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Als gegevens die betrekking hebben op verschillende jaren met elkaar worden vergeleken, refereren 
zij aan dezelfde periode van elk van de beschouwde jaren, tenzij anders vermeld. In de tabellen 
kunnen de totalen als gevolg van afrondingen afwijken van de som van de rubrieken.

om voor heel 2012 het verloop te kunnen beschrijven van verschillende belangrijke economische 
gegevens over België, dienden ramingen te worden gemaakt ; het voor het verslagjaar beschikbare 
statistische materiaal is immers soms nog fragmentarisch. In de tabellen en grafieken staat naast 
die ramingen – die eind januari 2013 zijn afgesloten – de letter ‘r’. Het gaat slechts om orden van 
grootte, die bedoeld zijn om de grote tendensen toe te lichten die zich op het ogenblik van de 
redactie reeds leken af te tekenen. Voor de periodes waarvoor de gegevens worden gepubliceerd, 
zijn de gebruikte Belgische bronnen hoofdzakelijk het INr, de ADSEI en de Bank. De toelichtingen 
bij de internationale omgeving en de vergelijkingen tussen economieën zijn meestal gebaseerd op 
de recentste gegevens of ramingen van instellingen, zoals de EC, het IMf, de oESo en de ECB.

De valuta-eenheid die in het Verslag wordt gebruikt voor de gegevens die betrekking hebben op 
de landen van het eurogebied, is de euro. Bedragen die betrekking hebben op een periode vóór 
de invoering van de euro, meer bepaald 1 januari 1999 voor België en de meeste lidstaten, werden 
omgerekend tegen de onherroepelijk vastgestelde omrekeningskoers naar de euro. Behalve in 
de hoofdstukken over het monetair beleid en de prijzen, waarin de definitie van het eurogebied 
samenvalt met de historische ontwikkeling ervan, wordt het eurogebied in dit Verslag zoveel 
mogelijk gedefinieerd als het geheel van de landen van de Eu die tijdens de periode 1999-2012 
de eenheidsmunt hebben aangenomen. Naast België omvat het eurogebied dus Cyprus, Duitsland, 
Estland, finland, frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, oostenrijk, 
Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. Gemakshalve wordt dat geheel van landen ook met de term 
‘eurogebied’ aangeduid wanneer sprake is van de periode vóór de inwerkingtreding van de derde 
fase van de EMu. 

Conform de door Eurostat opgelegde verplichting, past het INr sedert 1999 de methodologie 
van het ESr 1995 toe bij de opstelling van de nationale rekeningen (1). Het Verslag integreert 
zoveel mogelijk de definities en methoden van het ESr 1995. Terwijl dit systeem de voornaamste 
aggregaten uit de nationale rekeningen weergeeft in de vorm van resultaten na aftrek van het 
verbruik van vaste activa, worden de gegevens evenwel uitgedrukt in brutotermen. Brutogegevens 
bieden het voordeel dat er minder problemen rijzen in verband met de waardering van de 
afschrijvingen, die berust op de veronderstelling dat de kapitaalgoederenvoorraad perfect bekend is. 
Ze vergemakkelijken daarenboven de interpretatie van bepaalde ontwikkelingen, zoals die van het 

(1) Voor meer informatie omtrent het ESr 1995 wordt verwezen naar de INr-publicatie Nationale Rekeningen 1998 – Deel 1 : Raming van de 
jaarlijkse aggregaten. De door de overgang op het ESr 1995 teweeggebrachte wijzigingen in de overheidsrekening worden uitvoeriger 
beschreven in een andere publicatie van het INr, genaamd Nationale Rekeningen 1998 – Deel 3 : Rekeningen van de overheid.
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bruto-exploitatieoverschot. Ter vereenvoudiging worden de huishoudens en de instellingen zonder 
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, bij de uitsplitsing naar grote sectoren samengebracht 
in een sector ‘particulieren’, hoewel zij in het ESr 1995 als afzonderlijke sectoren worden beschouwd; 
de uitdrukkingen ‘particulieren’ en ‘huishoudens’ worden evenwel door elkaar gebruikt. ook de 
begrippen ‘vennootschappen’ en ‘ondernemingen’ worden vaak zonder onderscheid gebruikt. In de 
optiek bestedingen van het bbp omvatten de ‘ondernemingen’ echter ook de zelfstandigen, terwijl 
deze in de reële en financiële sectorrekeningen behoren tot de sector huishoudens. 

