Aanvraagformulier Inzage voor wetenschappelijk
onderzoek (Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 14)
Dit formulier wordt gebruikt om te oordelen of de aanvraag tot inzage al dan niet
geoorloofd is. We passen daarvoor de criteria toe uit artikel 14 §3 van het
Archiefdecreet:
- het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode;
- de wetenschappelijke meerwaarde van de doeleinden;
- de mogelijkheid voor de zorgdrager om het ongepubliceerde
onderzoeksresultaat in te kijken;
- de mate van verspreiding van het onderzoeksresultaat;
- de wijze waarop gevoelige gegevens verwerkt worden;
- de wijze waarop persoonsgegevens geanonimiseerd worden;
- de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of
decreet gesteld worden aan de openbaarheid van bestuur.

Aan inzage voor wetenschappelijk onderzoek zijn een aantal voorwaarden
verbonden:
- het ondertekenen van een onderzoekscontract;
- anonieme verwerking en anonieme publicatie van persoonsgegevens (op
zo’n manier dat op geen enkele manier een bepaalde situatie aan een
bepaald individu kan verbonden worden);
- vernietiging na het onderzoek van alle voorbereidingen, kopies en nota’s;
- aangifte van de verwerking voor historische, statistische en
wetenschappelijke doeleinden bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer;
- inzage in de publicatie op voorhand indien wij dit opportuun achten.

Als het onderzoek door meerdere personen uitgevoerd wordt, moet de aanvraag
gebeuren door de verantwoordelijke van het onderzoek.

Identificatie van de aanvrager
Naam:
Voornaam:
Straat:

Nummer:

Postcode:

Gemeente:

Land:
Telefoonnummer of GSM-nummer:
E-mailadres:

Identificatie van de archieven:
Beschrijf welke archiefdocumenten u voor uw onderzoek wenst in te zien:

Vragenlijst
1.

De wetenschappelijke meerwaarde van de doeleinden

Wat is het doel van uw onderzoek?

Welke onderzoeksvragen stelt u?

Resulteert uw onderzoek in nieuwe informatie?

2.

Het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode

Hoe gaat u de gegevens noodzakelijk voor uw onderzoek verzamelen?

Hoe gaat u de gegevens verwerken om een antwoord te formuleren op uw
onderzoeksvragen?

Hoe gaat u rapporteren over het resultaat?

3.

De mogelijkheid voor de zorgdrager om het ongepubliceerde
onderzoeksresultaat in te kijken

Kan het OCMW inzage nemen van het ongepubliceerde onderzoeksresultaat. Zo
ja, op welke manier kan het OCMW Gent dat doen?

4.

De mate van verspreiding van het onderzoeksresultaat

Gaat u de resultaten publiceren? Zo ja, hoe gaat u dat doen?

5.

De wijze waarop gevoelige gegevens verwerkt worden

Hoe gaat u privacygevoelige gegevens verwerken?

6.

De wijze waarop persoonsgegevens geanonimiseerd worden

Hoe gaat u persoonsgegevens anonimiseren?

7.

De mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of
decreet gesteld worden aan de openbaarheid van bestuur.

Hoe gaat u om met andere beperkingen zoals het respecteren van de
persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, het respecteren van
vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgegevens, …?

