

+641/8 2.257.399
+74 224.112.055 +695 0
-740 -9.270.711 +8002 0
Omzet 680.319.957 Intermediair

verbruik
439.982.981

Toegevoegde waarde= omzet-intermediair verbruik 240.336.976



Voorbeeld: NV Bekaert SA: Overgangstabel (OT) (Miljoen €)
Overgangstabel 2017 S.11 Bedrijfstak 24 “Vervaardigen van metalen in primaire vorm”
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Rubrieken Stap 1 Overgangs-
correcties

Stap 2 Rubrieken
ESR 2010

ESR-2010 consistente statistieken

70 20 572 -255 20 317 P11/V1 Omzet
71 -195 -13 -208 P11/P52s Voorraadwijzigingen goederen in bewerking, …
72 142 -6 136 P12 Output voor eigen finaal gebruik
73 0 0 0 P11/V3 Lidgeld, schenkingen en legaten
74-740 637 -18 619 P11/V2 Overige omzet excl. subsidies
C_A 21 156 -292 20 864 P1 Output
600/8+61 18 265 -60 18 205 P2/A1 Aankopen goederen en diensten
609 -485 5 -480 P2/P52u Voorraadwijzigingen
641/8 37 -1 36 P2/A2 Overige kosten
C_B 17 817 -56 17 761 P2 Intermediair verbruik
C_C 3 339 -236 3 103 B1g Toegevoegde waarde



Belang van de jaarrekeningen in de toegevoegde
waarde (TW) – cfr. stap 1

25

Sector % dekking TW door
jaarrekeningen

Case study: S.11, nace 24 (incl. NV Bekaert SA) 99,9%

Financiële instellingen (S.12) 48%

Huishoudens (S.14) 0%

Belgische economie (S.1) 61,7%

Niet-Financiële vennootschappen (S.11) 95%

Overheid (S.13) 1%

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

76%
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De financiële rekeningen. Wat?
◆Registreren van alle vorderingen en schulden tussen de verschillende sectoren van

de Belgische economie en het buitenland
◆Weergave van hoe de sectoren hun financieringstekorten of financiële overschotten

verwerken
◆Met verschillende financiële instrumenten:
◇Deposito’s
◇Schuldbewijzen
◇Kredieten
◇Aandelen en participaties in beleggingsfondsen
◇Verzekeringstechnische voorzieningen
◇Financiële derivaten
◇Handelskredieten en transitorische posten
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De financiële rekeningen. Wat?
◆Registratie van:
◇Uitstaande bedragen op het einde van de referentieperiode: balansen
◇Transacties tijdens de referentieperiode (aan- en verkopen, creatie of liquidatie)
◇Revaluaties (prijs- en wisselkoerseffecten) en
◇Overige volumemutaties
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Beginbalans Transacties Revaluaties Overige
volumemutaties Eindbalans



De financiële rekeningen. Hoe?
◆Jaarlijkse én trimestriële gegevens vanaf 1998
◆Op een “who-to-whom” basis: voor elke transactie wordt steeds zowel de debiteur-

als de crediteursector geregistreerd in een matrixformaat:
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Financieel instrument

PASSIEF SECTOREN

Niet-Financiële
vennootschappen
(S.11)

Financiële
instellingen (S.12) Overheid (S.13) Huishoudens

(S.14) IZWs (S.15) Buitenland
(S.2)

AC
TI

EF
 S

EC
TO

RE
N

Niet-Financiële vennootschappen (S.11)

Financiële instellingen (S.12)

Overheid (S.13)

Huishoudens (S.14)

IZWs (S.15)

Buitenland (S.2)



Macrostatistiek op basis van diverse primaire bronnen
◆Bancaire statistieken
◆Effect-per-effect rapportering
◆Betalingsbalans en International Investment Position
◆Solvency II-rapportering (verzekeringsinstellingen)
◆FSMA (pensioenfondsen en beleggingsfondsen)
◆Boekhouding van de NBB
◆Overheidsstatistieken
◆Statistiek uitgifte van aandelen
◆Jaarrekeningen
◆…

30



Publicaties en transmissies

◆Publicatie op kwartaalbasis met persbericht
Voornaamste focus zijn de financiële activa en passiva van de particulieren

◆Gebruik in de NBB: bvb. in het macroprudentieel beleid
◆Transmissies naar ECB, Eurostat, OESO, BIS, etc
◇ECB: trimestriële financiële rekeningen

- opmaken van de Euro Area Accounts
- impact van het monetair beleid

◇Eurostat: jaarlijkse financiële rekeningen
- Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP)
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Publicaties en transmissies: persbericht

32

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/cnf.pdf


Schuldgraad van de private sector in de MIP
◆Macroeconomic Imbalance Procedure?
◇Europese regelgeving die een aantal macroeconomische indicatoren monitort,

met eventuele aanbevelingen en verdere beleidsmaatregelen tot gevolg:
https://ec.europa.eu/info/node/4320/

◆Een van de indicatoren is de schuldgraad van de private sector:
◇Totaal van de kredieten en schuldbewijzen op het passief
◇Van de niet-financiële vennootschappen en de particulieren
◇In procenten van het bbp
◇Op geconsolideerde basis
◇Met een indicatieve drempel van 133%
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https://ec.europa.eu/info/node/4320/


Schuldgraad van de private sector in de MIP
(in procenten bbp)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

België
Niet-financiële vennootschappen 107,5% 105,4% 119,8% 138,5% 128,2% 121,2%
Particulieren 55,8% 57,9% 58,7% 59,0% 59,8% 60,9%
Totaal 163,3% 163,3% 178,5% 197,5% 188,1% 182,2%

Eurogebied
Niet-financiële vennootschappen 81,1% 80,9% 82,2% 81,9% 79,9% .
Particulieren 60,9% 59,5% 58,1% 57,5% 57,0% .
Totaal 142,0% 140,4% 140,3% 139,4% 136,9% .

