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(Model) Data Transfer Agreement 

 

 

tussen 

 

XXX (Ontvanger) 

samen met  

YYY (Onderzoeker) 

 

en 

 

ZZZ (Verstrekker) 

 

inzake:  

het beschikbaar stellen van data van bevolkingsonderzoeken ten behoeve van (wetenschappelijk) 

onderzoek 

 

 

 

 

De ondergetekenden:  

 

[Naam Ontvanger], gevestigd aan de [straatnaam en huisnummer], [postcode + vestigingsplaats + 

KvK nummer], te dezen vertegenwoordigd door [functie + naam] hierna te noemen: “Ontvanger”, 

 

Tezamen met: 

 

[naam onderzoeker], werkzaam bij [afdeling van de rechtspersoon van Ontvanger + e-mailadres], 

hierna te noemen “Onderzoeker”, 

 

En 

 

De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, gevestigd aan de Godebaldkwartier 435, 

3511 DT Utrecht <KvK nummer>, te dezen vertegenwoordigd door <Naam bestuurder>, hierna te 

noemen ‘FSB’ 

  

hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen, 
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Overwegende dat: 

a. FSB verwerker is in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) voor de 

vijf regionale Screeningsorganisaties naar kanker (SO’s) en in dat kader de opdracht heeft de 

data van de bevolkingsonderzoeken te verwerken; 

b. de Ontvanger gebruik wenst te maken van een gedeelte van de data van de SO’s die 

noodzakelijk zijn voor het beoogde wetenschappelijke onderzoek; 

c. de Ontvanger daartoe een aanvraag heeft ingediend d.d. [……] getiteld [……], met het daarbij 

behorende onderzoeksprotocol; 

d. de Aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de SO’s voor het beschikbaar stellen van data 

voor wetenschappelijk onderzoek; 

e. Onderzoeker verbonden is aan de instelling van Ontvanger; 

f. in het geval Ontvanger niet is aangesloten bij een erkende instelling voor onderzoek en 

statistiek, dan onderschrijft Onderzoeker met (mede-)ondertekening van deze Overeenkomst 

de Nederlandse gedragscode voor Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2014); 

g. over de Aanvraag positief is besloten;    

h. FSB als verwerker namens de SO’s is gemachtigd om de data na een goedgekeurde aanvraag 

beschikbaar te stellen en daartoe een overeenkomst met Ontvanger af te sluiten;  

i. Partijen behoefte hebben om de rechten en de verplichtingen inzake het beschikbaar stellen 

van data van bevolkingsonderzoeken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek schriftelijk 

vast te leggen, met inbegrip van de voorwaarden waaronder deze zullen worden nageleefd.  

 

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

 

Artikel 1. Begrippen  

 

De hierna en hiervoor in deze overeenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, 

hebben de in dit artikel opgenomen betekenis. Voor zover in deze overeenkomst gebruik is 

gemaakt van de begrippen zoals “verantwoordelijke”, “bewerker dan wel verwerker”, “verwerken”, 

“persoonsgegevens” worden deze begrippen gebruikt in de betekenis zoals opgenomen in artikel 1 

van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) respectievelijk in artikel 4 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU/2016/679, kortweg AVG) welke vanaf 25 mei 

2018 van toepassing zal zijn. 

1.1. Aanvraag: De aanvraag voor het ontvangen van data zoals opgenomen in Bijlage 1; 

1.2. Data: de gegevens die in het kader van het bevolkingsonderzoek naar kanker die de FSB 

namens de Verantwoordelijken worden verwerkt; 

1.3. Dataset: de gegevens die overeenkomstig de goedgekeurde aanvraag aan de 

Onderzoeker beschikbaar wordt gesteld zoals opgenomen in Bijlage 2; 

1.4. Onderzoeker: de persoon die verbonden is aan het instituut van de Ontvanger;  

1.5. Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst; 

1.6. Protocol: het protocol zoals opgenomen in de Aanvraag waarin met inachtneming van de 

geldende wet- en regelgeving, onder andere is beschreven op welke wijze door Ontvanger 

gegevens worden verwerkt; 

1.7. Verantwoordelijke: de partij of partijen die in de zin van artikel 4, onderdeel 7) van de AVG 

als verwerkingsverantwoordelijke(n) worden aangemerkt; 
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Artikel 2. Beschikbaar stellen van de Dataset   

 

2.1. De FSB stelt de Dataset uit het betreffende bevolkingsonderzoek beschikbaar voor gebruik 

zoals nader omschreven in de Aanvraag. 

