Generations & Gender Programme Belgium

Survey Instruments

Wave 1
Informed consent (NL)
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Exemplaar voor de respondent

«nom» «prenom»
«rue» «num» «bte»
«zip» «commune»

Toestemming voor deelname aan GGPS 2008-2010

«id»

Door dit schrijven, stem ik, de ondergetekende, ermee in om aan het Generaties
en Gender onderzoek deel te nemen dat wordt uitgevoerd door het
onderzoeksbureau XXX in opdracht van de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie.
De interviewer heeft mij meegedeeld:
−

dat dit onderzoek niet verplicht is en gebeurt op vrijwillige basis,

−

dat bepaalde vragen mijn privé-leven betreffen (o.a. vragen over mijn partner
en eventueel vorige partners, mijn gezondheidstoestand en vruchtbaarheid,…)
en dat het interview daarom bij voorkeur plaatsvindt in afwezigheid van
derden,

−

dat ik kan weigeren om op één of meerdere vragen te antwoorden als ik dat
wens,

−

dat de verwerking van de verzamelde gegevens strikt anoniem gebeurt,

−

dat de verzamelde gegevens gebruikt zullen worden voor wetenschappelijk
onderzoek en ter ondersteuning van het beleid.

«nom» «prenom»

DATUM

HANDTEKENING

Exemplaar voor ADSEI

«nom» «prenom»
«rue» «num» «bte»
«zip» «commune»

Toestemming voor deelname aan GGPS 2008-2010

«id»

Door dit schrijven, stem ik, de ondergetekende, ermee in om aan het Generaties
en Gender onderzoek deel te nemen dat wordt uitgevoerd door het
onderzoeksbureau XXX in opdracht van de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie.
De interviewer heeft mij meegedeeld:
−

dat dit onderzoek niet verplicht is en gebeurt op vrijwillige basis,

−

dat bepaalde vragen mijn privé-leven betreffen (o.a. vragen over mijn partner
en eventueel vorige partners, mijn gezondheidstoestand en vruchtbaarheid,…)
en dat het interview daarom bij voorkeur plaatsvindt in afwezigheid van
derden,

−

dat ik kan weigeren om op één of meerdere vragen te antwoorden als ik dat
wens,

−

dat de verwerking van de verzamelde gegevens strikt anoniem gebeurt,

−

dat de verzamelde gegevens gebruikt zullen worden voor wetenschappelijk
onderzoek en ter ondersteuning van het beleid.

«nom» «prenom»

DATUM

HANDTEKENING
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