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Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen
(Uittreksels)

TITEL VIII

HERVORMING VAN HET APPARAAT VOOR DE STATISTIEK EN DE ECONOMISCHE 
VOORUITZICHTEN VAN DE FEDERALE REGERING

HOOFDSTUK IV - Het Federaal Planbureau

Art. 124. Er wordt een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, het
Federaal Planbureau genoemd.

Het Federaal Planbureau wordt ondergebracht in de categorie A van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Voor de toepassing van deze
wet staat die instelling onder het gezamenlijk gezag van de Eerste minister en de minister van
Economische Zaken.

Het Federaal Planbureau krijgt de richtlijnen voor zijn werkzaamheden van de Ministerraad.

Art. 125. In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut, worden onder categorie A, in de juiste alfabetische volgorde, de
woorden "Federaal Planbureau" ingevoegd.

Art. 126. Het Federaal Planbureau beschikt over een jaarlijkse toelage ten laste van de Staat, die
wordt opgenomen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Art. 127. §1. Het Federaal Planbureau wordt ermee belast de sociaal-economische evolutie en de
factoren die deze evolutie bepalen, te analyseren en te voorzien en de gevolgen van de keuzes
inzake economisch en sociaal beleid in te schatten ten einde de rationaliteit ervan te verbeteren.

Het Federaal Planbureau voert eveneens structurele analyses uit op middellange en lange termijn
en voornamelijk op economisch en sociaal vlak en op het vlak van het leefmilieu.

Het Federaal Planbureau brengt minstens eenmaal per jaar verslag uit aan de Centrale Raad voor
het bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad over zijn studies betreffende de evolutie van de
economie op middellange termijn. Op verzoek van de Wetgevende Kamers, de Centrale Raad voor
het bedrijfsleven of de Nationale Arbeidsraad, kan het overgaan tot elke andere vorm van evaluatie
van het economisch, sociaal en ecologisch beleid bepaald door de federale overheid.

§2. Het Federaal Planbureau wordt belast met de uitwisseling van prognosegegevens met
betrekking tot het gewestelijke, federale en internationale niveau. Die opdracht behelst het
economische en sociale vlak alsook het milieu.
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§3.Het Federaal Planbureau verleent bovendien zijn medewerking aan het Instituut voor de
nationale rekeningen, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 1 van deze titel.

Art. 128. Voor de uitvoering van artikel 127, §§ 1 en 2, van deze titel, verstrekt het Nationaal
Instituut voor de Statistiek aan het Federaal Planbureau alle nodige inlichtingen voor de uitvoering
van zijn opdrachten.

Het Federaal Planbureau en zijn personeelsleden zijn tegenover derden onderworpen aan de
verplichtingen voortvloeiend uit het statistisch geheim, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.

De federale besturen, openbare ondernemingen en instellingen verstrekken aan het Federale
Planbureau alle nodige inlichtingen voor de uitvoering van zijn opdrachten.

In het kader van de uitvoering van zijn opdrachten coördineert en harmoniseert het Federaal
Planbureau de verzamelde, uitgewerkte of gebruikte statistische en prognostische informatie. Het
stelt deze ter beschikking van de administraties en openbare instellingen, volgens de nadere
regelen bepaald door de Koning.

Art. 129. Het Federaal Planbureau omvat ten minste twee en ten hoogste drie algemene directies.

De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na raadpleging van de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven, de andere nadere regelen vast die nodig zijn voor de organisatie en de
werking van het Federaal Planbureau.

Art. 130. §1. De leden van het Planbureau en de personeelsleden van het Planbureau worden op de
datum van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk aan het Federaal Planbureau overgedragen, bij
een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen op de gezamenlijke voordracht van de
Eerste minister en de Minister van Economische Zaken. Deze overdrachten worden niet
beschouwd als een nieuwe benoeming. De Koning bepaalt de nadere regelen voor de overdracht
van dit personeel. Zij behouden tenminste hun hoedanigheid, hun graad en hun administratieve en
geldelijke anciënniteit. Ze behouden ook de toelagen, de vergoedingen op premies en andere
voordelen waarvan zij bij het Planbureau het genot hadden, overeenkomstig de reglementering
krachtens welke deze verleend werden.

§ 2. Het Federaal Planbureau treedt in de rechten en verplichtingen van de Staat die verbonden zijn
met de werking van het Planbureau, dat werd opgericht door de wet van 15 juli 1970 houdende
organisatie van de planning en economische decentralisatie.

De besluiten en maatregelen genomen ter uitvoering van voornoemde wet van 15 juli 1970 blijven
van toepassing, zolang zij niet gewijzigd of opgeheven worden. De wijzigingen of opheffingen van
de wet van 15 juli 1970 genomen maatregelen mogen geen afbreuk doen aan de rechten van het
personeel.

