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Bijlage I | Methodologische verantwoording 

De verkenning ambieert geen doorwrochte wetenschappelijke studie te zijn, maar zij is wel 

systematisch aangepakt. De aanpak van deze verkenning beschrijft zichzelf het beste als 

een trechter (zie het 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 stappen gezet. 

Figuur 1. Opzet van de inventarisatie. 

 

Fase 1: Eerste inventarisatie en selectie 

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

van zo veel mogelijk datasets van de deelnemende organisaties (de uitvoeringsinstellingen 

van EL&I). Dit geschiedt aan de hand van een bezoek aan de website van de 

desbetreffende organisatie. Op basis van dit bezoek hebben we een eerste inventarisatie 

van datasets gemaakt. Deze inventarisatie (op organisatieniveau) is in een interview met 

de organisatie getoetst en aangevuld. Enkele instellingen hebben onze inventarisatie later 

nog apart aangevuld, bijvoorbeeld door het nazenden van overzichten van datasets. De 

datasets zijn beschreven en – voor zover mogelijk - geclassificeerd en beschreven aan de 

hand van een aantal aspecten, namelijk: 

 Naam organisatie 

 Naam datasets 

 Korte beschrijving van de dataset 

 Vindplaats 

 Categorie 
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 Openbaarheid 

 Eigendom 

 Hergebruik  

In deze eerste fase is niet elke dataset ‘klakkeloos’ aan de inventarisatie toegevoegd. Het 

moet gaan om:   

1. Gestructureerde computerleesbare bestanden met voldoende massa. Hiermee 

vallen ongestructureerde data af. Bij ‘massa’ gaat het om de omvang van de 

hoeveelheid data, zowel in termen van breedte (aantal records) als in termen van 

details (aantal attributen of tabellen).  

2. Datasets 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. Een voorbeeld: de Belastingdienst 

heeft enkele (subsets van) schaduwbestanden van grote datacollecties van andere 

publieke datahouders. De Belastingdienst kan evenwel het hergebruik van die data 

niet toestaan omdat zij de publiekrechtelijke beschikkingsmacht ontbeert.1  

3. Datasets die beschikbaar zijn voor hergebruik, dat wil zeggen die openbaar zijn. 

Openbaar maken van de data mag niet in strijd zijn met de weigeringsgronden die 

expliciet in de Wob zijn genoemd (zie hierboven). Het belangrijkste drop out 

criterium zal hierbij de aanwezig van persoonsgegevens zijn. Dat betekent dus dat 

dit criterium als een van de eersten moet worden toegepast, omdat daarmee de 

hoeveelheid datasets snel tot een behapbaar totaal is te krijgen.2  

Deze eerste inventarisatie leverde niet meteen antwoord op alle vragen. Daar waar 

mogelijk zijn in interviews en per e-mail aanvullende gegevens opgevraagd over deze 

gevonden datasets en zijn nieuwe datasets aangedragen door de deelnemende 

instellingen. Deze fase leverde honderden datasets op in allerlei ‘soorten en maten’. Deze 

inventarisatie geeft een goed overzicht van het soort datasets dat voorhanden is (zonder 

uitputtend te zijn). Belangrijk te melden is dat datasets verschillende abstractieniveaus 

hebben. Dat wil zeggen dat achter een dataset nog vele andere datasets schuil kunnen 

gaan. Voor het overzicht is dan gekozen om één hoofd dataset te kiezen. Dat is 

bijvoorbeeld bij het CBS gedaan.  

Fase 2: Verdere selectie door experts 

Aangezien de inventarisatie moet toewerken naar een beperkte selectie van economisch 

kansrijke datasets is een verdere inperking van de resultaten uit fase 1 gewenst. De eerste 

beperking – zoals hierboven beschreven - richtte zich op de eigenschappen van de dataset 

(gestructureerde door computers leesbare bestanden, beschikkingsmacht, etc.), kortweg 

de input. In deze fase richten we ons op een belangrijke invalshoek voor het ministerie van 

EL&I dat de datasets de kwaliteit hebben extra economische waarde te scheppen als ze 

eenmaal vrijgegeven zijn voor hergebruik, oftewel de output. In wezen gaat het daarbij om 

een kosten-baten analyse: de kosten om het hergebruik te faciliteren versus de extra 

economische waarde die dit voor de Nederlandse economie oplevert. Nu zijn er de laatste 

jaren tal van studies gedaan die het bewijs van deze netto baten aantonen.3 

                                                

1 Dit is dus iets anders dan de aanwezigheid van rechten van derden (zoals bedoeld in de Hergebruik 

Richtlijn), dat ziet op auteurs- en databankrechten van niet-overheden. Dit criterium komt pas later 

aan de orde. 

2 De toepasselijkheid van de overige uitzonderingsgronden zullen pas later worden getoetst. 

3 Het is belangrijk om daarbij het verschil te maken tussen directe en indirecte baten. Zie bijvoorbeeld 

R.A. te Velde (2009). Public Sector Information. Why bother? In: P.F. Uhlir (ed.), The Socioeconomic 
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Kort en goed komt het er op neer om vraaggerelateerde (output) criteria te definiëren 

waaraan de datasets die eerder op basis van hun inputkarakteristieken zijn geselecteerd, 

moeten voldoen. Ten aanzien van de output gaat het tenminste om de volgende vier 

criteria: 

1. De hoeveelheid potentiële afnemers x de prijs die deze afnemers voor de data 

willen betalen. Cijfers over interne processen van een overheidsorganisatie 

(gebruikscijfers) zijn bijvoorbeeld van veel waarde voor aanbieders van de 

gebruikte goederen. 

2. De exponentialiteit: als het vrijgeven van een dataset leidt tot een energieboost in 

een bepaalde sector en aanverwante down stream sectoren (bijvoorbeeld vanwege 

netwerkeffecten) dan is de dataset bij uitstek kandidaat. De recente vrijgave van 

satellietdata door het Ministerie van EL&I is hier een prachtig voorbeeld van. 

3. De positie van de data in de informatieketen. Als de dataset kan dienen als 

ondergrond voor nieuwe toepassingen (=data als basisinfrastructuur), maakt dit de 

dataset waardevoller. Mooie voorbeelden hiervan zijn de topografische kaart en de 

BAG 

4. (hangt samen met 3) Het karakter van de data. Generieke data kunnen in 

verschillende domeinen worden toegepast waarde, kan dus op meerdere markten 

worden verkocht en heeft daarom een groter uitstralingseffect en een grotere 

economische waarde. 

Door deze criteria – waar mogelijk - toe te passen filteren we goede voorbeelden van 

datasets van fase 1. Dit is gebeurd in twee stappen. Ten eerste heeft projectteam – met de 

bovenstaande criteria in het achterhoofd – uit de honderden datasets circa vijftig datasets 

geselecteerd, waarbij tevens op spreiding is gelet (type data, type organisatie, etc.). Ten 

tweede heeft een tiental experts in een aparte workshop deze (geselecteerde) datasets 

besproken. 4  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 IV van dit rapport. 

Box 6.  Opzet expertworkshop 

Op dinsdag 11 september 2012 hebben een tiental experts 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 (at random) per groep 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 

                                                                                                                                       

Effects of Public Sector Information on Digital Networks. Towards a better understanding of different 

access and reuse policies. Washington DC: The National Academies Press, pp. 25-29. 

4 In Bijlage II staan de deelnemers aan deze bijeenkomst. 



 8 

 Stakeholders 

 Toegevoegde waarde 

Deze middag heeft geleid tot negen 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. 

