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De tabel NL_Gemeenten2012 
 
 
Het bestand NL_Gemeenten2012.TAB wordt u aangeboden door TWIAV – Tips & Tricks 
(www.twiav.nl). 
 
U kunt dit bestand gebruiken als oefenmateriaal voor uw kennismaking met MapInfo 
Professional. 
 
Het bestand bestaat uit een kaart met alle Nederlandse gemeenten met statistische gegevens 
(de gegevens hebben betrekking op de peildatum 1 januari 2012). De gegevens zijn 
afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (http://statline.cbs.nl/), en de geometrie is 
afkomstig van het Kadaster in Zwolle. 
 
Het gebruik van deze gegevens is zonder kosten, maar bronvermelding is verplicht. 
 
Bron: © Kadaster / Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013 
 
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de volgende publicatie: 
Centraal Bureau voor de Statistiek (2012), Demografische kerncijfers per gemeente 2012. 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2012. Publicatiedatum CBSwebsite: 
2 januari 2013. 
 
 
 
Figuur 1: de tabel NL_Gemeenten2012 in MapInfo Professional 
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Technische gegevens 
 
Het bestand NL_Gemeenten2012.TAB bestaat uit de volgende deelbestanden: 
 
06/03/2013  15:26           149,181 NL_Gemeenten2012.DAT 
06/03/2013  15:26             1,660 NL_Gemeenten2012.ID 
06/03/2013  15:26            37,376 NL_Gemeenten2012.IND 
06/03/2013  15:27        10,057,728 NL_Gemeenten2012.MAP 
06/03/2013  15:26             1,146 NL_Gemeenten2012.TAB 
 
Coördinaatsysteem: 
het stelsel van Rijksdriehoeksmeting / Netherlands National System [EPSG: 28992] 

Disclaimer 
 
De inhoud van het bestand NL_Gemeenten2012.TAB is met de uiterste zorg samengesteld 
op basis van openbaar beschikbare gegevens (afkomstig van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en van het Kadaster). 
Dit bestand is uitsluitend bedoeld als oefenmateriaal voor gebruikers, die hun kennis van het 
programma MapInfo Professional willen verdiepen en verbreden. 
De samensteller staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het 
bestand. De samensteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het 
bestand. 

Inhoud van de tabel (administratieve gegevens) 
 
In de lijst hieronder vindt u een toelichting op de inhoud van de kolommen in de tabel. 
 
CBSCODE De CBSCODE is een unieke code per gemeente. 

(Deze code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld. De 
viercijferige code is gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de 
naam van een gemeente, dan wijzigt ook de code. In verband met de 
automatisering is het voorvoegsel "GM" toegevoegd.) 

Gemeentenaam De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt in het 
algemeen de officiële schrijfwijze. 

Inwoners Aantal inwoners op 1 januari 2012 

Mannen Aantal mannelijke inwoners 

Vrouwen Aantal vrouwelijke inwoners 

inw_jonger_dan_5j Aantal inwoners in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 

inw_5_9j Aantal inwoners in de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar 

inw_10_14j Aantal inwoners in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar 

inw_15_19j Aantal inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar 

inw_20_24j Aantal inwoners in de leeftijd van 20 tot en met 24 jaar 

inw_25_44j Aantal inwoners in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar 

inw_45_64j Aantal inwoners in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar 

inw_65_79j Aantal inwoners in de leeftijd van 65 tot en met 79 jaar 

inw_80j_en_ouder Aantal inwoners in de leeftijd van 80 jaar en ouder 

Oppervlakte Totale oppervlakte van de gemeente in vierkante kilometer (km2). 
In de totale oppervlakte van een gemeente is steeds begrepen de 
oppervlakte land en binnenwater en, voor zover aanwezig, de 
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oppervlakte buitenwater (Waddenzee, Eems, Dollard, Zeeuwse stromen 
en een smalle strook Noordzee). 

Land Totale oppervlakte land van de gemeente in vierkante kilometer (km2) 

Binnenwater Totale oppervlakte binnenwater van de gemeente in vierkante kilometer 
(km2) 

Buitenwater Totale oppervlakte binnenwater van de gemeente in vierkante kilometer 
(km2) 

Bevolkingsdichtheid Aantal inwoners per km² land 

Landsdeel_code Code van de indeling naar 4 landsdelen die wordt gevormd door een 
regionale groepering van provincies (NUTS 1)* 

Landsdeel_naam Naam van de indeling naar 4 landsdelen die wordt gevormd door een 
regionale groepering van provincies (NUTS 1) 

Provincie_code Code van de bestuurlijke eenheid tussen de gemeenten en de 
rijksoverheid (NUTS 2) 

Provincie_naam Naam van de bestuurlijke eenheid tussen de gemeenten en de 
rijksoverheid (NUTS 2) 

COROP_gebied_code Code van de indeling in 40 gebieden omstreeks 1970 ontworpen door de 
Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoek-programma, waaraan de 
indeling haar naam dankt (NUTS 3) 

COROP_gebied_naam Naam van de indeling in 40 gebieden omstreeks 1970 ontworpen door de 
Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoek-programma, waaraan de 
indeling haar naam dankt (NUTS 3) 

Veiligheidsregio_code** Code van de indeling in 25 veiligheidsregio's. 

Veiligheidsregio_naam Naam van de indeling in 25 veiligheidsregio's 

Gr_sted_aggl_code*** Code van de indeling met 22 grootstedelijke agglomeraties: 
aaneengesloten gebieden met een stedelijke bebouwing. 

Gr_sted_aggl_naam Naam van de indeling met 22 grootstedelijke agglomeraties: 
aaneengesloten gebieden met een stedelijke bebouwing. 

Stadsgewest_code*** Code van de indeling met 22 stadsgewesten, bestaande uit een 
grootstedelijke agglomeratie en het omringende "verzorgingsgebied" dat 
geörienteerd is op de agglomeratie. 

Stadsgewest_naam Naam van de indeling met 22 stadsgewesten, bestaande uit een 
grootstedelijke agglomeratie en het omringende "verzorgingsgebied" dat 
geörienteerd is op de agglomeratie. 

 

* NUTS staat voor "Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques". Het Europese Bureau 
voor de Statistiek Eurostat heeft heel Europa ingedeeld in NUTS-gebieden, zodat statistische 
gegevens uit verschillende Europese landen regionaal vergelijkbaar worden. Deze indeling bevat 
voor Nederland de volgende niveaus: 
NUTS 1: komt overeen me de indeling in Landsdelen; 
NUTS 2: komt overeen me de indeling in Provincies; 
NUTS 3: komt overeen me de indeling in COROP-gebieden. 
 
** Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve 
voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De indeling van de veiligheidsregio's komt 
overeen met die van de (voormalige) politieregio's. Er zijn 25 veiligheidsregio's in Nederland. 
 
*** Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten: voor meer informatie over de (niet-
landsdekkende) indeling van Nederland in deze gebieden, zie de volgende publicatie: 
Vliegen, Mathieu (2005), Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend. © 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005. Publicatiedatum CBS-website: 28 
oktober 2005. 


