
 

 
Modelovereenkomst Gegevensuitwisseling - toelichting 
 
 
Wanneer moet deze overeenkomst worden gebruikt? 
De Modelovereenkomst Gegevensuitwisseling is bedoeld om aan te gaan in situaties waarin 
onderzoeksgegevens  worden uitgewisseld. Dit model gaat er dan van uit dat (een onderzoeker 
aan) de HvA onderzoek gaat verrichten. 
 
Gegevensuitwisseling 
In het geval van Gegevensuitwisseling bepalen de partijen gezamenlijk welke gegevens worden 
uitgewisseld, voor welk doel, met welke middelen en op welke wijze (bijlage 1. Onderzoek). Zij 
stellen op transparante wijze hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen 
uit hoofde van deze overeenkomst vast. 
Het Model  gaat er van uit dat er een partij is die gegevens aan de HvA verstrekt, zodat een 
onderzoeker aan de HvA met deze gegevens een onderzoek kan uitvoeren. Belangrijk is ook dat de 
verstrekker wel gemachtigd is om de data aan de HvA beschikbaar te stellen en daartoe een 
overeenkomst met de HvA af te sluiten 
Mocht de situatie zo zijn dat de HvA de verstrekkende partij is en een andere partij het onderzoek 
verricht, dan kan dit model vrij eenvoudig aangepast worden aan die situatie. 
 
Persoonsgegevens? 
Dit model richt zich NIET op de uitwisseling van Persoonsgegevens (tot op een individu herleidbare 
gegevens), daarvoor zijn weer andere modellen beschikbaar. Dit model richt zich op de uitwisseling 
van anonieme of geanonimiseerde gegevens, die voor een van tevoren bepaald Onderzoeksdoel 
beschikbaar worden gesteld. 
 
Partijen. 
Dit model gaat er van uit dat de HvA ontvanger is en een HvA-onderzoeker mee-ondertekent.  
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de HvA verstrekker is van gegevens, dán wordt de HvA onder 
1 genoemd en de contractspartij onder 2.  
Of de situatie kan zich voordoen dat 2 instellingen elkaar data verstrekken en beide partijen zowel 
als verstrekker alsook ontvanger aangeduid worden’.  
 
 
Voor vragen kun u contact opnemen met Juridische Zaken via juridischezaken@hva.nl    
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OVEREENKOMST GEGEVENSUITWISSELING 

 

De ondergetekenden: 

1. [Naam Verstrekker], gevestigd aan de [straatnaam en huisnummer], [postcode + 
vestigingsplaats + KvK nummer], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie + 
naam] hierna te noemen “Verstrekker” 

en  

2. De stichting  Hogeschool van Amsterdam, gevestigd aan de Wibautstraat 3b (1091 GH), 
Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [controleer bevoegdheid aan de 
hand van de procuratieregeling1]: hierna te noemen “Ontvanger”,  

Tezamen met:  
 

3. [naam onderzoeker], werkzaam bij [afdeling van de rechtspersoon van Ontvanger + e-
mailadres], hierna te noemen “Onderzoeker”,  

 

Ondergetekenden hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: "Partijen" en ieder afzonderlijk 
als "Partij" of naam Instelling.  

 

overwegende dat: 

(A) Verstrekker verwerker is in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
voor [voor welke organisatie/welk doel] (SO’s) en heeft in dat kader de opdracht heeft de 
data van [..} 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 [beschrijving 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 is verbonden 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) De HvA als verwerker gemachtigd is om de data na een goedgekeurde aanvraag 

 
1  https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/Procuratieregeling-HvA-2018.pdf 
 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/Procuratieregeling-HvA-2018.pdf
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beschikbaar te stellen en daartoe een overeenkomst met Ontvanger af te sluiten;  

(H) 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.  

(I) De overeenkomst ziet zich niet op de uitwisseling van op een individu herleidbare 
persoonsgegevens.  

