
 
Formulier aanvraag microgegevens via 

de vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract 

2019/13 

Duid de reden van uw aanvraag aan: 

☐ Verlenging van het contract 

☒ Toevoeging van variabelen 

☐ Wijziging van de identiteit van de instelling 

 
Gegevens van de instelling die de aanvraag doet 

Benaming FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)  

Land België 

KBO-nummer 0308.358.050 

Adres Straat Ernest Blerotstraat 

Nummer 1 

Bus Klik hier om tekst te typen. 

Postnummer  1070 

Gemeente Brussel 

 
Persoon die de instelling vertegenwoordigt 

Naam De Poorter 

Voornaam Geert 

Functie Voorzitter van het Directiecomité 

 
Contactpersoon 

Naam Coenen 

Voornaam Ann 

Functie Attaché 

E-mailadres Ann.coenen@werk.belgie.be 

Telefoonnummer 02/233.46.61 

 
1. Verlenging van het contract 

Redenen voor verlenging Klik hier om tekst te typen. 

Duur van de verlenging  Klik hier om tekst te typen. 

Werden de oorspronkelijke 
veiligheidsmaatregelen gewijzigd? 

☐ Ja1 

☐ Nee 

                                                           
1 Gelieve een mail te sturen naar de dienst Data Warehouse naar het mailadres youri.baeyens@economie.fgov.be om de 

nieuwe veiligheidsmaatregelen uiteen te zetten 



 
2.  Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag voor 
toevoeging 

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg heeft de OESO gevraagd om een diepgaande analyse van 
recente en mogelijke toekomstige trends in de 
arbeidsmarktresultaten van laaggeschoolde werknemers in 
België uit te voeren. Het onderzoek zal tevens de resultaten van 
specifieke beleidsmaatregelen evalueren, in het bijzonder de tax 
shift, die in het bijzonder de arbeidsmarktparticipatie van 
kortgeschoolden beoogt te verhogen. Voor deze analyse zijn 
naast de reeds beschikbare loondecielen ook de nettolonen uit 
de EAK nodig. 

Gewenste variabelen Netto maandloon (Q100); en Eurostat ID's (HHNUM en 
HHSEQNUM) voor koppeling met overige data 

 
3. Wijziging van de identiteit van de instelling 

Nieuwe benaming Klik hier om tekst te typen. 

Nieuw adres 

Straat Klik hier om tekst te typen. 

Nummer Klik hier om tekst te typen. 

Bus Klik hier om tekst te typen. 

Postnummer Klik hier om tekst te typen. 

Gemeente Klik hier om tekst te typen. 

Nieuwe persoon 
die de instelling 

vertegenwoordigt 

Naam Klik hier om tekst te typen. 

Voornaam Klik hier om tekst te typen. 

Functie Klik hier om tekst te typen. 

Nieuwe 
contactpersoon 

Naam Klik hier om tekst te typen. 

Voornaam Klik hier om tekst te typen. 

Functie Klik hier om tekst te typen. 

Telefoon Klik hier om tekst te typen. 

Mail Klik hier om tekst te typen. 

 

Voor de onderzoeker, Geert De Poorter 

Voorzitter van het Directiecomité 

Datum: 18/12/2019 
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