
 

Brussel, XXXXXXX 

 

 

 

Overeenkomst voor gebruik van de databank Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 

 

 

XXXXXXX, verder genoemd ‘de gebruiker’ 

en 

de SERV, vertegenwoordigd door Pieter Kerremans, administrateur-generaal, verder genoemd 

SERV 

 

zijn als volgt overeengekomen: 

 

Artikel 1: Toestemming tot gebruik 

1.1. De gebruiker verklaart verbonden te zijn aan een instelling voor wetenschappelijk 

onderzoek zijnde XXX en (- in het geval van een student of vrijwillig of occasioneel 

wetenschappelijk medewerker – begeleid te worden door prof./Dr. XXX).  

1.2. Gezien de aanvraag (onze ref aanvraag-XXXXXX), waarvan kopie in bijlage aan deze 

overeenkomst is gevoegd, werd goedgekeurd. 

1.3. Gezien de gebruiker zich akkoord verklaart met alle in deze overeenkomst en bijlagen 

omschreven richtlijnen. 

1.4. Verleent de SERV toestemming aan de gebruiker tot het benutten van de WBM-databank 

voor het ingediende onderzoeksproject. 

 

Artikel 2: Terbeschikkingstelling van de gegevens 

2.1. De SERV stelt de WBM-databank ter beschikking van de gebruiker onder de vorm van 

een SPSS-bestand, inclusief het codeboek. 

2.2. Het gebruik van de WBM-databank is gratis. 

 

Artikel 3: Waarborg privacy 

3.1. De gebruiker verklaart dat hij/zij nooit zal proberen om, op eender welke manier, een 

statistische eenheid te identificeren. 

 

Artikel 4: Beperking van gebruik 

4.1. De gebruiker gebruikt de door SERV verstrekte gegevens uitsluitend ten behoeve van 

statistische analyse en bewerking in het kader van de door de gebruiker ingediende 

aanvraag.  

4.2. De gebruiker onthoudt zich ervan de door SERV verstrekte gegevens als zodanig of in 

bewerkte vorm, met uitzondering van de onderzoeksresultaten zelf, geheel of gedeeltelijk 
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aan derden door te leveren, ter inzage te geven, dan wel ter verwerking of ter gebruik te 

verstrekken. 

 

Artikel 5: Rapportering aan en verwijzing naar de SERV 

5.1. De gebruiker verklaart zich akkoord met de afspraken over de rapportering aan en 

verwijzing naar de SERV zoals opgenomen in bijlage ‘procedure’ aan deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 6: Administratieve bepalingen 

6.1.  De gebruiker verklaart zich akkoord met de procedure van vernietiging van de gegevens 

zoals opgenomen in bijlage ‘procedure’ aan deze overeenkomst. 

6.2.  De gebruiker kan zijn rechten uit deze overeenkomst nooit aan derden overdragen. Geen 

enkele vorm van onderaanneming van het wetenschappelijk onderzoek op de WBM-databank 

zoals beschreven in artikel 1 is toegelaten. 

6.3. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van het onderzoeksproject zoals bedoeld 

in artikel 1. 

6.4. Ook na beëindiging van de overeenkomst blijven de afspraken van kracht ten aanzien 

van de weergave van onderzoeksresultaten waarbij gebruik is gemaakt van de WBM -

databank. 

6.5. De SERV behoudt zich het recht voor om bij niet-nakoming van de bepalingen van de 

overeenkomst de in de procedure voorziene stappen ter sanctionering te zetten. 

 

Opgemaakt te Brussel op XXXXXXXXX,  

in twee exemplaren,  

 

De gebruiker Voor de SERV 

 

 

 

XXXXXXXXXXX Pieter Kerremans 

 administrateur-generaal 

 

 

Bijlage 1: aanvraag 

Bijlage 2: procedure gebruik Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 

 