 

Fase 3: Juridische toetsing en rapportage 

Tot slot is op de geselecteerde datasets een extra juridische toets uitgevoerd. Deze toets 

moet voorkomen dat producten en diensten bedacht worden die juridisch niet haalbaar 

zijn, bijvoorbeeld omdat de verstrekker van de data toch geen juridische 

beschikkingsmacht heeft of omdat er gegevens in zitten die in strijd zijn met bijvoorbeeld 

bescherming van persoonsgegevens. Bij de beoordeling of de geïnventariseerde datasets - 

zijnde bestuurlijke informatie berustend bij een bestuursorgaan – de juridische toets 

doorstaan, hebben we dus steeds twee vragen (en aanvullende subvragen) gesteld, te 

weten:5 

- Is het Wob informatie? 

- Zitten er persoonsgegevens in de dataset? 

- Zijn er andere uitzonderingsgronden? 

- Is de informatie (dus) openbaar? 

- Spelen er rechten van derden? 

- Is de informatie (dus) herbruikbaar? 

De resultaten van de juridische toets op de datasets die in de cases zijn gebruikt, staat in 

Bijlage V.  

Waar mogelijk zijn de cases nog voorgelegd aan de organisaties die aan de inventarisatie 

in fase 1 of aan de expertbijeenkomst in fase 2 hebben meegedaan.     

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                

5 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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Bijlage II | Deelnemers expertbijeenkomst 

Naam Organisatie 

Experts 

John van Blaricum NVWA 

Piet Hein Minnecre VKA 

Marc van der Elst VWE Voertuiginformatie 

Krijn Poppe LEI 

Edwin Rijkaart van Capellen  The Meteo Company / voorheen Buienradar 

John Sitters Agentschap Telecom 

Lex Slaghuis Hack de Overheid / Open State Foundation 

Jan Gerard Snip Sping.nl 

Paul Suijkerbuijk Data.overheid.nl 

Ton Zijlstra The Green Land 

Namens de opdrachtgever 

Richard Blad EL&I  

Ramon de Louw EL&I 

Namens het projectteam 

Frank Bongers Dialogic 

Frank Verschoor The Green Land 

Tommy van der Vorst Dialogic 

Marc de Vries The Green Land 
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Bijlage III | Deelnemers interviewronde 

Naam Organisatie 

Martijn Bartholomeus Dienst Regelingen 

Richard Blad EL&I 

John van Blaricum nVWA 

Bas Boers Staatsbosbeheer 

Rob de Bruin Dienst Landelijk Gebied 

Dian Jansen Dienst Landelijk Gebied 

Willem Jongkind nVWA 

Ramon de Louw EL&I 

Corien Ooms CBS 

Marian Overgaauw Dienst Regelingen 

John Sitters Agentschap Telecom 

Pieter Steijger Staatstoezicht op de Mijnen 

Kees Tazelaar PIANOo 

Marcus van Wely Agentschap NL 

Erwin Zijleman CPB 
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Bijlage IV | Schematisch overzicht juridische hergebruiktoets 

Deze annex bevat een toelichting op de uitgevoerde juridische hergebruiktoets (de 

hoofdtekst bevat een samenvatting daarvan). Achtereenvolgens komen aan de orde: (1) 

hoe ‘het doen aan open data’ juridisch te kwalificeren (2) welke stappen genomen dienen 

te worden in het afwegingsproces van vrijgave voor hergebruik, waarna (3) wordt 

afgesloten met een samenvatting.  

1. Hoe open data juridisch te kwalificeren? 

Juristen kijken naar de feiten (zoals objecten, gebeurtenissen) en proberen vervolgens de 

rechtsregels daarop toe te passen. ‘Nieuwe’ feiten – elektriciteit, surfplanken, euthanasie – 

leiden steevast tot de vraag hoe deze juridisch te duiden en weten vaak de hoogste 

rechters te halen.  

Ook open data zijn een ‘nieuw’ feit, er bestaat althans geen wettelijke definitie van. In dat 

geval zal een jurist op zoek gaan naar aanknopingspunten, waaronder beleidsstukken. De 

in dit kader belangrijkste zijn: het ontwerpwetsvoorstel voor de nieuwe Wob6 (2012) en de 

daaraan gerelateerde ‘Open Data brief’ van voormalig Minister Donner7 (2011). 

Het wetsvoorstel geeft helaas weinig houvast: het gebruikt de term een aantal keren en 

definieert deze niet maar gebruikt het enkele keren als synoniem van ‘openbare 

overheidsinformatie’, bijvoorbeeld op pagina 12: (…) De regering is er voorstander van om 

het hergebruik van openbare overheidsinformatie actief te bevorderen. Zo kunnen andere 

partijen deze informatie gebruiken, verrijken en (op maat) aanbieden aan de 

maatschappij. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het openbaar, vindbaar en 

herbruikbaar aanbieden van open data positieve maatschappelijke en economische effecten 

kan hebben (…).  

Wel verwijst het wetsvoorstel dikwijls naar de open data brief, die wel een manhaftige 

poging doet open data te duiden: “Overal waar in deze brief over hergebruik van 

overheidsinformatie wordt gesproken wordt openbare overheidsinformatie en –data 

bedoeld die op grond van de Wob openbaar is. (…) Overheidsinformatie is een breed 

begrip. Het gaat om bij de overheid berustende informatie die betrekking heeft op een 

bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen: gegenereerd of verzameld is in het kader van 

de uitvoering van een overheidstaak. (…) In Nederland bepaalt de Wob welke informatie 

openbaar is. Ook open overheidsdata (hierna: open data) vallen onder het brede begrip 

overheidsinformatie.  

Open data zijn bronnen van onbewerkte overheidsinformatie: 
- die openbaar zijn; 
- waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust; 
- die bekostigd zijn uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van die taak; 
- die bij voorkeur voldoen aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het 

gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders), en; 
- die bij voorkeur computerleesbaar zijn, zodat zoekmachines informatie in 

documenten kunnen vinden.” 

 

                                                

6 ‘Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen inzake onredelijke en 

omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening 

te brengen vergoedingen’ (Wet aanpassing Wob), zie 

http://www.internetconsultatie.nl/wetaanpassingwob. 

7 30 mei 2011 Kenmerk 2011-2000224638. 

http://www.internetconsultatie.nl/wetaanpassingwob
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Ofschoon het geen wettelijke definitie is, hanteren we in dit onderzoek en bij het juridisch 

toetsen van de geïnventariseerde datasets de omschrijving van open data zoals verwoord 

in de open data brief van Minister Donner. Dit impliceert dat hierna het begrip open data 

de betekenis heeft zoals hieronder geïllustreerd. 

 

OverheidsinformatieAlle Open Data

Andere open data
• Informatie in het publieke 

domein, zoals:
• Blogs
• Linked In
• Face Book
• Open Street map
• Werken waarvan het 

auteursrecht is vervallen

Open Data Andere 
overheidsinformatie
• Geproduceerd ihkv publieke 

taak 
• Bekostigd uit algemene 

middelen
• Berustend bij een 

overheidsorgaan

• openbaar
• Betrekking hebbend op een 

bestuurlijke aangelegenheid
• (bij voorkeur) computerleesbaar op 

basis van open standaarden
• ‘as is’
• Verveelvoudigbaar zonder inbreuk 

te maken op rechten intellectuele 
rechten derden

 
Uit illustratie bovenstaande blijkt dus dat niet alle open data overheidsinformatie zijn - er 

zijn ook open datahouders buiten de overheid - en niet alle overheidsinformatie als open 

data te kwalificeren zijn - sommige overheidsinformatie is nu eenmaal niet openbaar. Als 

dus in dit onderzoek gesproken wordt over open data, zijn dat dus steeds de open data die 

bij de overheid berusten (de deelverzameling hierboven) en niet ‘Alle open data’ (inclusief 

die van niet-overheidspartijen). 

