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Samenvatting  

Deze rapportage geeft een overzicht van datasets met een potentiële hergebruikwaarde 

van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (het ministerie) en haar 

dertien agentschappen en ZBO’s. Het is opgesteld door Dialogic en The Green Land, in 

opdracht van het ministerie. 

De context  

Open data staan hoog op de politieke agenda, Europees en nationaal. Het ministerie van 

EL&I en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spelen hierbij 

beleidsmatig een leidende rol. Daarnaast is het ministerie zich bewust van de 

hergebruikpotentie van haar eigen datasets. In dat kader heeft zij de ambitie geformuleerd 

uiterlijk in 2015 al haar open datasets open te stellen voor hergebruik, tenzij er 

zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Daarbij is uiteraard een belangrijk 

criterium, het potentiële nut dat deze data kunnen hebben voor directe stakeholders in het 

werkveld en voor ondernemers.  

Doel en bereik van het onderzoek 

In deze context heeft het ministerie een onderzoek uitgezet gericht op het in kaart brengen 

van datasets met hergebruikpotentie waarover het ministerie beschikt. Naast het 

departement zelf zijn de volgende organisaties onderzocht: Agentschap Telecom, de 

Consumentenautoriteit, het Centraal Planbureau (CPB), PIANOo, het Staatstoezicht op de 

Mijnen, de Dienst Landelijk Gebied, de Dienst Regelingen, de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA), Agentschap NL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (OPTA) en Staatsbosbeheer. 

De uitvoering 

Bij het uitvoeren van het onderzoek is allereerst op basis van desk research een 

inventarisatie gemaakt, die vervolgens met interviews is aangevuld en gevalideerd. Op 

basis hiervan is een ‘top 50’ kansrijke en representatieve datasets geselecteerd. Met de 

potentiële economische hergebruikwaarde als belangrijkste criterium. Op deze data is een 

prima facie juridische test uitgevoerd om vast te stellen of de data ook echt openbaar en 

vrij van rechten van derden zijn. In een workshop zijn door datahouders, experts uit de 

open data community en hergebruikers tien casussen geformuleerd die de 

hergebruikpotentie van de data breed illustreren.  

De uitkomsten 

De inventarisatie, de gesprekken met datahouders, de expertmeeting en onze eigen 

waarnemingen geven de volgende uitkomsten. 

De oogst 

1. De inventarisatie heeft een groslijst van ruim 400 datasets opgeleverd waaruit een 

‘top 50’ is geselecteerd die naast een economische hergebruikwaarde ook het 

brede EL&I werkveld vertegenwoordigen, die in detail bekeken en beschreven zijn 

en die de grondstof zijn geweest voor de 24 voorbeeldcasussen. Niettemin is dit 

‘slechts’ een top(je) van de ijsberg.  

2. Ofschoon de spreiding groot is, lijken de potentiële datasets (qua aard en omvang)  

vooral voorhanden te zijn in de hoek het CBS en enkele (grotere) 

uitvoeringsinstellingen als Agentschap NL, AT, Dienst Regelingen en NVWA. 
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3. Daarbij kent ieder beleidsterrein een specifiek datalandschap. Met aspecten en 

vraagstukken waar nieuwe invalshoeken of oplossingsrichtingen als gevolg van het 

openstellen van data goed denkbaar zijn. Om de data binnen die context te kunnen 

begrijpen – wat een randvoorwaarde is voor goed hergebruik – is specialistische 

kennis vaak onontbeerlijk.  

De uitval 

4. Naast een groot datanetwerk zien we op sommige terreinen ook een complex aan 

(tegenstrijdige) economische, politieke en maatschappelijke belangen, die 

publicatie van data tegenhouden of frustreren. Denk bijvoorbeeld aan data over 

uitbraken van dierziektes en diervaccinaties. Deze specialistische data worden door 

verschillende publieke en private instanties beheerd. Verkeerde interpretatie van 

deze data kan voor de sector als geheel en voor individuele boeren grote nadelige 

economische gevolgen hebben. Aan de andere kant dient openbaarmaking de 

preventie van dierziektes, wetenschappelijk onderzoek, de volksgezondheid en de 

democratie. Het zijn data die een enorme potentie uitstralen maar het vraagt eerst 

een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden, verantwoordelijkheden, 

belangen en consequenties.  

5. Uiteraard zijn er diverse datasets aangetroffen die een prachtige economische 

potentie hebben, maar helaas niet als open data kunnen gelden. Hierbij valt 

allereerst te denken aan sets die niet openbaar zijn, omdat zij bijvoorbeeld 

persoonsgegevens bevatten of handels- of fabricage-informatie die vertrouwelijk 

aan de overheid is medegedeeld. Ook kan het zijn dat de sets weliswaar openbaar 

zijn, maar dat het toestaan van hergebruik zou leiden tot inbreuk op rechten van 

derden op die informatie, hetgeen tot aansprakelijkheid van het ministerie zou 

kunnen leiden. 

6. Op de 50 datasets is daarom een ‘op het eerste gezicht inschatting’ van de 

herbruikbaarheid van de geselecteerde sets uitgevoerd. Overigens is het goed 

denkbaar dat door het nemen van additionele maatregelen zoals het anonimiseren 

van de data of het verkrijgen van toestemming van rechthebbende derden, de 

hergebruikpotentie alsnog benut kan worden. 

De netto opbrengst 

Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat het ministerie, haar 

agentschappen en ZBO’s een veelheid aan potentieel waardevolle data sets bezitten, die 

een impuls kunnen geven aan economische bedrijvigheid en tot een efficiëntere en 

effectievere uitvoering van de publieke taak kunnen leiden. 
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1. Open data, landschap en definities 

Box 1. Vier voorbeelden van open data 

 

SOLA 

SOLA is een app die je helpt bij het bepalen of en in welke mate jouw dak 

geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Door je mobiele telefoon op 

het dak te leggen, berekent SOLA de hoek van het dak en de stand ten opzichte 

van de zon. Dit in combinatie met de oppervlakte van je dak geeft een goed 

beeld van de mogelijke energieproductie, wat dit bespaart en de investering die 

nodig is. Tegelijkertijd laat SOLA op basis van je locatie de 

subsidiemogelijkheden zien. SOLA gebruikt verschillende open data van EL&I: 

energiesubsidies, overzichten energiecijfers op wijk- en buurtniveau en 

energielabels. Zie ook www.solidlinks.nl/ios/sola/nl.html  

Middelenpakket 

Middelenpakket ondersteunt het regelen van (administratieve) zaken die vereist 

zijn vanuit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De voorziening richt 

zich op professionals zoals fruittelers, boomkwekers, landbouwers of 

bloementelers. Gebruikers kunnen zelf het juiste middelenpakket samenstellen uit 

de totale verzameling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden 

automatisch op de hoogte gebracht bij formele wijzigingen en er kan eenvoudig 

een gewasbeschermingsplan opgesteld worden. De applicatie gebruikt o.a. 

