Licentie-overeenkomst
deponeringsdatum:

Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken:
1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over
te dragen en in beheer te geven, hierna te noemen: de depotgever
2. de organisatie die gerechtigd is de digitale dataset(s) te archiveren en te
beheren, hierna te noemen: de depotnemer
De depotgever is:
De (rechts)persoon die als zodanig geregistreerd is bij de depotnemer
De depotnemer is:
Organisatie:

Data Archiving and Networked Services (DANS),
namens de KNAW (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen)
Vertegenwoordigd door: Dr. P.K. Doorn, directeur
Postadres:
Postbus 93067
Postcode:
2509 AB
Plaats:
Den Haag
Land:
Nederland
Telefoon:
(+31) (0)70 349 44 50
E-mail:
info@dans.knaw.nl
DANS is een instituut van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek) en is gevestigd te Den Haag.
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De volgende bepalingen zijn op deze licentie-overeenkomst van toepassing:
1. De licentie
a. De depotgever verleent de depotnemer een niet-exclusieve licentie op
digitale data, hierna te noemen ‘dataset’.
b. De depotnemer krijgt het recht de dataset op te nemen in zijn dataarchief. De depotnemer brengt de inhoud van de dataset over op een
daarvoor beschikbare drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm.
c. De depotnemer krijgt het recht (substantiële delen van) de dataset aan
derden ter beschikking te stellen, door elektronische verspreiding. De
depotnemer krijgt daarbij het recht om, al dan niet in opdracht van
derden, een kopie van de dataset te maken, dan wel derden toestemming
te verlenen een kopie te downloaden.
2. De depotgever
a. De depotgever verklaart (enige) rechthebbende te zijn tot de dataset uit
hoofde van de Databankenwet en (eventueel) de Auteurswet of
anderszins en/of in dezen te handelen met de toestemming van de
(mede) rechthebbende(n).
b. De depotgever vrijwaart de depotnemer van alle aanspraken die anderen
jegens depotnemer zouden kunnen doen gelden ter zake van (de
overdracht van) de dataset, de vorm en/of de inhoud ervan.
3. De depotnemer
a. De depotnemer zal, naar beste vermogen en middelen, de gedeponeerde
dataset duurzaam archiveren, leesbaar en toegankelijk houden.
b. De depotnemer zal de dataset ongewijzigd en in het oorspronkelijke
software formaat houden voor zover dat mogelijk is, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten voor tenuitvoerlegging. De
depotnemer heeft het recht om de vormgeving en/of functionaliteit van de
dataset te wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn met het oog op de
digitale duurzaamheid, verspreiding of hergebruik van de dataset.
c. Indien voor één van de hierna gespecificeerde toegangscategorieën
“Restricted Access” of “Other Access” is gekozen, zal de depotnemer,
naar beste vermogen en middelen, zorg dragen voor doeltreffende
(technische) voorzieningen teneinde te voorkomen dat onbevoegde
derden substantiële delen van de dataset zouden kunnen opvragen en/of
raadplegen.
4. De dataset
a. De dataset waarop de licentie betrekking heeft bestaat uit alle bij deze
dataset behorende databestanden, documentatie en overige bestanden en
documenten die door de depotgever zijn overgedragen.
b. De depotgever verklaart dat de dataset overeenstemt met de daarvoor
afgegeven specificatie.
c. De depotgever verklaart dat de dataset geen gegevens of andere
elementen bevat die op zichzelf of bij openbaarmaking in strijd zijn met
de Nederlandse wet.
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d. De depotgever vrijwaart de depotnemer tegen alle aanspraken van
anderen betreffende de (inhoud van de) dataset.
e. De depotgever stelt de dataset aan de depotnemer ter beschikking op een
wijze en via een medium die door de depotnemer als geschikt worden
geacht.
5. Verwijderen dataset en/of wijzigen toegankelijkheid
a. De depotnemer kan besluiten de dataset tijdelijk of permanent niet ter
beschikking te stellen aan derden dan wel geheel of gedeeltelijk uit zijn
data-archief te verwijderen. De depotnemer kan hiertoe overgaan indien
een depotgever een daartoe met redenen omkleed verzoek heeft
ingediend. De depotnemer zal in het geval van niet ter beschikking stellen
de dataset wel in het data-archief behouden, maar vanaf dat moment
derden niet langer toegang verschaffen tot de dataset.
b. Indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan heeft depotnemer het
