Milieu-economische analyses voor België,
de Gewesten en Europa
13 SEPTEMBER 2012, 9U00

Federaal Planbureau, Kunstlaan, 47-49, 1000 Brussel (4de verdieping, zaal Terwagne)
Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het opmaken van de Belgische milieu-economische rekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de Nationale Rekeningen, en maken het mogelijk om op consistente wijze milieugegevens te combineren met economische gegevens per institutionele sector of per bedrijfstak. Milieu-economische analyses op het niveau van institutionele sectoren en bedrijfstakken worden zo aanzienlijk makkelijker
uit te voeren. Deze workshop presenteert een aantal analyses op basis van de milieu-economische rekeningen voor België.
Ook de Gewesten besteden steeds meer aandacht aan milieu-economische analyses. Zowel het Waals als het Vlaams
Gewest zullen een aantal van hun analyses presenteren. Milieu-economische analyses op basis van milieurekeningen worden verder actief gestimuleerd door Eurostat, dat steeds meer met vragen naar dergelijke analyses vanuit de Europese
Commissie geconfronteerd wordt. Om het seminarie af te ronden, zal Eurostat haar eigen werk op dit gebied voorstellen,
alsook een aantal analyses gemaakt in andere EU-landen.
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Analyse des flux de matières en Wallonie
Mevr. Isabelle Buccella (SPW, DG ARNE)
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Environmental-economic accounts in the EU: results and analytical applications
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Inschrijven kan online via de website
http://www.plan.be/press/event_det.php?lang=nl&TM=30&IS=68&KeyPub=26
of door het inschrijvingsformulier per mail (bd@plan.be) of per fax (02/507 73 73) terug te sturen naar Béatrice Duquet.
Afsluiting van de inschrijvingen: 6 september 2012. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 60 personen.