Toegelaten middelen in de Bestrijdingsmiddelendatabank, Staatscourant, 

OpenKvK en diverse gegevenssets van o.a. de WUR en het LEI. 

Meer over Middelenpakket via www.middelenpakket.nl  

 

 

 

Open Corporates 

Opencorporates.org biedt een database met gegevens van 45 miljoen bedrijven 

uit 58 landen. De data zijn afkomstig uit de handelsregisters van de betreffende 

landen. De data van Nederlandse bedrijven worden geleverd door OpenKvK.nl. 

De missie van Open Corporates is ‘Have a URL for every company in the world’. 

Gratis en voor iedereen toegankelijk. De verzamelde data van Open Corporates 

zijn ook weer als open data beschikbaar. Zie www.opencorporates.org en 

www.openkvk.nl.  

 

iVoertuig - Winnaar RDW Open Data Competitie 2012 

De iVoertuig app van New Nexus Mobile heeft de eerste prijs in de landelijke RDW 

Rapid Open Data Competitie behaald door in twee weken de meest innovatieve en 

bruikbare mediatoepassing te ontwikkelen met voertuiggegevens uit het 

kentekenregister van de RDW. De app geeft feiten en cijfers van alle voertuigen in 

Nederland. Zoals een statistische weergave van het aantal auto's in de kleur 

zwart, welke op diesel rijden, welke zijn de laatste zes maanden geregistreerd, 

verkoopcijfers en de kentekenregistraties van een bepaald merk en type in een 

specifieke maand. Zie http://www.iVoertuig.nl  
 

 

In bovenstaande box staan enkele voorbeelden uit de oneindige mogelijkheden van open 

data. Open data zijn data die - in dit geval door de overheid - aan iedereen voor 

hergebruik worden vrijgeven zonder beperkende voorwaarden. In machine leesbare 

formaten, in open standaarden, voor iedereen, gratis of hooguit tegen verstrekkingskosten 

en met een open licentie. Daarmee komen de data ter beschikking van derden zodat er 

nieuwe toepassingsvormen voor kunnen worden gemaakt. Wanneer we open data 

afbakenen, letten we op de volgende punten: 

http://www.opencorporates.org/
http://www.openkvk.nl/
http://www.ivoertuig.nl/
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1. Voor overheden gaat het bij open data altijd om openbare gegevens, die 

vervolgens voor hergebruik worden vrijgegeven.  

2. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat data die openbaar zijn, ook hergebruikt 

mogen worden.  

3. Of data openbaar zijn, wordt in Nederland hoofdzakelijk bepaald door de Wet 

openbaarheid bestuurlijke informatie (Wob). Er zijn daarnaast bijzondere 

openbaarheidsregimes, die weer eigen openbaarheidsregels hebben (zoals de 

gemeentewet). 

4. Open data zijn niet alleen voorbehouden aan overheden, maar kunnen ook ter 

beschikking worden gesteld door private organisaties en individuele burgers. 

5. De meeste hergebruikwaarde van open data zit vaak juist in de primaire keten van 

de publicerende overheidsorganisatie zelf, in de bestaande context van de data. 

Kansrijke ideeën komen vooral uit de eigen koker. 

6. Open data zijn een nieuw instrument wat uitstekend ingezet kan worden voor het 

oplossen van (beleids)vraagstukken, het bereiken van (beleids)doelstellingen en 

realiseren van bezuinigingen. 

7. Het sec beschikbaar stellen van data draagt niet bij aan transparantiedoelstellingen 

van overheidsorganisaties. Open data zijn voor de gewone burger niet leesbaar en 

worden pas transparant als het in de context gevisualiseerd wordt. 

Belang van en aandacht voor open data nemen toe…  

Zowel internationaal (EU, VS) als nationaal hebben bestuurders steeds meer aandacht voor 

open data. Aangevoerd door landen als de VK, VS en Australië is het (her)gebruik van 

overheidsinformatie wereldwijd hoog op de politieke agenda terecht gekomen. Dit wordt 

enerzijds gestimuleerd door de gedachte dat openheid en transparantie bijdragen aan de 

bevordering van de democratie en de efficiëntie en effectiviteit van de overheid. 

Uitgangspunt daarbij is dat de overheid informatie proactief vrijgeeft. Anderzijds wordt aan 

open data een omvangrijke economische impact toegekend. Op 12 december 2011 

lanceerde Europees Commissaris Kroes haar open data plannen, waaronder het initiatief 

tot het herzien van de EU Richtlijn Hergebruik. Studies claimen dat hergebruik van 

overheidsinformatie tientallen miljarden euro economische groei gaat genereren in de EU. 

Ook in Nederland gaat alles opeens 

sneller. In maart 2011 neemt de Eerste 

Kamer het Wetsvoorstel Markt en 

Overheid aan waarin onder meer het 

commerciële hergebruik door overheden 

in concurrentie met bedrijven wordt 

geregeld. In mei 2011 verschijnt de 

Digitale Agenda EL&I waarin wordt 

aangekondigd dat “vanaf medio 2011 

overheidsorganisaties hun datasets 

open moeten stellen volgens het 

principe ‘open, tenzij’”. Dezelfde toon 

klinkt door in de brief van het Ministerie 

van BZK over Hergebruik en Open Data 

(30 mei 2011), waarin dit principe 

wordt bevestigd.  

Op 14 december 2011 wijst de 

Rechtbank ‘s-Hertogenbosch een 

verbodsactie van kaartenmaker 

Voorbeeldcase:  Where does my KIP come from? 

