
Tussen 

Contractnummer: 2018/061 

VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT 

TUSSEN 

DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK- STATISTICS BELGIUM 

EN 

DE UNIVERSITEIT HASSELT 

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, Koning Albert Il-Laan 16, 1000 BRUSSEL, 
vertegenwoordigd door de heer N. WAEYAERT, Directeur-generaal, hierna "Statbel", genoemd, 
enerzijds, 

En 

De Universiteit Hasselt, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de 
bestuurszetel gevestigd in te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 42, vertegenwoordigd door Prof. dr. 
Luc DE SCHEPPER, Rector, en prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck, promotor, hierna "Onderzoeker", 
genoemd, anderzijds, 

WORDT OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 - Voorwerp 

Statbel verstrekt aan de Onderzoeker de in bijlage 1 bedoelde anonieme gegevens voor de uitvoering 
van het project "Ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd informatiesysteem over de 
residentiële renovatiemarkt en de evolutie van het woningenpark.". De doelstellingen en de duur 
van het onderzoek worden limitatief bepaald in bijlage 2. 

Artikel 2 - Uitvoerders van het onderzoek 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het onderzoeksteam van de Universiteit Hasselt (zie bijlage 
3). 

Artikel 3 - Aanwending van de gegevens 

De Onderzoeker mag de verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doelstellingen beschreven 
in bijlage 2. 

Het is de Onderzoeker niet toegestaan om de verstrekte anonieme gegevens of een deel hiervan door 
te geven aan derden. 

De Onderzoeker kan de vertrekte anonieme gegevens enkel gebruiken tijdens de duur van het 
onderzoek vermeld in bijlage 2. Na deze periode zullen de gegevens en de back-ups volledig worden 
vernietigd door de Onderzoeker. Het is niet toegestaan deze anonieme gegens langdurig voor 
dezelfde doeleinden te blijven gebruiken, tenzij onderhavig contract wordt verlengd. Mochten de in 
bijlage 2 vermelde statisctische doeleinden reeds voor het vervallen van de aanvankelijk vastgestelde 
termijn in dit contract zijn bereikt, zal de Onderzoeker de gegevens en back-ups nog voor afloop van 
het huidige contract vernietigen, met name meteen nadat de statistische doeleinden zijn verwezenlijkt. 
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BIJLAGE 3: 

1. De verantwoordelijke natuurlijke persoon: prof. dr. Ir. arch. Griet Verbeeck

2. Uitvoerders van het onderzoek:

2.1. Bleke Gepls

1. De verantwoordelijke natuurlijke persoon: prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck

Functie: Hoogleraar van Universiteit Hasselt 

Adres: Campus Diepenbeek 

Agoralaan Gebouw E 

E-A04 (Gebouw E) 

3590 Diepenbeek 

Tel.: +32 11 29 21 69

Fax: 

E-mail: griet. verbeeck@uhasselt.be

Rijksregistern ummer: 

Datum en Handtekening van de verantwoordelijke natuurlijke persoon, 
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2. Uitvoerders van het onderzoek

2.1. Bleke Gepts

Functie: Doctoraatsstudent

Adres: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: bieke.gepts@student.uhasselt.be

Rijksregisternummer: 

Datum en Handtekening, 
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