Metadata
Statistisch Product

Doodsoorzaken
De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld d.m.v. de statistische
overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden
overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna vervolledigd door
het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Genoemde formulieren worden
doorgestuurd naar de Gemeenschappen, die de informatie nazien, coderen en invoeren,
om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens
doorgestuurd naar de AD Statistiek, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken
op federaal niveau. Te dien einde koppelt de AD Statistiek de formulieren met de in
het RRNP geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om: de beschikbare
informatie te toetsen en te vervolledigen; de in België plaatsgevonden overlijdens van niet
wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren; en tot slot om wél in
de statistiek op te nemen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk
in België verblijvende personen m.b.t. wie geen formulier van de burgerlijke stand werd
ingevuld. Voornoemde koppeling en opneming zijn pas sinds 2010 effectief. Dit betekent
dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet mee
werden opgenomen in de federale statistiek.
Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de tiende
revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden
Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de
overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt
gemaakt naar vijfjarige leeftijdsgroep en geslacht.
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Presentatie
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
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)).
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Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

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

Wettelijke referentie

Koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van
een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt
voorgeschreven.
; Verordening (EU) Nr. 328/2011 van de Commissie van 5
april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008
van het Europees Parlement en de Raad betreffende
communautaire statistieken over de volksgezondheid en de
gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over
doodsoorzaken betreft

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Jaarlijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

Publicatie op het internet (www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

-

Open Data

-

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

Federale overheidsdiensten (FOD's, POD's en parastatalen) ;
Federaties: beroeps- en sector- en werkgevers, universiteiten,
hogescholen, ea onderwijs ; Gewestelijke overheidsdiensten ;
Internationale instellingen (Eurostat, IMF, Europese
Commissie, UNSD, WHO, ...) ; Kankerregister ; Provinciale en
lokale instellingen

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is bevredigend ; De inhoud is
bevredigend. ; De nauwkeurigheid is bevredigend.

Volledigheid

Ja

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De eventuele biais zijn onder controle.

Steekproeffout

Niet van toepassing

Niet-steekproeffout

De meet- en verwerkingsfouten zijn onder controle.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Geografisch vergelijkbaar

Vergelijkbaarheid - In de Sedert 2010 worden de in het buitenland plaatsgevonden
tijd
overlijdens van in België woonachtigen opgenomen in
de statistiek en worden de overlijdens van niet in België
woonachtigen beter geregistreerd.
Vergelijkbaarheid Sectorieel

Er is een wijziging geweest op definities/concepten/
nomenclaturen.

Vergelijkbaarheid Andere

-
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Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties.

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

De concepten, definities en nomenclaturen worden
opgeslagen en beheerd. ; De consistentie van concepten,
definities en nomenclaturen wordt gecontroleerd. ; Er
is coherentie tussen de ondervraagde eenheden en de
observatie-eenheden. ; Men gebruikt erkende concepten en
begrippen (nationaal of internationaal indien de coherentie op
dit niveau kan worden beoordeeld). ; Men gebruikt erkende
nomenclaturen (internationaal, nationaal).

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

Niet van toepassing

Herziening van de
gegevens - Praktijk

Niet van toepassing

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) ; Statistische
formulieren van de burgerlijke stand : Overlijden van een kind
jonger dan een jaar of van een doodgeboorte (Model IIID) ;
Statistische formulieren van de burgerlijke stand: Overlijden
van een persoon van een jaar of ouder (Model IIIC)

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
---
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Gekoppelde documenten
Titel
Internet: Doodsoorzaken

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/
sterfte-en-levensverwachting/doodsoorzaken

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
9992030

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Geslacht

Geslacht van de overledene

Doodsoorzaak

Oorspronkelijke doodoorzaak

ICD-10

Leeftijdsgroepen

Leeftijd van de overledene, in vijfjarige
leeftijdsgroepen

21 vijfjarige
leeftijdsgroepen

Gewest van
ingezetenschap

Gewest van ingezetenschap van de
overledene

Brussel/
Vlaanderen/
Wallonië

-

-

-
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Eenheid/
Nomenclatuur
Mannelijk/
Vrouwelijk