 

Een online database maakt de aanwezigheid, 

verplaatsing en verwerking van pluimvee (en andere 

veeteelt) in Nederland inzichtelijk voor producenten 

en consumenten. Consumenten kunnen daardoor 

traceren waar de kip vandaan komt die zij in de 

supermarkt of bij de slager kopen. Dit kan tot meer 

bewustwording leiden bij consumenten en bij 

producenten. Consumenten kunnen naast prijs letten 

op andere aspecten die meer met duurzaamheid te 

maken hebben. 
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Falkplan af zodat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Nationaal Wegenbestand 

(NWB) gratis en zonder restricties mag laten hergebruiken. Een week later, op 21 

december 2011, verwerpt de Rechtbank Den Haag de bezwaren van PostNL tegen het 

volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG 

(Basisregistraties Adressen en Gebouwen), zodat vanaf 1 februari 2012 alle gegevens uit 

de BAG, inclusief alle postcodes, door eenieder gebruikt kunnen worden, ook voor 

commerciële doeleinden.  

In verschillende steden ontluiken open data initiatieven, waaronder in Amsterdam, 

Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. Daarnaast geeft een aantal 

grote uitvoeringsorganisaties aan, hun data tot open data te willen maken. Sinds 20 

september 2012 is het kentekenregister van de RDW, ofwel de Basisregistratie Voertuigen 

als open data toegankelijk. De RDW heeft daarop meteen een App wedstrijd uitgeschreven 

wat onder meer heeft geleid tot de applicaties I-voertuig.1 

Box 2. INSPIRE 

Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn Inspire formeel van kracht. Deze richtlijn leidt tot een 

Europese geo-informatie infrastructuur, die een geïntegreerde aanpak van Europees milieubeleid 

mogelijk maakt. In een notendop verplicht de Inspire-richtlijn de Europese lidstaten geo-informatie 

over 34 thema's te voorzien van metadata, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het Inspire-

portaal volgens leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. In Nederland 

worden alle GEO-data in het kader van de Inspire Richtlijn geregistreerd in het Nationaal Georegister 

(http://www.nationaalgeoregister.nl). Dit register wordt beheerd door Geonovum. Bepaalde GEO-

data zoals de Ecologische Hoofdstructuur (verantwoordelijkheid van de provincies) en beschermde 

natuurgebieden (Natura 2000; verantwoordelijkheid van EL&I) worden sinds de invoering van de 

richtlijn, door het GIS Competence Center van EL&I in het Nationaal Georegister gepubliceerd. Een 

deel van deze datasets voldoet bij publicatie al aan de randvoorwaarden voor open data en zijn 

daarom opgenomen in het nationale open data portaal Data.overheid.nl. 

 

EL&I voert momenteel (in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

een actief beleid om bestaande betalingsmodellen rond dataverstrekking af te breken. In 

2012 verdween de heffing (50.000 euro) op de TOP10NL geografische gegevens, en werd 

4,5 miljoen euro aangewend om hoge resolutie satellietbeelden vrijelijk ter beschikking te 

kunnen stellen. Ook binnen andere basisregistraties zoals het handelsregister wordt 

nagedacht over de rol van open data. 

Box 3. Licentiedatabank octrooicentrum 

Het NL Octrooicentrum, de officiële octrooiverlenende instantie van Nederland, beheert het wettelijk 

Octrooiregister. Het centrum is onlangs een gestart met de ontwikkeling van een 

octrooilicentiedatabank. In deze databank is te zien welke geoctrooieerde uitvindingen door 

octrooihouders ter licentiëring worden aangeboden. Zodat uitvindingen hergebruikt kunnen worden. 

De octrooien in deze databank zijn aangevraagd bij NL Octrooicentrum en moeten rechtsgeldig zijn 

voor het Nederlands grondgebied. Het openbaar toegankelijke Wettelijke Octrooiregister is de dataset 

die hierbij als basis dient. De data van het Octrooiregister en van de licentiedatabank worden 

bovendien als open data beschikbaar gesteld. Octrooihouders kunnen door het verlenen van licenties, 

gemaakte R&D investeringen terugverdienen. Bovendien kunnen zij nieuwe  distributiekanalen voor 

de afzet van hun innovatieve product aanboren. Vragers van technologie hebben toegang tot 

interessante innovaties. Dit kan hen helpen bij verdere productontwikkeling. Het doel van het 

Octrooicentrum is dat er beter en meer gebruik wordt gemaakt van octrooien die nu op de plank 

liggen of die meer potentieel hebben. Dat draagt bij aan de economische groei van de BV Nederland. 

 

                                                

1 Zie: www.newnexusmobile.nl/app-portfolio/ivoertuig/ en rdw.3eighty.nl/. 

http://www.newnexusmobile.nl/app-portfolio/ivoertuig/
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De voordelen van open data… 

Aan open data worden binnen en buiten de overheid verschillende voordelen toegekend, 

zoals: 

 Mogelijkheid tot kostenbesparingen binnen de overheid, bijvoorbeeld door beter 

beheer en hogere kwaliteit van data (minder data dubbel, minder fouten, meer 

samenwerking, schaalvoordelen). 

 Economische kansen voor partijen die overheidsdata hergebruiken in nieuwe 

diensten (meer omzet, minder kosten, innovaties, nieuwe samenwerking, etc.). 

 Creëren van een externe prikkel (van partijen die overheidsdata hergebruiken) om 

databeheer bij overheid – voor zover noodzakelijk - te verbeteren (op aspecten als 

volledigheid, actualiteit, veiligheid, etc.). 

 Komt tegemoet aan een actuele en relevante maatschappelijke en technologische 

ontwikkeling en maakt veel meer gebruik van ‘know-how’ buiten de overheid. 

 Draagt – bij toepassing binnen de geldende juridische kaders – bij aan een beter 

imago en grotere betrouwbaarheid van de overheid. 

 Door het intern en extern delen van gegevens worden de bedrijfsprocessen 

geoptimaliseerd. 

 Veel data worden gedeeld met andere overheden of dezelfde data worden ook door 

andere overheden verzameld en gegenereerd. Als ‘iedere’ overheidsorganisatie 

vanuit het grondbeginsel ‘open tenzij’ zorgt dat open data van andere ingelezen 

kunnen worden en dat de eigen data open zijn, dan ontstaat een enorme 

handelingswinst tussen overheden en wellicht minder administratieve lasten voor 

de buitenwereld. 