Dit en de brief van Donner volgend betekent dus dat het begrip open data als volgt is 

afgeperkt: 

1. constellatie: deelverzameling is van de bredere begrippen ‘Alle open data 8  en 

overheidsinformatie;   

2. bestaansrecht: gegenereerd of verzameld in het kader van de uitvoering van een 

overheidstaak 

3. vindplaats: bij de overheidsorgaan berusten; 

4. inhoud: betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid; 

5. bekostiging: betaald zijn uit de publieke middelen; 

6. formaat: (bij voorkeur)  computerleesbaar zijn en dat (het liefst) op basis van open 

standaarden; 

7. openbaarheid: eenieder hiervan kennis mag nemen; 

8. vorm: ‘as is’ zijn, dat wil zeggen in de vorm die ze hebben op basis van de 

uitvoering van de publieke taak;  

                                                

8 Strikt genomen zou dus de term ‘Open Overheidsdata’ zuiverder zijn. Daarmee zonder je immers 

data uit die weliswaar ‘open zijn’ (zich in het publieke domein bevinden), maar niet van de overheid 

afkomstig zijn. 
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9. kopieerbaarheid: verveelvoudiging (waaronder hergebruik), door wie dan ook, 

maakt geen inbreuk op auteurs- of databankrechten van derden (zijnde: een ander 

dan het verstrekkende overheidsorgaan);  

10. tarief: gratis verstrekking dan wel maximaal de verstrekkingskosten worden in 

rekening gebracht.  

Kern van ‘het doen aan open data’ is dat hieraan geen concrete vraag van een burger of 

een bedrijf ten grondslag ligt: het betreft hier ‘spontane’ openbaarheid, gekoppeld aan een 

ruimhartig hergebruikregime. Daarmee is het in wezen een vorm van actieve openbaarheid 

zoals bedoeld in artikel 8 van de Wob. Dit betekent dit 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.  

Een andere consequentie is, nu open data als genus van artikel 8 Wob gezien moeten 

worden, dat de informatie dient te worden verschaft in een begrijpelijke vorm en op een 

zodanige wijze dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden 

bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze mensen hun inzichten tijdig ter kennis van het 

bestuursorgaan kunnen brengen. Ook zal steeds de status van de informatie aangegeven 

moeten worden. Omdat zoveel mogelijk belanghebbende en belangstellende burgers 

moeten worden bereikt, zal het noodzakelijk zijn verschillende media te gebruiken en de 

boodschap aan te passen aan de doelgroep. Reeds bij het opstellen, structureren en 

samenvatten van stukken dient hiermee rekening te worden gehouden. Nakoming van de 

verplichting tot actieve openbaarheid kan overigens, vooralsnog, niet in rechte worden 

afgedwongen. 

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

databankrechtelijk relevant zijn. Het auteursrecht beschermt ‘werken’ van ‘makers’ en 

vereist enige mate van oorspronkelijkheid, dat wil zeggen dat het werk een eigen karakter 

moet hebben waaruit het persoonlijk karakter van de maker blijkt. Het ontstaat van 

rechtswege bij de creatie en eindigt 70 jaar na de dood van de maker (of, bij 

rechtspersonen, 70 jaar na eerste publicatie). Ook het databankenrecht ontstaat van 

rechtswege en richt zich op de inhoud van een verzameling gegevens waarin substantieel 

geïnvesteerd is. Op grond van dit recht is het niet toegestaan, zonder toestemming van de 

producent van de databank, de databank of een (in kwalitatief of kwantitatief opzicht) 

substantieel gedeelte daarvan op te vragen en/of te hergebruiken. Dit recht beoogt de 

gedane investeringen in de databank te beschermen voor een periode van 15  jaren, te 

rekenen vanaf het moment van productie dan wel de ter beschikkingstelling aan het 

publiek. Belangrijke wijzigingen van de inhoud van de databank (in kwalitatieve of 

kwantitatieve  zin) doen een nieuwe beschermingstermijn aanvangen, zodra er sprake is 

van een nieuwe substantiële investering. 

Kort en goed geven deze regelingen de maker van een 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. 
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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. 

We komen hierop nog terug. 

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

‘herbruikbaarheid’ van de datasets, te weten: 

1. de openbaarheidsregels van toepassing op bestuurlijke informatie, neergelegd in 

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

derogerende bijzondere verstrekkingsregimes. 

2. 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). 

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

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

Auteurswet (Aw) en de Databankenwet (Dw). 

2. Het uitvoeren van de juridische hergebruiktest 

Kern is dus in ieder geval dat het doen aan open data een tweetal aandachtsgebieden 

kent: (1) de data die in hergebruik worden gegeven moeten openbaar zijn, en (2) het 

bestuursorgaan moet ervoor zorgen dat ze ook over alle rechten over de data beschikt. 

Bij het uitvoeren van de inventarisatie van de datasets is dan ook nagegaan of er vanuit 

juridisch oogpunt bezwaren bestaan tegen het vrijgeven van de data voor hergebruik. 

Deze test is hieronder schematisch weergegeven.   

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

 

Hieronder een toelichting op het schema. 
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Is de informatie openbaar? 

De eerste vraag die we hierbij moeten stellen is: welke regels zijn van toepassing. 

De Wob ziet op bestuurlijke informatie. In de rechtspraak is uitgemaakt dat dit een zeer 

breed bereik heeft. Dat wil echter niet zeggen dat de vraag over openbaarmaking door de 

Wob integraal geregeld wordt. Er zijn namelijk bijzondere regelingen die een zogenaamde 

derogerende werking hebben voor zover deze speciale regimes uitputtend van karakter 

zijn. Hierbij is de bedoeling van de wetgever doorslaggevend: heeft deze beoogd een 

zelfstandige regeling te scheppen die openbaarheid voor eenieder regelt? Het voert in het 

kader van dit onderzoek te ver hier uitgebreid op in te gaan, maar het dient wel altijd een 

eerste stap te zijn in het afwegingsproces.  Hieronder gaan we ervan uit dat de beoordeling 

op basis van de Wob (en geen bijzonder regeling) plaatsvindt. 

Weigeringsgronden in de Wob 

Bij de beoordeling van een openbaarmaking onder de Wob (hetzij op grond van een 

verzoek daartoe, hetzij  uit hoofde van open data ambities) moet getoetst worden of de 

verstrekking niet indruist tegen in de Wob expliciet genoemde belangen. Bij die 

beoordeling zal het bestuursorgaan naar de zogenaamde absolute en relatieve 

weigeringsgronden van artikel 10 Wob kijken.  

Bij absolute weigeringsgronden blijft informatieverstrekking te allen tijde achterwege: 

indien aan het criterium voor weigering is voldaan, mag het bestuursorgaan niet anders 

doen dan weigeren. Dit is het geval indien de verstrekking een bedreiging zou kunnen 

vormen voor de eenheid van de Kroon, of de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden, 

of indien het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn 

medegedeeld of indien het bijzondere persoonsgegevens betreft. 

Bij relatieve weigeringsgronden heeft het bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid. 

Het moet een afweging maken tussen het algemene abstracte belang van openbaarheid en 

de belangen genoemd in artikel 10 tweede lid Wob. Het betreft hier: internationale 

betrekkingen, economische of financiële belangen van de overheid, de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten, inspectie controle en toezicht door bestuursorganen, 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (waarover dus hierna veel meer), het belang 

dat een geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van informatie en - 

het vangnet - het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de 

betrokkenen. 

Hieronder gaan we vooral in op de aanwezigheid van persoonsgegevens (en daarna de 

aanwezigheid van rechten van derden), nu dit veelal de open data showstoppers zullen 

zijn. Uiteraard kunnen naast deze ook de andere genoemde weigeringsgronden spelen. 

Evenwel zijn dit zijn geen weigeringsgronden die ‘massaal, dwars door alle soorten 

overheidsinformatie heen, aanwezig kunnen zijn, zoals dat bij persoonsgegevens en 

rechten van derden wel het geval is. Dat neemt niet weg dat een overheid uiteraard altijd 

moet toetsen of er naast genoemde twee geen andere weigeringsgronden aanwezig zijn en 

dus het hele rijtje van artikel 10 Wob moet aflopen.  

