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Statistisch Product

Structuur en Beweging van de residentiële bevolking
(wettelijke statistiek geldig op nationaal vlak)
De statistieken omtrent de structuur en de beweging van de bevolking gerealiseerd door
Statbel, het Belgisch statistiekbureau, bieden gegevens in verband met de evolutie van
het cijfer van de residentiële bevolking zoals dat ingeschreven is in het Rijksregister
van natuurlijke personen en dat bepaald is door de wet. Ze bevatten voornamelijk twee
soorten metingen : 1) metingen met betrekking tot de kenmerken van de bevolking in het
begin en het midden van het jaar (1 januari en 1 juli) 2) metingen met betrekking tot de
beweging van de bevolking volgens verschillende categorieën gebeurtenissen : geboorten,
overlijdens, immigraties, emigraties, verandering van burgerlijke staat of nationaliteit.

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document

11/03/2022

Presentatie
Trefwoorden

Verandering van burgerlijke staat, Inwoners, Verwerving
van de nationaliteit, Bevolkingscijfer, Migratie, Demografie,
Interne migratie, Structuur van de bevolking, Internationale
migratie, Loop van de bevolking, Natuurlijke loop, Bevolking,
Geboorten, Verandering van nationaliteit, Overlijden, Huwelijk,
Verlies van de nationaliteit, Verandering van register,
Weduwnaarschap/weduwschap, Ambtshalve schrappingen,
Immigratie, Heringeschrevenen die werden geschrapt,
Emigratie, Statistische r

Domein

3.7.07. Bevolking

Statistische eenheid Titel

Wettelijk in België wonende natuurlijke personen

Statistische eenheid Omschrijving

Wettelijk in België wonende natuurlijke personen.

Statistische populatie Titel

Inwoners in België

Statistische populatie Omschrijving

De inwonende bevolking van België

Geografisch bereik

Geografisch bereik = België
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Presentatie
Tijdsbereik

Vanaf 1 januari 1992, jaarlijks

Sectorieel bereik
Ander bereik

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1 januari 1992

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt krachtens een Europese wettelijke
verplichting, Statistiek opgemaakt krachtens een Belgische
wettelijke verplichting

Wettelijke referentie

Wet van 19 juli 1991 betreffende [de bevolkingsregisters,
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten] en tot wijziging van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen., Wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, Onderrichtingen voor het bijhouden van de
informatiegegevens in het rijksregister, Wet van 24 mei 1994
tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die
zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling
te worden erkend, Verordening (EU) Nr. 1260/2013 van het
Europees parlement en de raad van 20 november 2013
betreffende de Europese bevolkingsstatistieken, Verordening
(EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over
migratie en internationale bescherming en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de
opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens.

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Jaarlijks
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Verspreidingsformaat
Persbericht
Publicaties

Publicatie op het internet (www.statbel.fgov.be), Thema
bevolking, subthema’s Structuur van de bevolking, Loop van
de bevolking, Migraties, Nationaliteitswijzigingen, Herkomst,
Partnerschap, Sterfte en levensverwachting, Geboorten en
vruchtbaarheid.

Onlinedatabank
Open Data

OpenData : Bevolking naar woonplaats, nationaliteit,
burgerlijke staat, leeftijd en geslacht. (wettelijke statistiek
geldig op nationaal vlak)

Toegang tot
microgegevens
Overig

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden
Documentatie over de
kwaliteit

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsbeoordeling
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Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Internationale instellingen (Eurostat, IMF, Europese
Commissie, UNSD, WHO, ...)., Nationale Bank van
België (NBB)., Instituut voor de Nationale Rekeningen
(INR)., Federale overheidsdiensten (FOD's, POD's en
parastatalen)., Gewestelijke overheidsdiensten., Provinciale
en lokale instellingen., Federaal Planbureau (FPB)., Er zijn
meerdere belangrijke professionele klanten. Federaties:
beroeps-, sector- en werkgeversorganisaties, universiteiten,
hogescholen, e.a. onderwijsinstellingen.

Tevredenheid van de
gebruikers

De inhoud is bevredigend ., De nauwkeurigheid is
bevredigend ., De beschikbaarheid is bevredigend., De
inhoud is gedeeltelijk bevredigend ten gevolge andere
redenen., De nauwkeurigheid is gedeeltelijk bevredigend ten
gevolge andere redenen., De beschikbaarheid is gedeeltelijk
bevredigend ten gevolge andere redenen.