2.2. De FSB kan de kosten voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van de Dataset voor 

zover deze in redelijkheid zijn gemaakt, in rekening brengen bij Ontvanger. Indien 

Verstrekker bij Ontvanger kosten in rekening wil brengen, zal de FSB eerst een prijsopgave 

doen. De Dataset wordt pas aan Ontvanger beschikbaar gesteld nadat de in rekening 

gebrachte kosten op basis van de geaccordeerde prijsopgave, door Ontvanger zijn 

voldaan. 

 

 

Artikel 3. Dataset 

 

3.1. De Onderzoeker ontvangt de Dataset zoals zoals opgenomen in bijlage 2 op een door 

Partijen nader te bepalen wijze via een beveiligde verbinding. 

3.2. De Verstrekker geeft geen garantie dat de ter beschikking gestelde Dataset(s) bruikbaar is/ 

zijn voor het onderzoek zoals omschreven in de Aanvraag.  

3.3. Geen data wordt beschikbaar gesteld van personen die bezwaar hebben gemaakt tegen 

het beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek.   

 

  

Artikel 4. Gebruik van de Dataset en gegevensbescherming  

 

4.1. De beschikbaar gestelde Dataset(s) wordt/worden uitsluitend gebruikt voor het doel zoals 

vermeld in de Aanvraag. 

4.2. De Dataset(s) wordt/worden uitsluitend verwerkt in de beschermde omgeving van de 

Ontvanger zoals beschreven in de Aanvraag dan wel bij de door Ontvanger ingeschakelde 

verwerker. Uitsluitend de Onderzoeker en de in het Protocol beschreven onderzoek 

medewerkers hebben toegang tot de Dataset(s).  

4.3. Ontvanger beschikt over een actueel datamanagementplan opdat de Data na afloop van 

het onderzoek veilig kunnen worden bewaard ten behoeve van vragen over de validiteit 

van de gepubliceerde resultaten. De Data dienen te worden gewist zodra redelijkerwijs niet 

meer te verwachten is dat zulke vragen nog zullen worden gesteld. Ontvanger biedt 

Verstrekker op diens verzoek met bekwame spoed inzage in het datamanagementplan. 

4.4. De zogenoemde “FAIR’ beginselen met betrekking tot onderzoeksgegevens (findable, 

accessible, interoperable en re-usable) worden door Partijen onderschreven. Het staat 

Ontvanger echter niet vrij om zelfstandig de beschikbaar gestelde Data aan derde 

onderzoekers door te leveren. De derde onderzoeker kan een aanvraag indienen bij 

Verstrekker eventueel samen met Ontvanger. Na goedkeuring van deze aanvraag door de 

Verstrekker wordt bezien of deze leidt tot het beschikbaar stellen van Data rechtstreeks 

door Verstrekker dan wel door doorlevering van de al ontsloten Data door Ontvanger. 

 

 

Artikel 5. Publicaties 

 

5.1. Onderzoek dient altijd tot publicatie te leiden zoals in de Aanvraag is aangegeven. Indien 

het onderzoek niet leidt tot publicatie zoals aangegeven in de Aanvraag dan stelt 

Ontvanger Verstrekker hiervan op de hoogte. Ontvanger zal Verstrekker vooraf informeren 

op welke wijze dan wel over het uitgevoerde onderzoek zal worden gepubliceerd. 