Wob en Wbp 

De aanwezigheid van persoonsgegevens in bestuurlijke informatie is, zoals we hierboven 

zagen, een weigeringsgrond in de Wob. 9  Openbaarmaking vindt niet plaats indien het 

                                                

9 De Wob heeft het over ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’. Hier gebruiken we deze term 

als synoniem voor ‘vertrouwelijkheid van persoonsgegevens’, maar er zij op gewezen dat dit niet 
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belang van openbaarheid niet zwaarder weegt dan het belang van eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer (artikel 10 tweede lid onder e Wob).  

Het regime van de Wbp is daarmee in zijn effecten tegenovergesteld aan dat van de Wob: 

openbaarmaking (of liever ‘verwerking’) van persoonsgegevens is verboden, tenzij de Wbp 

het toestaat (zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens zijn nimmer openbaar). Nu kan 

bestuurlijke informatie persoonsgegevens bevatten zodat, bij verstrekking zowel de Wob 

als de Wbp van toepassing zijn.10 Simpel gezegd, bepaalt de Wob dan dat bij het nemen 

van die beslissing het bestuursorgaan het (algemene) belang van verstrekking moet 

afwegen tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de in de informatie 

genoemde personen.  

De cruciale term is dus het begrip persoonsgegeven: is er geen sprake van een 

persoonsgegeven, dan is de Wbp niet van toepassing en kan verstrekking voor hergebruik 

gewoon plaatsvinden.  Probleem is dat bij veel informatie die breed ter beschikking wordt 

gesteld, het vaak niet zo evident is dat er sprake is van persoonsgegevens.  

In de Wbp is in navolging van eerdere internationaal geformuleerde definities een ruime 

definitie van het begrip persoonsgegeven opgenomen (artikel 1, onder a Wbp). Bij 

persoonsgegevens gaat het op basis van deze definities om ‘iedere informatie (of zoals de 

Wbp is opgenomen ‘elk gegeven’) betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon’. De twee elementen ‘iedere informatie betreffende’ en ‘geïdentificeerd 

of identificeerbare’ staan dus centraal bij de beantwoording van de vraag of een gegeven 

tevens een persoonsgegeven is.  

Met ‘iedere informatie betreffende’ wordt bedoeld dat het om alle gegevens gaat die 

omtrent een bepaalde persoon informatie kunnen verschaffen. Het gaat daarbij niet alleen 

om bijvoorbeeld de naam of andere personalia, maar ook om gegevens die indirect iets 

vertellen over de persoon, zoals informatie over goederen of gebeurtenissen. Zo kan de 

waarde van de auto een persoonsgegeven zijn. Dit is zeker het geval als het een auto van 

de zaak betreft en deze waarde van belang is voor de fiscale bijtelling. Hetzelfde geldt in 

beginsel voor een kenteken van een voertuig en voor foto’s en verkoopprijzen van huizen. 

In veel gevallen is de context waarin een gegeven wordt gebruikt bepalend of er sprake is 

van persoonsgegevens. Van belang is dan of het gegeven bepalend kan zijn voor de wijze 

waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of 

behandeld. Zo kunnen gegevens over een onderneming, geo-informatie over 

bedrijventerreinen, of telefoongesprekken persoonsgegevens zijn als de gegevens ook iets 

vertellen over een natuurlijke persoon. Ook gegevens over vennootschappen onder firma, 

eenmanszaken en vrije beroepsbeoefenaren zijn persoonsgegevens omdat deze gegevens 

vaak ook informatie geven over de eigenaar of vennoten zelf.  

Behalve dat de gegevens iets moeten vertellen over een persoon, moet het gaan om een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Personen zijn identificeerbaar als zij zonder al 

te veel moeite geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij speelt vooral de vraag of de 

identiteit van de persoon zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Twee 

factoren zijn hierbij van belang: de aard van de gegevens en de mogelijkheden van de 

verantwoordelijke, dat wil zeggen  degene onder wiens verantwoordelijkheid de gegevens 

verwerkt worden, om de identificatie tot stand te brengen. 

                                                                                                                                       

helemaal hetzelfde is (zie: J.A. van Schagen et al., SDU Commentaar Openbaarheid van bestuur, 

Den Haag 2011).   

10 De Wbp is overigens niet de enige regeling op het gebied van beschermingspersoonsgegevens. 

Voorbeelden zijn de Wet GBA en de Wet politiegegevens. 
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Hoe hier nu praktisch mee om te gaan? In het algemeen kan een datahouder de regel 

toepassen dat openbaarmaking van gegevensbestanden waarin systematisch 

persoonsgegevens zijn opgenomen, nimmer openbaar gemaakt mogen worden omdat de 

belangenafweging die onder de Wob gemaakt moet worden praktisch altijd in het voordeel 

van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet uitvallen. Dit is slechts anders 

als er een wettelijke plicht tot openbaarheid ligt, anders dan op grond van de Wob, zoals 

dat het geval is bij openbare registers, zoals het Nieuwe Handelsregister.  

Daar waar de data weliswaar geen directe links naar personen bevatten, maar deze 

mogelijk wel, in combinatie met andere data – niet noodzakelijkerwijs van de datahouder 

zelve – tot identificeerbaarheid zullen kunnen leiden, is ook waakzaamheid geboden en 

doet de datahouder er goed aan een Wbp-specialist te raadplegen. Als identificeerbaarheid 

inderdaad het geval blijkt te zijn, is de privacy wet- en regelgeving van toepassing en is 

het de vraag of de gegevens geschikt zijn voor hergebruik. Bij overtreding, zeker als die 

per ongeluk is begaan zijn weliswaar de financiële risico’s beperkt, maar de publicitaire 

schade zal stevig kunnen zijn 

Hergebruik en rechten van derden 

Ook al is de informatie openbaar, dan wil dat nog niet zeggen dat het bestuursorgaan de 

data ook vrij mag geven voor hergebruik. Rechten van derden kunnen dat obstrueren. Het 

gaat daarbij met name om auteursrechten (vastgelegd in de Auteurswet en internationale 

regelingen), en/of databankrechten (zoals geregeld in de Databankenwet).  

Het auteursrecht beschermt ‘werken’ van ‘makers’ en vereist enige mate van 

oorspronkelijkheid, dat wil zeggen dat het werk een eigen karakter moet hebben waaruit 

het persoonlijk karakter van de maker blijkt. Het ontstaat van rechtswege bij de creatie en 

eindigt 70 jaar na de dood van de maker (of, bij rechtspersonen, 70 jaar na eerste 

publicatie). Ook het databankenrecht ontstaat van rechtswege en richt zich op de inhoud 

van een verzameling gegevens waarin substantieel geïnvesteerd is. Op grond van dit recht 

is het niet toegestaan, zonder toestemming van de producent van de databank, de 

databank of een (in kwalitatief of kwantitatief opzicht) substantieel gedeelte daarvan op te 

vragen en/of te hergebruiken. Dit recht beoogt de gedane investeringen in de databank te 

beschermen voor een periode van 15  jaren, te rekenen vanaf het moment van productie 

dan wel de ter beschikkingstelling aan het publiek. Belangrijke wijzigingen van de inhoud 

van de databank (in kwalitatieve of kwantitatieve  zin) doen een nieuwe 

beschermingstermijn aanvangen, zodra er sprake is van een nieuwe substantiële 

investering. 

Kort en goed geven deze regelingen de maker van een 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. 

Nu kennen we in Nederland echter enkele bijzondere regels waar het intellectuele 

eigendomsrechten op overheidsinformatie aangaat (het gaat hier uiteraard steeds om 

informatie van bestuurlijke aard en bij de overheid berustend). 

