
 
Formulier aanvraag microgegevens via 

de vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract 

2021/030 

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 

Land België 

KBO-nummer 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 Universiteit Antwerpen 

 
Contactpersoon 

Naam Hermans 

Voornaam Karen 

Functie PhD researcher 

E-mailadres Karen.hermans@uantwerpen.be 

Telefoonnummer 0472328316 

 
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 

                                                           
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 
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2.  Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag voor 
toevoeging 

Het onderzoek heeft als doel om te kijken van welke natuurlijke 
voordelen personen krijgen, maar de hieronder genoemde 
variabelen worden niet standaard gegeven maar zijn ook van 
belang om na te gaan wie het voordeel in natura krijgt, door wie 
het ter beschikking gesteld werd en welke periode, om beter te 
kunnen nagaan in welke gevallen het om voedselhulp gaat in de 
vorm van noodhulp omwille van financiële moeilijkheden (dit wil 
zeggen, door OCMW of caritatieve organisatie gegeven, en niet 
door de werkgever bijv.). Om dit onderscheid te kunnen maken en 
dus correct te weten in welke gevallen het om voedselhulp gaat, 
zijn onderstaande variabelen nuttig en noodzakelijk.  

Gewenste variabelen H7_5 : wie uit het huishouden heeft dit voordeel in natura 
ontvangen? 
H7_6: door wie werd dit voordeel in natura ter beschikking 
gesteld? 
H7_7 gedurende welke periode werd dit voordeel ter beschikking 
gesteld? 
 

 
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, Herman Van Goethem 

Rector Universiteit Antwerpen 

 

 

Datum: 10/05/2021 
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