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SODHA-BEWAARGEVINGSOVEREENKOMST 
 
 
Van zodra u de bewaargevingsprocedure beëindigt door deze in te dienen voor de forme-
le controle van uw gegevens bent u akkoord gegaan met de bewaargevingsovereenkomst 
zoals hieronder beschikbaar. Lees de onderstaande tekst dan ook goed na! 
 
TUSSEN:  Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroe k-

straat, 2-10 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Karel Velle, Algemeen 
Rijksarchivaris, hiertoe gemachtigd door de Archiefwet van 24 juni 1955, 
gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, hierna genoemd ‘het Rijksarchief’;  

 
EN:  De bewaargever die aangewezen wordt door de metadata ‘Depositor’ die 

verklaart (de enige) eigenaar of gemandateerde van de (andere mede -
)eigenaar(s) te zijn, hierna genoemd ‘bewaargever’.  

 
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
Definities 
 
Art. 1. Het Rijksarchief beheert een onderzoeksproject genaamd SODHA met als 

doel de oprichting van een data-archief voor onderzoeksgegevens, dat 
moet voldoen aan de kwaliteits- en servicevereisten van het Consortium 
van Europese archieven voor sociaalwetenschappelijke gegevens (CESSDA 
ERIC) en van de Digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunsten en gees-
teswetenschappen (DARIAH-EU ERIC), hierna aangeduid als ‘SODHA’. 

 
Art. 2. De SODHA-infrastructuur omvat de DATAVERSE-softwaretoepassing voor 

het beheer van de opslagplaats en het hergebruik van onderzoeksgegevens, 
en een metadata-model dat voldoet aan de internationale DDI-standaard. 

 
Art. 3.  Volgens Richtlijn 2019/1024 zijn onderzoeksgegevens “andere documenten 

in digitale vorm dan wetenschappelijke publicaties, die worden verzameld 
of geproduceerd tijdens wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten en die als 
bewijs in het onderzoeksproces worden gebruikt, of waarvan binnen de on-
derzoekgemeenschap algemeen wordt erkend dat ze noodzakelijk zijn om 
onderzoeksresultaten te valideren”. 

 
Art. 4.  Metadata betekent de inhoud van alle velden die in het archiefsysteem 

moeten worden ingevuld om de dataset te beschrijven op het moment dat 
zij in bewaargeving worden gegeven. 

 
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
Bewaargeving 
 
Art. 5. De bewaargever geeft in bewaring een kopie van onderzoeksgegevens en 

gerelateerde metadata, zoals verder bepaald in art. 4 van deze overee n-
komst, in de SODHA-infrastructuur bij het Rijksarchief, dat aanvaardt. Deze 
bewaargeving vindt plaats overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Archiefwet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel
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van 1955 (zoals gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009), en zijn uitvoeringsbe-
sluiten. De in bewaargeving gegeven bestanden worden beheerd door het 
Rijksarchief. 

 
Art. 6. De in bewaring gegeven digitale zoekgegevens blijven eigendom van de 

bewaargever. Het Rijksarchief is niet aansprakelijk voor mogelijke rechts-
vorderingen, acties of rechtsmiddelen met betrekking tot de geldigheid van 
de bewaargeving. 

 
Art. 7. In afwijking van artikel 25, lid 1 van het koninklijk besluit van 18 augustus 

2010 tot uitvoering van de artikelen 1, 5 en 6bis van de wet van 24 juni 
1955 betreffende de archieven, zijn de partijen overeengekomen de be-
waargeving voor onbepaalde tijd te sluiten, te rekenen vanaf de datum van 
publicatie van de onderzoeksgegevens, zoals bepaald in de metadata.  Deze 
overeenkomst kan overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst 
worden beëindigd. 

 
Art. 8. Voorafgaand aan de overdracht van de digitale onderzoeksgegevens co-

deert de bewaargever in DATAVERSE de metadata die nodig zijn voor de 
beschrijving, het begrip, de verspreiding en het hergebruik van de onde r-
zoeksgegevens. De metadata vermelden met name de voorwaarden voor 
de toegang tot en het hergebruik van de onderzoeksgegevens.  Vooraf-
gaand aan de online publicatie van gegevens en metadata in DATAVERSE 
controleert het Rijksarchief of de metadata voldoende en formeel voldoen 
aan de kwaliteitseisen van SODHA, die zelf voldoen aan de eisen van 
CESSDA ERIC. 
 