1. In de eerste plaats is daar de informatie waarop geen rechten (meer) rusten. Dit 

kan zijn omdat niet voldaan is aan de wettelijke vereisten: bijvoorbeeld een 

database waarin niet substantieel geïnvesteerd is of een werk waarvan de auteur 

meer dan 70 jaar geleden is overleden. Daarnaast is er informatie waarop de 

rechten op grond van de wet niet uitgeoefend mogen worden. Daarbij gaat het dan 

om zogenaamde basisinformatie van de democratische rechtsstaat, zoals 

(verzamelingen van) wetten, besluiten en verordeningen alsmede rechterlijke 



 20 

uitspraken en administratieve beslissingen uitgevaardigd door de openbare macht 

(artikel 11 Aw en 8 lid 1 Dw).  

2. Dan is er de categorie informatie waarvan de overheid (en geen derde partij) de 

rechten heeft. Daarvoor geldt de hoofdregel dat als de overheid deze informatie 

eenmaal openbaar heeft gemaakt, het verdere openbaar maken of verveelvoudigen 

geen schending van de rechten (van de overheid) oplevert. Dit is slechts anders 

indien de overheid zich de rechten uitdrukkelijk heeft voorbehouden (op grond van 

artikel 15b Aw en 8 lid 2 Dw).  

3. Tenslotte is er de categorie informatie waar rechten van derden (niet zijnde een 

overheidsorgaan) op rusten. Daarvoor geldt dat de hergebruikregeling geen 

afbreuk doet aan deze rechten van derden (op grond van artikel  15b Aw en 2 lid 1 

Dw). Hergebruik is alleen toegestaan als de rechthebbenden daar toestemming 

voor verleend hebben. 

Kortom, het vraagstuk van rechten van derden spelen goed beschouwd alleen bij 

bestuurlijke informatie die bij de overheid berust en waarop derden rechten kunnen laten 

gelden. Daarmee valt een groot gedeelte van de data buiten het risicogebied Niettemin, er 

resteert dus een categorie overheidsinformatie, ook al berust de informatie bij de overheid, 

die deze overheid niet mag (laten) verveelvoudigen, waaronder begrepen het vrijgeven 

voor hergebruik, omdat dit rechten zijn die voorbehouden zijn aan de rechthebbenden. 

Deze informatie mag dus niet in hergebruik gegeven worden. 

Overheden die data ter beschikking willen stellen voor hergebruik volgens de open data 

filosofie doen er dus goed aan bij de aanmaak c.q. verwerving van de data zeker te stellen 

dat zij ook - liefst enig - rechthebbende zijn. Mochten er derden aan te pas komen, dan 

kan dit door (standaard) inkoopvoorwaarden te hanteren die  bepalen dat alle mogelijke 

rechten die ontstaan in het kader van de inkoop eigendom worden van de inkopende 

overheid. De huidige standaard voorwaarden van inkoop voor de centrale overheid 

bevatten een dergelijk beding. Als volgend slot op de deur doet men er uiteraard goed aan 

op het moment van vrijgeven voor hergebruik nog een controle uit te voeren op dit aspect. 

3. Samenvatting 

Bestuurlijke informatie mag niet vrijgegeven worden voor hergebruik als de informatie niet 

openbaar is. Dit is het geval als er een weigeringsgrond ex artikel 10 Wob van toepassing 

is of een gelijksoortige regel uit een bijzonder openbaarmakingsregime.  

Bij open data zal vooral de uitzonderingsgrond uit hoofde van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en dan met name de bescherming van persoonsgegevens kunnen 

spelen, grotendeels neergelegd in de Wbp. De regimes van de Wob en de Wbp zijn in hun 

effecten tegengesteld: voor Wob informatie geldt ‘openbaar tenzij’ terwijl het axioma van 

de Wbp is ‘verwerking (van persoonsgegevens) mag niet, tenzij’. Als de privacyregels niet 

van toepassing zijn op de ter beschikking gestelde informatie zullen er weinig beperkingen 

gelden. Maar zodra gegevens persoonsgegevens zijn of daar in de buurt komen, zal de 

Wbp de verwerking aan strenge eisen onderwerpen en is het in hergebruik geven uit den 

boze. Uiteraard is anonimiseren mogelijk, maar bedacht moet worden dat de mogelijkheid 

data te combineren vaak toch weer tot identificeerbaarheid kan leiden, zodat die 

verstrekking op grond van de Wbp niet toegestaan is.  

Verstrekking van data voor hergebruik waarop intellectuele eigendomsrechten van derden 

rusten, zal ook tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Derden kunnen nu eenmaal auteurs- 

en/of databankrechten hebben op de bij de overheid berustende informatie, waardoor 

verstrekking voor hergebruik een inbreuk vormt op deze rechten en de verstrekker 

schadeplichtig kan maken. Daarom moet daarop altijd en controle plaatsvinden. 
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Bijlage V | Overzichtstabel casebeschrijvingen 

 Organisatie DG / IG Topsectoren 
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Checklist aanbesteding            1    x x              x 

Loud and Clear 4               x     x      x     

Roepie Roepie (ATIS Checker) 1               x             x   

Grond en onroerend goed te koop       1             x            x 

Beter via de ether 4               x           x x x   

De Visserskom        3       x    x    x         

Kip ik heb je       4   1     x      x  x         

Laagfrequent geluid             1   x         x       

Hout van Holland!              1     x   x          

Veilige recreatieve voorzieningen en activiteiten      2        1 x    x            x 

Weg weg?        1         x          x  x x  

Afvalcijfers per wijk  1 2             x   x            x 

Inspectieresultaten          1           x x x         

Beter bedrijfsbeeld, profiling  7       1 1  1     x   x x          x 

Open species      1  1      2     x            x 

Groene kaart      1 1 1      1     x            x 
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Het dashboard     2            x              x 

Zonnig vooruitzicht (de Panelenteller)  2      1        x x   x        x    

Alarmsysteem voor voedsel en landbouw    1      2     x      x x x         

Verkeer en vervoersvoorspeller   1                x          x   

Open for Change (bestaand initiatief)  7   1 1           x x      x      x  

SubsiWie? SubsiDie!  7   1 1         x  x   x           X 

Nummerregister           1     x    x           x 
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Bijlage VI | Illustratieve casussen 

In deze bijlage staan de casussen die de experts en het projectteam hebben uitgewerkt op 

basis van een selectie van de gevonden datasets. Elke casus heeft een titel, een overzicht 

van de gebruikte datasets, een beschrijving van de dienst of het product en een overzicht 

van de belanghebbenden. Deze casussen met een illustratie staan ook in het hoofdrapport. 

We benadrukken dat het om illustraties gaat van wat met datasets mogelijk is, niet wat er 

met deze datasets gedaan moet worden.  

Beter via de ether 

 

Organisaties en 

hun data 
Agentschap 
Telecom 

 Veldsterkte etherfrequenties: Metingen van 
frequenties (veldsterkte a.d.h.v. activiteit, 

frequentie, tijd, plaats) wordt gemeten door 12 
vaste stations en mobiele meters (koffers in 
auto’s). Deze meetposten meten alle 
radiofrequenties tussen 30khz (kilo) en 6ghz 
(giga). In deze bandbreedte zitten sowieso alle 
genoemde frequenties uit de datalijst. AT kan 

ook de content lezen (afluisteren, aftappen) als 
ze dat wil. De stations meten alles. Ook verkeer 
en frequenties van defensie en C2000 worden 
gemeten. Deze laten we dan ook buiten 
beschouwing, nu deze mogelijk geheim zijn. 