§3. De eigendom van de goederen die verbonden zijn met de werking van het Planbureau wordt,
bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, aan het Federaal Planbureau overgedragen.
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Art. 131. De artikelen 1 tot en met 8 van de wet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de
planning en economische decentralisatie, evenals hoofdstuk I van de wet van 20 januari 1978 tot
organisatie van de associatie der holdings bij de economische planning en tot wijziging van het
statuut der portefeuillemaatschappijen, worden opgeheven voor wat betreft de federale Staat.

In alle wets- en reglementsbepalingen waarin de woorden "het Planbureau" worden vermeld,
dienen deze woorden te worden gelezen als "het Federaal Planbureau".

HOOFDSTUK I. - Het Instituut voor de nationale rekeningen

Artikel 107. Er wordt een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, genaamd
"Instituut voor de nationale rekeningen", afgekort "I.N.R.".

De zetel van het I.N.R. is gevestigd in het arrondissement Brussel-Hoofdstad. Het Instituut werkt
onder het gezag van de minister van Economische Zaken.

Art. 108. Het I.N.R. heeft tot taak met de medewerking van de instellingen bedoeld in artikel 109,
hierna geassocieerde instellingen genoemd, doch onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de
volgende economische statistieken op te stellen :

a) de reële nationale rekeningen;

b) de financiële nationale rekeningen;

c) de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen;

d) de driemaandelijkse nationale rekeningen;

e) de bruto regionale producten;

f) de statistieken van de buitenlandse handel, zowel binnen als buiten de Europese Unie, alsook de
statistieken betreffende de doorvoer;

g) de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de federale begroting, ook
economische begroting genoemd;

h) de input-outputtabellen, met eventuele bijbehorende sectoriële rekeningen.

Art. 109. §1. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek verzamelt de statistische basisgegevens die
het I.N.R. nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen, met uitzondering van die bedoeld in artikel
108. f, van deze wet en die welke de Nationale Bank van België reeds verzamelt krachtens de wet.

§2. Het I.N.R. vertrouwt aan het Federaal Planbureau het opstellen toe van de statistische tabellen
en van de vooruitzichten bedoeld in artikel 108. g en h van deze wet. Het Federaal Planbureau
baseert zich daarbij meer bepaald op gegevens verzameld door het Nationaal Instituut voor de
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Statistiek en opgesteld door het I.N.R.

§3. Het I.N.R. vertrouwt aan de Nationale Bank van België het opstellen toe van de statistische
tabellen bedoeld in artikel 108. a, b, d en e van deze wet. De Nationale Bank van België baseert
zich daarbij meer bepaald op gegevens verzameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek en
opgesteld door het I.N.R.

Het I.N.R. vertrouwt aan de Nationale Bank van België, in nauwe samenwerking met het Federaal
Planbureau, het opstellen toe van de statistische tabellen bedoeld in artikel 108. c van deze wet. De
Nationale Bank baseert zich daarbij meer bepaald op gegevens verzameld door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek en opgesteld door het I.N.R.

Het I.N.R. vertrouwt aan de Nationale Bank van België het opstellen toe van de statistische
tabellen bedoeld in artikel 108. f, van deze wet.

Art. 110. Het I.N.R. stuurt en coördineert de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 109
en zorgt tevens voor de optimale samenwerking tussen de geassocieerde instellingen.

De wijze waarop de opdrachten worden toevertrouwd aan de geassocieerde instellingen wordt
bepaald in een bestek, dat wordt opgemaakt door de Raad van bestuur en het I.N.R. en
goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken.

Het bestek omvat ten minste bepalingen betreffende de methodologische referentienormen, de
uitvoeringstermijnen van de opdrachten, de toewijzing van de kosten voor de publicatie van de
statistieken en vooruitzichten, algemene richtlijnen voor de methode van uitvoering, het
inzagerecht van het I.N.R. en de wijze van samenwerking met de geassocieerde instellingen.

Art. 111. Elke geassocieerde instelling heeft op elk ogenblik het recht de gegevens, statistische
tabellen en vooruitzichten, zelfs indien ze voorlopig zijn, te raadplegen die werden opgemaakt
door de andere geassocieerde instellingen in het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 109
van deze wet.

Tegenover derden moeten zij, overeenkomstig de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare
statistiek, de verplichtingen naleven die voortvloeien uit het statistisch geheim.

Art. 112. De statistische tabellen en de vooruitzichten opgemaakt door het I.N.R. worden zonder
verwijl medegedeeld aan de Minister van Economische Zaken. Ze worden regelmatig gepubliceerd
op initiatief van het I.N.R.

Art. 113. Het I.N.R. wordt bestuurd door een Raad van bestuur, bestaande uit zeven leden.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken is van rechtswege lid van de
Raad van bestuur en zit deze voor. Hij heeft zitting als vertegenwoordiger van de Minister van
Economische Zaken.