recht om de dataset geheel of gedeeltelijk uit het data-archief te
verwijderen, dan wel de toegang daartoe tijdelijk of permanent te
beperken of uit te sluiten. De depotnemer zal depotgever hiervan op de
hoogte stellen.
6. Beschikbaarstelling aan derden:
a. De depotnemer zal de gehele dataset beschikbaar stellen aan derden,
overeenkomstig één van de met depotgever overeengekomen
toegangscategorie(en): "Open Access”, “Open Access for Registered Users
”, “Restricted Access" of “Other Access”. Voor delen van de dataset zijn
verschillende toegangscategorieën mogelijk.
b. De depotnemer zal de dataset uitsluitend beschikbaar stellen aan derden,
met wie zij de algemene gebruiksvoorwaarden is overeengekomen
wanneer met de depotgever één van de toegangscategorie(en): “Open
Access for Registered Users ”, “Restricted Access of “Other Access” is
overeengekomen. Tenzij met de depotgever anders is overeengekomen,
gelden de algemene gebruiksvoorwaarden, zoals vastgesteld door de
depotnemer.
Wanneer de toegangscategorie “Open Access” is overeengekomen zal de
dataset aan derden ter beschikking worden gesteld zonder dat de
depotgever noodzakelijkerwijze met deze de algemene
gebruiksvoorwaarden is overeengekomen.
c. Indien de toegangscategorie “Restricted Access” is overeengekomen, zal
de depotnemer de dataset (of delen daarvan) uitsluitend beschikbaar
stellen aan bepaalde personen en/of organisaties, die daartoe zijn
aangewezen door de depotgever.
d. Indien de toegangscategorieën “Restricted Access” of “Other Access” zijn
overeengekomen en de dataset (of delen daarvan), blijkens de door
depotgever opgestelde specificatie, persoonsgegevens in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens bevat (Wet Bescherming
Persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000, Staatsblad 302, artikel 9 lid 3 en
artikel 23 lid 2), zal depotnemer de dataset (of delen daarvan) uitsluitend
ter beschikking stellen indien dit wettelijk is toegestaan, waaronder in
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ieder geval dient te worden begrepen het ter beschikking stellen ten
behoeve van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.
e. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan de depotnemer (substantiële
delen van) de dataset beschikbaar stellen aan derden:
* indien de depotnemer hiertoe wordt verplicht uit hoofde van wet- en
regelgeving, een gerechtelijke uitspraak, of door een (toezichthoudende)
instantie;
* indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de dataset c.q. het dataarchief;
* indien depotnemer ophoudt te bestaan en/of haar activiteiten op het
gebied van data-archivering beëindigt, aan een soortgelijke instelling.
f. De depotnemer zal de door de depotgever verstrekte documentatie bij de
dataset, hierna te noemen metadata, vrij beschikbaar stellen en
publiceren. Onder deze metadata wordt verstaan de inhoud van alle
velden die standaard onder het tabblad ‘Description’ in EASY bij deze
dataset zijn vermeld.
g. De algemene informatie over het onderzoek en de bij de dataset
behorende metadata, zoals omschreven in artikel 6.f, worden opgenomen
in de databases en publicaties van de depotnemer, welke voor iedereen
toegankelijk zijn.
7. Bepalingen met betrekking tot het gebruik door derden
a. De depotnemer verplicht derden, aan wie zij (substantiële delen van) de
dataset ter beschikking stelt, om in de onderzoeksresultaten, in welke
vorm dan ook, een, in de algemene gebruiksvoorwaarden van DANS
gespecificeerde, eenduidige bronvermelding op te nemen van de dataset
waarvan gegevens zijn gebruikt. Deze verplichting geldt niet indien de
toegangscategorie “Open Access” is overeengekomen. In dat geval zal de
depotnemer zoveel als mogelijk is derden er op wijzen dat deze in de
onderzoeksresultaten, in welke vorm dan ook, een eenduidige
bronvermelding dienen op te nemen van de datasets waarvan gegevens
zijn gebruikt.
b. De depotnemer verplicht degene(n), aan wie zij de dataset ter
beschikking stelt, de eventueel op de dataset rustende auteurs- en
databankrechten te eerbiedigen.
8. Overlijden of opheffing depotgever
Na het overlijden van de depotgever, dan wel na opheffing of beëindiging
van diens organisatie en indien er niet is opgezegd conform artikel 10 en bij
DANS geen rechtsopvolgers, mede-rechthebbenden of andere in het veld
Rights Holder of in het veld Creator van de metadata, zoals omschreven in
