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Toelichtingen : 
 
Huwelijken : 
 
De statistiek van de huwelijken omvat al de huwelijken voltrokken voor de beambten van de burger-
lijke stand van de Belgische gemeenten. Zijn dus niet inbegrepen: de huwelijken die in het buitenland, 
in de consulaten of in het buitenland gelegerde Belgische korpsen en die welke op het Belgische 
grondgebied door beambten van de burgerlijke stand met extraterritorialiteitsstatuut werden voltrok-
ken. 
 
Tabellen : 
 
Tabellen 1, 2 et 3 De indeling van de huwelijken in tabel 1 is, volgens bovenstaande bepaling, 

een statistiek van de feitelijke huwelijken; dezelfde huwelijken worden in 
tabel 2 en 3 ingedeeld naar verblijfplaats van de echtgenoten vóór het huwe-
lijk. 

 
Tabel 9 De leeftijd van de man stemt overeen met het midden van de volgende leef-

tijdsklassen : 18 tot 19 jaar, 20 jaar, 21 tot 24 jaar, 25 tot 29 jaar, 30 tot 34 
jaar, 35 tot 39 jaar, 40 tot 44 jaar, 45 tot 49 jaar, 50 tot 59 jaar, 60 tot 69 jaar, 
70 tot 79 jaar. 

 
Tabel 10 De leeftijd van de vrouw stemt overeen met het midden van de volgende 

leeftijdsklassen : 15 tot 19 jaar, 20 jaar, 21 tot 24 jaar, enz… 
 
 
Echtscheidingen  : 
 
De statistiek van de echtscheidingen omvat al de echtscheidingen die tijdens het beschouwde jaar in de 
huwelijksregisters van de Belgische gemeenten werden opgetekend ; deze vermelding wordt alleen 
opgenomen wanneer ten minste één van de partijen de overschrijving van het vonnis in het echtschei-
dingsregister vraagt binnen de twee maanden volgend op de definitieve beslissing. Deze vermelding 
en overschrijving gebeurt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk 
gesloten werd (wanneer het huwelijk in het buitenland was aangegaan in de registers van de gemeente 
Brussel – eerste district). 
 
Deze omschrijving omtrent de inhoud van de statistiek maakt duidelijk waarom het aantal overge-
schreven echtscheidingen van een bepaald jaar niet overeenstemt met het aantal in de gerechtelijke 
statistiek getelde vonnissen van echtscheiding tijdens hetzelfde jaar.  Er treedt inderdaad een verschui-
ving in de tijd op terwijl sommige vonnissen niet overgeschreven worden wegens sterfgeval, verzoe-
ning, enz. Bovendien is het de rechtbank, waaronder de gemeente van gewoon verblijf van de ver-
weerder ressorteert, die bevoegd is. 
 
In de tabellen 24 tot 38 gaat het dus niet over « werkelijke » doch wel over « feitelijke » echtscheidin-
gen. 
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Informatie



Het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Waar vindt u de informatie van het NIS ? 

In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot: 
◊ Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cd-rom’s. 
◊ Een leeszaal, waar men de publicaties van het NIS, andere ministeries en Belgische en 

internationale instellingen kan raadplegen. 

Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. 

Brussel  
Leuvenseweg 44, 1000 Brussel 
tel. 02/548 63 65 – 02/548 63 66  fax 02/548 63 67 
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be 
Trein (B) : Centraal Station of station Congres 
Metro (M) :  lijn 1A en 1B, station Park of Kunst-Wet 

lijn 2, station Kunst-Wet of Madou 
Tram-Bus : 92, 93, 94 halte Park 

65, 66 halte Drukpersstraat 
29, 63 halte Congres 

Parking (P) :  Administratief Centrum (betaalparking) 
 

Antwerpen 
Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen 
tel. 03/229 07 00  fax 03/233 28 30 
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be 
Trein (B) : Centraal Station 
Metro (M) : halte Opera 
Tram-Bus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats) 
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Charleroi 
Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi 
tel. 071/ 27.44.14  fax 071/ 27.44.19 
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be 
Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset,

Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la
Montagne) 

Bus : halte Tirou 
Autoweg :  kleine ring van Charleroi - uitrit Gare du Sud 
Parking (P) : betaalparking tegenover het NIS 
  

Gent 
Coupure rechts 620, 9000 Gent 
tel. 09/267 27 00  fax 09/267 27 29 
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be 
Trein (B):  Gent St.-Pieters 
Tram-Bus :  40, 43 halte Theresianenstraat 
Autoweg:  gemakkelijk bereikbaar langs E40 (uitrit 13 -

Gent-West/Drongen) 
Parking (P):  op de “Coupure Rechts” 
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Luik 
Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Luik 
tel. 04/223 84 11  fax 04/222 49 94 
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be 
Trein (B):  station Guillemins of Palais 
Tram-Bus :  (Guillemins) 1 et 4 halte Sauvenière 
Parking (P): Neujean (op 20 m - zelfde straatkant) 

Mercure (tegenover) 
 



Publicaties van het NIS 

Het NIS verspreidt tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven. 
Al deze producten, opgenomen in onze catalogus,  kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze dienst 
documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen 
hiernaast) . 

Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website: 
http://statbel.fgov.be 

Bevolking : andere publicaties 
Bevolkingsvooruitzichten 2000 - 2050 
Deze publicatie is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen het N.I.S., het Planbureau en diverse experts. Deze 
resultaten, onmisbaar bij het nemen van economische en sociale beslissingen, zijn gebaseerd op de hypothesen 
betreffende het geboortecijfer, het sterftecijfer of de migraties tussen de arrondissementen en van en naar het 
buitenland. Als uitgangspunt neemt men de gegevens waargenomen tot 1 januari 2000 maar ook de meest recente 
politieke beslissingen omtrent naturalisatie en regularisatie. Verscheidene gespecialiseerde teams hebben 
meegewerkt aan het toetsen van de evolutiehypothesen. 

Deze bevolkingsvooruitzichten van 2000 tot 2050 verstrekken informatie over de globale evolutie van het land 
wat betreft het aantal inwoners naargelang geslacht en leeftijd, over de vruchtbaarheid of de vergrijzing  van de 
bevolking, maar eveneens over de specifieke kenmerken van de evolutie in elk arrondissement. – Te verschijnen 

Loop van de bevolking 
Op basis van informatie uit het Rijksregister van natuurlijke personen, maakt deze brochure een inventaris van alle 
statistieken van wijzigingen die in de loop van het jaar plaatsvonden in de administratieve situatie van Belgische of 
buitenlandse inwoners op verschillende geografische niveaus, tot op het gemeentelijk niveau. 

De natuurlijke bewegingen (geboorten, overlijdens), de nationaliteitsveranderingen en de migratiebewegingen 
(verhuizen, …) worden vermeld. Deze laatste worden eveneens geanalyseerd volgens hun meest relevante 
kenmerken. 

Enkele andere publicaties 
Algemene Publicaties 
Regionaal Statistisch Jaarboek  
Statistisch tijdschrift – Maandelijks 
Weekbericht 

Grondgebied en leefmilieu 
Statistiek van de bodembezetting (diskette) 

Samenleving 
Sterfgevallen - Jaarlijks 
Verkeersongevallen - Jaarlijks 

Economie en financiën 
Verkoop van onroerende goederen - Jaarlijks 

 

Landbouw 
Land- en tuinbouwtelling op 15 mei –
 Jaarlijks 
Landbouwstatistieken - Driemaandelijks 

Industrie 
Industriële productie en bouwbedrijf - 
maandelijks 

Handel, diensten en vervoer 
Maandelijkse vervoerstatistieken – 
maandelijks 
Binnenlandse handel - jaarlijks 
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B-1000 Brussel 
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