Huidige open data strategie… 

Het ministerie van EL&I – bij uitstek een 

houder van datasets met open data 

potentie – werkt gestaag verder aan de 

formulering en uitvoering van haar open 

data strategie. Het EL&I Programma 

Open Data (onderdeel van de Digitale 

Implementatie Agenda.nl) zet in op drie 

sporen, namelijk: 

1. Overheidsdata komen 

beschikbaar voor ondernemers. 

De inzet is om uiterlijk in 2015 

alle datasets van EL&I in 

principe open te stellen tenzij er 

zwaarwegende redenen zijn om 

dit niet te doen. In 2012 wordt 

binnen EL&I een pilot gestart 

met open data rond 

exportvoorwaarden voor de 

zaaizaden sector.2 EL&I heeft op 

                                                

2 Op maandag 16 april 2012 hebben de NVWA en een afvaardiging van de zaaizaadsector het 
Memorandum of Understanding getekend voor het project "Open Data" uit Client-Export. Dit jaar gaat 
de NVWA samen met het bedrijfsleven werken aan het realiseren van open data uit Client-Export en 
slimme toepassingen bij het bedrijfsleven. Dit overheidssysteem bevat alle informatie van alle 
zaaizaden naar vrijwel alle landen in de wereld. Deze unieke informatie werd tot nu toe alleen gebruikt 
om het fytosanitaire certificaat op te maken. Zie: http://www.clientexport.nl/sector-
zaaizaden/actueel/20120418-NVWA-Zaaizaadsector-MoU-Open-data.html. 

Voorbeeldcase: Beter via de ether 

 

‘Beter via de Ether’ biedt een alternatief voor 

plaatsbepaling via GPS of andere 

plaatsbepalingmethodes. Op basis van de veldsterkte 

van etherfrequenties en de aanwezigheid van de 

verschillende zend- en meetpunten is het mogelijk je 

geolocatie te bepalen in Nederland. Verder kan door 

middel van crowdsourcing van meetdata van 

veldsterkte met behulp van mobiele telefoons, 

plaatsbepaling mogelijk veel nauwkeuriger 

plaatsvinden. (Vraag is overigens wel of het, op basis 

van de huidige datasets en technologische 

mogelijkheden, thans te realiseren is.) 
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verzoek van het bedrijfsleven 

satellietbeelden via de Nationale 

Satellietbeeldenbank als open 

data ter beschikking gesteld. 

Ook is het Agrarisch Areaal 

Nederland  (AAN-laag) openbaar 

gemaakt. Verder werkt het 

ministerie van BZK aan de 

verdere ontwikkeling van het 

Open Dataportaal; 

2. Overheidsdata worden 

makkelijker vindbaar voor 

ondernemers. Antwoord voor 

Bedrijven kent een platform 

waar ondernemers applicaties 

kunnen plaatsen die gebaseerd 

zijn op overheidsdata van het 

BZK Open Dataportaal. Medio 

2012 waren 318 apps 

beschikbaar waarvan 79 

ontwikkeld zijn door private 

partijen. Zie voor meer 

informatie 

www.antwoordvoorbedrijven.on

dernemersplatform.nl. 

3. Het gebruik van overheidsdata wordt actief gestimuleerd. EL&I en partners 

ondernemen verschillende stappen om het gebruik te bevorderen, zoals een open 

datawedstrijd Apps voor Nederland (met BZK en OCW), lancering van het Platform 

Open Data (november 2012) en oprichting van een Kenniscentrum Open Data. 

2. De opdracht 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben 

Dialogic en The Green Land een verkenning van de datasets van het ministerie en haar 

diensten, agentschappen en ZBO’s gemaakt.  

                                                                                                                                       

 

Voorbeeldcase: Inspectie nVWA 

 

Deze dienst ontsluit oordelen van de nVWA over 

bedrijven die gecontroleerd zijn. Deze oordelen, 

bijvoorbeeld over snackbars, geven aan of een bedrijf 

zijn zaken goed of slecht op orde heeft (bijvoorbeeld 

wat betreft hygiëne) of dat er onvoldoende gegevens 

zijn van het bedrijf. Deze oordelen zijn gebaseerd op 

de (openbare) inspectieresultaten van de nVWA. Via 

een ‘app’ kan deze informatie ‘real time’ beschikbaar 

worden gemaakt, bijvoorbeeld over restaurants, 

supermarkten en levensmiddelen. De consument kan 

dan nagaan hoe de inspectie oordeelt over een 

snackbar, wanneer de inspectie is geweest en waarop 

het oordeel is gebaseerd. Andersom kunnen 

consumenten eventuele misstanden of verdenkingen 

via de ‘app’ aanmelden (of complimenten) of 

ervaringen delen met andere consumenten. 
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In het vervolg van deze notitie presenteren 

wij de resultaten van deze verkenning. Aan 

de orde komen: 

 Aanpak op hoofdlijnen van de 

verkenning. 

 Juridische kaders en toets.  

 Resultaten van deze verkenning.  

 Conclusies en aanbevelingen. 

Het resultaat van de verkenning is niet 

uitputtend. Dit is gezien de afbakening van 

het onderzoek ook niet mogelijk. Voor het 

presenteren van casusbeschrijvingen (in 

kaders opgenomen in de hoofdtekst) is het 

vooral nodig goed inzicht te krijgen in het 

materiaal dat het ministerie en de andere 

organisaties voorhanden hebben. Er wordt niet in detail bekeken hoe en welke data exact 

zijn opgeslagen. 

Aanpak op hoofdlijnen 

De aanpak van deze inventarisatie beschrijft zichzelf het beste als een trechter (zie de 

volgende figuur). De bovenkant van de trechter bestaat uit datasets die bij de betrokken 

organisaties aanwezig zijn. De onderkant van de trechter bestaat uit de illustratieve cases. 

Om van de boven- naar de onderkant van de trechter te geraken, hebben wij een aantal 

fase doorlopen die we kort zullen toelichten. In Bijlage I Methodologische verantwoording 

staat een uitgebreide toelichting. 