 Antenneregister: Het Antenneregister geeft 
een overzicht van antenne-installaties in 
Nederland. Zo kunt iedereen zien waar antennes 

staan en wat voor antennes dit zijn. Voor het 
plaatsen van een zend- en ontvangstapparatuur 
is een vergunning nodig die bij Agentschap 

Telecom aangevraagd kan worden. Ter 
illustratie: alle mobiele operators hebben door 
het hele land eigen antennes staan.  Op mast- of 
daklocaties die door de operators worden 
gedeeld (wettelijk verplicht dat deze sites 

worden gedeeld). www.antenneregister.nl 
 Database Vergunningaanvragen voor de 

ether: Iedereen die buiten de vergunningsvrije 

http://www.antenneregister.nl/
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frequenties, de ether wil gebruiken moet een 

vergunning aanvragen. Denk aan radio- en 
televisieomroepen, mobiele netwerkproviders 

(GSM), luchtvaart, scheepvaart 
(marifoonverkeer), taxicentrales, hulpdiensten 
kerktelefonie, evenementen (portofoons), 
sommige plaatsbepalings- en 
navigatiesystemen, et cetera. Doordoor is 
zichtbaar wie welke frequentie waarvoor 

gebruikt. Bijgaande link bijvoorbeeld geeft het 
overzicht van omroepvergunningen. 

 Nationaal frequentieregister: Indeling van 
het frequentiespectrum volgens het Nationaal 
Frequentie Plan (NFP). Daarnaast staat er welke 
apparatuureisen (ook wel radio-interfaces) van 
toepassing zijn in de betreffende 
frequentiebanden. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Energie, Telecom en Mededinging 

Topsector(en) 

Logistiek 

High tech 

Energie 

Omschrijving 

Deze casus 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.) 

Belanghebbenden 

en baten 

Navigatie en locatie service providers: Deze toepassing zou als 
back up of als concurrerend systeem kunnen fungeren ten opzichte 
van bijvoorbeeld gps, zodat een technische lock in voorkomen wordt. 

Wetenschappers: De combinatie van deze casus met andere 
datasets zijn geschikt voor wetenschappelijk onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld ‘hoe nauwkeurig kan je op basis van deze data 

geolocaties bepalen?’ (dergelijk onderzoek wordt reeds door TNO 
gedaan) en ‘kan door middel van deze datasets ook 
indoorgeolocaties bepaald worden?’. 
Overheid: Het crowdmeten zou het rondrijden van de meetauto’s 
overbodig kunnen maken en tot meer efficiëntie en kostenbesparing 
leiden. Bovendien levert het crowdsourcen van de veldsterkte 
mogelijk meer en nauwkeuriger data op? 

 



25 

 

 

Inspectieresultaten 

 

Organisaties en 

hun data 
nVWA 

Inspectieresultaten: verzicht van 
inspectieresultaten zonder bedrijfsnamen. 
In een aantal gevallen is het voor de NVWA 
mogelijk inspectieresultaten met 

bedrijfsnamen te presenteren. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

IG Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

Topsector(en) 
Tuinbouw & uitgangsmaterialen 

Agri&food 

Omschrijving 

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.  

Belanghebbenden 

en baten 

Consumenten: Potentieel grote groep consumenten wordt 
ondersteund in keuze 
Bedrijven: (1) Extra prikkel om hun zaken op orde te brengen en 

(2) diensten aanbieden op basis van minpunten inspectierapport; 

Inspecties: Leidt tot uniformering in de beoordeling van bedrijven. 
Leidt tot consistentere en eerlijkere inspecties; Wellicht ook 
interessant welke producten en diensten niet geïnspecteerd worden. 
Overheid: koppelen inspectieresultaten aan belastingdienst of 
andere instanties. Vaak is er bij een slechte beoordeling meer aan 
de hand. 
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Het Dashboard 

 

Organisaties en 

hun data 

CPB 

 Korte termijn ramingen: Het CPB 
publiceert jaarlijks vier ramingen. De 
belangrijkste twee zijn het Centraal 
Economische Plan (CEP) en de Macro 
Economische Verkenning (MEV). 

 BIMBAM: Met dit model worden ramingen 
gemaakt voor de ontvangsten van alle 

belastingsoorten, met uitzondering van de 
loon- en inkomstenbelasting. 

Overige 
kennisinstituten 

 CPB levert modellen en ramingen die gebruik 

maken van datasets van andere 
kennisinstituten, bijvoorbeeld CBS (Statline), 
zoals Kerngegevens van de NL economie, 
Kerncijfers arbeidsmarkt, en de 

wereldhandelsmonitor.  

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Bedrijfsleven en Innovatie 

Topsector(en) Alle topsectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

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 
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(bijvoorbeeld de microdata van CBS). Verschillende partijen zullen 
modellen en data hergebruiken dus er kunnen ‘concurrerende’ 
dashboards ontstaan (vgl. stemwijzer initiatieven). Gebruikers van 

het dashboard kunnen de gegevens gebruiken voor eigen doeleinden. 

Belanghebbenden 

en baten 

Bestuurders en beleidsmakers: Beter geïnformeerde 
besluitvorming, want ‘real time’ dashboard maatschappelijke en 

economische staat van Nederland / ‘slimmere’ overheid. 
Media: extra (samengestelde) bron om nieuws te duiden, 
contextualiseren.  
Maatschappelijke organisaties: Werkgevers- en 
werknemersorganisaties (eventueel SER) kunnen deze gegevens 
(her)gebruiken in adviezen. 
Bedrijfsleven: Verkoop van maatwerk producten (bijvoorbeeld t.b.v. 
bedrijven die investeringsbeslissingen moeten onderbouwen), 

advertising, data provinding. 
Kennisinstituten: Rol van kennisinstituten blijft (verzamelen, 
analyseren en duiden van data) maar de analyse en duiding kan nu 
ook door andere partijen worden gedaan. 
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Where does my KIP come from? 

 

Organisaties en 

hun data 

Dienst 
regelingen 

 Identificatie en registratie van dieren: Voor 
bepaalde diersoorten (o.a. schapen en geiten) worden 
dieren centraal geregistreerd bij DR. Deze gegevens 
kunnen middels een webservice worden geactualiseerd 
door agrariërs. 

 Webservice centrale databank dieren: Boeren 
geven de gegevens van hun dieren door aan een 
centrale databank. Data die o.a. in de database staat 
is het diersoort, chipnummer, datum waarop de chip in 
een dier is ingebracht, geboortedatum van het dier, 
het laatste land waar het dier gehouden werd 

voorafgaand aan de import etc. 
 Landbouwtellingen (zgn. ‘Meitelling’): Tellingen 

van (onder andere) aantal dieren worden jaarlijks 
doorgegeven via het LNV-loket. 

 Opgestuurde gegevens mestregistratie: Agrarisch 
ondernemers en leveranciers van voer voor staldieren 
moeten een administratie bijhouden voor het 
mestbeleid. Informatie die o.a. verzameld wordt is: De 
hoeveelheid fosfaat en stikstof van meststoffen, 
anders dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost 
die u heeft aan- en afgevoerd en de hoeveelheid 

dierlijke meststoffen in tonnen en in kg fosfaat en 
stikstof die bij de overdracht van een opslag 
overgedragen of overgenomen wordt. 

nVWA 

 Koppel Informatiesysteem Pluimvee: Een 
sluitende identificatie en registratie maakt dat: de 
VWA de herkomst van de dieren kan checken bij 

export of bij slacht; aangifteplichtige dierziekten snel 
en gemakkelijk zijn te traceren; dieren die gegeten 
hebben van verontreinigd voer snel en gemakkelijk 
zijn te traceren. Bij pluimvee, zoals kippen en 
kalkoenen, wordt niet op individueel niveau, maar op 
koppelniveau geregistreerd. Een koppel is een groep 
dieren die samen in één eenheid gehuisvest zijn. 

Relevant 
DG Agro 
IG nVWA 
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organisatie-

onderdeel EL&I 

Topsector(en) Agri&food 

Omschrijving 

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. 

Belanghebbenden 

en baten 

Consumenten: Bewustwording van de veestapel. Het kunnen 
kiezen van producten niet enkel op basis van prijs, maar ook op 
basis van achtergrondinformatie, zoals land van herkomst. 