 

zijn als volgt overeengekomen: 

1. Definities 

De gebruikte termen hebben de betekenis zoals die in de Overeenkomst daaraan wordt gegeven, 
tenzij elders in deze Overeenkomst anders is bepaald. [In geval van strijdigheid tussen de definities 
in de [hoofdovereenkomst] en de onderstaande definities gelden de onderstaande definities. 
[REDACTIONELE OPMERKING: optioneel, alleen als Partijen al een hoofdovereenkomst ondertekend 
hebben] In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:  
 
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.  "Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon (de Betrokkene) die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met 
name aan de hand van, maar niet beperkt tot, de volgende informatie over een levende 
persoon: voornaam en achternaam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, adres, 
contactinformatie, door de overheid uitgegeven identificatoren (zoals paspoort en BSN), 
locatiegegevens, een online identifier of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor 
de fysieke, gezondheidstechnische, fysiologische, genetische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon  

1.7.  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;  

1.8.  Verantwoordelijke: de partij of partijen die in de zin van artikel 4, onderdeel 7) van de AVG 
als verwerkingsverantwoordelijke(n) worden aangemerkt;  

2. Verhouding, eerlijke en rechtmatige Verwerking 

2.1  Verstrekker stelt de Dataset beschikbaar voor gebruik zoals nader omschreven in de 
Aanvraag.  
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2.2.  Verstrekker 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 Verstrekker 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.  

 
3.  Dataset  

 
3.1.  De Onderzoeker ontvangt de Dataset 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.  
  
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.  

 

5.  Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van verwerkte Datasets  

5.1 Partijen bewaren de Datasets niet langer dan strikt noodzakelijk is, tenzij opslag van Datasets 
wettelijk vereist is, in welk geval de betreffende Partij de Dataset niet langer bewaart dan de 
wettelijk vereiste bewaartermijn.  

5.2 Partijen zijn overeengekomen dat elke Partij bij beëindiging van de Samenwerking alle Datasets 
en kopieën daarvan die door Partijen verwerkt zijn, zullen teruggeven aan de andere Partij 
(indien van toepassing) of alle Datasets zullen vernietigen en de andere Partij van een dergelijke 
vernietiging op de hoogte zullen stellen, tenzij teruggave of vernietiging van de gegevens 
wettelijk verboden is. In dat geval garandeert de betreffende Partij dat de verwerkte Datasets 
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niet openbaar gemaakt zullen worden en zal de andere Partij de Datasets niet langer actief 
verwerken. 

5.  Publicaties  
 

5.1.  In het geval het Onderzoek tot een publicatie zal leiden, zal de  Ontvanger 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 
overeengekomen voorwaarden.  

 
 
6  Vertrouwelijkheid 
 
6.1 Partijen zullen de Datasets alleen openbaren aan werknemers die de Datasets nodig 

hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, tenzij zij wettelijk verplicht zijn om de 
Persoonsgegevens te openbaren.  De toegangsrechten tot de Persoonsgegevens mogen 
alleen door de Partijen zelf worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken. Partijen 
garanderen ook dat bevoegde werknemers een passende geheimhoudingsverklaring 
hebben ondertekend en dat zij zich houden aan de bepalingen uit deze Overeenkomst.  

6.2 Met betrekking tot de bepalingen uit het vorige lid nemen de Partijen passende 
organisatorische en technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde 
medewerkers toegang verkrijgen tot de Persoonsgegevens. 

6.3 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.  

6.4.  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 

  
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 
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kan een verklaring van de functionaris voor de gegevensbescherming van Ontvanger 
verlangen dat de Dataset(s) inderdaad is/zijn vernietigd.  

 
8 Beveiligingsmaatregelen 

8.1 Partijen treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico 
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om de Datasets te beschermen tegen 
vernietiging of verlies, wijziging (waaronder verminking), ongeoorloofd(e) verstrekking of 
gebruik of ongeoorloofde toegang, hetzij onopzettelijk hetzij onrechtmatig, en tegen alle 
andere onrechtmatige vormen van Verwerking. De Partijen verzekeren daarbij dat bij 
dergelijke maatregelen rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de 
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de 
rechten en vrijheden van personen. Er wordt tevens rekening gehouden met de risico's als 
gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of 
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, 
hetzij onopzettelijk hetzij onrechtmatig.  
 

