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CURRICULUM VITAE 

 

PROFESSIONELE ACTIVITEITEN 
 

 Research associate at the Centre for Sociological Research, Katholieke Universiteit 
Leuven, Belgium (sinds 2003). 

 Senior Research fellow of CEPS/INSTEAD, Luxembourg (sinds 2012). 

 Lecturer, Institute of Graduate Studies, ADEKUS University of Suriname (sinds 2014). 

 Editor van het ‘International Journal of Microsimulation’ (sinds 2011).  

 

Lidmaatschappen 

 International Microsimulation Association IMA (www.microsimulation.org). 

 The European network of Social Policy Analysis ESPAnet (www.espanet.org) 

 Reviewer voor Journal of Economic Inequality (2006, 2007), Spanish Economic Review 
(2007, 2009),  International Journal of Sociology and Social Policy (2008, 2009, 2011), 
Journal of Applied Economics (2010), Fiscal Studies (2013), International Statistical 
Review (2010, 2014).  

Populariserende activiteiten 

 November 3rd, 2003: interview in the journal ‘internetjournalistiek’ on the digital divide.  
 http://www.internetjournalistiek.be/weblog/weblog_detail.php?nieuwsid=109 

 Januari 17th, 2004: interview on television in ‘Vlaanderen N.V.’ (productiehuis 
Telesaurus i.s.m. SERV), Canvas, 22:25. ‘De Computeranalfabeten’. On the digital divide 
and social exclusion. 
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 Maart 2005: ‘Digitale Kloof op de Onderzoekstafel’. Interview in the journal ‘Terzake’. 

 November, 19th, 2011. Panel Discussion with Bruno Tobback, Alain Jousten, Brieuc  

 Vandamme, Jos Berghman. Subject: “Verjonging en vergrijzing, hoe organiseren we dat 
samen?”. Afternoon Session 4 during the annual conference “visiecongres 2011” SP.a., 
Kunstencentrum Vooruit vzw, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. www.visie2011.be. 
See also http://www.visie2011.be/page/namiddagsessie4/ and 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/21/spa-congres-tussen-utopie-en-
neoliberalisme [08/03/2012] 

 Gijs Dekkers, 2012, Pensioenen, vergrijzing en economische groei: een verre van volledig 
overzicht. Presentation before the Rotary Club Tervuren, Koloniënpaleis Tervuren, 5 
November, 2012. 

 BEKNOPTE BIOGRAFIE 

Gijsbrecht ‘Gijs’ Dekkers werkt sinds November 1999 bij het Federaal Planbureau, waar hij in 
Juni 2005 werd benoemd tot attaché. Binnen de equipe Sociale Bescherming, demografie en 
toekomstverkenning” is hij verantwoordelijk voor het beheer, toepassing en ontwikkeling van 
het dynamische microsimulatiemodel MIDAS. Dit model wordt gebruikt om informatie over de 
mogelijke impact van de vergrijzing, fiscaal en sociaal beleid op de geprojecteerde 
ontwikkelingen in de toereikendheid van pensioenen in de eerste pijler te simuleren. Deze 
informatie draagt onder meer bij aan de rapporten van de StudieCommissie voor de 
Vergrijzing. 

Daarnaast is Gijs bezig met verschillende onderzoeksprojecten. Allereerst is hij promotor van 
het onderzoeksproject MIMBEL, een samenwerkingsproject tussen het FPB en CES, K U 
Leuven, gefinancierd door BELSPO en de FOD Sociale Zekerheid. Het doel van dit project is na 
te gaan of en hoe immigratie impact heeft op de toereikendheid van de pensioenen in de eerste 
pijler. In het kader van dit project wordt MIDAS onder meer uitgebreid met een 
immigratiemodule, en een arbeids-aanbodvergelijking van het Dagsvik-Aaberge type. 

 

Daarnaast werkt hij aan de valorisatie en afronding van enkele projecten waarvan hij promotor 
was. De belangrijkste hiervan zijn het progress project MiDaL, een samenwerking tussen het 
FPB en CEPS/INSTEAD en IGSS, beiden in Luxemburg. In het kader van dit project werd onder 
meer een instrument voor de ontwikkeling van dynamische microsimulatiemodellen, LIAM2, 
gerealiseerd. Een tweede project is het uitvoeren van MIDAS naar Luxemburg om als 
uitgangspunt te dienen voor een Luxemburgse versie van het model. 
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Ook is hij bezig met een project die als doel heeft het model MIDAS uit te voeren naar 
Hongarije, waardoor, in navolging van her voornoemde Luxemburgse project, MIDAS als 
uitgangspunt voor de nationale modellen van beide landen kan worden gebruikt. 
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PROFESSIONELE ERVARING 

Periode Functie(s) Werkgever 

1998-1999 

 
 
1992-1997 

 

Onderzoeker 

 
 
Onderzoeker 

 

 
Centrum voor Sociaal 
Beleid, Universiteit 
Antwerpen 

Factulteit Sociale 
Wetenschappen, 
Universiteit Tilburg 

TALEN  

Nederlands (moedertaal), Frans (vloeiend) , Engels (vloeiend), Duits (begrijpen en lezen: vlot, 
spreken: redelijk), Italiaans (begrijpen: vlot, lezen en spreken: zwak) 

STUDIES EN OPLEIDINGEN 

Studiejaren Behaald(e) diploma('s) Instelling 

1992-1998 
 
1986-1992 

Doctoraat Sociale Wetenschappen (verdedigd in 2000) 
 
M.A. Economics: August 1992, Cum Laude (with 
distinction) 

Universiteit Tilburg  

Universiteit van 
Maastricht 

 

 


