
 
 

Aanvraagformulier voor microdata via de 
vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract 2017/38 

Duid de reden van uw aanvraag aan: 
☐ Verlenging van het contract 
☐ Toevoeging van variabelen 
☒ Bijkomend doeleinde 

 
Gegevens van de instelling die de aanvraag doet 
Benaming Katholieke Universiteit Leuven 
Juridisch statuut Privaatrechtelijk 
KBO-nummer 0419.052.173 

Adres 

Straat Oude markt 
Nummer 13 
Bus Klik hier om tekst te typen. 
Postcode 3000 
Gemeente Leuven 
Land België 

 
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling 
Naam Boon 
Voornaam Antoon 
Functie Consulent inzake informatieveiligheid volgens de interne 

volmachtenregeling gemachtigd namens de rector te ondertekenen 
 
Contactpersoon 
Naam Dreesen 
Voornaam Stijn 
Functie Bijzonder Academisch Personeel 
E-mailadres stijn.dreesen@kuleuven.be 
Telefoonnummer +32 47 82 72 32 

Handtekening 

 

 

 



 

☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze 

aanvraag te verwerken 

 
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? 

☐ Ja 
☐ Neen 

 
2. Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag 
van toevoeging 

 

Gewenste variabelen Klik hier om tekst te typen. 
 

3. Bijkomend doeleinde 
Nieuw doeleinde We wensen de gegevens verkregen via Statbel (oorspronkelijk contract: 

2017/38) (hierna de Censusdata) te gebruiken voor een nieuw 
doeleinde, namelijk voor een wetenschappelijke analyse ter 
voorbereiding van de opmaak van een woonbeleidsplan voor de steden 
Mechelen en Lier. Het doeleinde van de oorspronkelijke aanvraag 
kadert in het meerjarenprogramma van het Steunpunt Wonen 2016-
2020, waarbij in werkpakket 5 een analyse van vraag en aanbod op de 
woningmarkt werd verricht op basis van de Censusdata. Met dit nieuwe 
doeleinde willen we de Censusdata aanwenden om een analyse uit te 
voeren van de woningmarkten van Gent en Lier, teneinde een aanzet te 
geven tot de opmaak van een woonbeleidsplan.  

Reden 

Voor de opstelling van een gemeentelijk woonbeleidsplan is 
gedetailleerde informatie nodig over zowel vraag als aanbod in de 
lokale woningmarkt van een gemeente.  
 
Aan de vraagkant wensen we onder meer volgende onderwerpen aan 
te kaarten: 
- Hoeveel bijkomende woningen zijn er voor de verschillende 
gezinstypes uit de bevolkingsprognoses nodig om de woningbehoeften 
van de toekomst op te vangen? 
- kopen, huren of tussenvormen (bv. erfpacht); 
- beoogde prijsklassen; 
- vraag naar alternatieve woonvormen; 
- wensen t.a.v. woonomgeving (diensten in de buurt, openbaar vervoer, 
verkeersveiligheid, groen, winkels, …); 
 
Een aan de aanbodkant:  
- Ligt de toename in het woningaanbod in lijn met de verwachte 
demografische prognoses? 



- Wat zijn de karakteristieken van de woongelegenheden op de 
huurmarkt? En wat zijn de karakteristieken van de bewoners op de 
huurmarkt? 
 
Aan de hand van de Censusdata is het mogelijk om een antwoord op 
deze vragen te bieden. De Censusdata is immers een een rijke databank 
met informatie over verhuisbewegingen, type woning (huur/koop), 
inkomensdecielen, werkloosheid die gebruikt kan worden om 
residentiële keuzes van huishoudens te beschrijven en te verklaren. Dat 
helpt om een beeld te vormen over de vraag naar woningen. Daarnaast 
biedt de Censusdata een inzicht in de woningstock (aanbod) van een 
woningmarkt, waarvan we dan ook weten wie er komt wonen en wat 
de karakteristieken zijn van dat huishouden. 

Evenredigheid De Censusdata zijn noodzakelijk voor het realiseren van het bijkomend 
doeleinde. Het is immers de enige databank die gedetailleerde 
informatie biedt over alle inwoners van steden op een gegeven moment 
(hier 2001 en 2011). Met de Censusdata is het mogelijk om hun 
verhuisbewegingen naar, van en binnen de steden op te volgen en de 
relatie te leggen met hun karakteristieken (tewerkstelling, inkomen, 
gezinssituatie) en het gerealiseerd woonaanbod. Het feit dat er gewerkt 
kan worden op het niveau van de statistische sector biedt bovendien de 
mogelijkheid om analyses op buurtniveau te doen, en meer nauwkeurig 
maatschappelijke fenomenen zoals gentrificatie en verdringing kunnen 
blootstellen. De Censusdata is de enigste databron die gedetailleerde 
informatie over de huurmarkt kan geven, thans in combinatie met 
andere persoonskenmerken. Bovendien vormt deze databank een 
ideale nulmeting die later kan opgevolgd worden (bv. Census 2021). 
 
De wetenschappelijke analyses die uitgevoerd worden op basis van de 
Censusdata zijn betreft aard en doeleinde erg gelijkaardig aan eerder 
werk uitgevoerd door het Steunpunt. Ze betreffen nog steeds 
beleidsrelevant onderzoek, alleen nu worden de beleidsaanbevelingen 
gebruikt op stedelijk niveau i.p.v. Vlaams niveau. De aanvraag voor een 
bijkomend doeleinde is op deze manier sterk gerelateerd aan de 
oorspronkelijke aanvraag. 

 

Voor de verwerkingsverantwoordelijke,  volgens de interne volmachtenregeling gevolmachtigd om 
namens rector Luc Sels te ondertekenen 



 

Antoon Boon 

Datum: 5/08/2020 

 

 

 

 

 