Volledigheid

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid
Steekproeffout
Niet-steekproeffout

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Geografisch vergelijkbaar.

Vergelijkbaarheid - In de Vergelijkbaar in de tijd.
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel
Vergelijkbaarheid Andere

Er zijn andere methodologische wijzigingen.

Coherentie
Interne coherentie
Gebiedsoverschrijdende
coherentie
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Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid
Herziening van de
gegevens - Praktijk

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP)

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

Hergebruik van administratieve gegevens

Samenstelling van
gegevens
Aanpassing

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
Uitbrengkalender

URL
https://statbel.fgov.be/nl/calendar

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
INVS-9993000

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
Mannelijk/
Vrouwelijk

Geslacht

-

Leeftijd

-

Aantal jaren

Geboorten

-

Onbekend
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Statistische variabelen
Overlijden

-

Onbekend

Heringeschrevenen
die werden geschrapt

-

Onbekend

Statistische
rechtzetting

-

Onbekend

Nationaliteit

Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de
overleden persoon

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

Geboortemaand

Geboortemaand, gehaald uit de
geboortedatum

Maand van het jaar

Grootte van het
huishouden

Aantal personen die lid zijn van het
huishouden.

Alleenstaande,
2 personen,
3 personen, 4
personen, 5
personen, 6
personen of meer.

(Officieel cijfer van de) Het cijfer van de residentiële bevolking
N (Aantal)
residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van
op 1 januari
het aantal ingeschrevenen in het RRNP
en omvat het geheel van personen die
hun hoofdverblijfplaats in België hebben,
inclusief de Belgen en de vreemdelingen
toegelaten of gemachtigd om zich te
vestigen of om op het grondgebied te
verblijven, maar exclusief de vreemdelingen
die minder dan drie maand op het
grondgebied verblijven, de asielzoekers en
de vreemdelingen in onregelmatige situatie.
Natuurlijk saldo

Het natuurlijk saldo is het verschil tussen
het aantal geboorten en het aantal
overlijdens geregistreerd tijdens een
periode.

Interne immigraties

Het aantal personen die ingeschreven
N (Aantal)
werden in de gemeenteregisters waar ze
hun verblijfplaats wensen te vestigen en die
voordien in een andere gemeente van het
land verbleven (exclusief wachtregister).
Ook aangeduid in bepaalde publicaties als
'Interne migratiebeweging - inwijkingen'.
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N (Aantal)

Statistische variabelen
Interne emigraties

Het aantal personen die in de
gemeenteregisters van het land werden
geschrapt omdat ze werden ingeschreven
in de registers van een andere gemeente
waar ze hun verblijfplaats wensen te
vestigen (exclusief wachtregister). Ook
aangeduid in bepaalde publicaties als
'interne migratiebeweging - uitwijkingen'.

N (Aantal)

Intragemeentelijke
migraties

Het aantal personen waarvan de
verandering van de verblijfplaats binnen de
gemeente werd geregistreerd.

N (Aantal)

Intern migratiesaldo

Het interne migratiesaldo is het verschil
tussen het aantal geregistreerde interne
immigraties en het aantal geregistreerde
interne emigraties.

N (Aantal)

Totaal internationale
immigraties

Het aantal personen die werden
geregistreerd in de gemeenteregisters
waarin ze hun verblijfplaats wensen te
vestigen (exclusief wachtregister) en
die voordien buiten het land verbleven
(of die niet legaal verbleven in één
van de gemeenten van het land). Zijn
inbegrepen de internationale immigraties
die limitatief gedefinieerd werden tot
2007, maar ook de internationale
immigraties die niet opgenomen waren in
de statistieken van de AD SEI tot op die
datum, met name de herinschrijvingen van
ambtshalve geschrapte personen en de
veranderingen van register (de overgang
van wachtregister naar een ander type
register, van asielzoekers ten gevolge
van de erkenning van een beschermd
statuut, van een regularisatie of van het
verkrijgen van een ander statuut dan dat
van asielzoeker waardoor de inschrijving in
het bevolkingsregister mogelijk wordt, het
register van bevoorrechte vreemdelingen
of het register van ambtenaren van de
Europese Unie).