Net als in de andere Europese landen ondergingen de Belgische nationale rekeningen tijdens de 
afgelopen jaren een reeks belangrijke methodologische revisies, die onder meer betrekking hadden 
op de uitsplitsing van de prijs- en volume-effecten. Deze wijzigingen werden door het INr toegelicht 
naar aanleiding van de publicatie van de gedetailleerde nationale rekeningen in december 2005, 
november 2006 en oktober 2009. Zo worden de volumereeksen sedert 2006 uitgedrukt in prijzen 
van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin ze voor het eerst werden gepubliceerd, terwijl ze 
tot dan toe werden uitgedrukt in prijzen van een vast basisjaar (2000, in de in 2005 uitgebrachte 
versie van de nationale rekeningen). Door die wijziging kan het volumeverloop van de aggregaten 
of subaggregaten worden gemeten in ‘kettingmaatstaven’. Volgens deze methode wordt de 
volumegroei tussen twee opeenvolgende periodes steeds berekend aan de hand van de prijzen 
en gewichten van het voorgaande jaar. De ontwikkelingen tussen de opeenvolgende periodes 
worden aan elkaar geschakeld (gecumuleerd) om een kettingindexcijfer te berekenen. Door het 
kettingindexcijfer van een aggregaat of subaggregaat toe te passen op het bedrag (niveau) van een 
referentiejaar, bijvoorbeeld 2010, zoals in de officiële nationale rekeningen die in juli 2012 werden 
gepubliceerd, kan een volumemaatstaf in ‘kettingeuro’s (referentiejaar 2010)’ worden berekend. 
De toepassing van kettingindexcijfers leidt tot een verlies van additiviteit van de volumeniveaus 
(behalve voor de resultaten betreffende het referentiejaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar), 
wat bijvoorbeeld betekent dat bij reeksen in kettingniveaus het bbp niet gelijk is aan de som van 
de componenten ervan. 

In het gedeelte over de internationale omgeving stemt de voorstellingswijze eveneens overeen met 
het ESr 1995 of zijn equivalent, het System of National Accounts (SNA 1993), dat de Verenigde 
Naties, de Wereldbank, de EC, het IMf en de oESo gezamenlijk publiceren. De statistieken van de 
bronnen waarnaar in het Verslag wordt verwezen voor de nationale rekeningen – meestal de EC, 
het IMf en de oESo – zijn evenwel niet altijd gestandaardiseerd, aangezien de periodes waarvoor 
de omzetting van het ene systeem naar het andere en de methodologische revisies van de nationale 
rekeningen hebben plaatsgevonden, zeer sterk verschillen van land tot land. 

De uitsplitsing van de financiële rekeningen tussen particulieren en vennootschappen berust 
hoofdzakelijk op de gegevens van de Belgische financiële instellingen. De gegevens op basis 
waarvan de financiële transacties van de private sector met de andere sectoren kunnen worden 
uitgesplitst, zijn veel fragmentarischer. Het gaat onder meer om de transacties met het buitenland 
en de in de sector niet-financiële vennootschappen zelf afgewikkelde transacties. De belangrijkste 
statistiek voor deze laatste, namelijk het door de Balanscentrale van de Bank opgestelde geheel van 
de jaarrekeningen van de ondernemingen, is immers onvolledig, verschaft uitsluitend jaargegevens 
en is pas met verscheidene maanden vertraging beschikbaar. In een aantal gevallen moest dus van 
hypothesen worden uitgegaan en dienden ramingen te worden opgesteld.
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