
 
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 

Momenteel beschikken we al over een leeftijdsvariabele. Deze laat ons 
echter niet toe een onderscheid te maken tussen personen jonger dan 
18 en personen ouder dan 18. 
 
De onderverdeling in leeftijdscategorie van de belastingplichtigen is een 
belangrijke verklarende factor in het verklaren van socio-economische 
verschillen tussen huishoudens. Daarnaast zijn er een beperkt aantal 
leeftijdsgrenzen die ook een reële invloed hebben op bepaalde 
belastinginstrumenten. Hiervoor hebben we momenteel al een 
variabele met leeftijdscategorieën van telkens 10 jaar met een 
onderscheid voor personen jonger en ouder dan 26 en personen jonger 
en ouder dan 58. 
 
De bijkomende grens van 18 jaar is noodzakelijk, zodat we een strikt 
onderscheid kunnen maken tussen minder- en meerderjarigen. 
 
De bestaande variabele mag geschrapt worden en vervangen worden 
door de nieuwe. 

 

Gewenste variabelen Leeftijdscategorie van de belastingplichtige 
Exacte behoefte 
Het volstaat dat er leeftijdscategorieën worden aangemaakt: 
-              Minder dan 18 jaar; 
-              Van 18 tot en met 20 jaar; 
-              Van 21 tot en met 25 jaar; 
-              Van 26 tot en met 30 jaar; 
-              Van 31 tot en met 40 jaar; 
-              Van 41 tot en met 50 jaar; 
-              Van 51 tot en met 57 jaar; 
-              Van 58 tot en met 60 jaar; 
-              Van 61 tot en met 70 jaar; 
-              Van 71 tot en met 80 jaar; 
-              Boven 80 jaar. 
 

 
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. 

Naam Klik hier om tekst te typen. 

                                                           
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 



Nieuwe persoon 
die de instelling 

vertegenwoordigt 

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: 18/09/2020 
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