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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 2012-2016*; RIVM 
o VCP-Ouderen (2010-2012); RIVM 
o VCP 2007-2010; RIVM 
o VCP-Jonge kinderen (2005-2006); RIVM 
o VCP-Jongvolwassenen (2003); RIVM 

*Voor VCP-2012-2016 kan voorlopig gerefereerd worden aan gegevens op de website 
www.wateetnederland.nl. Zodra schriftelijke rapportage beschikbaar is wordt dat vermeld in de 
Nieuwbrief Voeding. 
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. 