Het Rijksarchief behoudt zich echter het recht voor om een bewaargeving 
te weigeren als de verstrekte metadata niet verenigbaar zijn met de 
SODHA-kwaliteitseisen. 
 
De bewaargever gaat akkoord met de uitwisseling van de metadata door 
het Rijksarchief naar derde partijen waaronder, maar niet gelimiteerd tot, 
CESSDA ERIC, met oog op het vergroten van de visibiliteit van de in be-
waargeving gegeven onderzoeksgegevens. 
 

Art. 9. De kosten verbonden aan de overbrenging zijn ten laste van het Rijksarchief.  
 
Lange termijn bewaring 
 
Art. 10. De in artikel 1 genoemde onderzoeksgegevens en gerelateerde metadata 

worden opgeslagen in de SODHA-infrastructuur, die wordt gehost door het 
Rijksarchief. Zij worden daar voor de lange termijn opgeslagen overee n-
komstig internationale normen, internationale standaarden en (i n-
ter)nationale goede praktijken. Zij kunnen door het Rijksarchief gekopieerd, 
gemigreerd, geconverteerd worden of enige andere bewerking ondergaan 
om de lange termijn bewaring, toegankelijkheid en leesbaarheid te garande-
ren. 

 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/08/18/2010021090/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/08/18/2010021090/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel
https://www.sodha.be/guide/pdf/SODHA_Dataset_Publishing_Policy_NL.pdf
https://www.sodha.be/guide/pdf/SODHA_Dataset_Publishing_Policy_NL.pdf
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Raadpleging en hergebruik 
 
Art. 11. De in artikel 1 bedoelde digitale onderzoeksgegevens en gerelateerde me-

tadata kunnen worden geraadpleegd en hergebruikt in overeenstemming 
met het beleid inzake toegang en hergebruik van SODHA. 

 
Art. 12. De bewaargever kan de raadpleging en het hergebruik van de in artikel 1 

bedoelde digitale onderzoeksgegevens aan voorwaarden onderwerpen. De 
aanvrager vermeldt deze voorwaarden in de metadata overeenkomstig ar-
tikel 4. 

 
Art. 13. De bewaargever kan de raadpleging en het hergebruik van de metadata 

vermeld in artikel 4 niet aan voorwaarden onderwerpen. 
 
Art. 14. De bewaargever kan gebruikers van de SODHA-infrastructuur de toegang 

tot de digitale onderzoeksgegevens vermeld in artikel 1 ontzeggen wegens 
volgende redenen: 

 

 de onderzoeksgegevens bevatten gevoelige persoonsgegevens of ge-
wone persoonsgegevens die de gebruiker niet nodig heeft voor herge-
bruik doeleinden, 

 en/of er bestaat een overeenkomst met een derde partij die de toe-
gang tot de onderzoeksgegevens blokkeert, 

 en/of er bestaat een andere onderbouwde reden die de bewaargever 
verplicht is te melden in de metadata tijdens de overbrengings-
procedure. 

 
De bewaargever vermeldt deze beperkingen en de reden daarvoor in de 
metadata overeenkomstig artikel 4. 
 
Het Rijksarchief stelt deze gegevensbestanden, of delen daarvan, alleen ter 
beschikking van de gebruikers van de SODHA-infrastructuur indien zij een 
verzoek om toestemming voor toegang tot de gegevens hebben ingediend 
en deze toestemming hebben verkregen van de bewaargever.  
 
Het Rijksarchief vergemakkelijkt het contact tussen de aanvrager en de ge-
bruiker die toegang tot de gegevens wenst, maar kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de beslissing van de aanvrager om de gegevens al dan 
niet ter beschikking te stellen, noch voor eventuele  bijzondere voorwaar-
den die de bewaargever stelt. 

 
Opzegging en terugname 
 
Art. 15. Deze overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk en met opgave van 

redenen worden opgezegd. 
 
