
In de serie Methoden en Onderzoek zijn tot dusver verschenen:

M&O.001  Mark de Haan en Steven Keuning, Een uitbreiding van de nationale rekeningen met een systeem van
Milieurekeningen
Hierin wordt de verbinding besproken die tot stand is gebracht tussen de nationale rekeningen en milieu-statistieken in een
National Accounting Matrix Including Environmental Accounts (NAMEA).

M&O.002  Hanneke Burger en Henk Nijmeijer, Wonen in macro-economisch perspectief, Het aspect wonen in de nationale
rekeningen en in de regionale economische jaarcijfers
Aandacht wordt besteed aan de consumptie, de productie en inkomensvorming in verband met woondiensten, aan
investeringen in woningen, aan de werkgelegenheid in de woningbouw en aan de overheidsbijdragen voor volkshuisvesting.

M&O.003  Leo Hiemstra, Bedrijven van natuurlijke personen in de nationale rekeningen
De publicatie beschrijft de ramingsmethode voor bedrijven van natuurlijke personen en bevat de uitkomsten over 1987.

M&O.004  Peter Pauli (red.), Landbouw en de Nederlandse economie
Hierin wordt de economische betekenis van de landbouw in Nederland benaderd vanuit verschillende invalshoeken door
auteurs van binnen en buiten het CBS.

M&O.005  Sake de Boer, Volume- en prijsveranderingen in de nationale rekeningen
Hierin wordt beschreven hoe de reële groei van de economie wordt vastgesteld.

M&O.006  Dick van Tongeren en Peter van de Ven, De Nationale balans en de overheidsbalans, Resultaten van een
proefinvulling
Deze publicatie geeft de raming van de omvang van de activa en passiva van de overheid en van Nederland in zijn geheel voor
1990.

M&O.007  Piet Verbiest, De kapitaalgoederenvoorraad in Nederland
Hierin wordt de kapitaalgoederenvoorraad in Nederland geraamd volgens de Perpetual Inventory Method.

M&O.008  John Ramaker en Hans Wouters, Financiële sectorbalansen, een proef invulling
voor 1991.
Hierin wordt de raming van de financiële balansen van de sectoren in de economie weergegeven, alsmede de gebruikte
ramingsmethode

M&O.009  Marcel Pommée en Jan van Dalen, Een input-outputtabel naar grootteklasse van de Nederlandse economie voor
1992: kleine, middelgrote en grote bedrijven.
Deze publicatie belicht de specifieke rol van het midden- en kleinbedrijf en die van het grootbedrijf in de Nederlandse economie.

M&O.010  Meindert Tienstra, De vennootschapsbelastingmodule.
Deze notitie geeft een eerste beschouwing van de relatie tussen de gegevens in de nationale rekeningen en die van de fiscus.

M&O.011  Erik van Lith, De raming van diensten uit eigenwoningbezit.
In deze publicatie worden twee methoden voor een productieraming van woondiensten behandeld en hun resultaten vergeleken
en tegen elkaar afgewogen

M&O.012  Hao Bui van and Gert Buiten, A provisional time series of 1977-1994 Quarterly National Accounts data linking up with
the 1995-1999 ESA 1995 figures: methods and results.
This paper presents the main results as well as a brief description of the method used for the provisional time series of Dutch
Quarterly Accounts according to the ESA 1995 guidelines

M&O.013  A.T. van den Berg, Kennis; uitgaven, productie en groei: een proefinvulling van de kennis-module.
Deze publicatie geeft een beschrijving van het hoe en waarom van een gestructureerde set van gegevens over kennis. Deze
set van gegevens is in de vorm van een zogenaamde module gekoppeld aan het systeem van Nationale Rekeningen.

De publicaties van het CBS kunnen besteld worden bij de bestelservice van het CBS te
Heerlen, tel. (045) 570 70 70, fax (045) 570 62 68 of e-mail verkoop@cbs.nl, of via de
boekhandel. Alle publicaties zijn ter inzage of kunnen in bruikleen worden verkregen bij de
bibliotheek van ons Bureau in beide vestigingen. Tevens is in beide vestigingen een
'boekwinkel' waar alle publicaties tegen contante betaling kunnen worden gekocht. De CBS-
catalogus met de CBS-publicaties is op aanvraag gratis verkrijgbaar (tel. (045) 570 70 70).