Bron: NBB, Eurostat.



Jaarrekeningen als bron: Bekaert als voorbeeld
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Micro-data

Macro-statistiek

Belgian GAAP

ESR 2010



Balans Bekaert: Aandelen

◇Aandelen uitgegeven door Bekaert
op de balans (rubriek 10/15):
783,7 mio.

◇ESR 2010 vereist marktwaarde voor
genoteerde aandelen:
marktkapitalisatie van Bekaert op
31/12/2017 bedraagt 2200 mio.

◇Informatie over de aandeelhouders
in de jaarrekening? Heel beperkt:
andere bronnen noodzakelijk.
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Balans Bekaert: Schuldbewijzen
◇Schuldbewijzen op de balans: rubriek

171 “Niet-achtergestelde
obligatieleningen”: 620,6 mio
en in de toelichting rubriek 8821
“Niet-achtergestelde obligatie-
leningen die binnen het jaar
vervallen”: 100 mio.

◇ESR 2010 vereist ook marktwaarde
voor obligaties: totaal 736,3 mio.

◇Informatie over de obligatiehouders
in de jaarrekening? Geen: andere
bronnen noodzakelijk.
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Balans Bekaert: Kredieten
◇Kredieten op de balans: rubrieken

173, 174, 178/9, 43 en 48:
200,0+324,7+2,3 mio = 527,0 mio

◇ESR 2010: nominale waarde: zo goed
als ok!

◇Informatie over de krediet-
verstrekkers in de jaarrekening?
Gedeeltelijk: bvb rubriek 173 en in de
toelichting 6.15: Betrekkingen met
verbonden ondernemingen
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Schuldgraad van de niet-financiële vennootschappen

◆Bijdrage Bekaert:
◇Schuldbewijzen + Kredieten = 736,3 + 527,0 mio = 1263,3 mio.

◆Handelsschulden worden niet meegerekend
◆Verlopen interesten worden anders behandeld in Belgian GAAP dan in ESR 2010
◆Geconsolideerd? Dit wil zeggen dat de leningen tussen niet-financiële

vennootschappen niet worden meegenomen. Deze intrasectorale leningen kunnen
we niet afleiden uit de jaarrekening. Deze berekening wordt op macro-niveau
uitgevoerd.

◆Er bestaan meerdere kredietconcepten in de internationale statistieken

Enkele addertjes onder het gras…
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Waar vinden we die cijfers? NBB.Stat
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NADETAIL


Waar vinden we die cijfers? NBB.Stat
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NADET2008


Waar vinden we die cijfers? NBB.Stat
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC


Waar vinden we die cijfers? Eurostat
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-424382_QID_4DD03C1F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;SECTOR,L,Y,0;NA_ITEM,L,Y,1;UNIT,L,Z,0;CO_NCO,L,Z,1;FINPOS,L,Z,2;GEO,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-424382CO_NCO,CO;DS-424382GEO,BE;DS-424382UNIT,PC_GDP;DS-424382INDICATORS,OBS_FLAG;DS-424382FINPOS,LIAB;&rankName1=FINPOS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=CO-NCO_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_1_0&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=SECTOR_1_2_0_1&rankName8=NA-ITEM_1_2_1_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


Waar vinden we die cijfers? Euro Area Statistics (ECB)
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https://www.euro-area-statistics.org/financing-and-investment-dynamics?cr=bel&lg=nl&page=4


Uitdagingen voor de toekomst

◆Nationale rekeningen moeten de economische en financiële realiteit zo goed
mogelijk weergeven:
◇Nieuwe ontwikkelingen opvolgen
◇Nieuwe bronnen aanspreken
◇Toenemende vraag naar gegevens van de gebruikers

◆Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
◇Jaarrekeningen worden aangepast
◇Impact op de uitgiften van aandelen
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Nuttige informatie:
◆Stelsel van nationale rekeningen – SNR 2008
◇https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp

◆Europees Systeem van Rekeningen – ESR 2010 (EU/549/2013)
◇https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=NL

◆Nationale implementatie:
◇CN: Gross National Income Methodological inventory ESA 2010

- https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/m_esr2010_en.pdf
◇SF: MIP Quality Reporting for Financial Accounts

- https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/be%20mip%20quality%20reporting%20template%20financia
l%20accounts%20update%202019.pdf

- Boeken:
◇François Lequiller and Derek Blades, “Understanding National Accounts”, 2nd edition, OECD, 2014
◇Peter van de Ven and Danielle Fano, “Understanding Financial Accounts”, OECD, 2017
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=NL
https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/m_esr2010_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/be%20mip%20quality%20reporting%20template%20financial%20accounts%20update%202019.pdf


Nuttige informatie:
◆Macroeconomic Imbalance Procedure
◇ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-

monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/dealing-macroeconomic-imbalances_nl

◆Modellen van de jaarrekening: website balanscentrale
◇Vennootschappen:

- https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen

◇Verenigingen en stichtingen
- https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen-van-de-jaarrekening/modellen-verenigingen-en-stichtingen

◆Statistieken:
◇NBB.Stat

- http://stat.nbb.be/?lang=nl

◇Eurostat
- https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/dealing-macroeconomic-imbalances_nl
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen-van-de-jaarrekening/modellen-verenigingen-en-stichtingen
http://stat.nbb.be/?lang=nl
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

