
 
 

Aanvraagformulier voor microdata via de 
vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract 

2017/27 

Duid de reden van uw aanvraag aan: 

☐ Verlenging van het contract 

☐ Toevoeging van variabelen 

☒ Bijkomend doeleinde 

 
Gegevens van de instelling die de aanvraag doet 

Benaming Federaal Planbureau 

Juridisch statuut Klik hier om tekst te typen. 

KBO-nummer 0254.013.997 

Adres 

Straat Belliardstraat 

Nummer 14-18 

Bus Klik hier om tekst te typen. 

Postcode 1040 

Gemeente Brussel 

Land BE 

 
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling 

Naam Weemaes 
Voornaam Saskia 
Functie Commissaris van het Planbureau a.i. 
 
Contactpersoon 

Naam Van Camp 

Voornaam Guy 

Functie Expert 

E-mailadres gvc@plan.be 

Telefoonnummer 02/507.74.85 

Handtekening  



X
Saskia Weemaes

Mevr.

 

 

 

☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze 

aanvraag te verwerken 

 
1. Verlenging van het contract 

Redenen voor verlenging  

Duur van de verlenging  Klik hier om tekst te typen. 

Werden de oorspronkelijke 
veiligheidsmaatregelen 
gewijzigd? 

☐ Ja 

☐ Neen 

 
2. Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag 
van toevoeging 

Klik hier om tekst te typen. 

Gewenste variabelen Klik hier om tekst te typen. 

 
3. Bijkomend doeleinde 

Nieuw doeleinde Om de Onderzoeker in staat te stellen de economische en sociale 
vergrijzing te onderzoeken, en meer specifiek om de werkzaamheden 
voor de Studiecommissie voor de Vergrijzing te ondersteunen, werd 
een dynamisch microsimulatiemodel MIDAS ontwikkeld. Met dit model 
wordt de toekomstige situatie van personen in de steekproef 
geprojecteerd door deze, uitgaande van de gemeten kenmerken in het 
basisjaar, (kunstmatig) transities op diverse terreinen te laten 
ondergaan, en inkomens aan te passen of te simuleren. Met behulp 
van dit model tracht men de reeds bestaande evaluaties in verband 
met de mogelijke kostprijs van de vergrijzing voor België aan te vullen 
met verdelingsgegevens.  

Reden 

De gegevens gespecifieerd in contract 2017/27 werden oorspronkelijk 
aangevraagd in het kader van het contract 2015/13 en met het 
hierboven gespecifieerde doel. Bij de verlenging van de bewaarduur 
van de gegevens gespecifieerd in contract 2017/27 werd nagelaten dit 
oorspronkelijke doel bijkomend te specifiëren. Met het voorliggende 
document willen we ons dan ook in regel stellen, zodanig dat duidelijk 
is dat de gegevens gebruikt worden voor twee verschillende motieven, 
met name het motief uit contract 2017/27 en het motief uit contract 
2015/13. 



Evenredigheid De evenredigheid van de gegevens is reeds vroeger beoordeeld 
geweest, met name in contract 2015/13. 

 

Voor de verwerkingsverantwoordelijke,  Saskia Weemaes 

Functie: Commissaris van het Plan a.i. 

Datum: 17/12/2021 

 

Handtekening 

X
Saskia Weemaes

Mevr.
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