Art. 16. In geval van opzegging van de overeenkomst blokkeert het Rijksarchief 

binnen 7 werkdagen na ontvangst van de in artikel 11 bedoelde schrifteli j-
ke kennisgeving de onlinetoegang tot de in artikel 1 bedoelde digitale ge-
gevens.De gerelateerde metadata, zoals bepaald in artikel 1 en 4 blijven 

https://www.sodha.be/guide/pdf/SODHA_Access_and_Reuse_Policy_NL.pdf
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online toegankelijk. Het Rijksarchief voegt aan de metadata een verwijzing 
toe naar de ontoegankelijkheid van de gegevens en zorgt ervoor dat de ge-
bruikers van de zoekmachine van de SODHA-infrastructuur ervan op de 
hoogte worden gesteld dat de gegevens via de SODHA-infrastructuur toe-
gankelijk zijn geweest en gedurende welke periode zij toegankelijk zijn ge-
weest. 

 
Art. 17. In geval van opzegging van de overeenkomst en indien de bewaargever in 

de in artikel 12 bedoelde schriftelijke kennisgeving verzoekt om verwijde-
ring van de gegevens, verwijdert het Rijksarchief de digitale gegevens bin-
nen 31 werkdagen na ontvangst van het verzoek. De metadata blijven on-
line toegankelijk. Het Rijksarchief voegt de vermelding van de ontoeganke-
lijkheid van de gegevens toe aan de metadata en zorgt ervoor dat de ge-
bruikers van de zoekmachine van de SODHA-infrastructuur ervan op de 
hoogte worden gesteld dat de gegevens via de SODHA-infrastructuur toe-
gankelijk zijn geweest en gedurende welke periode zij toegankelijk zijn ge-
weest. 

 
Art. 18. In geval van opzegging van de overeenkomst en indien de bewaargever in 

de in artikel 12 bedoelde schriftelijke kennisgeving verzoekt om verwijde-
ring en teruggave van de gegevens, kan het Rijksarchief hem een kopie van 
de gegevens verstrekken voordat deze definitief worden verwijderd, op 
voorwaarde dat de bewaargever de kosten voor het maken en verzenden 
van een kopie van de digitale gegevens aan de bewaargever betaalt. De 
kosten worden berekend op basis van het aantal werkuren dat de werk-
nemers van het Rijksarchief aan deze taak hebben besteed. De gegevens 
worden gewist na betaling van de factuur door de bewaargever.  

 
Overlijden van de bewaargever 
 
Art. 19. In geval van overlijden van de bewaargever worden de in artikel 1 bedoelde 

digitale onderzoeksgegevens en gerelateerde metadata in principe volledig 
eigendom van het Rijksarchief. Tenzij de in artikel 1 bedoelde digitale on-
derzoeksgegevens en gerelateerde metadata binnen de zes maanden na de 
dag van overlijden van de bewaargever door de rechthebbenden worden 
overgenomen, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 11, 12, 13 
en 14 van deze overeenkomst. 
 
Indien de in artikel 1 bedoelde digitale onderzoeksgegevens en gerelatee r-
de metadata niet worden overgenomen, zoals hierboven bepaald, worden 
ze beschouwd als een vrijwillige verzaking en een schenking aan het Rijks-
archief. 
 

Verklaringen en Waarborgen 
 
Art. 20. Elke bewaargever verklaart en waarborgt dat de bewaarneming en elk toe-

gestaan hergebruik niet kan beschouwd worden als een rechtshandeling 
die de vrije mededinging beperkt of verstoort op enige bestaande markt 
voor hergebruik of als een vorm van misbruik van een machtspositie of 
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mededingingsbeperkende onderlinge afspraak of anderszins onwettig is 
onder enige mededingingsbeperkende wet of regelgeving 

 
Art. 21. Elke bewaargever verklaart en waarborgt dat hij beschikt over het volledige 

en vrije genot van de auteursrechten om hergebruik van de in bewaarne-
ming genomen onderzoeksgegevens toe te laten. Elke bewaargever waar-
borgt in het bijzonder dat de onderzoeksgegevens geen inbreuk vormen op 
enig auteursrecht. 

 
Art. 22. Elke bewaargever verklaart en waarborgt dat de onderzoeksgegevens geen 

inbreuk vormen op enige federale, regionale of gemeentelijke wetten, de-
creten, ordonnanties of besluiten in verband met de openbaarheid van be-
stuur. 

