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Structuur van de bevolking op basis van het Rijksregister
De statistieken omtrent de structuur en de beweging van de bevolking gerealiseerd
door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie 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.
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Domein

3.7.07. Bevolking

Statistische eenheid Titel

Wettelijk in België wonende natuurlijke personen

Statistische eenheid Omschrijving

-

Statistische populatie Titel

Inwoners in België

Statistische populatie Omschrijving

Het bevolkingscijfer van residenten zoals bepaald
door de wet omvat het geheel van personen die hun
hoofdverblijfplaats in België hebben en die ingeschreven
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zijn in een gemeente, ofwel in het bevolkingsregister,
ofwel in het vreemdelingenregister, ofwel in het register
van de bevoorrechte vreemdelingen, ofwel in het register
van ambtenaren van de Europese Unie. De asielzoekers
waarvan de aanvraag in onderzoek is, zijn opgenomen in
het wachtregister en zijn niet opgenomen bij de residenten
van de gemeente, in overeenstemming met artikel 3 van
de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten. Analoog hiermee worden ook
vreemdelingen die in geen enkel register zijn opgenomen
(meer bepaald omdat ze minder dan drie maand op het
grondgebied verblijven of in een onregelmatige situatie
verkeren) niet opgenomen in de telling. Er dient te worden
opgemerkt dat deze bevolking dus niet overeenstemt met
het geheel van de bevolking geregistreerd in het RRNP en
wettelijk aanwezig op het grondgebied. Bovendien stemt
deze bevolking niet overeen met de bevolking die haar
gewone verblijfplaats in het land heeft zoals bepaald door
de Statistische Divisie van de Verenigde Naties en Eurostat.
Om te beantwoorden aan deze bijzondere vraag van de
Europese en internationale statistische organisaties, wordt een
afzonderlijke statistiek sinds 2011 opgemaakt, met 2010 als
referentiejaar (zie fiche 'Structuur en loop van de bevolking
met gewone verblijfplaats in het land' (naar Europese en
internationale normen)).
Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

-

Ander bereik

-

Basisperiode

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

-
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Institutioneel mandaat
Wettelijke referentie

Onderrichtingen voor het bijhouden van de
informatiegegevens in het rijksregister ; 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 24 mei
1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen
die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling
te worden erkend ; Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen

Gegevensuitwisseling

-

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid - Beleid Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Periodiciteit

Jaarlijks ; Zesmaandelijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

-

Publicaties

Brochure 'Buitenlandse bevolking' ; Brochure 'Huishoudens
en familiekernen' ; Brochure 'Huwelijken en echtscheidingen' ;
Brochure 'Loop van de bevolking en migraties' ; Brochure
'Sterfte' ; Brochure 'Sterftetafels' ; Brochure 'Totale
en Belgische bevolking' ; Publicatie op het internet
(www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

-

Toegang tot
microgegevens

-

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-
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Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

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

Tevredenheid van de
gebruikers

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

-

Vergelijkbaarheid - In de tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

-

Vergelijkbaarheid Andere

Er zijn andere methodologische wijzigingen
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Coherentie
Interne coherentie

-

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

-

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

-

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

-

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

-

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
---

Statistische variabelen
Titel

Definitie

-

-

Eenheid/
Nomenclatuur
-
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