N (Aantal)
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Statistische variabelen
Totaal internationale
emigraties

Het aantal personen die werden geschrapt N (Aantal)
in de gemeenteregisters waarin ze voordien
verbleven (exclusief wachtregister) en die
noch overleden, noch ingeschreven zijn in
een andere gemeente van het land). Zijn
inbegrepen de internationale emigraties
die limitatief gedefinieerd werden tot 2007,
maar ook de internationale emigraties die
niet opgenomen waren in de statistieken
van de AD SEI tot op die datum, met
name de schrappingen van ambtshalve
geschrapte personen voor wie werd
vastgesteld dat, hoewel ze ingeschreven
zijn in de registers van een gemeente, ze
feitelijk niet meer verblijven in de gemeente
en ze niet de nodige stappen hebben
vervuld om het behoud van hun inschrijving
mogelijk te maken).

Internationaal
migratiesaldo

Het internationale migratiesaldo is het
verschil tussen het aantal internationale
immigraties (totalen) en het aantal
internationale emigraties (totalen).

N (Aantal)

Verkrijgen van de
Het aantal personen met vreemde
N (Aantal)
Belgische nationaliteit nationaliteit die verblijven in en
door een vreemdeling geregistreerd zijn in één van de gemeenten
van het land (in een ander register dan het
wachtregister) die de Belgische nationaliteit
verkregen hebben. Ook aangeduid in
bepaalde publicaties als 'Wijzigingen van
nationaliteit - Vreemdeling in België'
Geboortejaar

-

Datum

Geboortedag

-

Datum

Geboorteland

-

GEOBEL

Geboorteplaats (voor
de personen geboren
in België)

-

REFNIS

Verblijfsplaats

-

REFNIS

Graad van
verwantschap met het
gezinshoofd

Code NRNP van de
stand in het gezin

Familiekern

Onbekend

-
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Statistische variabelen
Plaats van oorsprong
van de migranten
(enkel voor de
interne migraties of
de internationale
emigraties)

-

REFNIS

Plaats van
bestemming van de
migranten (enkel voor
de interne migraties
of de internationale
immigraties)

REFNIS

Land van bestemming of van oorsprong
van de internationale
migranten (enkel
voor de internationale
immigraties en
emigraties)

GEOBEL

Feitelijke
geboorteplaats (enkel
voor de geboorten)

-

REFNIS

Feitelijke plaats van
overlijden (enkel voor
de overlijdens)

-

REFNIS

Nationaliteit die
voorafging aan het
verkrijgen van de
Belgische nationaliteit
(enkel voor personen
die de Belgische
nationaliteit verkrijgen)

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

Rechtvaardiging van
de verandering van
nationaliteit

Onbekend

-

Nationaliteit na
het verlies van de
Belgische nationaliteit
(enkel voor personen
die de Belgische
nationaliteit verloren)

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

9/13
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Statistische variabelen
Nationaliteit na de
verandering van
nationaliteit van een
vreemdeling die een
andere nationaliteit
verkrijgt dan de
Belgische nationaliteit
(enkel voor de
vreemdelingen die een
andere nationaliteit
verkrijgen dan de
Belgische nationaliteit)

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

Burgerlijke staat
voorafgaand aan
een verandering van
burgerlijke staat

-

Code NRNP van de
burgerlijke staat (/
data)

Burgerlijke staat na
een verandering van
burgerlijke staat

-

Code NRNP van de
burgerlijke staat (/
data)

Oorspronkelijke
nationaliteit
(eerste nationaliteit
geregistreerd in het
RRNP)

-

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

Verlies van de
Belgische nationaliteit
door een vreemdeling
(of Veranderingen
van nationaliteit Vreemdeling in België)

Het aantal personen met de Belgische
nationaliteit die verbleven en geregistreerd
waren in één van de gemeenten van het
land, die de Belgische nationaliteit verloren
zijn.

N (Aantal)

Verandering van
nationaliteit van een
vreemdeling die een
nieuwe vreemde
nationaliteit verkrijgt

Het aantal personen met vreemde
N (Aantal)
nationaliteit die verblijven in en
geregistreerd zijn in één van de gemeenten
van het land (in een ander register
dan het wachtregister) die een nieuwe
vreemde nationaliteit verkregen hebben.
Ook aangeduid in bepaalde publicaties
als 'Veranderingen van nationaliteit Vreemdeling in vreemdeling'
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Statistische variabelen
Internationale
immigraties
(gedeeltelijke)
(of Externe
migratiebeweging Inwijkingen)