8.2 Partijen vrijwaren elkaar en stellen elkaar schadeloos voor vorderingen van derden in 
verband met een aan de vrijwarende Partij toe te schrijven inbreuk, nalatigheid, fout of 
omissie met betrekking tot relevante verplichtingen betreffende gegevensbescherming. 
Vrijwaring krachtens dit artikel is afhankelijk van (a) de onmiddellijke melding van een 
vordering door te vrijwaren Partij(en) (de "gevrijwaarde partij(en)") aan de andere 
Partij(en) (de "vrijwarende partij(en)", (b) de uitsluitende zeggenschap van de vrijwarende 
partij(en) over het verweer tegen en de afhandeling van een dergelijke vordering, en (c) de 
redelijke medewerking en ondersteuning van de gevrijwaarde partij(en) bij het verweer 
tegen een dergelijke vordering.  

8.3 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.  

8.4 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.  

8.5 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.  

 
 

9 Verzoeken van openbare instanties 

9.1 Indien een Partij een verzoek krijgt van een openbare instantie om Datasets te verstrekken 
of toegang daartoe te verschaffen, zal deze Partij de andere Partij daar onmiddellijk van op 
de hoogte stellen en alleen aan een dergelijk verzoek voldoen indien daartoe een wettelijke 
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verplichting bestaat (waaronder een verplichting krachtens internationale wet- of 
regelgeving).  

9.2 Ter bescherming van de Datasets zorgen Partijen er in dat geval voor dat niet meer 
Datasets aan de openbare instantie worden verstrekt dan strikt noodzakelijk is om aan het 
verzoek van de openbare instantie te voldoen. Indien de mogelijkheid bestaat om tegen 
een verzoek om verstrekking van Datasets in beroep te gaan of er een verbod bestaat op 
verschaffing van informatie over het verzoek aan derden, zullen Partijen deze gelegenheid 
optimaal benutten. 

9.3 Als het verzoek om verstrekking van Datasets aan een Partij deze Partij verhindert om 
derden, waaronder de andere Partij, in te lichten over het ontvangen verzoek en de 
daaropvolgende verstrekking van Datasets aan een openbare instantie, zal deze Partij 
alleen voor uitvoering van het betreffende verzoek worden beschouwd als de 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zodra het deze Partij is toegestaan, zal 
zij de andere Partij inlichten over ontvangen verzoeken en daaropvolgende verstrekking 
van de Datasets. 

10 Duur van de overeenkomst 

10.1 Deze Overeenkomst wordt van kracht met de ondertekening hiervan en blijft van kracht 
gedurende de Samenwerking of zo lang Partijen Datasets verwerken. Na beëindiging van de 
Samenwerking of in het geval dat Partijen geen Datasets meer verwerken, eindigt deze 
Overeenkomst automatisch zonder dat verdere juridische of andere maatregelen genomen 
hoeven worden. Partijen kunnen deze Overeenkomst niet vroegtijdig beëindigen.  

10.2 Verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die er naar hun aard op gericht zijn om 
na beëindiging van deze Overeenkomst voort te duren, blijven ook na beëindiging van deze 
Overeenkomst van kracht. 

11 Overige bepalingen 

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen uit hoofde van deze Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd 
aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam. 

11.3 Eventuele algemene leveringsvoorwaarden of andere algemene of specifieke voorwaarden 
van de Partijen zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst en worden door Partijen 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

11.4 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen 
van andere overeenkomsten tussen de Partijen gelden de bepalingen van deze 
Overeenkomst. 

 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud: 
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HvA  [naam Onderzoeker]    [naam Verstrekker]  

 

Datum:  Datum:      Datum: 
 
 
Plaats:  Plaats:      Plaats: 
 
 
Naam:  Naam:      Naam: 

 

 

 

Deze Overeenkomst bevat de volgende Bijlagen:  
Bijlage 1: Aanvraag onderzoek  

Bijlage 2: Beschrijving van overeengekomen dataset 
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