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OVEREENKOMST INZAKE DE UITWISSELING VAN 
GEGEVENS 
TEN BEHOEVE VAN UITVOEREN VAN SUBSIDIEVOORWAARDEN EN NIET-COMMERCIEEL 
ONDERZOEK 
 
 
Ondergetekenden: 
 
1. [volledige naam en rechtsvorm van de verstrekkende partij], statutair gevestigd te […], 

kantoorhoudende te[adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie 
persoon], hierna te noemen: ‘Gegevensverstrekker’; 

 
 en 
 

2. [volledige naam en rechtsvorm van de verstrekkende partij], statutair gevestigd te […], 
kantoorhoudende te[adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie 
persoon], hierna te noemen: ‘Gebruiker’ of ‘penvoerder; 

 
elk afzonderlijk een “Partij”, en tezamen “Partijen”. 
 
 
Overwegende dat: 

 
Gebruiker het niet-commercieel onderzoek naar MDT dient te ondersteunen vanuit en de uitvoering 
van de subsidievoorwaarden vanuit ‘Subsidieregeling 5a MDT continueren en innoveren’ (Onderdelen 
van de subsidievoorwaarden verwerkt tot Protocol in Bijlage A, hierna te noemen: de 
“subsidievoorwaarden en Onderzoeksbenodigdheden MDT”); en 

 
A. Gegevensverstrekker, als onderaannemer/samenwerkingspartner van de penvoeder, aan de 

subsidieverstrekker bepaalde Gegevens (zoals hierna gedefinieerd) bekend dient te maken of ter 
beschikking dient te stellen, welke Gegevens zijn verzameld bij een uitvoering van 
werkzaamheden binnen het aangegane MDT-programma dat reeds door Gegevensverstrekker 
wordt uitgevoerd, en Gebruiker de van Gegevensverstrekker ontvangen Gegevens wenst te 
gebruiken in samenhang met het Toegestane Doel (zoals hierna gedefinieerd), met inachtneming 
van de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving; 

 
 
komen Partijen hierbij overeen als volgt. 
 

1. Definities 
 
De in deze Overeenkomst inzake de uitwisseling van Gegevens gebruikte woorden of formuleringen 
hebben zowel in het enkelvoud als het meervoud de volgende betekenis: 
 

• Bijlage: de bijlagen bij deze Overeenkomst, die daar onlosmakelijk deel van uitmaken 

• Overeenkomst: deze Overeenkomst inzake de uitwisseling van Gegevens tussen Gebruiker 
en Gegevensverstrekker 

• Gegevens: Gegevens in de zin van gegevensverzameling 



Overeenkomst inzake de uitwisseling van Gegevens 

MDT, versie 1.0 DSA (NL) versie maart 2022) Pag. 3 van 9 
 

• AVG: de afkorting AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens) 

• Toegestane Doel: het uitvoeren van de Subsidievoorwaarden en het beschikbaar stellen 
van de gegevens van de Onderzoeksbenodigdheden MDT, uitsluitend voor het in deze 
Overeenkomst overeengekomen doel (Protocol aangehecht als Bijlage A) 

2. Bekendmaking en reikwijdte Gegevens 
 
2.1 Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal Gegevensverstrekker 

bepaalde gegevens aan Gebruiker bekend maken, zoals beschreven in de aan deze 
Overeenkomst gehechte Bijlage B (“Gegevens”). 
 

2.2 Gebruiker en Gegevensverstrekker komen overeen dat Gegevens worden verstrekt in de 
staat die de Gebruiker in staat stelt de Gegevens te gebruiken met de garantie van 
toereikende kwaliteit of geschiktheid voor het bepaald doel of gebruik. 

 
2.3 Gegevensverstrekker verklaart de Gegevens uitsluitend aan Gebruiker bekend te zullen 

maken voor het Toegestane Doel.  
 

