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Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP 

Dit formulier dient per e-mail als pdf te worden verstuurd naar het team van de VCP, 
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, RIVM: VCP@rivm.nl. 

 

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

 

1. Algemene gegevens aanvrager 

Naam contactpersoon:    

Instantie:  

E-mail:  

2. Beknopte titel  

 

3. Doel  

Voor weke doeleinde heeft u het databestand nodig? 

 Voorlichting 

 Onderwijs 

 Onderzoek 

 Anders, nl……………………………………………………………… 

4. Gewenste tijdsperiode voor gebruik van het databestand 

Wanneer heeft u het databestand nodig? Bijv. van 1-4-2020 tot en met 31-7-2020 
 

 

5. Beknopte beschrijving van de doelstelling 
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6. Databestand  

Welk databestand wilt u gebruiken? De gegevens worden in zowel in ASCII (CSV) als 
een SAS-bestand verstrekt. 

 

 VCP-Basisgegevensverzameling 2012-2016 (1-79 jaar) 

 

Voorgaande VCP’s: 

 VCP-Ouderen 2010-2012 (70+) 

 VCP-Basisgegevensverzameling 2007-2010 (7-69 jaar) 

 VCP-Kinderen 2005/2006 (2-6 jaar) 

 VCP-Jongvolwassenen 2003 (19-30 jaar) 

7 Publicaties 

Hoe zullen de resultaten gepubliceerd worden? 

 Nationaal artikel 

 Internationaal artikel 

 Openbaar rapport 

 Vertrouwelijk rapport 

 Hoofdstuk in boek 

 Website 

 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 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 opdrachtgever of studiebegeleider: 

……………………………………………………………………………..……………@......................................... 

 

NB  Stuur ook de bijlagen met paraaf mee.  
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Bijlage 1: Voorwaarden voor gebruik 

• 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 verstrekte gegevens zijn sterk gepseudonimiseerd, waardoor het 
praktisch onmogelijk is om betrokken personen te herleiden. Toch 
dient elke organisatie die de VCP gegevens ontvangt en gebruikt deze 
te behandelen als ware het persoonsgegevens. Dit betekent dat: 

o de gebruiker geen handelingen mag verrichten waardoor 
gegevens weer te herleiden zijn tot de betrokkenen, zoals door 
het koppelen van verschillende reeksen gegevens, het 
vergelijken en verwerken van gegevens. 

o de gebruiker passende technische en organisatorische 
maatregelen zal nemen ter waarborging van een niveau van 
veiligheid dat is afgestemd op het risico, zodat het gebruik van 
de verstrekte gegevens in overeenstemming is met de vereisten 
op grond van de EU-wetgeving inzake bescherming van 
gegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake de 
verwerking van persoonsgegevens. 

o wanneer er sprake is van ongewenste toegang tot de gegevens 
door derden, dit wordt initieel beschouwd als een datalek. In 
dat geval dient de gebruiker het RIVM onmiddellijk te 
informeren (uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking) via 
vcp@rivm.nl. 
 

• 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 
 

mailto:vcp@rivm.nl
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• 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 Dutch 
National Food Consumption Survey 2012-2016. RIVM report 2020-
0083. 

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. 