 

Figuur 1. Opzet van de inventarisatie. 

 

De eerste fase van de verkenning bestaat hoofdzakelijk uit het verzamelen en beschrijven 

van zo veel mogelijk datasets van de deelnemende organisaties. Dit geschiedt aan de hand 

van desk research. Deze eerste inventarisatie van datasets (op organisatieniveau) is in een 

interview met de organisatie getoetst en aangevuld. Enkele instellingen hebben onze 

inventarisatie later nog aangevuld. De datasets zijn beschreven en – voor zover mogelijk - 

geclassificeerd aan de hand van een aantal aspecten. Niet elke dataset is ‘klakkeloos’ aan 

de inventarisatie hebben toegevoegd. Het moet gaan om datasets:   

Box 4. Deelnemende organisaties 

 Agentschap NL 

 Agentschap Telecom 

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

 Centraal planbureau (CPB) 

 Consumentenautoriteit (CA) 

 Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

 Dienst Regelingen  (DR) 

 Ministerie van EL&I 

 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) 

 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (OPTA) 

 PIANOo 

 Staatsbosbeheer 

 Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
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1. In gestructureerde computerleesbare bestanden met voldoende massa.  

2. Waarover de relevante datahouders (=onder het ministerie van EL&I ressorterende 

organisaties) de beschikkingsmacht hebben. Immers, alleen dan kunnen zij de 

beslissingen over de data nemen.  

3. Die beschikbaar zijn voor hergebruik, dat wil zeggen die openbaar (mogen) zijn 

conform geldende wetgeving (bijvoorbeeld Wob en Wbp).  

Aangezien de inventarisatie moet toewerken naar een beperkte selectie van economisch 

kansrijke datasets is in de tweede fase een verdere inperking gemaakt. In deze fase 

richten we ons op een belangrijke invalshoek voor EL&I, namelijk dat datasets extra 

economische waarde scheppen wanneer ze eenmaal vrijgegeven zijn voor hergebruik. De 

recente vrijgave van satellietdata door EL&I is hier een prachtig voorbeeld van. 

Deze selectie verliep in twee ronden. 

Ten eerste heeft projectteam – met de 

bovenstaande criteria in het 

achterhoofd – uit de eerste 

inventarisatie circa vijftig datasets 

geselecteerd, waarbij tevens op 

spreiding is gelet (type data, type 

organisatie, etc.). Het resultaat van 

deze selectie staat in Bijlage VII 

Geselecteerde datasets incl. juridische 

toets. 

Ten tweede heeft een tiental experts in 

een aparte workshop deze 

(geselecteerde) datasets besproken (de 

lijst deelnemers staat in Bijlage II 

Deelnemers expertbijeenkomst). Dat 

betekent dat de vraagkant nadrukkelijk 

aan bod is gekomen bij het realiseren 

van kansrijke cases op basis van 

voorhanden open datasets. De kunst 

was om middels (onverwachte) 

combinaties van afzonderlijke datasets 

te komen tot zogenaamde cases van 

nieuwe producten en diensten. Uit deze 

workshop zijn ongeveer tien nieuwe 

cases bedacht die zich baseren op één 

of meerdere datasets. Deze cases staan 

kort beschreven in dit rapport verspreid 

in aparte kaders met illustratie. Het 

projectteam heeft volgens hetzelfde 

stramien nog een aantal cases 

toegevoegd. Alle cases staan in Bijlage VI Illustratieve casussen. 

 

 

 

 

Voorbeeldcase: Het dashboard 

 

Hergebruik van data die planbureaus (CPB) en andere 

kennisinstituten (bijv. CBS en SCP) verzamelen en/of 

gebruiken om de huidige en toekomstige economische 

en maatschappelijke staat van Nederland in een 

(visueel) dashboard te presenteren. Dit kan verbreed 

worden naar milieu (RIVM) of planologie (PBL). 

Ontsluiting kan leiden tot aanpassing of verbetering 

van modellen die planbureaus zoals CPB hanteren om 

economische ramingen te doen. Dit onder de noemer 

dat ook buiten deze kennisinstituten expertise 

aanwezig is deze ramingen te maken (‘wisdom of the 

crowds’). Verder zijn er kansen voor hergebruik van 

statistische data die kennisinstituten (CBS) hebben 

om betere of andere statistische analyses uit te 

voeren, verbinden van data met andere 

databestanden. Randvoorwaarde is dat er geen 

hergebruik van data is die te herleiden zijn tot 

individuele bedrijven of personen (bijvoorbeeld de 

microdata van CBS). Verschillende partijen zullen 

modellen en data hergebruiken dus er kunnen 

‘concurrerende’ dashboards ontstaan (vgl. stemwijzer 

initiatieven). 



14 

 

Box 5. Opzet expertworkshop 

Op dinsdag 11 september 2012 hebben een tiental experts (zie Bijlage II Deelnemers 

expertbijeenkomst) een middag besteed aan het uitwerken van datasets in casusbeschrijvingen. 

Nadat de resultaten van de verkenning op hoofdlijnen zijn gepresenteerd, zijn de experts in drie 

groepen verdeeld en kregen zij per groep (at random) een aantal datasets. Deze datasets zijn 

bestudeerd en besproken, waarna de experts conform een format een casus hebben gemaakt. Het 

format van deze beschrijving bestond uit: 

 Titel 

 Korte beschrijving 

 Gebruikte datasets 

 Stakeholders 

 Toegevoegde waarde 

Deze middag heeft geleid tot casusbeschrijvingen die plenair zijn besproken en toegelicht en later 

door het projectteam zijn omgezet in de kaders die in deze notitie staan. Van de niet-gebruikte 

datasets zijn later ook casusbeschrijvingen gemaakt die in de bijlage zijn opgenomen. 

 

Tot slot is in de derde fase op de geselecteerde datasets een juridische toets uitgevoerd 

waarover hieronder meer.     

3. Juridische kaders en toets 

Bij het hergebruik van data spelen 

juridische kaders een belangrijke rol. 

Zij bepalen immers of de overheid (in 

casu EL&I) gerechtigd is om data 

openbaar te maken. Wij geven daarom 

apart aandacht aan de geldende 

juridische kaders en leggen 

tegelijkertijd uit hoe wij de juridische 

toets op de geselecteerde datasets 

hebben uitgevoerd. 