Het aantal personen die in de registers
N (Aantal)
werden ingeschreven van een gemeente
waarin ze hun verblijfplaats wensen te
vestigen (exclusief wachtregister) en die
voordien buiten het grondgebied verbleven
(of niet legaal in één van de gemeenten van
het land verbleven). Zijn niet inbegrepen
in deze internationale immigraties die
limitatief gedefinieerd werden tot 2007
door de AD SEI, de herinschrijvingen van
ambtshalve geschrapte personen en de
veranderingen van register (de overgang
van wachtregister naar een ander type
register, van asielzoekers ten gevolge
van de erkenning van een beschermd
statuut, van een regularisatie of van het
verkrijgen van een ander statuut dan dat
van asielzoeker waardoor de inschrijving
in het bevolkingsregister mogelijk wordt,
het register van vreemdelingen, het
register van bevoorrechte vreemdelingen
of het register van ambtenaren van de
Europese Unie). Vanaf 2008, maakt een
meer volledige statistiek van de totale
internationale immigratie het mogelijk
rekening te houden met het geheel van
de bewegingen vergelijkbaar met de
internationale immigraties (veranderingen
van register en herinschrijvingen van
ambtshalve geschrapte personen).
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Statistische variabelen
Internationale
emigraties
(gedeeltelijke)
(of Externe
migratiebeweging Uitwijkingen)

Het aantal personen die uit de registers
N (Aantal)
werden geschrapt van een gemeente
waarin ze voordien verbleven (exclusief
wachtregister) en die noch overleden, noch
ingeschreven zijn in een andere gemeente
van het land). Zijn niet inbegrepen in deze
internationale emigraties die limitatief
gedefinieerd werden tot 2007 door de
AD SEI, met name de schrappingen van
ambtshalve geschrapte personen voor
wie werd vastgesteld dat, hoewel ze
ingeschreven zijn in de registers van een
gemeente, ze feitelijk niet meer verblijven in
de gemeente en ze niet de nodige stappen
hebben vervuld om het behoud van hun
inschrijving mogelijk te maken). Vanaf
2008, maakt een meer volledige statistiek
van de totale internationale emigratie het
mogelijk rekening te houden met het geheel
van de bewegingen vergelijkbaar met de
internationale emigraties (met inbegrip van
de ambtshalve geschrapte personen).

Verandering van
register

Het aantal personen dat voordien
N (Aantal)
ingeschreven was in het wachtregister (en
dus niet meegeteld werd in de residentiële
bevolking volgens de wettelijke betekenis
van het begrip) dat werd ingeschreven
in het bevolkingsregister, het register
van vreemdelingen, het register van
bevoorrechte vreemdelingen of het register
van ambtenaren van de EU gedurende een
gegeven periode.

Ambtshalve
schrappingen

Het aantal personen dat geschrapt werd uit N (Aantal)
de registers van een gemeente minstens
6 maand na de vaststelling van hun nietaangegeven vertrek en na een beslissing
van het college van burgemeester en
schepenen.

Scheidingen

Het aantal scheidingen geregistreerd in
het RRNP. Dit behelst het totaal aantal
scheidingen dat betrekking heeft op
personen ingeschreven in het RRNP.

N (Aantal)

Weduwnaarschap/
weduwschap

Het aantal weduwnaars/weduwes
ingeschreven in het RRNP.

N (Aantal)
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Statistische variabelen
(Officieel cijfer van de) Het cijfer van de residentiële bevolking
N (Aantal)
residentiële bevolking op 1 juli wordt berekend op basis van
op 1 juli
het aantal ingeschrevenen in het RRNP
en omvat het geheel van personen die
hun hoofdverblijfplaats in België hebben,
inclusief de Belgen en de vreemdelingen
toegelaten of gemachtigd om zich te
vestigen of om op het grondgebied te
verblijven, maar exclusief de vreemdelingen
die minder dan drie maand op het
grondgebied verblijven, de asielzoekers en
de vreemdelingen in onregelmatige situatie.
Burgerlijke staat

Deze informatie bevat voornamelijk de
Code NRNP van de
eigenlijke burgerlijke staat en de datum
burgerlijke staat (/
vanaf wanneer die in aanmerking moet
data)
worden genomen. De opgenomen staten
zijn erg divers en het kan zijn dat sommige
van deze toestanden niet voorkomen in het
Belgische recht.

Huwelijken

-

Onbekend

Echtscheidingen

-

Onbekend

-

-

-
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