De gouverneur van de Nationale Bank van België, de commissaris van het Plan en de
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directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek zijn van rechtswege lid van de
Raad van bestuur.

De drie overige leden van de Raad van bestuur worden benoemd door de Koning, met
inachtneming van de volgende regels :

a) één lid, van de andere taalrol dan de gouverneur, wordt benoemd op voordracht van de
Nationale Bank van België;

b) één lid, van de andere taalrol dan de commissaris, wordt benoemd op voordracht van het
Federaal Planbureau;

c) één lid, een ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek van de andere taalrol dan de
directeur-generaal, wordt benoemd op voordracht van de Minister van Economische Zaken;

Hun mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Wanneer een lid om welke reden ook voorttijdig
ophoudt deel uit te maken van de Raad, voltooit de persoon die wordt aangewezen om hem te
vervangen zijn mandaat.

§2. De Raad van bestuur zetelt geldig indien een meerderheid van de leden aanwezig is. Wanneer
er geen consensus wordt bereikt, beslist de Raad bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De Raad van bestuur bepaalt zijn huishoudelijk reglement. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de Minister van Economische Zaken.

Art. 114. §1. De Raad van bestuur doet al het nodige opdat het I.N.R. zijn opdrachten zou kunnen
uitvoeren en waakt over de goede werking ervan.

Hij kan een of meer van zijn leden belasten met de uitvoering van specifieke beslissingen of
opdrachten, met inbegrip van de vertegenwoordiging van het I.N.R. bij internationale instellingen.

Onder voorbehoud van het bepaalde in het tweede lid hierboven, vertegenwoordigt de Raad van
bestuur het I.N.R. in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

§2. De Raad van bestuur kan coördinatiecellen samenstellen, die in het bijzonder moeten toezien
op het goede verloop van het geheel of een gedeelte van elke opdracht van het I.N.R., onder meer
door harmonisering van de werkmethoden gebruikt door de geassocieerde instellingen. De cellen
kunnen zich laten bijstaan door externe experts met raadgevende bevoegdheid.

Art. 115. Bij het I.N.R. wordt een oriënteringscomité opgericht, bestaande uit :

- één lid voorgedragen door de Eerste minister;

- één lid voorgedragen door de Minister van Financiën;
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- één lid voorgedragen door de Minister van Economische Zaken;

- één lid voorgedragen door de Minister van Begroting;

- één lid voorgedragen door de Minister van Buitenlandse Handel;

- één lid voorgedragen door de Minister van Binnenlandse Zaken;

- één lid voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken;

- één lid voorgedragen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid;

- één lid voorgedragen door de Minister van Pensioenen:

- één lid voorgedragen door de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid;

- één lid voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

- één lid voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad;

- leden die op de wijze bepaald in een samenwerkingsakkoord worden aangewezen door elk van de
Gewest- en Gemeenschapsregeringen.

Met uitzondering van de leden aangeduid door de respectievelijke Gewest- en
Gemeenschapsregeringen, worden de leden van het oriënteringscomité benoemd door de Koning,
bij een in Ministerraad overlegd besluit. De duur van hun mandaat is vastgesteld op vier jaar en is
hernieuwbaar.

Het oriënteringscomité doet elk jaar aanbevelingen aan de Raad van bestuur van het I.N.R. om de
wijze van uitvoering van de opdrachten ervan te verbeteren, wat betreft zowel de
gegevensverzameling als het opstellen van statistieken en economische vooruitzichten.

Art. 116. Bij het I.N.R. worden twee wetenschappelijk comités opgericht, met als opdracht het
geven van advies over de wetenschappelijke waarde en objectiviteit van de methodes gebruikt
door het I.N.R. en van de resultaten van zijn werkzaamheden.

Het I.N.R. kan deze comités te allen tijde raadplegen over kwesties die binnen hun respectieve
bevoegdheden vallen.

Het raadpleegt die comités wanneer het de gebruikte methodologie in een belangrijke mate wijzigt.

Het moet ze eveneens raadplegen nadat het in eerste lezing de statistische tabellen en
vooruitzichten bedoeld in artikel 108. a, e, g en h, van deze wet heeft aangenomen. Indien in
voorkomend geval de Raad van bestuur na beraadslaging van oordeel is dat hij geen gevolg kan
geven aan een volledig of gedeeltelijk ongunstig advies van het comité, moet hij dit advies bij de
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betrokken statistische tabellen of vooruitzichten voegen.

Art. 117. §1. Het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen is bevoegd voor de
opdrachten bedoeld in artikel 108. a, b, c, d, e en h, van deze wet.

