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In deze aanvraag wordenvolgendevariabelen bijkomend

gevraagd:

1. Pseudo-codedie gelijk is voor zowel het departement FB

van de Vlaamse Overheid als KU Leuven om het mogelijk

te maken samen te werken en dezelfde cases (aangiftes)

in het kadervan testen te vergelijken.

2. Gewest, arrondissement en gemeente:

Gewest-informatie is:

e Een cruciale determinant voor de berekening van

de personenbelasting;

e Nodig voor de beschrijvende analyses van de

resultaten

Arrondissement:
e Belangrijk voor de gemeenten met een te kleine

populatie, en die daarom niet afzonderlijk

gelabeld kunnen worden.

Gemeente:

e Een cruciale determinant voor de berekening van

de gemeentelijke opcentiemen op de

personenbelasting;

e Biedt een grote meerwaarde voor analyses en

verklarende statistieken, naar geografische

inbedding: stad vs. stedelijke gemeenten met

een bijzonder karakter(bv. de kustgemeentes) te

kunnen onderscheiden.

(Gewenste variabe le i 3) Pseudo-code: codedie elk dossier (aangifte) identificeert en die

gelijk is aan de pseudo-code van het departement FB van de

Vlaamse Overheid zodatvergelijking van dossiers bij testing

mogelijk is.

Residentie volgens:

- (1) gewest;

- (2) arrondissement;

- (3) gemeente (voor de gemeenten die groot genoegzijn

om de steekproefgrootte niet te klein te maken) 
1 Gelieve een mail te sturen naar de dienst Data Warehouse naarhet mailadres youri.baeyens@economie.fgov.be om de

nieuweveiligheidsmaatregelen uiteen te zetten
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Voor de onderzoeker, André Decoster
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