3. Gegevensbescherming 
 
3.1 Gegevensverstrekker ziet erop toe dat alle Gegevens in overeenstemming met toepasselijke 

wet- en regelgeving worden verkregen uit onderzoek dat is verricht volgens gedegen 
methodes en beginselen en dat hij bevoegd is die Gegevens te verstrekken.  

 
3.2 Gebruiker garandeert dat alle werkzaamheden waarbij Gegevens worden gebruikt zullen 

worden verricht in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, richtlijnen, 
optimale werkwijzen en goedkeuringen.  

 
3.3 Gebruiker verbindt zich ertoe om Gegevens van personen die Gegevensverstrekker ervan in 

kennis hebben gesteld dat zij niet langer wensen dat hun persoonsgegevens worden 
verwerkt, op eerste verzoek van Gegevensverstrekker niet langer te gebruiken voor 
toekomstige onderzoeksdoeleinden MDT. 
 

3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan te trachten contact op te nemen met betrokkenen. 
 

3.5 Gebruiker zal redelijke maatregelen nemen om gegevens inzake een bepaalde betrokkene te 
wissen wanneer Gegevensverstrekker van mening is dat die betrokkene zijn/haar 
toestemming heeft ingetrokken. Gebruiker bevestigt dat hij/zij door Gegevensverstrekker 
aan Gebruiker medegedeelde intrekkingen van een betrokkene onmiddellijk en op passende 
wijze zal afhandelen. 
 

3.6 Gebruiker zal passende technische en organisatorische maatregelen 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, en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is 
gewaarborgd. 
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3.7 Gegevensverstrekker en Gebruiker zien erop toe dat alle werknemers, agenten en (onder-) 

aannemers met toegang tot de Gegevens zullen handelen in overeenstemming met het 
bepaalde in deze Overeenkomst en met alle overige wet- en regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming en -beveiliging. Gegevensverstrekker en Gebruiker zullen ervoor 
zorgen dat uitsluitend diegenen van zijn werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij het 
Toegestane Doel toegang hebben tot de Gegevens en dat zij gebonden zullen zijn aan 
geheimhoudings- en gebruikersverklaringen en -beperkingen die in grote mate vergelijkbaar 
zijn met en ten minste even streng zijn als die waarin deze Overeenkomst voorziet. 
 

3.8 Gegevensverstrekker verklaart derden geen toegang te zullen verlenen tot (een deel van de) 
gegevens of daarvan afgeleide identificeerbare gegevens. Gebruiker is echter gerechtigd om 
niet-persoonlijk identificeerbare informatie inzake de Gegevens in beknopte vorm waarin de 
klinische informatie van meer dan een persoon voor publicatie wordt getotaliseerd, bekend 
te maken, telkens voor zover dat is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en 
regelgeving. 
 

3.9 Gebruiker dient Inbreuken in verband met Persoonsgegevens of een vermoeden daarvan 
zonder onredelijke vertraging, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking ervan bij 
Gegevensverstrekker te melden.  
 

3.10 Bij Voltooiing van Toegestane Doel zal Gebruiker de gegevens wissen en schriftelijk aan 
Gegevensverstrekker bevestigen dat een en ander heeft plaatsgevonden. Gebruiker dient 
alvorens deze gegevens te verwijderen de Subsidieverstrekker van alle gegevens te hebben 
voorzien.  
 

3.11 Bepalingen in deze Overeenkomst waarin wordt beoogd de rechten van menselijke 
betrokkenen te beschermen blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze 
Overeenkomst. 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten 
 
4.1 De eigendomsrechten van de Gegevens (blijven) berusten bij Gegevensverstrekker en de 

Gegevens worden aan Gebruiker ter beschikking gesteld als dienst aan onderzoek en beleid 
ten behoeve van uitvoering en doorontwikkeling MDT en het voldoen aan de 
subsidievoorwaarden. 