Het comité wordt als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit in elk van de
volgende categoriën :

- twee leden voorgedragen door de Nationale Bank van België, van wie één het voorzitterschap
van het comité waarneemt;

- twee leden, voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de ambtenaren
van het Nationaal Instituut voor de Statistiek;

- twee leden voorgedragen door het Federaal Planbureau;

- zes professoren van Belgische universiteiten, voorgedragen door de Minister van Economische
Zaken omwille van hun deskundigheid op het gebied van de economische statistiek.

Het comité beraadslaagt geldig als de meerderheid van zijn leden en ten minste vier van de zes
leden universiteitsprofessoren aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn. Het brengt advies
uit bij meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden.

§2. Het wetenschappelijk comité voor de economische begroting is bevoegd voor de opdracht
bedoeld in artikel 108. g, van deze wet.

Het comité wordt als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit, met uitzondering
wat betreft de leden aangewezen door de Gewest- en Gemeenschapsregeringen :

- twee leden voorgedragen door het Federaal Planbureau, van wie één het voorzitterschap van het
comité waarneemt;

- een lid voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de ambtenaren van
het Nationaal Instituut voor de Statistiek;

- twee leden voorgedragen door de Nationale Bank van België:

- een lid voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, gekozen uit de ambtenaren van
de Algemene Directie voor studiën en documentatie;

- een lid voorgedragen door de Minister van Financiën, gekozen uit de ambtenaren van de
Studiedienst van het departement;

- een lid voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken;
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- een lid voorgedragen door de Rijksdient voor Sociale Zekerheid;

- een lid voorgedragen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid;

- een lid voorgedragen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

- een lid voorgedragen door de Minister van Begroting, gekozen uit de ambtenaren van de
Administratie van de Begroting en de controle op de uitgaven;

- leden aangewezen door elk van de Gewest- en Gemeenschapsregeringen volgens de nadere
regelen bepaald in een samenwerkingsakkoord.

Het comité beraadslaagt geldig als de meerderheid van zijn leden aanwezig zijn. Het brengt advies
uit bij meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden.

§3. Met uitzondering van de leden aangewezen door de Gewest- en Gemeenschapsregeringen,
worden de leden van de wetenschappelijke comités benoemd door de Koning, bij een in
Ministerraad overlegd besluit.

Het mandaat van de leden duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Wanneer een lid om welke reden dan
ook voortijdig ophoudt deel uit te maken van een comité, voltooit de persoon die respectievelijk
wordt aangewezen hetzij door de Koning, hetzij door de betrokken Gewest- en
Gemeenschapsregering, om hem te vervangen, zijn mandaat.

Art. 118. Het I.N.R. beschikt over een jaarlijkse toelage ten laste van de Staat, die wordt
ingeschreven op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.

Het secretariaat van het I.N.R. wordt waargenomen door de diensten van het Ministerie van
Economische Zaken in samenwerking met de diensten van de Nationale Bank van België.

Art. 119. Elke geassocieerde instelling kan, ongeacht enige andersluidende bepaling die betrekking
heeft op het statuut van haar personeel, personeelsleden detacheren bij het I.N.R., zo het Instituut
erom verzoekt.

Personeelsleden die worden gedetacheerd, behouden alle administratieve en geldelijke voordelen
die verbonden zijn aan de normale uitoefening van hun functies in de geassocieerde instelling,
welke ook de aard van hun rechtsverhouding met deze instelling zij.

Art. 120. Het I.N.R. maakt jaarlijks, ten laatste tegen 31 maart, een activiteitenrapport op evenals
de rekeningen over het voorbije jaar.

Het activiteitenrapport wordt overgezonden aan de Minister van Economische Zaken evenals aan
de geassocieerde instellingen.

De jaarrekeningen worden overgezonden aan de Minister van Economische Zaken en
onderworpen aan de controle van het Rekenhof.
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HOOFDSTUK II. - Het verzamelen en verwerken van gegevens

Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk I van deze titel bepaalt de Koning
welke informatie door de natuurlijke personen en door de publiek- en privaatrechterlijke
rechtspersonen aan de Nationale Bank van België moet worden meegedeeld en stelt Hij de wijze
vast waarop die mededeling gebeurt.

Art. 122. Voor de toepassing van de artikelen 2, 15 en 18 tot 23 van de wet van 4 juli 1962
betreffende de openbare Statistiek, worden het I.N.R. en de geassocieerde instellingen
gelijkgesteld met het Nationaal Instituut voor de Statistiek wanneer ze handelen ter uitvoering van
deze wet. De leden van de Raad van bestuur van het I.N.R. en de personeelsleden van de
geassocieerde instellingen, handelend in het kader van deze wet, hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Schendingen
van de artikelen 111 en 128 van deze wet alsook van de besluiten genomen krachtens artikel 121
hierboven worden gelijkgesteld met schendingen van de artikelen 18 en 22 van de bovengenoemde
wet van 4 juli 1962.

 


