
 
 

Aanvraagformulier voor microdata via de 
vereenvoudigde procedure 

 
Nummer van het oorspronkelijke contract:  

2020/088 

                                                                                                                                     
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 KU Leuven 

Juridisch statuut Sui generis statuut door oprictingswet zie: Basisinfo rechtspersoon KU 
Leuven – Juridische Dienst 

KBO-nummer 0419.052.173 

Adres 

Straat Oude Markt 

Nummer 13 

Bus Klik hier om tekst te typen. 

Postcode 3000 

Gemeente Leuven 

Land België 

 
Wettelijk vertegenwoordiger van de instelling 

Naam Sels 

Voornaam Luc 

Functie Rector 

 
Contactpersoon 

Naam Decoster 

Voornaam André 

Functie Gewoon hoogleraar 

E-mailadres andre.decoster@kuleuven.be 

Telefoonnummer +32 16 326823 

Handtekening 
 

 

https://admin.kuleuven.be/sab/jd/id-fiche
https://admin.kuleuven.be/sab/jd/id-fiche


 

 

☒ Ik aanvaard dat Statbel mijn gegevens zal gebruiken om deze 

aanvraag te verwerken 

 
1. Verlenging van het contract 

Redenen voor verlenging Dossier 2020/088 is tot stand gekomen kort na het begin van de 
pandemie.  We hebben er toen niet bij stilgestaan dat COVID 19 voor 
vele jaren een impact ging hebben en we enkel data laten mandateren 
tot en met 2020. We wensen de pandemie uiteraard verder op te 
volgen en vragen daartoe een verlenging van ons dossier aan die 
meteen de komende jaren dekt.  

Duur van de verlenging  We wensen data te ontvangen tot maximaal referentiejaar 2025 en 
deze data tot 2030 bij te houden. Met die duur van 5 jaar anticiperen 
we ook op de vertraging die er steeds is bij het verwerven van de 
oorzaak-specifieke sterfte.   

Werden de oorspronkelijke 
veiligheidsmaatregelen 
gewijzigd? 

☐ Ja 

☒ Neen 

 
2. Toevoeging van variabelen 

Redenen voor de aanvraag 
van toevoeging 

We wensen ook updates te ontvangen van de variabele CD_CAS  
(arbeidsmarkt situatie), CD_EDU (hoogst behaalde opleidingsniveau), 
alsook de nieuw ontwikkelde inkomensvariabele.  Deze laatste vormt 
een kwaliteitsverbetering op variabele 
MS_TOT_NET_TAXABLE_INC_HH. We wensen de nieuwe variabele op 
dezelfde manier te ontvangen – in categorieën van 1000 Euro met een 
maximum van 75 duizend Euro. 
 

Gewenste variabelen CD_EDU : hoogst behaalde diploma 
CD_CAS : activiteitsstatus  
MS_EQ_DAI_AFT_TAX_UTI_CB_PP: netto inkomensconcept  
 

 
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. 

 

Voor de verwerkingsverantwoordelijke,  dhr. Luc Sels, 

Rector 

Datum: 26/11/2021 



 

 

 

 

Handtekening 

Antoon Boon 

Consulent informatieveiligheid/ 

Functionaris gegevensbescherming 

Volgens interne volmachtenregeling gemachtigd 

te ondertekenen namens rector Luc Sels 
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