Aanvraagformulier voor microdata via de
vereenvoudigde procedure
Nummer van het oorspronkelijke contract
Duid de reden van uw aanvraag aan:
☒ Verlenging van het contract
☐ Toevoeging van variabelen
☐ Bijkomend doeleinde

2016_21
2019_86

Gegevens van de instelling die de aanvraag doet
Benaming
Universiteit Gent, vakgroep Sociologie
Juridisch statuut
Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
KBO-nummer
0248.015.142
Straat
Sint-Pietersnieuwstraat
Nummer
25
Bus
Klik hier om tekst te typen.
Adres
Postcode
9000
Gemeente
Gent
Land
België
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling
Naam
Van de Walle
Voornaam
Rik
Functie
rector
Contactpersoon
Naam
Voornaam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Handtekening

Lievens
John
Projectcoördinator
John.lievens@ugent.be
09/264.83.48

☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze
aanvraag te verwerken
1. Verlenging van het contract
Redenen voor verlenging
De reeds verworven inzichten beter te kunnen uitdiepen door analyses
van partnerkeuzepatronen binnen een groter tijdvlak. Wanneer de
bestaande onderzoeksinzichten aanvullen met de kennis van de
toegevoegde variabelen, kunnen we een omvattender beeld krijgen van
de partnerkeuze van migranten en de evolutie doorheen de tijd tussen
2005 en 2020, een tijdvlak dat toelaat trends doorheen de tijd afdoende
te evalueren. Daarnaast laat een dergelijk tijdvlak toe om de invloed van
beleidswijzigingen, geïmplementeerd in 2011, afdoende te evalueren in
vergelijking met een tijdvlak tot 2015. Tot slot laat dit tijdvlak toe om de
invloed van de Covid-pandemie op de partnerkeuzepatronen van eerste
en tweede generatie migranten te schetsen.
Duur van de verlenging
Werden de oorspronkelijke
veiligheidsmaatregelen
gewijzigd?

5 jaar
☐ Ja
☒ Neen

2. Toevoeging van variabelen
Redenen voor de aanvraag
van toevoeging
Gewenste variabelen
3. Bijkomend doeleinde
Nieuw doeleinde
Klik hier om tekst te typen.
Reden
Klik hier om tekst te typen.
Evenredigheid
Klik hier om tekst te typen.
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