 
Art. 23. De bewaargever garandeert dat de in artikel 1 bedoelde digitale onder-

zoeksgegevens en gerelateerde metadata in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de wet 
van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, specifiek met titel 4 
van deze wet; en de gedragscode van de instelling waar de bewaargever 
aan verbonden is. Enige persoonsgegevens die verwerkt zijn in de metada-
ta van de onderzoeksgegevens, worden beheerst door het SODHA privacy 
beleid. 

 
Art. 24. Het Rijksarchief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige inbeuk 

op de hierboven vermeldde waarborgen en verklaringen met betrekking 
tot de onderzoekgegevens die worden in bewaarneming gegeven. Elke be-
waarnemer zal het Rijksarchief vergoeden voor enige verliezen of schade 
geleden (daarbij inbegrepen juridische kosten) die voortvloeien uit enige 
tekortkomingen in verband met de hierboven vermeldde waarborgen en 
verklaringen 

 
Bewijs van deze overeenkomst 
 
Art. 25. Beide partijen erkennen deze onderhandse akte. In afwijking van artikel 

8.19 NBW kan de handtekening van deze overeenkomst echter in geen en-
kel geval ontkend worden. In afwijking van artikel 8.20 NBW is er maar één 
originele versie van deze overeenkomst, namelijk de tekst waar de bewaar-
gever mee akkoord is gegaan alvorens zijn in bewaargeving gegeven onder-
zoeksgegevens op te sturen ter formele controle. 

 
Varia 
 
Art. 26. Moeilijkheden bij de toepassing, meningsverschillen of geschillen die 

voortvloeien uit de uitlegging of de uitvoering van dit verdrag zijn het 
voorwerp van een poging tot verzoening tussen de partijen voordat enige 
andere actie wordt ondernomen. 

 
In geval van een geschil zijn de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel 
bevoegd. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018040581/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018040581/justel
https://www.sodha.be/guide/pdf/SODHA_Privacy_Policy_NL.pdf
https://www.sodha.be/guide/pdf/SODHA_Privacy_Policy_NL.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/13/2019A12168/justel#Art.8.19
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/13/2019A12168/justel#Art.8.20
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Art. 27. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De federale 

wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en haar 
opvolgers zal van toepassing zijn op elk geschil over de clausules met be-
trekking tot de toegang en het hergebruik. 

 
Art. 28. Het Rijksarchief heft het recht om deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen 

in de mate de wijzigingen verband houden met de technische specificaties 
of eigenschappen van de dienstverlening die door het Rijskarchief wordt 
aangeboden. De bewaargever erkent dat het Rijksarchief slechts als een 
‘doorgeefluik’ werkt en dat eenzijdige wijzingen aan de aansprakelijkheids-
clausules omwille van bestaande of nieuwe wetgeving toegelaten is voor 
zover de bewaargever hiervan op de hoogte gesteld wordt en de mogelijk-
heid krijgt om de overeenkomst te beëindigen binnen een periode van één 
(1) maand als hij niet akkoord is met de wijzigingen. 

 
Art. 29. Indien een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar wordt, heeft 

dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepa-
lingen van deze overeenkomst. De partijen zullen trachten de niet-
afdwingbare bepaling te vervangen door een afdwingbare bepaling die de 
niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in 
geval van een lacune in deze overeenkomst. 

 
Art. 30. Indien tussen de instelling van de bewaargever, zoals aangewezen in de 

metadata, en SODHA een samenwerkingsovereenkomst inzake de bewaar-
geving van de onderzoeksgegevens is afgesloten zal onderhavige overee n-
komst een aanvulling vormen op de samenwerkingsovereenkomst. In het 
geval van tegenstelling zal de samenwerkingsovereenkomst primeren. 

 
Art. 31. Het Rijksarchief behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst over 

te dragen aan een derde partij. Indien dit gebeurt, zal dit worden meege-
deeld aan op het online platform van de SODHA-infrastructuur. 

 

Versiegeschiedenis van dit document  
 

Datum 
Vers ie-

nummer 
Aangebrachte wi jzigingen 

30-07-2021 1.0 Eerste versie 

05-08-2021 1.1 Correctie van typefouten 

16-02-2022 2.0 Herformulering van de eerste reden gegeven in artikel 14 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/04/2016009236/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/04/2016009236/justel

