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Procedure gebruik Vlaamse 

Werkbaarheidsmonitor 

In dit document vindt de lezer informatie over: 

1° de aanvraag 

2° de beslissing 

3° de overeenkomst en de dataoverdracht 

4° de verplichte rapportering aan de SERV 

5° de vernietiging van de data na afloop van het onderzoeksproject 

6° de procedure bij niet-naleving van de overeenkomst 

 

1. De aanvraag 

1.1. De gebruiker dient bij de SERV een aanvraag in waarin volgende informatie 

wordt vermeld: 

 de naam van de organisatie die het onderzoeksproject indient; 

 de naam van het onderzoeksproject; 

 een beknopte omschrijving van de inhoud waaruit moet blijken dat het onderzoek 

zich toespitst op kwaliteit van de arbeid of welzijn op het werk; 

 een beknopte beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden van het onder-

zoeksproject; 

 de timing van het onderzoeksproject; 

 de naam van de gebruiker(s) en van de projectleider; 

 de beoogde resultaten; 

 het publicatieplan voor het onderzoeksproject. 

1.2. De aanvraag wordt schriftelijk (post of e-mail) gericht aan de administrateur-

generaal van de SERV. 

 

2. De beslissing 

2.1.  De administrateur-generaal beslist over de aanvraag.  

2.2. De gebruiker wordt ten laatste drie weken na ontvangstmelding van de aanvraag, 

door de SERV ingelicht over de beslissing van de administrateur-generaal. 

2.3. Bij positieve beslissing van de administrateur-generaal gebeurt de dataover-

dracht zoals beschreven in punt 3. 
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2.4.  De administrateur-generaal kan een negatieve beslissing nemen. Deze beslis-

sing, die moet gemotiveerd worden, wordt binnen de drie weken na ontvangst 

van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Er kan een nieuwe aanvraag 

worden ingediend waaruit moet blijken dat de door de administrateur-generaal 

geformuleerde bezwaren zijn opgelost. Deze nieuwe aanvraag wordt volgens de-

zelfde procedure als de eerste ingediend en beoordeeld. 

 

3. De overeenkomst en de data-overdracht 

3.1. De SERV maakt - bij positieve beslissing van de administrateur-generaal – een 

overeenkomst op die door de gebruiker en de SERV wordt ondertekend.  

3.2. Na ondertekening van de overeenkomst stelt de SERV de WBM-databank ter 

beschikking van de gebruiker onder de vorm van een SPSS-bestand met het 

daarbij horende codeboek. 

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

 

4. De verplichte rapportering aan de SERV 

4.1. De gebruiker rapporteert de onderzoeksresultaten, verkregen op basis van de 

verstrekte gegevens, in welke vorm ook -met inbegrip van voordrachten en con-

gresbijdragen- aan de SERV. Elke rapportage waarin onderzoeksresultaten op 

basis van de WBM-databank zijn opgenomen, stelt de gebruiker op elektronische 

wijze aan SERV ter beschikking. 

4.2. Elke publicatie, gebaseerd op de WBM-databankgegevens vermeldt de stan-

daardformulering: “Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de SERV-

databank ‘Vlaamse Werkbaarheidsmonitor’, de inhoud van de tekst bindt alleen 

de auteurs”. 

 

5. De vernietiging van de data na verloop 
van het onderzoek 

5.1. Uiterlijk drie maanden na de beëindiging van het onderzoeksproject, zoals be-

schreven in de aanvraag waarvoor de gegevens zijn verstrekt, vernietigt de ge-

bruiker de verstrekte gegevens en alle op basis hiervan verkregen niet-

gepubliceerde informatie en gegevens, tenzij de gebruiker vóór het verstrijken 

van deze termijn een gemotiveerd verzoek om verlenging van deze termijn richt 

aan de SERV. 

5.2. De gebruiker bevestigt schriftelijk de vernietiging van de data. 
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6. Procedure bij niet-naleven van de over-
eenkomst 

6.1. Bij niet-naleving door de gebruiker van de vastgelegde procedures of van de be-

palingen in de overeenkomst, houdt de SERV zich het recht voor tot het opleg-

gen van forfaitaire boetes. Bij vaststelling van niet-naleving zal de gebruiker hier-

van op de hoogte gebracht worden door de SERV. 

Deze boetes hebben volgende omvang: 600 € bij niet-naleving van correcte 

bronvermelding (zie bij procedures onder 4.2) of bij niet ter beschikking stellen 

van de resultaten (zie bij procedures onder 4.1); 10.000 € bij inbreuk op beper-

king van gebruik (zie artikel 5 van de overeenkomst). 

6.2. Bij schending van de wet op de privacy of poging tot commercialisering wordt de 

gebruiker definitief uitgesloten van verder gebruik van de WBM-

databankgegevens. 

 


