
	
Formulier	aanvraag	microgegevens	via	

de	vereenvoudigde	procedure	
 
Nummer van het oorspronkelijke contract 2016/24 

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 Universiteit Antwerpen – Centre for Research on Environmental and 

Social Change 
Land België 
KBO-nummer BE-0257.216.482 
Adres Straat Prinsstraat 

Nummer 13 
Bus Klik hier om tekst te typen. 
Postnummer  2000 
Gemeente Antwerpen 

 
Persoon die de instelling vertegenwoordigt 
Naam Van Goethem 
Voornaam Herman 
Functie Rector 
 
Contactpersoon 
Naam Coene 
Voornaam Jill 
Functie navorser 
E-mailadres Jill.coene@uantwerpen.be 
Telefoonnummer 03 256 59 99 

 
1. Verlenging van het contract 

Redenen voor verlenging Het doel is om een jaarlijkse update te maken van de 
“Barometer Energiearmoede”. Deze barometer werd in de 
periode 2012-2014 ontwikkeld, in het kader van een 
onderzoeksopdracht gefinancierd door Electrabel. Ondertussen 
werd in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting een 
Platform tegen Energiearmoede opgericht. In het kader hiervan 



werd SILC 2012-SILC 2017 data ontvangen (contract 2016/24), 
met een verlening voor SILC 2018 (contract 2019/66). Het 
Platform, bestaande uit energieleveranciers, armoede-
organisaties, milieu- en consumentengroeperingen, wenst een 
actualisatie van de barometer op basis van de SILC 2019-2023, 
voor België en de gewesten.  
 
Tot en met SILC 2018 ontving ik: 
 
• de D-file 
• de R-file 
• variabelen vanuit de HH-file betreffende: 

- kenmerken van de woning, woningdeprivatie (te donker, 
vocht, …), eigenaarsstatuut, woonkosten (bedrag 
hypotheek, onroerende voorheffing, huur, 
gemeenschappelijke kosten etc. …), tweede woonst, … 

- uitgaven voor energie en water, type energievector in de 
woning (mazout, pellets, gas, …) 

- materiële deprivatie (bezit gsm, wasmachine, 
achterstallige betalingen, …) 

- gezinssamenstelling 
- variabelen m.b.t. het inkomen: HY020, EQ_INC20 en HX080, 

recht op uitkeringen 
• variabelen vanuit de INDIV-file betreffende: 

- de gezondheidstoestand en uitstel van medische zorg 
- werksituatie (betaalde arbeid, activiteitsstatus, beroep en 

beroepssituatie, …) 
- inkomen uit arbeid, extralegale voordelen, inkomen uit 

uitkeringen, pensioensparen, … 
- onderwijs (niveau, hoogst behaalde diploma, …) 
- materiële deprivatie (schoenen, kleding, …) 
- deelname verenigingsleven 

Duur van de verlenging  5 jaar 
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 

Het doel van het onderzoek blijft hetzelfde (meten van de 
omvang en diepte van energiearmoede, vergelijking naar 
gezinskenmerken, woningkenmerken, graad van urbanisatie, …), 
maar vanaf SILC 2019 zou ik ook Eurostat variabelen willen 
aanvragen gezien de grondige hervorming van SILC 2019 
(hieronder geef ik aan ‘zoals reeds beschikbaar’ wanneer ik de 
variabelen reeds ter beschikking had vanuit de HH/INDIV file via 
de oorspronkelijke data-aanvraag). De hervorming van de SILC 
zorgt immers voor een vertekening in het HH en INDV file, 
voornamelijk de inkomensvariabelen zijn niet langer in detail 
beschikbaar, enkel de aggregaten uit het H en P file. In 
vergelijking met de eerdere aanvraag omvat deze data ook een 
aantal bijkomende variabelen, die ik hieronder telkens toelicht. 

 

Gewenste variabelen - Volledig D-file (zoals reeds beschikbaar) 
- Volledige R-file (zonder variabelen betreffende 

kinderopvang) (zoals reeds beschikbaar) 
- Geconstrueerde variabelen door het SILC team 

(bijkomend in vergelijking met de eerdere aanvraag, 
deze maken het gemakkelijker om berekeningen te 
doen, aangezien ik in het verleden zelf de berekeningen 
maakte): 

o Household size  
o Equivalized household size  
o Equivalized income  
o Household type  
o Tenure status  
o Activity status  
o At risk of poverty  
o Work intensity (nieuw, dit laat toe om een 

onderscheid te maken tussen mensen in 
energiearmoede en de werkintensiteit, voordien 
gebeurde de berekening op basis van het ‘aantal 
werkenden in het gezin’) 

o Low work intensity (nieuw, idem WI) 
o Severe material deprivation (nieuw, deze werd 

in het verleden zelf berekend) 
- H-file:  

o Alle HB-variabelen m.b.t. de 
achtergrondkenmerken van het huishouden  

o Alle HH-variabelen m.b.t. huisvesting (zoals 
reeds beschikbaar) 

o Alle HS-variabelen m.b.t. materiële deprivatie en 
wooncontext (zoals reeds beschikbaar) 

o HY020 (zoals reeds beschikbaar) 



o Module huisvesting (wanneer die zich 
voordoet)(nieuw, dit zal toelaten om de 
huisvesting- en energiesituatie via deze module 
meer te verfijnen) 

- P-file:  
o PB-variabelen m.b.t. achtergrond: ID, gewichten, 

geslacht (nieuw tegenover de vorige aanvraag: 
variabelen PB210 en PB220a, in brede groepen, 
opdat vergelijking van het voorkomen van 
energiearmoede naar geboorteland/nationaliteit 
mogelijk zou zijn) 

o PE010 en PE040 m.b.t. opleiding (zoals reeds 
beschikbaar) 

o Alle PH-variabelen m.b.t. gezondheid (zoals 
reeds beschikbaar) 

o PL031 (zoals reeds beschikbaar) 
- HH file: 

o Alle beschikbare details m.b.t. energie (zoals, 
energieverbruik, energievector, warm stromend 
water in huis, passief huis, …) (zoals reeds 
beschikbaar) 

o Huisvestingssituatie (bv. lekkend dak, vocht, te 
donker, 2de woning, …) (zoals reeds beschikbaar) 

o Bewoonbare oppervlakte (nieuw tegenover 
vorige aanvraag: deze variabele laat beter toe 
om het energieverbruik aan de grootte van de 
woning te koppelen dan de variabele ‘aantal 
kamers) 

o Huisvestingskosten en alle beschikbare details 
over leningen/huur (zoals reeds beschikbaar) 

o Restrictie van energieverbruik en water (zoals 
reeds beschikbaar) 

- INDV file: 
o Alle beschikbare details m.b.t. voordelen in 

natura (bv energie tussenkomst door werkgever) 
(zoals reeds beschikbaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, Jill Coene 
navorser 

 

 

 

 

Datum: 28/09/2020 

 

Herman Van Goethem 

Rector Universiteit Antwerpen 