Juridische kaders 

In wezen is het doen ‘aan open data’ 

een vorm van actieve openbaarheid 

zoals bedoeld in artikel 8 van de Wob. 

Dit betekent dat de Wob-eisen die op 

de informatieverstrekking op verzoek 

ook in acht genomen moeten worden 

bij het openstellen van data voor 

hergebruik. Dit geldt niet alleen voor 

het toetsen van de weigerings- en uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 Wob, maar 

ook bijvoorbeeld voor de ‘wachttijd’ van twee weken die een bestuursorgaan in acht moet 

nemen als ze informatie openbaar wil maken (als ze mag verwachten dat een 

belanghebbende bezwaar zal hebben tegen openbaarmaking). Dit betekent in ieder geval 

dat een overheid die aan open data wil gaan doen, zich steeds zal moeten afvragen of er 

wellicht een belang speelt dat zich tegen actieve openbaarmaking verzet.  

Daarnaast kan het ‘doen aan open data’ handelingen opleveren die auteurs- en 

databankrechtelijk relevant zijn. Kort en goed geven deze regelingen de maker van een 

Voorbeeldcase: Groene kaart 

 

Door het koppelen van meerdere databronnen met 

betrekking tot natuur gerelateerde locatiegegevens 

ontstaat een rijke dataset waar veel informatie uit te 

halen valt voor diverse doelen. Denk hierbij aan: 

(i) Basiskaarten voor wetenschap, toerisme en 

vestigingsplaatskeuze; 

(ii) Het optimaliseren van logistieke activiteiten; 

(iii) evaluatie beleidsplannen op het gebied van milieu 

en ruimtelijke ordening; 

(iv) Economische analyse gebied: hoeveel is  het 

gebied rondom xx waard? 
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auteursrechtelijk werk, respectievelijk de producent van een databank dus exclusieve 

rechten: zij kunnen met uitsluiting van anderen over het werk, c.q. de databank 

beschikken en deze exploiteren. Zij kunnen tegen iedere inbreuk, door wie dan ook, 

opkomen op grond van hun absolute rechten. Dat betekent dus ook dat een overheid die 

aan open data wil doen ervoor moet waken dat deze geen data in hergebruik geeft 

waarvan het niet alle rechten heeft. Doet ze dat wel, dan maakt ze mogelijk inbreuk op 

deze rechten en kan dat tot schadeplichtigheid leiden. 

Daarmee wordt ook duidelijk welke regels van toepassing zijn voor het toetsen van de 

‘herbruikbaarheid’ van de datasets, te weten: 

 de openbaarheidsregels van toepassing op bestuurlijke informatie, neergelegd in 

hetzij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of zogenaamde daaraan 

derogerende bijzondere verstrekkingsregimes. 

 de weigerings- en uitzonderingsgronden zoals vervat in de Wob, met name artikel 

10 en 11 en eventuele aanvullende regelingen, zoals de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) 

 het hergebruikregime zoals verwoord in artikel 11a van de Wob. 

 wetten die intellectuele rechten op informatie en databanken regelen, met name de 

Auteurswet (Aw) en de Databankenwet (Dw). 

Waarom een juridische toets? 

Uiteraard mag niet iedere dataset in 

handen van de onderzochte populatie 

hergebruikt worden, ook al zit er nog zo 

veel (economisch) hergebruikpotentieel 

in: de juridische stofkam moet nog door 

de datasets heen en dat hebben we 

uiteraard dan ook gedaan. Immers, het 

in hergebruik geven van data die niet 

openbaar en/of niet herbruikbaar zijn, 

kunnen tot schadeplichtigheid en ander 

ongerief leiden – bijvoorbeeld een 

Minister die in de Kamer om uitleg 

gevraagd wordt - en dat is het laatste 

dat open data protagonisten (zowel 

binnen als buiten de overheid) willen. 

Kortom, het uitvoeren van een 

juridische hergebruiktoets maakt deel 

uit van een zorgvuldig open databeleid 

en de implementatie daarvan. Daarom 

hebben we niet alleen een toets 

toegepast op de geïnventariseerde datasets, we hebben ook een beslisschema ontworpen 

waarmee datahouders gemakkelijk kunnen nagaan of een bepaalde dataset, vanuit 

juridisch oogpunt, herbruikbaar is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het relevante 

Voorbeeldcase: Alarmsysteem voor voedsel en 

landbouw 

 

Deze publieke dienst verzamelt en ontsluit informatie 

over risico’s voor mens en dier. Gebruikers schrijven 

zich vrijwillig in en ontvangen bijvoorbeeld berichten 

over waar Q-koorts, eikenprocessierups of andere 

ongemakken heersen en kunnen recreatie, vakantie 

daarop afstemmen. Zij kunnen ook meldingen maken 

van locaties (bijvoorbeeld eikenprocessierups) of 

dierenleed. De dienst kan doorgroeien naar andere 

branches.  
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regelgevingskader verre van statisch is dus datahouders doen er goed aan relevante 

ontwikkelingen in de gaten te houden.3 

Juridische toets van de datasets 

Over het uitvoeren van de juridische toets kan veel gezegd worden. Dat doen we dan ook 

in de bijlage. Op deze plaats willen we volstaan met een geaggregeerd schematisch 

overzicht van de te maken afwegingen, zonder de lezer, die op hoofdlijnen wil weten wat 

de juridische toets inhoudt, te vermoeien met details. Voor de liefhebbers gaat Bijlage IV 

Schematisch overzicht juridische hergebruiktoets uitgebreider in op deze juridische toets. 

 

Mogen  deze data voor 
hergebruik vrijgeven worden?

Wordt de openbaarheid 
uitputtend geregeld door 

de Wob?

Is de informatie 
openbaar?

Rusten er intellectuele 
eigendomsrechten van 

derden op de informatie?

Data herbruikbaar

Is een bjjzonder
openbaarheidsregime

van toepassing?
nee

ja

Indien er persoonsgegevens min de dataset zitten, mogen deze 
bijna nooit vrijgegeven worden voor hergebruik. Deze moeten 

dus verwijderd of geanonimiseerd worden, anders is hergebruik 
van de set niet toegestaan

ja

Pas Wob toe, in het bijzonder 
artikel 10 en 11 van de Wob

Pas bijzondere 
regeling toe

Is de overheid 
rechthebbende?

