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Projectformulier ten behoeve van 
Openbare Instellingen  

 
 
Dit formulier is ingediend door een openbare instelling. Dit document geeft de doelstellingen op 
van de gewenste steunmaatregel, de taken toevertrouwt aan het wetenschappelijke team en deze 
van de overheidsinstelling zelf, gedurende en na het project, de timing en het budget van de 
wetenschappelijke taken.  
 

Praktische informatie 
 
naam van openbare instelling die het project heeft ingediend: FOD Sociale Zekerheid 
 
Naam van het project : Het Microsimulatiemodel Sociale Bescherming (MIMOSIS): een actualisering 
en verdere toetsing met het oog op de optimale valorisering van het model 
 
Timing van de wetenschappelijke taken : 12 maanden  
 
Deliverables en valorisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke ploeg (niet opgenomen 
in de beschrijvende fiche hieronder):  

- International seminaries (bij het begin van het project, doelstelling: state of the art); 
- rapport over de manier de gegevens van het project best zouden kunnen lijden tot 

international/europees vergelijking en harmonisatie door de Openbare instelling ; 
Valorisatie activiteit bij het einde van het project (de ploeg kan een voorstel maken in het 
indieningsformulier);   

- deliverables gevraagd in het onderzoekscontract met Wetenschapsbeleid : beschrijving van 
het project (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; samenvatting van het 
project (bij het einde van het project, max. 10 pagina’s in Frans, Nederlands, Duits en 
Engels) ; en tekst van max. 40 regels in het Frans, Nederlands en Engels bestemd voor de 
Nieuwsbrief AGORA ; tussentijdsrapporten (max. 2 pagina’s, om de 6 maanden voor de 
financiering van het project); verslagen voor het begeleidingscomité (zie hieronder); fiche 
met beschrijving databank (in het Engels, Nederlands en Frans);  

Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat toegekend is aan de ploeg.  
 
Verloop van een project:  
Het is aan de overheidsinstelling het AGORA-project te beheren. Dit houdt in dat zij moet toezien 
op het goede verloop van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar opgelegde taken 
om het project te laten vorderen. Samen met de ploeg en het Federale Wetenschapsbeleid vormen 
zij de Technische stuurgroep van het project. Voor elk project is er een Begeleidingscomité. Dit 
Begeleidingscomité is een klankbord dat de technische stuurgroep in staat moet stellen de grote 
fases van het project aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er de nuttige input uit 
te halen. Het Begeleidingscomité zal worden betrokken bij de diverse overwogen initiatieven voor 
de valorisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke ploeg neemt op zich de documenten 
voor het comité, de openbare instelling zorgt voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.  
 
Datum van de informatiesessie (inschrijving ten minsten een week op voorhand per e-mail – 
naji@belspo.be . bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats) : 15 januari, Federaal 
Wetenschapsbeleid, 10.00 u.  
 

FEDERAAL 
WETENSCHAPSBELEID 

 
Wetenschapsstraat 8  B-1000 BRUSSEL 

Tel. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
 www.belspo.be 
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Het project 
 
 
1. Benaming van de instelling 
 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,  
 
2. Naam van het project  
  
Het Microsimulatiemodel Sociale Bescherming (MIMOSIS): een actualisering en verdere toetsing met 
het oog op de optimale valorisering van het model 
 
3. Acroniem  
 
MIMOD (MIMOSIS & EUROMOD) 
 
4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
In het kader van twee AGORA-projecten (AG/01/086 “Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid” en 
AG/01/116 “Valorisatie van de microsimulatie van de Sociale Bescherming”1) werd een rekenmodel 
(MIMOSIS) ontwikkeld waarmee de verdelings- en budgettaire implicaties van hervormingen in de 
sociale zekerheid berekend kunnen worden op basis van administratieve gegevens. De essentie van 
het model bestaat in een gedetailleerde codering van de regelgeving in de sociale zekerheid en het 
toepassen ervan op een representatief staal van de Belgische bevolking. Het MIMOSIS-model werd 
geïntegreerd in de werking van de FOD Sociale Zekerheid en gebruikt voor de ondersteuning van de 
beleidsmakers bij het formuleren van beleidswijzigingen.  

Het model moet in de nabije toekomst worden geactualiseerd zowel met betrekking tot de regelgeving 
als de onderliggende data (momenteel beide 2001). Om het gebruik van het MIMOSIS-model te 
optimaliseren dient ook te worden nagegaan in welke mate het model zou kunnen worden voor 
internationalvergelijkend onderzoek en rapportering. Ook is het aangewezen, o.m. nu EU-SILC 
gegevens beschikbaar zijn, om de inkomensgegevens van het model met deze van de EU-SILC en 
andere microdata. Verder bestaat er een behoefte aan verdere wetenschappelijke ondersteuning voor 
het gebruik van het model en de data voor de beantwoording van inhoudelijke (beleids)vragen. 

 
 
5. Uit te voeren opdracht: 
 
a. door de onderzoeksploeg 
 
 
b. door de openbare instelling: 
 
 
6. Op te leveren eindproduct: 
 
a. door de onderzoeksploeg: 
 
 
b. door de Openbare instelling 
 
 
7. Valorisatie van het eindproduct 
  
a. Voor de openbare instelling: implementatie van het eindproduct in haar eigen werking 
 

                                                            
1 Zie beschrijving van het project AG/FF/086: 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/FF/086    
en van AG/HH/116: http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/HH/116  
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b. voor het 'publiek': toegangsmodaliteiten tot het eindproduct voor onderzoekers en het groot 
publiek 
 
 
8. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken en toegekend budget 
  

a. timing van activiteiten: 
 
1 september 2007 tot 31 augustus 2008 
 
b. planning van activiteiten 
 
Fase 1: Analyse van de geleverde output in vergelijking met de in het kader van het “System of 
health Accounts” (SHA) bevraagde informatie, alsook een vergelijking van de kwaliteit van de 
geleverde output in vergelijking met “best practices” in vergelijkbare (buur)landen binnen de 
Europese Unie. 
 
Fase 2: Analyse en formuleren van concrete voorstellen voor het verbeteren van de output met het 
oog op het verbeteren van de kwaliteit van de output (gevolgd door rapportering) 
 
 
9. Bijzondere voorwaarden 
 
a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité: 
 
De instellingen vertegenwoordigd in de “Coördinatiegroep gezondheidsstatistieken”, zoals 
goedgekeurd bij beslissing van de Ministerraad van 13 mei 2005.  Deze groep zal zowel de evolutie 
van de werkzaamheden opvolgen als de nodige ondersteuning geven (bv. ivm toegankelijkheid van 
gegevensbronnen) 
 
b. Geheimhoudingsclausule en intellectuele eigendomsrechten: 
 
De resultaten zullen gebruikt worden in het opstellen van de gezondheidsrekeningen voor België, 
die ingevolge de toepassing van de Europese statistische richtlijn ter zake vanaf 2007 verplicht 
door de lidstaten zullen moeten opgesteld worden. 
 
c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling 
 
 Niet vereist 
 

 


