
 
Formulier aanvraag microgegevens via 

de vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract 

BER STAT 03-2018 

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 Vlaams ministerie voor Financiën en Begroting 
Departement Financiën en Begroting 
Vertegenwoordigd door Koen Algoed 

Secretaris-generaal 

Land België 

KBO-nummer 0316.380.841 

Adres Straat Koning Albert II-laan 

Nummer 35 

Bus 61 

Postnummer  1030 

Gemeente Brussel 

 
Persoon die de instelling vertegenwoordigt 

Naam Algoed 

Voornaam Koen 

Functie Secretaris-generaal 

 
Contactpersoon 

Naam Vander Stricht 

Voornaam Wendy 

Functie Beleidsadviseur 

E-mailadres Wendy.vanderstricht@vlaanderen.be 

Telefoonnummer 0483/606086 

 
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 

 
2.  Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag voor 
toevoeging 

In deze aanvraag worden volgende variabelen bijkomend 
gevraagd: 
 

1. Pseudo-code die gelijk is voor zowel het departement FB 
als KU Leuven om het mogelijk te maken samen te 
werken en dezelfde cases (aangiftes) in het kader van 
testen te vergelijken. 
 

2. Gewest, arrondissement en gemeente:  
 
Gewest-informatie is: 

• een cruciale determinant voor de berekening van de 
personenbelasting; 

• nodig voor de beschrijvende analyses van de 
resultaten. 

 
Arrondissement:  

• belangrijk voor de gemeenten met een te kleine 
populatie, en die daarom niet afzonderlijk gelabeld 
kunnen worden. 

 
Gemeente:  

• Een cruciale determinant voor de berekening van de 
gemeentelijke opcentiemen op de 
personenbelasting; 

• Biedt een grote meerwaarde voor analyses en 
verklarende statistieken, naar geografische 
inbedding: stad vs stedelijke gemeentes met een 
bijzonder karakter (bv. de kustgemeentes) te kunnen 
onderscheiden. 

 
 

Gewenste variabelen Pseudo-code: code die elk dossier (aangifte) identificeert en die 
gelijk is aan de pseudo-code van KU Leuven zodat vergelijking 
van dossiers bij testing mogelijk is. 
 
Residentie volgens: 
- (1) gewest; 
- (2) arrondissement; 
- (3) gemeente (voor de gemeenten die groot genoeg zijn 
om de steekproefgrootte niet te klein te maken) 

                                                           
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 



  
 

 
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, Koen Algoed 

Secretaris-generaal 

Datum: 18/08/2020 
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