5.2. Bij publicaties draagt de Ontvanger er zorg voor dat wordt voldaan aan de voorwaarden die 

gesteld zijn door de SO’s. Tenminste wordt de Verstrekker en/of Verantwoordelijke in de 



Data Transfer Agreement beschikbaar stellen data BVO’s voor (wetenschappelijk) onderzoek, versie 1.0 

Pagina 4 van 5                                                       Datum:                                              Paraaf:  

dankbetuiging genoemd als de bron of een van de bronnen waardoor die het onderzoek 

mogelijk werd. 

5.3. Tenminste één maand voorafgaand aan publicatie wordt de informatie uit de publicatie 

gedeeld met de SO’s en het RIVM-CvB, zodat zij zich kunnen voorbereiden op eventuele 

vragen van cliënten en uit de media. 

5.4. Met de ondertekening van deze Overeenkomst staat Ontvanger het RIVM-CvB toe om 

melding te maken van de onderzoeksaanvraag op een publiek toegankelijke website. 

 

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

 

6.1. Het databankenrecht op data in de database van de Verstrekker en databestanden 

afkomstig van de Verantwoordelijke berust bij de Verantwoordelijke dan wel Verstrekker. 

De Verstrekker verstrekt aan Ontvanger een niet-exclusief gebruiksrecht van de 

beschikbaar gestelde Data ten behoeve van het in de Aanvraag beschreven onderzoek en 

voor zover blijvend wordt voldaan de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

6.2. De intellectuele eigendomsrechten op de publicaties berusten bij de Ontvanger tenzij door 

de Ontvanger daarover met een andere partij, zoals een uitgever, andere afspraken zijn 

gemaakt. 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 

7.1. Een handeling in strijd met één van de voorwaarden uit deze Overeenkomst, leidt er van 

rechtswege toe dat de rechten en verplichtingen van Verstrekker op grond van deze 

Overeenkomst worden opgeschort en dat over de data niet mag worden gepubliceerd 

terwijl de verplichtingen van Ontvanger uit deze Overeenkomst onverminderd van kracht 

blijven.  

7.2. Afhankelijk van de ernst van de strijdigheid als bedoeld in het vorige lid, kan Verstrekker de 

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden onder de publieke mededeling 

van deze ontbinding. Voorts kan Verstrekker Ontvanger, respectievelijk Onderzoeker voor 

een nader te bepalen periode uitsluiten van het ontvangen van data uit de 

bevolkingsonderzoeken. 

7.3. Ontvanger verplicht zich ertoe om bij het ontbinden van de Overeenkomst geen gebruik 

meer te maken van de verkregen Dataset(s) en deze Dataset(s) te vernietigen. Verstrekker 

kan een verklaring van de functionaris voor de gegevensbescherming van Ontvanger 

verlangen dat de Dataset(s) inderdaad is/zijn vernietigd. 

 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 

 

8.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

8.2. Voor alle geschillen die tussen Partijen omtrent de uitleg en/of uitvoering van deze 

Overeenkomst mochten ontstaan, zullen Partijen trachten in goed overleg een minnelijke 

oplossing te vinden. Geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost, zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 

 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

 

9.1. Deze Overeenkomst treedt pas in werking na ondertekening door Partijen en 

medeondertekening door de Onderzoeker.  
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9.2. Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk 

tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

9.3. Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van 

Partijen zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. 

 

 

 

 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen, in drievoud vastgelegd 

op 5 pagina’s tekst (exclusief Bijlagen) en ondertekend door: 

 

 

 

FSB Ontvanger 

Datum:  ___________________________ Datum: ____________________________ 

Plaats:  ___________________________ Plaats:  ____________________________ 

 

Handtekening Handtekening 

 

 

  

  

Mede ondertekend door Onderzoeker 

 Datum: ___________________________ 

 Plaats: ___________________________ 

 

 Hantekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Overeenkomst bevat de volgende Bijlagen: 

Bijlage 1:  Aanvraag onderzoek 

Bijlage 2:  Beschrijving van overeengekomen dataset 

 


