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STATBEL: draaischijf van de Belgische statistiek
Cijferfabriek: +/- 120 statistieken,
600 datasets 3 per dag
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STATBEL - Demografie
Centrale datapijler via Rijksregister – dubbele inflow: 

(1) Jaarlijkse cross-sectie (volledige historiek) 
(2) Tweewekelijkse Mutaties
- cross-sectie: bevolkingscijfer – evolutie – prognoses (FPB)

• Globale mortaliteit: alle overlijdens geregistreerd in het rijksregister van personen
met domicilie in België (ook overlijdens in het buitenland)

- mutaties: enquêtes (SILC/LFS/HIS)
- Integratie beide flows vanaf 2014 - dataplatform DWH STATBEL (ook

niet demografisch) 
Alternatieve flows: 

- sterftecertificaten >  oorzaak-specifieke mortaliteit. 
- (Geboorte certificaten) 

http://statbel.fgov.be



STATBEL – integratie globale / oorzaak-specifieke 
mortaliteit
Grotendeels aparte administratieve circuits – oorzaak-specifieke 

mortaliteit geen insz-nummer
Koppeling
₋ gefaseerd: census 2001 / HIS ’98-’13 (pull-fase)
₋ Sinds 2016 geconsolideerd (push)

• 1.905.992 overlijdens RN 1998-2015 / 17.014 niet gekoppeld aan 
oorzaak (99,1%)

• Pseudo-deterministische koppeling: geboorte- en sterfte data, 
gemeente bij overlijden    
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Contextualisering
Koppeling intra-mortaliteit maakt koppeling naar andere 

administratieve bestanden intern statbel eenvoudig: 
- Rijksregisterdata en afgeleiden:

• Geografische dimensie – geolocalisering
• Longitudinale dimensie
• huishoudens 

- Census: onderwijsniveau, wonen 
- Andere databases intra statbel
- Enquêtes: EU-SILC/LFS/HIS 

Externe koppelingen : zie partners
http://statbel.fgov.be



Work in progress + how to
Documentation!, /Re-analysis of linkage / Integration datamodel 

pré 1998
Getting micro-data – legal matters: 

- GDPR (exception for scientific research)
- Federale kaderwet privacy
- Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het 

informatieveiligheidscomité
- Statistiekwet
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Work in progress + how to - continued
Getting micro-data – legal matters: 

- scientific researchgoals only 
- Pseudomized data 
- If not pseudomized > eHealth as TTP

Continued collaboration (informal and formal) 
Contact us:

- Statbel.datarequest@economie.fgov.be
- Demos@economie.fgov.be
- Patrick.Lusyne@economie.fgov.be
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