 
4.2 Gebruiker heeft recht op alle uitvindingen voor zover deze het resultaat zijn van zijn eigen 

onafhankelijke gebruik van de Gegevens. Hij verleent Gegevensverstrekker een wereldwijde, 
niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke onderzoekslicentie met betrekking tot al die 
uitvindingen. Indien Gebruiker geen prijs stelt op bescherming van de intellectuele eigendom 
met betrekking tot die uitvindingen, draagt hij al die rechten kosteloos over aan 
Gegevensverstrekker. 

 
4.3 Voor zover Gegevensverstrekker en Gebruiker elk hebben bijgedragen aan een uitvinding 

met betrekking tot de Gegevens, zullen rechten op die uitvinding bij hen gezamenlijk 
berusten. De eigendomsrechten van uitvindingen die uitsluitend worden gemaakt door de 
werknemers of agenten van een der Partijen zullen bij die Partij berusten. 

 
4.4 Behoudens voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in dit artikel, wordt niets in deze 
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Overeenkomst geacht Gegevensverstrekker of Gebruiker enige rechten te verlenen op de 
octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, (al dan niet 
octrooieerbare) knowhow, of andere intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij. 

 

5. Derden 
 
Het is Gebruiker noch Gegevensverstrekker zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de andere Partij niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen. 
 

6. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
 
6.1 Deze Overeenkomst duurt voort zolang het Toegestane Doel loopt. 
 
6.2 Elk der Partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel 

van schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij in het geval van tekortkoming in de 
nakoming of verzuim met betrekking tot de bepalingen of voorwaarden van deze 
Overeenkomst door de andere Partij, welke tekortkoming in de nakoming of welk verzuim, 
indien deze voor zuivering vatbaar zijn, niet wordt gezuiverd binnen twintig (20) dagen na 
de datum van de kennisgeving van de benadeelde Partij waarin die zuivering wordt verlangd.  

 
6.3 Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Gebruiker alle van Gegevensverstrekker 

ontvangen Gegevens op schriftelijk verzoek van Gegevensverstrekker verstrekken aan de 
Subsidieverstrekker, retourneren aan de Gegevensverstrekker dan wel vernietigen, en zal 
Gebruiker geen kopieën van die Gegevens bewaren; met dien verstande echter dat die 
Gegevens voor voortgezet gebruik door Subsidieverstrekker mogen worden bewaard voor 
zover enig gedeelte van die Gegevens (i) wordt opgenomen in (concept-)publicaties of 
andere afgeleide werken die door of voor Subsidieverstrekker worden gegenereerd of (ii) 
nodig is voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede het interne beleid 
van Subsidieverstrekker inzake het bewaren van documenten met het oog op naleving van 
wet- en regelgeving en goed ondernemingsbestuur, en uitsluitend voor zover die bewaarde 
Gegevens onderworpen blijven aan de in deze Overeenkomst opgenomen geheimhoudings- 
en gebruiksbeperkingen.  
 

6.4 De in deze Overeenkomst opgenomen geheimhoudingsrechten en -verplichtingen blijven 
gedurende vijf (5) jaar na afloop van deze Overeenkomst van kracht, met dien verstande 
dat dergelijke verplichtingen voor wat betreft persoonsgegevens voor onbepaalde tijd zullen 
gelden.  

 

7. Aansprakelijkheid 
 
7.1 Gebruiker kan Gegevensverstrekker aansprakelijk stellen van in verband met alle (directe of 

indirecte, redelijk voorzienbare of specifiek door Partijen beoogde) verliezen, schade, 
(on)kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke (on)kosten van rechtsbijstand) 
die hij maakt of lijdt als gevolg van onachtzaamheid of moedwillig verzuim aan de zijde van 
Gegevensverstrekker. 

 
7.2 Beide Partijen erkennen en verklaren dat de Gegevens met garantie worden verstrekt, en 

Gegevensverstrekker voorziet in verhandelbaarheid en geschiktheid voor het Toegestane 
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Doel.  
 

