
Wat gebeurt er met de 
verzamelde informatie? 

We behandelen alle informatie over u strikt 
vertrouwelijk en in overeenstemming met de 
Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) en de nationale 
Wet ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van 8 december 1992. 

Enkel de KU Leuven en KANTAR, die het 
onderzoek uitvoeren, zullen toegang hebben tot 
uw contactgegevens (naam en adres). 

Wanneer de bevraging is afgelopen zal KANTAR 
de verzamelde gegevens, zonder uw naam of 
contactgegevens, bezorgen aan het ESS Archief 
(NSD – Norwegian Centre for Research Data, 
Bergen, Noorwegen). 

Uw naam en contactgegevens zullen gewist 
worden op het moment dat de data gepubliceerd 
worden en dit voor juni 2020. De rest van de 
verzamelde data zal veilig opgeslagen worden 
voor onbepaalde tijd. Deze worden beschikbaar 
gemaakt voor gebruik in wetenschappelijk 
onderzoek, voor studenten en voor andere 
geïnteresseerden in sociale opvattingen van 
Europeanen. 

Het is mogelijk, maar onwaarschijnlijk, dat 
bepaalde informatie (zoals uw nationaliteit, leeftijd, 
geboorteland, beroep, herkomst of regio) kan 
gecombineerd worden op een manier die u zou 
identificeren. Dit is enkel mogelijk voor de 
antwoorden die niet gepubliceerd worden. 
Toegang tot deze data zal enkel aan 
onderzoekers gegeven worden na goedgekeurde 
aanvragen en wanneer vertrouwelijkheids-
overeenstemmingen  ondertekend zijn. 

De resultaten van de bevraging zullen 
gepubliceerd worden op de website van het 
Europees Sociaal Onderzoek in mei 2020. We 
zullen elke moeite doen om te verzekeren dat 
geen enkele deelnemer identificeerbaar is in de 
resultaten van de bevraging of in publicaties 
gebaseerd op het onderzoek.  

Uw deelname aan het onderzoek 

Tijdens het  interview zal u een aantal vragen 
krijgen over zowel uw opvattingen, 
levensgebeurtenissen als meer feitelijke vragen. 
We zullen vragen stellen over politiek, religie, 
vakbondslidmaatschap en uw mening over sociale 
kwesties. De antwoorden die u geeft tijdens het 
interview zullen elektronisch verzameld worden. 
We verzamelen ook informatie over de buurt 
waarin u woont. 

Uw deelname aan de bevraging is vrijwillig. Uw 
bent vrij te kiezen welke vragen u wilt 
beantwoorden en u kan het interview op eender 
welk tijdstip stopzetten zonder enige 
verantwoording. 

 

Wie doet dit onderzoek? 

De European Social Survey European Research 
Infrastructure Consortium (ESS ERIC) organiseert 
de bevraging en is de Data Controller. Het 
hoofdkwartier is in Londen, VK. 

In België zijn de KU Leuven, de Université de 
Liège en KANTAR verantwoordelijk voor het 
opvolgen en uitvoeren van het onderzoek. Zie 
www.essbelgium.be voor een overzicht van de 
betrokken leden van dit team. Het onderzoek 
wordt in België gefinancierd door het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het 
Fonds National de la Recherche Scientifique 
(FNRS). 

 

 

Uw rechten 

Zolang we u kunnen identificeren in de resultaten 
van het onderzoek (de antwoorden op de 
enquête) hebt u het recht om bezwaar te maken 
tegen het verwerken van uw persoonlijke 
gegevens, om toegang te krijgen tot alle 
informatie over u en deze te corrigeren of te 
verwijderen en om ons te vragen welke informatie 
we over u hebben. Vanaf het moment dat details 
zoals uw naam en adres gewist zijn is het niet 
langer mogelijk om de informatie die u hebt 
verstrekt te verwijderen. 

Uw hebt ook het recht om een klacht in te dienen 
bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 
of bij de UK Information Commission’s Office. 

 

Wat geeft ons het recht om uw 
persoonlijke gegevens te 
verzamelen? 
De wettelijke basis voor dit onderzoek is dat het 

wordt uitgevoerd als een taak voor het algemeen 
belang en nodig is voor onderzoeks- en 
archiveringsdoeleinden, in overeenstemming de 
GDPR en Belgische wetgeving. 

Indien u beslist om niet deel te nemen aan het 
onderzoek, voor welke reden dan ook, zullen we 
vragen naar de reden hiervoor, bijvoorbeeld of dit 
te wijten is aan een taalbarrière of ziekte. Deze 
informatie helpt ons om te na te gaan of de 
personen die deelnemen aan het onderzoek een 
representatie vormen van de algemene bevolking 
in België.  

 

 

 

http://www.essbelgium.be


Meer informatie 

Voor meer informatie, bezoek www.essbelgium.be 

of www.europeansocialsurvey.org. 

Het volledige privacybeleid vindt u op 

www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 

 

Contact 

Belgisch nationaal team 

0800-99551 

info@essbelgium.be 

Data protection officer: ESS ERIC (data controller) 

dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

UK Information Commission’s Office 

Per post: Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow Chershire 

SK9 5AF 

Per telefoon: 01625 545700 

https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

Het Europees 

Sociaal Onderzoek 

www.essbelgium.be 

Wat is het Europees 

Sociaal Onderzoek? 

Het Europees Sociaal Onderzoek is een enquête 
rond sociale attitudes , waarden en gedrag van 
individuen in Europese landen. 

Dit onderzoek bestudeert wat mensen echt 
denken over het leven in België en de 
veranderingen in de samenleving die ons leven 
beïnvloeden. Het onderzoek geeft mensen de 
kans om hun mening te geven over onderwerpen 
zoals de sociale voorzieningen in België, politiek, 
milieu en migratie. 

Uw persoonlijke informatie beschermen is 
belangrijk voor ons. Deze brochure beschrijft wat 
we doen met de informatie die we verzamelen en 
opslaan. 

  

Waarom contacteren we u? 

U werd samen met zo’n 3 000 andere mensen in 
België op toevallige wijze geselecteerd om aan dit 
onderzoek deel te nemen. ESS heeft het 
Nationaal Rijksregister gevraagd om een 
representatieve lijst met mogelijke deelnemers 
samen te stellen, gebaseerd op een 
toevalssteekproef op basis van informatie over uw 
leeftijd, geslacht en woonplaats. Iedereen heeft 
evenveel kans om geselecteerd te worden. U bent 
dus een spreekbuis voor een veel grotere groep 
mensen. 

Als u jonger bent dan 16 jaar op het moment van 
het interview, zal een ouder of voogd gevraagd 
worden om toestemming te geven voor uw 
deelname. Als ouder of voogd kan u vragen om 
de vragenlijst op voorhand in te kijken. 

In de loop van de volgende dagen zal een 

professionele interviewer van het 

onderzoeksbureau KANTAR persoonlijk contact 

met u opnemen om het onderzoek voor te stellen 

en een afspraak te maken voor een interview.  Informatie voor respondenten 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