artikel 6.f, genoemde personen bekend zijn,, is depotnemer bevoegd al
datgene te doen wat zij met het oog op de realisering van haar
doelstellingen redelijkerwijze nodig acht.
9. Aansprakelijkheid
a. De depotnemer is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk
verloren gaan van de dataset.
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b. De depotnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
een handelen of nalaten door derden, aan wie de depotnemer de dataset
ter beschikking heeft gesteld.
10. Duur van de overeenkomst, ontbinding, beëindiging
a.Deze overeenkomst gaat in op de datum van publicatie door de
depotnemer, hierna te noemen publicatiedatum, en geldt voor onbepaalde
tijd. Indien de depotnemer besluit de dataset niet op te nemen in zijn dataarchief is deze overeenkomst ontbonden. De depotnemer doet mededeling
aan de depotgever van publicatie dan wel van niet-opneming van de dataset
in het data-archief. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door
middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn
van zes maanden. Wijziging in de overeengekomen toegangscategorie is
altijd mogelijk tijdens de looptijd van de overeenkomst.
b. In afwijking van het bepaalde onder artikel 10 a. eindigt deze
overeenkomst zodra de dataset permanent uit het data-archief verwijderd
is op grond van artikel 5 van deze overeenkomst.
c. Indien de depotnemer ophoudt te bestaan of haar activiteiten op dataarchiveringsterrein beëindigt zal de depotnemer trachten de bestanden bij
een gelijkwaardige instelling onder te brengen, welke de overeenkomst,
indien mogelijk onder gelijksoortige condities, met depotgever voortzet.
11. Procesbevoegdheid
DANS is bevoegd, maar niet verplicht, om zelfstandig op te treden tegen
inbreuken op het Auteursrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht
van de rechthebbende(n) op de dataset en/of op de daarin opgenomen data.
12. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
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Toegangscategorieën met betrekking tot de dataset:
De dataset mag door de depotnemer worden gedistribueerd en ter
beschikking worden gesteld op één van de vier hierna vermelde wijzen, met
eventueel gebruikmaken van de extra optie embargo. Niettegenstaande het
voorgaande is het de depotnemer toegestaan om, in overleg met en op
verzoek van de depotgever, delen van de dataset te verspreiden en deze
beschikbaar te stellen door middel van een van de hieronder genoemde
methoden anders dan die gekozen is voor de dataset als dat duidelijk wordt
aangegeven door de depotgever.
[Open Access: onbeperkte toegang zonder registratie van gebruikers
! de depotgever is ermee akkoord dat de dataset ter beschikking wordt
gesteld volgens de voorwaarden van de Creative Commons Zero Waiver, de
CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (Bijlage 1). De depotgever doet
daarmee afstand van alle mogelijk op de dataset berustende rechten.
[Open Access for Registered Users : onbeperkte toegang voor
geregistreerde gebruikers]
! De dataset mag door de depotnemer ter beschikking worden gesteld aan
alle, bij de depotnemer geregistreerde (rechts)personen en organisaties.
[Restricted Access: toegang alleen met toestemming van de
depotgever]
! De dataset mag door de depotnemer uitsluitend ná uitdrukkelijke
toestemming van de depotgever ter beschikking worden gesteld aan bij de
depotgever geregistreerde (rechts)personen en organisaties. Depotgever
kan vooraf toestemming verlenen voor toegang door (rechts)personen en
organisaties die behoren tot één van de door DANS en/of de depotnemer
vastgestelde gebruikersgroepen.
[Other Access: geen toegang via de website van DANS]
! De dataset wordt op een andere, nader met de depotnemer overeen te
komen wijze beschikbaar gesteld.
Extra optie [Tijdelijke beperking: embargo]; alleen mogelijk
wanneer Open Access, Open Access for Registered Users of
Restricted Access is gekozen
! De dataset wordt tijdelijk niet ter beschikking gesteld voor een periode
van … maanden1, te rekenen vanaf de publicatiedatum met een maximum
van 24 maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt automatisch de
hierboven aangegeven bijzondere toegangscategorie Open Access, Open
Access for Registered Users of Restricted Access van kracht. Verlenging van
deze periode is uitsluitend in overleg met de depotnemer mogelijk.
1

