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DEMOBEL
DEMOBEL WAT ?
Demobel is de demografische database van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Demobel bevat demografische en
andere microgegevens, aangevuld met gegevens uit de volkstellingen (census) tot en met 1991. Alles samen overspannen
de gegevens bijna 30 jaar demografische geschiedenis van België. Bovendien werden ook geaggregeerde gegevens uit het
Statbel-archief gebruikt, om zo de demografische geschiedenis van België ook voor de jaren 80 in kaart te kunnen brengen.

STRUCTUUR VERSUS LOOP VAN DE BEVOLKING
Demobel wordt jaarlijks geactualiseerd en heeft een structurele en een dynamische component. De structurele component
bevat de structuur van de bevolking: grootte, geslachts- en leeftijdsverdeling, nationaliteiten… De structuur van de
bevolking wordt op jaarbasis berekend met referentiedatum 1 januari.
De dynamische component, de zogenaamde loop van de bevolking; bevat de geboorten, overlijdens, de verschillende
vormen van migratie, de veranderingen van nationaliteit en andere demografische fenomenen die direct of indirect een
impact hebben op de structuur. De loop van de bevolking wordt over een heel jaar berekend en vormt de brug tussen 2
populaties.
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Demobel heeft een geharmoniseerde basisstructuur maar kan modulair uitgebreid worden met zowel sociaal-demografische
informatie als sociaal-economische informatie.

UITGEBREID MET CENSUS
De structurele component van Demobel wordt uitgebreid met Censusgegevens over het onderwijsniveau, de arbeidsmarkt
en de woning. Alle gegevens uit de Census en Demobel kunnen volledig geïntegreerd worden. De data in Demobel wordt ook
geïntegreerd in andere databanken en sociale enquêtes.

BRON
Demobel werd ontwikkeld op basis van het rijksregister. Voor meer informatie over het rijksregister:
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/.
Demobel is 'work in progress', zowel voor wat betreft het aantal demografische fenomenen als het aantal variabelen. Statbel
werkt aan verdere ontwikkelingen waaronder een nieuwe huishoudenstypologie en verdere integratie met Census.
Demobel is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/microdata-vooronderzoek. Via https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking en onze opendata-sectie https://statbel.fgov.be/nl/open-data is
een uitgebreide set geaggregeerde tabellen beschikbaar. Zoekt u eerder een ontwikkeling op maat? Contacteer ons via
Demos@economie.fgov.be.