7.3 Gegevensverstrekker zegt toe dat op geen enkele wijze het gebruik van de Gegevens inbreuk 
zal vormen op de octrooi- of eigendomsrechten van derden. 

 

8. Wijzigingen 
 
Deze Overeenkomst weerspiegelt de gehele Overeenkomst tussen Gegevensverstrekker en 
Gebruiker. Wijzigingen aan of aanvullingen op deze Overeenkomst worden slechts van kracht na 
schriftelijke bevestiging van de wederzijdse instemming daarmee. 
 

9. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht; Partijen verklaren dat de bevoegde 
rechter van Midden-Nederland, locatie Utrecht, bij uitsluiting bevoegd is om te beslissen over 
eventuele (rechts)procedures of -vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze 
Overeenkomst. 
 

 

Ondertekend door Partijen: 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, 
 
In [plaats], [datum] 
 
Namens Gegevensverstrekker 
 
 
 
 

In [plaats], [datum] 
 
Namens Gebruiker 
 
 
 
 

Handtekening 
 
 
 
 
 

Handtekening 
 
 
 
 
 

Naam 
 
 
 

Naam 
 
 
 

Functie 
 
 
 
 
 
 
 

Functie 
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Bijlagen: 
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BIJLAGE “A” 
 
Voldoen aan subsidievoorwaarden en Onderzoeksbenodigdheden MDT 
 
I. Beschrijving van subsidievoorwaarden waarvoor de overgedragen gegevens of 

fysieke materialen zullen worden gebruikt. 

  
 Informatie uitwisseling vindt onderling over en weer plaats tussen Gegevensverstrekker en 

Gebruiker voorzover deze gegevens nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen van de 
subsidieregeling en voor onderzoeksbenodigheden MDT. Hieronder vallen onder andere, 
doch niet uitsluitend: 

- Verspreiding van een vragenlijst onder deelnemende jongeren; 
- Activiteiten die samenhangen met de intake en plaatsing, dan wel doorverwijzing van 

jongeren; 
- Het voeren van de basisregistratie en projectadministratie; 
- Het coördineren en begeleiden van organisaties uit het samenwerkingsverband bij de 

administratieve verplichtingen; 
- Overstap van jongeren naar ander MDT traject mogelijk maken; 
- Het uitreiken van een certificaat; 
- Continuïteit van beleidsonderzoek te kunnen borgen; 
- Het CBS de MDT-jongeren een vragenlijst kan sturen; 
- Het mogelijk maken van het doorlopende evaluatieonderzoek en statistisch onderzoek door 

Kantar Public; 
- Het mogelijk maken van de accountantscontrole, assurancerapport en/of rapport van 

feitelijke bevindingen. 
 
 
 
II. Indien van toepassing: 

 De aard van de verwachte samenwerking tussen Partijen en een indicatie van het 
beoogde auteurschap. 
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BIJLAGE “B” 
 
BEKENDGEMAAKTE GEGEVENS; De verwerking van persoonsgegevens 
 
Door Gegevensverstrekker aan Gebruiker bekend te maken onderstaande, niet uitsluitende 
opsomming van gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Naam 
Adres 
Woonplaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Opleiding 
Telefoonnummer 
Emailadres 
Naam en postcode MDT-organisatie 
Soort MDT-traject,  
Start- en einddatum MDT-traject 
Aantal uren besteed aan MDT-traject 
Indien van toepassing, reden vroegtijdig stoppen MDT-traject 
 
 
 
 
 


	Het is Gebruiker noch Gegevensverstrekker zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen.
	Deze Overeenkomst weerspiegelt de gehele Overeenkomst tussen Gegevensverstrekker en Gebruiker. Wijzigingen aan of aanvullingen op deze Overeenkomst worden slechts van kracht na schriftelijke bevestiging van de wederzijdse instemming daarmee.
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