aantal maanden invullen, maximaal 24.
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De depotgever verklaart hierbij akkoord te gaan met de bovenstaande
bepalingen en de hierin genoemde algemene gedragscode(s).
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:
De depotgever
DANS
<plaats, datum>

Den Haag, <datum>

<handtekening>

<handtekening>
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Bijlage 1 tekst CC Zero Waiver (Nederlandse vertaling)
Bron: http://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/legalcode.nl
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
Doelverklaring
In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve Auteursrecht en
Aanverwante Rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de
maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk
aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd
werk en/of databank (hierna aangeduid als een "Werk").
Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een Werk om
zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve,
culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken,
aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht
het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder
bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden
kunnen bijvoorbeeld hun Werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee
van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke
werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun Werk of de
verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van
anderen.
Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op
een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband
brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij
houder is van het Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk, om CC0 op
het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te
brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar
Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk en van de betekenis en
desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.
1. Auteursrecht en Aanverwante Rechten. Op een Werk dat op grond van CC0
beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten
rusten ("Auteursrecht en Aanverwante Rechten"). Auteursrecht en Aanverwante
Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:
i.
ii.
iii.
iv.

het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te
voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;
de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele
rechten;
portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een Werk
opgenomen beeltenis of gelijkenis van een persoon;
rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien
van een Werk, met inachtneming van de in onderstaand artikel 4, lid a,
opgenomen beperkingen;
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v.
vi.

vii.

rechten die bescherming bieden tegen het opvragen, verspreiden, gebruiken
en hergebruiken van in een Werk opgenomen gegevens;
databankrechten (zoals die welke voortvloeien uit Richtlijn 96/9/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de
rechtsbescherming van databanken en uit nationaal recht krachtens de
implementatie van de richtlijn daarin, inclusief de gewijzigde of
opeenvolgende versie van die richtlijn); en
overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook
ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de
implementatie daarvan in nationaal recht.

2. Afstandsverklaring. Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met
het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent,
onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar Auteursrechten en
Aanverwante Rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en
gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als
toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze
op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan
krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen
daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en
ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen
maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de
"Afstandsverklaring"). Bekrachtiger doet deze Afstandsverklaring ten behoeve van
het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers,
met de volledige intentie deze Afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden,
annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen
rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het
ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete
Doelverklaring van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.
3. Publieke Licentie. Als enig deel van de Afstandsverklaring onder het
toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden
verklaard, dan blijft de Afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht,
met inachtneming van de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger. Daarnaast
verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de
Afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, nietoverdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en
onvoorwaardelijke licentie om het Auteursrecht en de Aanverwante Rechten van
Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii)
voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag
(inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst
te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het
doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of
promotionele doeleinden (de "Licentie"). De Licentie wordt geacht van kracht te zijn
met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard
op het Werk. Als enig deel van de Licentie onder het toepasselijke recht om wat
voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze
gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de Licentie niet aan en
in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het
resterende Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk niet zal uitoefenen,
of (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking
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tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke
Doelverklaring van Bekrachtiger.
4. Beperkingen en Verklaringen.
a. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand
gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in
licentie gegeven of anderszins aangetast.
b. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele
uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk,
expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere
gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze
ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke
recht is toegestaan.
c. Bekrachtiger is niet verantwoordelijk voor het vrijmaken van rechten van
derden die op het Werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar
niet beperkt tot het Auteursrecht en Aanverwante Rechten van derden op het
Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist
zijn voor het gebruik van het Werk.
d. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit
document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met
betrekking tot deze CC0 of het gebruik van het Werk.
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