Toestemming rechthebbende?

ja
Openbaar gemaakt / te maken 

zonder voorbehoud?

janeeData niet herbruikbaar

ja

n
ee

 

Figuur 2.  Schematisch overzicht juridische hergebruiktoets 

Bij de beoordeling of de geïnventariseerde datasets - zijnde bestuurlijke informatie 

berustend bij een bestuursorgaan – de juridische toets zal doorstaan, hebben we dus 

steeds de volgende vragen gesteld, te weten:4 

- Welk openbaarheidsregime is van toepassing op de informatie? 

- Zijn er wettelijke gronden die de informatie niet openbaar maken?  

- In het bijzonder: zitten er persoonsgegevens in de dataset? 

- Spelen er rechten van derden? 

                                                

3  Het ziet ernaar uit dat op data.overheid.nl spoedig een ‘juridische tool’ beschikbaar gesteld zal 

worden die datahouders aan de hand neemt door het juridische land. Naar verwachting zal deze tool 

begin 2013 klaar zijn. 

4 Ofschoon buiten het bereik van deze inventarisatie, zij erop gewezen dat er nog andere – weliswaar 

kleine - risico’s bestaan die mogelijk kunnen spelen bij het vrijgeven van data voor hergebruik. Het 

gaat hier om aansprakelijkheidsrisico’s voor onjuistheid van gegevens en het veroorzaken van 

oneerlijke concurrentie jegens marktdeelnemers door het gratis toestaan van hergebruik. Zie 

dienaangaande in meer detail: Marc de Vries, Aansprakelijkheid voor Open Data, 

http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/nieuw-rapport-over-aansprakelijkheid-van-

open-data/. 

http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/nieuw-rapport-over-aansprakelijkheid-van-open-data/
http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/nieuw-rapport-over-aansprakelijkheid-van-open-data/
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- Is de informatie (dus) herbruikbaar? 

In het overzicht van de 50 representatieve datasets (zie Bijlage VII Geselecteerde datasets 

incl. juridische toets) is dan ook een zestal kolommen opgenomen die de antwoorden - en 

soms de nog te beantwoorden vragen - weergeven ten aanzien van deze vragen.  

Bij het uitvoeren van de juridische check op genoemde datasets, is uitgegaan van hetgeen 

thans on-line staat en, bij afwezigheid daarvan, de input van de datahouders. Een en 

ander impliceert dat de opname van deze datasets in deze lijst niet betekent dat al deze 

sets ook daadwerkelijk herbruikbaar zijn. Het verdient aanbeveling hierover een 

aanvullende controleslag te maken, op basis van de volledige dataset.  

4. De uitkomsten 

De inventarisatie, de gesprekken met 

datahouders, de expertmeeting en onze 

eigen waarnemingen geven de 

volgende uitkomsten. 

De oogst 

1. De inventarisatie heeft een 

groslijst van ruim 400 datasets 

opgeleverd waaruit een ‘top 50’ 

is geselecteerd die naast een 

economische hergebruikwaarde 

ook het brede EL&I werkveld 

vertegenwoordigen, die in detail 

bekeken en beschreven zijn en 

die de grondstof zijn geweest 

voor de 24 voorbeeldcasussen. 

Niettemin is dit ‘slechts’ een 

top(je) van de ijsberg.  

2. Ofschoon de spreiding groot is, 

lijken de potentiële datasets 

(qua aard en omvang)  vooral voorhanden te zijn in de hoek van CBS en enkele 

(grotere) uitvoeringsinstellingen als Agentschap NL, AT, Dienst Regelingen en 

NVWA. 

3. Daarbij kent ieder beleidsterrein een specifiek datalandschap. Met aspecten en 

vraagstukken waar nieuwe invalshoeken of oplossingsrichtingen als gevolg van het 

openstellen van data goed denkbaar zijn. Om de data binnen die context te kunnen 

begrijpen – wat een randvoorwaarde is voor goed hergebruik – is specialistische 

kennis vaak onontbeerlijk.  

De uitval 

4. Naast een groot datanetwerk zien we op sommige terreinen ook een complex aan 

(tegenstrijdige) economische, politieke en maatschappelijke belangen, die 

publicatie van data tegenhouden of frustreren. Denk bijvoorbeeld aan data over 

uitbraken van dierziektes en diervaccinaties. Deze specialistische data worden door 

verschillende publieke en private instanties beheerd. Verkeerde interpretatie van 

deze data kan voor de sector als geheel en voor individuele boeren grote nadelige 

economische gevolgen hebben. Aan de andere kant dient openbaarmaking de 

preventie van dierziektes, wetenschappelijk onderzoek, de volksgezondheid en de 

Voorbeeldcase: SubsiWie? SubsiDie! 

 

Alle subsidieverstrekkingen, kredietverleningen (lees 

gemeenschapsgeld) aan bedrijven worden volledig 

openbaar gemaakt. Welk bedrijf heeft welke en 

hoeveel subsidie, -krediet waarvoor gekregen? En wat 

is de het maatschappelijke en economische 

rendement dan wel nut van deze verstrekkingen 

(nieuw toepassingsgebied (M)KBA’s)? Dit wordt nog 

interessanter als deze informatie gekoppeld wordt aan 

het handelsregister omdat dan bedrijven die wel 

subsidie ontvangen vergeleken kunnen worden met 

bedrijven die geen subsidie ontvangen. 
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democratie. Het zijn data die een enorme potentie uitstralen maar het vraagt eerst 

een  zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden, verantwoordelijkheden, 

belangen en consequenties.  

5. Uiteraard zijn er diverse 

datasets aangetroffen die een 

prachtige economische potentie 

hebben, maar helaas niet als 

open data kunnen gelden. 

Hierbij valt allereerst te denken 

aan sets die niet openbaar zijn, 

omdat zij bijvoorbeeld 

persoonsgegevens bevatten of 

handels- of fabricage-informatie 

die vertrouwelijk aan de 

overheid is medegedeeld. Ook 

kan het zijn dat de sets 

weliswaar openbaar zijn, maar 

dat het toestaan van 

hergebruik zou leiden tot 

inbreuk op rechten van derden 

op die informatie, hetgeen tot 

aansprakelijkheid van het 

ministerie zou kunnen leiden. 