Legitimatie keurmerken vlees 
Producenten/boeren: optimaliseren van bedrijfsprocessen op 
basis van kennis van collega’s of juist differentiëren op basis van 
inzichten regionale patronen. 

Dierenartsen: kiezen juist vestigingslocatie. 
Transportbedrijven: het optimaliseren van veetransport. 
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Groene kaart 

 

Organisaties en hun 

data 

DLG 
 Nationale parken: Locatie nationale 

parken 

DR 
 Basisregistratie percelen gewas: 

locatie landbouwpercelen incl. geteelde 

gewas. 

EL&I 

 Satellietbeelden in kleur: 'Ruwe 
satellietfoto's met een resolutie van 8 
meter, 4 spectrale banden en een 
opnamefrequentie van 10 dagen, 
dekking heel Nederland. 

 Staatsbosbeheer 
 Registratie terreinen en doelen: 

Locatie, gebruik. 

Relevant organisatie-

onderdeel EL&I 
DG Natuur en Regio 

Topsector(en) Alle topsectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

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? 

Belanghebbenden en 

baten 

Natuurliefhebbers, dienstverleners, wetenschappers:  
(i) Verhogen informatieniveau van reeds openbare data, ‘data 

broker model’ (=kostenbesparing); 
(ii) Versnellen en verbeteren informatieverspreiding in de 

keten. (=betalende klanten). 
(iii) Verkopen van meer actuele en dynamische fietskaarten, 

bijvoorbeeld routes op basis van het seizoenen. Bijv. wat 
zijn qua natuur de mooiste routes op dit moment. 
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Alarmsysteem voor voedsel en landbouw  

 

Organisaties en 

hun data 

Consumentenautoriteit 

 Overzicht besluiten: Op de website zijn 
de volgende stukken te downloaden: 

Toezeggingen, Sanctiebesluiten, Besluiten 
op bezwaar, WOB-verzoeken, 
Beroepszaken, Hoger beroepszaken, 
Verzoekschriftprocedures en 
Organisatorische besluiten. 

nVWA 

 Waarschuwingen Food: Als een 
product, levensmiddel of diervoeder 

risico’s met zich brengt die de veiligheid 
en gezondheid van de consument of 

dieren in gevaar brengen, dan heeft een 
bedrijf een meldingsplicht. Met een goed 
systeem voor traceerbaarheid moet een 
bedrijf deze producten snel en nauwkeurig 
uit de handel kunnen nemen (recall). 

 Meldingen gedaan door bedrijven: 

Dierziekten/dierenleed, crisis dierziekten, 
plantenziekten, spuitschade bij bijen, 
onveilige consumenten producten, 
onveilige levensmiddelen, onveilige 
diervoeders, wetsovertredingen bij mest, 
natuur en visserij en toezichtslasten. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Agro 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Topsector(en) 
Agri&food 

Tuinbouw en uitgangsmaterialen 

Omschrijving 

Deze publieke dienst verzamelt en ontsluit informatie over risico’s 
voor mens en dier. De ontsluiting kan verschillende manieren 
worden vormgegeven (landelijk, sectoraal/regionaal, product, dier, 
etc.) en ook op verschillende snelheden: real-time voor acute crises 
(bijvoorbeeld een product dat onmiddellijk uit de schappen moet, 

zoals onveilige Chinese kerstverlichting of met salmonella besmette 
zalm), langzamer voor rapportages over incidenten.  
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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.  
Actief alarmeren van consumenten kan via bijvoorbeeld AH 

Bonuskaart (telefoon nummers).  
Andere mogelijkheden: kwaliteit: monitoren hoeveel % 
teruggebracht wordt; Keten informeren: restaurants, supermarkten; 

Belanghebbenden 

en baten 

Consumenten: Beter geïnformeerd over risico’s in voedsel, 
landbouw en natuur, betere voedselveiligheid 
Bedrijven: (beter) imago opbouwen, inspelen op 
consumentengedrag, MVO 

Toeristische sector: voorlichting (waar wel/niet recreëren, welke 
risico’s)  
Te realiseren via een abonnementservice (twitter, e-mail, et cetera) 
of een crisis app. 
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SubsiWie? SubsiDie! 

 

Organisaties en 

hun data 
AgentschapNL 

 Stimulering Duurzame Energieproductie 
(SDE): De SDE stimuleert de productie van 
duurzame energie en richt zich op bedrijven en 
(non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt 
opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en 
heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. 

 Eco-Innovation: De belangrijkste doelstelling van 
het Eco-innovation programma is het ondersteunen 

van projecten die gericht zijn op de toepassing en 
marktverbreding van nieuwe en innovatieve 
technieken, producten, diensten of ontwikkelingen 

op het gebied van eco-innovatie, die reeds 
succesvol technisch gedemonstreerd zijn.  

 Private Sector Investeringsprogramma (PSI): 
Het PSI programma (bestaande uit PSI regulier en 
PSI Plus) is een subsidieprogramma van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking dat innovatieve 
investeringsprojecten in opkomende markten 
ondersteunt. 

 Innovatiekrediet: Het Innovatiekrediet is een 
regeling van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie die wordt 
uitgevoerd door NL Innovatie. Het krediet is 
bestemd voor de financiering van veelbelovende 

innovatieve projecten die binnen enkele jaren 
leiden tot nieuwe producten. Daarbij kan het gaan 
om de technische ontwikkeling van een nieuw 

product of de ontwikkeling van een medicijn 
waarbij nog een klinische studie is vereist. 

 Borgstelling MKB-Kredieten: Bij de BMKB staat 
de overheid borg tot 1 miljoen euro voor 
bedrijfsfinanciering (voorheen BBMKB). MKB’ers 

kunnen van de borgstellingskrediet (BMKB) gebruik 
maken bij het afsluiten van een lening, maar 
wanneer MKB’ers de bank te weinig zekerheid 
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kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of 

machines). 
Doordat de overheid garant staat voor een deel van 

de lening, is de bank eerder bereid een lening te 
verstrekken. Startende en innoverende bedrijven 
kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. 
De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor 
ondernemingen met maximaal 250 werknemers  
(FTE) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een 

balanstotaal tot 43 miljoen euro. Verreweg de 
meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, 
waaronder ook veel vrije beroepers. 

 Ontwikkelingsrelevante 
Infrastructuurontwikkeling (ORIO): Deze 
regeling subsidieert investeringen in de publieke 
infrastructuur in ontwikkelingslanden. 

 Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk (WBSO): Met de WBSO (Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunnen 
bedrijven  loonkosten voor speur- en 

ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) 
verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere 
ondernemer in Nederland die R&D verricht. 

Deze casus heeft in principe betrekking op alle 
subsidies en regelingen. 

CPB 

 Diverse (M)KBA’s: Met kosten-batenanalyses 
kijkt het CPB of grote investeringen, een snelweg 
of een bedrijventerrein bijvoorbeeld, de 
maatschappelijke welvaart verhogen. De 
individuele onderzoeken zijn als rapportage (pdf) 
beschikbaar. 

 DLG 

 Aanvragen en verleningen POP 
(Plattelandontwikkelingsprogramma) 
subsidies: DLG wijst subsidies toe in het kader 
van het Plattelandsontwikkelprogramma. Op een 
kaart is aangegeven waar men aan 
plattelandsontwikkeling doet, onderverdeeld naar 
diverse thema's: Landbouwstructuur, Verbreding. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Uitvoering 
DG Bedrijfsleven en Innovatie 
DG Agro 

Topsector(en) Alle topsectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Alle subsidieverstrekkingen, kredietverleningen (lees 
gemeenschapsgeld) aan bedrijven volledig openbaar. 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. 

