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Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP 
Dit formulier dient bij voorkeur per e-mail als pdf te worden verstuurd naar VCP@rivm.nl. 

Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld en op elke pagina ondertekend. Eventueel kan de 

aanvraag ook schriftelijk worden ingediend bij de beheerder van de VCP-data (zie onderstaand 

correspondentieadres). 

N.B.  Na het verkrijgen van de gegevens moeten publicaties die zijn gebaseerd op dit VCP-bestand worden 

gemeld aan de beheerder van de gegevens, vóór 10 december van het kalenderjaar waarin de publicatie 

plaatsvindt. Gebruik hiervoor het Rapportageformulier VCP-gegevens. 

Correspondentieadres: VCP, t.a.v. Dr. Caroline van Rossum, Centrum voor Voeding, 

Preventie en Zorg, RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Telefoon: 

030-2743209; e-mail: VCP@rivm.nl  

  

 

1. Algemene gegevens aanvrager 

Naam contactpersoon:    

 Functie:  

 Instantie:  

 Postadres:  

 Telefoon:  

 E-mail:  

2. Beknopte titel  

 

3. Doel van het gebruik 

0 Voorlichting 

0 Onderwijs 

0 Onderzoek 

0 Anders, nl 

4. Tijdsperiode: 

 

5  Beknopte beschrijving van de doelstelling 

 

mailto:VCP@rivm.nl
mailto:VCP@rivm.nl
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*de consumptiegegevens  zijn ingedeeld naar voedingsmiddelengroep (GloboDiet-indeling), tijd, 

plaats en eetmoment, maar nog niet gekoppeld aan NEVO-codes en bevatten geen nutriëntwaarden

6. Databestand 

VCP-Jongvolwassenen 2003 (19-30 jaar)  0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
0 ASCII file (CSV) 
0 SAS dataset (V9) 

VCP-Kinderen 2005/2006 (2-6 jaar) 0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
0 ASCII file (CSV) 
0 SAS dataset (V9) 

VCP-Basisgegevensverzameling 2007-2010 (7-69 jaar) 0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
0 ASCII file (CSV) 
0 SAS dataset (V9) 

VCP-Ouderen 2010-2012 (70+) 0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
0 ASCII file (CSV) 
0 SAS dataset (V9) 

VCP-Basisgegevensverzameling 2012-2014 (1-79 jaar) 
 
> betreft tussentijds bestand met consumptiegegevens gebaseerd op 
eerste twee onderzoeksjaren van VCP-basisgegevensverzameling 
2012-2016* 

0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
          0 ASCII file (CSV) 
          0 SAS dataset (V9) 

Overig, ............................. 0 Ja,  gewenst bestandsformaat: 
0 ASCII file (CSV) 
0 SAS dataset (V9) 

7. Publicaties 

Hoe zullen resultaten gepubliceerd worden? 0 Nationaal artikel 
0 Internationaal artikel 
0 Openbaar rapport 
0 Vertrouwelijk rapport 
0 Hoofdstuk in boek 
0 Website 
0 Anders, namelijk............. 
 

8. Verklaring van verantwoord gebruik   

Ik verklaar dat de gegevens van de VCP alleen gebruikt worden volgens de voorwaarden, weergegeven in 

Bijlage 1 en voor het hierboven geformuleerde doel van de aanvraag en zullen niet aan derden worden 

verstrekt of doorverkocht. 

Verantwoordelijk persoon namens de organisatie (voor studenten: de opdrachtgever of studiebegeleider): 

Naam:  

Handtekening: Datum: 

 

Voor studenten: e-mailadres opdrachtgeven of studiebegeleider: 

 

NB        PLAATS OOK EEN PARAAF OP DE BIJLAGE EN STUUR DEZE MEE IN DE PDF 
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Bijlage 1: Voorwaarden voor gebruik 

 

 
 

Voorwaarden gebruik bestand 

• Publieke en private organisaties kunnen de gegevens van de VCP gebruiken 
ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting en onderwijs. Gezien de 
complexe structuur van de gegevens vergt die gebruik uitgebreide expertise 
op gebied van gegevensverwerking. 

• Door middel van een met redenen omklede aanvraag volgens bijgevoegd 
formulier kan bij het RIVM een kopie van de gegevens verkregen worden. 

• Ook wanneer een uitvoerende partij van een (private) opdrachtgever al 
toegang heeft tot de gegevens, moet de opdrachtgever een aanvraag doen 
voor het gebruik van de gegevens. 

• Het doorgeven en verkopen van de verkregen gegevens aan derden is niet 
toegestaan. 

• De organisaties dienen hun publicatie(s) met de gegevens in beknopte vorm 
te rapporteren aan de beheerder (RIVM). Dit dient uiterlijk 10 december van 
het kalenderjaar waarin de resultaten worden gepubliceerd te geschieden. 

• Om inzicht te hebben in het gebruik van de gegevens stelt het RIVM jaarlijks 
een overzicht op van door zowel publieke als private organisaties uitgevoerde 
onderzoeken op basis van de VCP-gegevens 

• Publicatie van resultaten verkregen met de verkregen VCP-gegevens dient in 
alle gevallen gepaard te gaan met correcte bronvermelding (naam van het 
betreffende VCP-onderzoek): 

o VCP 2012-2014*; RIVM 
o VCP-Ouderen (2010-2012); RIVM 
o VCP 2007-2010; RIVM 
o VCP-Jonge kinderen (2005-2006); RIVM 
o VCP-Jongvolwassenen (2003); RIVM 

• *Het VCP-2012-2014 bestand betreft een interimbestand en bevat nog alleen 
consumptiegegevens (geen voedingsstoffen) en kan niet voor alle 
vraagstellingen worden verstrekt.  
 

• Voor verantwoording van de wijze van gegevensverzameling dient in de 
methodebeschrijving te worden verwezen naar het RIVM-rapport van de 
betreffende studie: 

o Van Rossum CTM, et al. The diet of the Dutch: Results of the first 
two years of the National Food Consumption Survey 2012-2016. 
Bilthoven: RIVM 2016. RIVM-rapport 2016-0082. 

o Ocké MC, et al. Diet of community-dwelling older adults: Dutch 
National Food Consumption Survey Older adults 2010-2012. 
Bilthoven: RIVM 2012. RIVM-rapport 050413001. 

o Van Rossum CTM, et al. Dutch National Food Consumption Survey 
2007-2010: Diet of children and adults aged 7 to 69 years. 
Bilthoven: RIVM, 2011. RIVM Report 350070006. 

o Ocké MC, et al. Dutch National Food Consumption Survey Young 
Children 2005/2006. Bilthoven: RIVM, 2008. RIVM Report 
350070001. 

o Hulshof KFAM, et al. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 
2003. Bilthoven: RIVM, 2004. RIVM Rapport 350030002. 


