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Sterfte
De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van
de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken,
waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden
geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen
uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand
van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan
hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal
overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar.
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3.7.07. Bevolking

Statistische eenheid Titel

Het overlijden

Statistische eenheid Omschrijving

Elk overlijden van een persoon met wettelijke verblijfplaats in
België

Statistische populatie Titel

Inwoners van 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
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
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Presentatie
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

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1989

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt krachtens een Europese wettelijke
verplichting

Wettelijke referentie

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 205/2014 van de Commissie
van 4 maart 2014 tot vaststelling van uniforme voorwaarden
voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1260/2013
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
Europese bevolkingsstatistieken, wat de uitsplitsing van
gegevens, de termijnen en de herzieningen van gegevens
betreft
; Verordening (EU) Nr. 1260/2013 van het Europees parlement
en de raad van 20 november 2013 betreffende de Europese
bevolkingsstatistieken

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens
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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

https://statbel.fgov.be/nl/open-data?category=50

Toegang tot
microgegevens

-

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Gewestelijke overheidsdiensten ; Internationale instellingen
(Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD, WHO, ...) ;
Pers ; Provinciale en lokale instellingen ; Universiteiten

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is sterk verhoogd ; De inhoud is
bevredigend. ; De nauwkeurigheid werd verbeterd

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.
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Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

De geografische vergelijkbaarheid is niet van toepassing

Vergelijkbaarheid - In de Vergelijkbaar in de tijd
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

De sectoriele vergelijkbaarheid is niet van toepassing

Vergelijkbaarheid Andere

-

Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties. ; Geen informatie over de interne coherentie

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. ; Geen informatie over de externe
coherentie ; Men gebruikt erkende concepten en begrippen
(nationaal of internationaal)

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

Herziening mogelijk, in functie van de updates van de
gegevens van het RR.

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP)

Basisgegevens Statistische producten

-
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Statistische verwerking
Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
-

URL
-

Externe IDs
Type
INVS

ID
9992020

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Leeftijd

Leeftijd gemeten in verlopen jaren.

Maand van overlijden

Maand van overlijden, gehaald uit de
overlijdensdatum

Maand van het jaar

Sterftecijfer

Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen
het aantal overlijdens en het gemiddelde
bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

‰

Geslacht

Geslacht van de overledene

Mannelijk/
Vrouwelijk

Nationaliteit

Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de
overleden persoon

Nationaliteit
(Belgische /
Vreemde)

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat van de overledene

Beperkte code
burgerlijke staat (1
à 4)

Gemeente van
ingezetenschap

Gemeente van ingezetenschap van de
overledene

REFNIS

-

-

-
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Eenheid/
Nomenclatuur
Aantal jaren