6. Op de 50 datasets is daarom 

een ‘op het eerste gezicht 

inschatting’ van de herbruikbaarheid van de geselecteerde sets uitgevoerd. 

Overigens is het goed denkbaar dat door het nemen van additionele maatregelen 

zoals het anonimiseren van de data of het verkrijgen van toestemming van 

rechthebbende derden, de hergebruikpotentie alsnog benut kan worden. 

De netto opbrengst 

Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat het ministerie, haar 

agentschappen en ZBO’s een veelheid aan potentieel waardevolle datasets bezitten, die 

een impuls kunnen geven aan economische bedrijvigheid en tot een efficiëntere en 

effectievere uitvoering van de publieke taak kunnen leiden.  

5. De aanbevelingen 

Ofschoon buiten het domein van de opdracht, delen we graag nog enkele gedachten 

omtrent de realisatie van deze potentiële baten.  

De marsroute 

1. In de eerste plaats zou het raadzaam zijn, de tijdens het vorige kabinet ingezette 

koers – met name verwoord in de digitale agenda van 2011 – ministeriebreed 

voort te zetten en daarbij ook smart doelstellingen te formuleren. Zeker ook waar 

het het aantal en het karakter van de open te stellen data sets aangaat. 

2. Ervaringen bij andere departementen kunnen daarbij als voorbeeld dienen. Zoals 

het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Een duidelijk politiek commitment, 

gekoppeld aan een helder mandaat aan een ‘open data champion’ heeft daar in 

korte tijd veel vruchten afgeworpen. Hetzelfde geldt overigens ook voor EL&I waar 

Voorbeeldcase:  Open species 

 

Het koppelen van natuur gerelateerde datasets biedt 

vele voordelen. Allereerst kan men de ontwikkeling 

van de planten- en diersoorten in Nederland beter 

registreren. Ook het effect van (gesubsidieerde) 

projecten kan gemeten worden. Middels 

crowdsourcing kan het bijhouden en corrigeren van 

gegevens verbeterd worden (wat, waar, wanneer). 

Ook kunnen recreanten kennis bijgebracht worden. 

Van algemeen (welke planten en dieren zijn in dit bos 

te vinden), tot specifiek (welke eetbare planten zijn 

hier te vinden). Educatieve doeleinden. Dit kan men 

bijvoorbeeld doen door op locatie op te vragen welke 

soorten men kan tegenkomen. 
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een duidelijk politiek commitment vruchten heeft afgeworpen. De kunst is nu dat 

commitment te continueren. 

De uitvoering 

3. De energie is alom aanwezig. Bij 

het uitvoeren van de 

inventarisatie is ons duidelijk 

geworden dat bij een grote 

meerderheid van de 

organisaties de wil en wens 

bestaan om meer data voor 

hergebruik beschikbaar te 

stellen.  

4. Gezien de omvang en de 

variëteit van de datasets binnen 

het ministerie en haar 

agentschappen en ZBO’s, is het 

raadzaam dat de verschillende 

organisaties individueel keuzes 

maken in de volgordelijkheid 

waarin data gepubliceerd gaan 

worden. En die keuzes zo te 

maken dat er maximale kans is 

op hergebruik bij een zo gering 

mogelijke inspanning. Het gaat 

dus om een aanbodstrategie en om een vraagstrategie. Denk bijvoorbeeld aan: 

basisinformatie die als ‘onderlegger’ kan dienen voor andere gegevens; eenvoudig 

exporteerbare data; data die aansluiten bij reeds gepubliceerde data; data 

waarvoor al toepassingen beschikbaar zijn; data op basis van de actuele vraag van 

beleidsadviseurs, directe stakeholders en andere hergebruikers. De EL&I diensten 

kunnen hierbij aansluiting zoeken bij initiatieven van andere departementen (I&M, 

BZK).   

5. Niettemin zou het departement een aantal zaken centraal kunnen inregelen. Hierbij 

denken we vooral aan een infrastructuur voor publicatie van data en een 

werkproces waarlangs zij beschikbaar kunnen worden gesteld (bijvoorbeeld vaste 

publicatiemomenten). Daarbij kan gebruik gemaakt worden van al beschikbare 

voorzieningen binnen en buiten EL&I zoals het Ondernemersplatform van Antwoord 

voor Bedrijven, de Wob tool van Agentschap NL en de ‘pas toe of leg uit lijst’ van 

open standaarden van het Forum Standaardisatie. 

6. Het totale landschap bestaat uit een netwerk van dataproducenten, leveranciers, 

afnemers en hergebruikers. Publiek en privaat. Die al dan niet in opdracht van of in 

samenwerking met EL&I activiteiten uitvoeren. Het ligt voor de hand om, voor 

zover dat al niet gebeurt, standaard een open data paragraaf op te nemen in de 

betreffende inkoopvoorwaarden, subsidiecontracten en 

samenwerkingsovereenkomsten. 

Tenslotte zou het goed zijn om aan het beschikbaar stellen van data een proces van 

monitoring en evaluatie te koppelen. Waarbij nagegaan kan worden in welke mate het 

open data beleid heeft bijgedragen aan bedrijvigheid en het oplossen van actuele 

(beleids)vraagstukken in de uitvoering. 

Voorbeeldcase: Beter bedrijfsbeeld, profilering 

 

Bedrijven en particulieren kunnen via KvK informatie 

vergaren over (financiële) betrouwbaarheid van 

bedrijven waar zij zaken mee doen. Deze dienst gaat 

een stap verder. Dit gebeurt door het verzamelen van 

informatie op bedrijfsniveau, namelijk: welke subsidie 

ontvangt een bedrijf? Welke waarschuwingen/boetes 

heeft een bedrijf ontvangen en van welke 

inspectie(s)? Welke aanbestedingen heeft een bedrijf 

verworven? Welke vergunningen heeft een bedrijf 

aangevraagd? (ook toepasbaar op een sector). Op 

deze wijze kan een profiel worden gemaakt over 

duurzaamheid, innovatie, etc. Op termijn kan het 

profiel verder uitgebouwd worden. 