Belanghebbenden 

en baten 

Overheid: Publieke resultatenverantwoording m.b.t. de besteding 

van gemeenschapsgeld; beter gebruik van subsidies en regelingen; 

tegengaan van niet-gebruik; minder administratieve lasten door 
kwalitatief betere aanvragen (bedrijfsleven heeft nu referenties); 
meer innovatiekracht BV Nederland door inzicht in projecten en 
effecten; subsidies worden toegankelijker gemaakt; tegengaan van 
misbruik van subsidies. 
Bedrijfsleven: Subsidie-aanvragers kunnen andere aanvragen 
gebruiken als referentie; kwalitatief betere subsidieaanvragen; 
daardoor verhoogde kans om een subsidie te verkrijgen; meer 
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samenwerking tussen gesubsidieerde partijen, projecten en 
activiteiten; innovatiebooster. 
Maatschappij: Inzicht in wat en wie er wordt gefinancierd met 

gemeenschapsgeld; bijdrage aan de democratie; verantwoording van 
de overheid over de besteding van publieke middelen; Hoe, waar en 
onder wie worden de subsidiegelden verdeeld? 
Data-analisten en –journalisten: Kunnen makkelijker misbruik 

aan het licht brengen; effectmeting; subsidiestroomanalyse. 
Subsidie-adviseurs: Door referentiemateriaal hoger % toegekende 
subsidies en daardoor meer omzet (more cure, more pay). 
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Beter bedrijfsbeeld, profilering 

 

Organisaties en 

hun data 

AgentschapNL 

 Private Sector Investment Programme (PSI): 
Het PSI programma (bestaande uit PSI regulier en 

PSI Plus) is een subsidieprogramma van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking dat innovatieve 
investeringsprojecten in opkomende markten 
ondersteunt. 

 Stimulering Duurzame Energieproductie 
(SDE): De SDE stimuleert de productie van 
duurzame energie en richt zich op bedrijven en 

(non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt 
opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en 

heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. 
 Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur-

ontwikkeling (ORIO): Deze regeling subsidieert 
investeringen in de publieke infrastructuur in 
ontwikkelingslanden. 

 WBSO-aanvragen: Met de WBSO (Wet 

Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunnen 
bedrijven loonkosten voor speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) 
verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere 
ondernemer in Nederland die R&D verricht. 

 Innovatiekrediet aanvragen: Het 
Innovatiekrediet is een regeling van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

die wordt uitgevoerd door NL Innovatie. Het 
krediet is bestemd voor de financiering van 
veelbelovende innovatieve projecten die binnen 

enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Daarbij 
kan het gaan om de technische ontwikkeling van 
een nieuw product of de ontwikkeling van een 
medicijn waarbij nog een klinische studie is 
vereist. 

Vele datasets van toepassing. Bovenstaande betreft 

een selectie. 

NMA  Overzicht boetes n.a.v. kartels: Als NMA meent 
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dat er sprake is van een kartel, onderneemt zij 

verdere actie. De directie Mededinging maakt dan 
een rapport op. Het rapport en het dossier worden 

overgedragen aan de Juridische Dienst van de 
NMa. De bedrijven die bij de overtreding 
betrokken zijn, krijgen het onderzoeksrapport. 
Daarop kunnen zij schriftelijk en/of mondeling, 
tijdens een hoorzitting, reageren.  
 

Blijven de bewijzen overeind, dan kan de NMa een 
sanctie opleggen: een boete, een last onder 
dwangsom of een bindende aanwijzing, of een 
combinatie hiervan. Het besluit waarin een sanctie 

wordt opgelegd, maakt NMA openbaar. 

 nVWA 

 Inspectieresultaten: Overzicht 
van inspectieresultaten en oordelen zonder 
bedrijfsnamen. In een beperkt aantal gevallen is 

het voor de VWA mogelijk inspectieresultaten met 
bedrijfsnamen te presenteren (zie ook de casus 
Inspectie) 

 Pianoo 

 TenderNet: Tendernet helpt aanbestedende 
diensten én ondernemingen bij de uitvoering van 
aanbestedingsprocedures voor diensten, 
leveringen en werken door deze te stroomlijnen en 

te automatiseren. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Bedrijfsleven en Innovatie 
DG Uitvoering 
IG Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Topsector(en) Alle topsectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Bedrijven en particulieren kunnen via KvK informatie vergaren over 
(financiële) betrouwbaarheid van bedrijven waar zij zaken mee doen. 

Deze dienst gaat een stap verder. Het ondersteunt het opstellen van 
een publiek profiel van een bedrijf of sector. Dit gebeurt door – voor 
zover mogelijk – 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). Koppelen aan unieke ID nummers. Uitbreiden met 

Arbeidsinspectie, etc. Op deze wijze kan een profiel worden gemaakt 
over duurzaamheid, innovatie, etc. (een profiel kan dus ook een 
positief beeld opleveren). Op termijn kan het profiel verder 
uitgebouwd worden. 

Belanghebbenden 

en baten 

Bedrijven: Risico op imagoschade verminderd door beter beeld van 
met wie je als bedrijf zaken doet. Advertising, data profiling; 
Overheid - Minder ‘dubbele’ subsidies aan hetzelfde bedrijf door 

verschillende overheden. Koppeling van deze informatie aan een 
interne bedrijvendossier bij de overheid (zoals 
verzekeringsmaatschappijen werken). Overheidsmedewerkers hebben 
beter beeld van het bedrijf dat een aanvraag voor een subsidie of 
vergunning doet (=efficiënter / effectiever werken).  
Milieu-organisaties (en andere belangenorganisatie): Openbaar 

maken van bedrijven of sectoren die onvoldoende hun 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen 

Inspecties: Inspecties weten beter van elkaar welke inspecties, 
waarschuwingen en boetes zijn gedaan. 

 

http://www.nma.nl/documenten_en_publicaties/archiefpagina_documenten_en_publicaties/protocollen/werkwijze_voorlichting_nma.aspx
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Open species 

 

Organisaties en 

hun data 

EL&I 
 Nederlandse soorten: 

www.nederlandsesoorten.nl. 

Staatsbosbeheer 

 Publiekdata: Informatie recreatieve 
voorzieningen. 

 Registratie terreinen en doelen: Geeft per 
door Staatsbosbeheer beheerd terrein aan hoe 
Staatsbosbeheer het betreffende terrein wil 
gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een typologie van 46 mogelijke 

‘beheerstypen’ die elk weer kunnen worden 
gekoppeld aan beheersmaatregelen. De 
typologie is landelijk vastgesteld in de ‘Index 
natuur & landschap’. De provincies (verenigd in 
het IPO) zijn bronhouder van deze gegevens. 
Staatsbosbeheer adviseert het IPO over de 
inrichting van de database. Op dit moment 

heeft iedere provincie nog zijn eigen database, 
maar op termijn zal dit worden samengevoegd 
in één systeem, het DKN (Digitale Keten 
Natuur). 

 DLG  Nationale parken: Locatie nationale parken 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Natuur en Regio 

Topsector(en) Alle topsectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Het koppelen van 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 
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(welke planten en dieren zijn in dit bos te vinden), tot specifiek 
(welke eetbaar planten zijn hier te vinden). Educatieve doeleinden. 
Dit kan men bijvoorbeeld doen door op locatie op te vragen welke 

soorten men kan tegenkomen. 

Belanghebbenden 

en baten 

Datahouders: middels crowdsourcing kan geld bespaard worden 
door feedback en aanvullingen te verzamelen. Daarnaast zorgt het 

voor exposure, hergebruik en bestaansrecht. 
Scholen: zorgt voor educatie 
Actiegroepen: gebruik maken van data voor opstellen actieplannen. 
Bijv. met welke soorten gaat het slecht en moeten beschermd 
worden? 
Aannemers: informatievoorziening (kostenbesparing) voor 
ruimtelijke ordening. Men kan beter voorspellen of er issues zullen 
ontstaan mbt beschermde soorten. 

Overheid en samenleving: beter zicht op effect van aanleg 
ecologische hoofdstructuur. 
Recreanten: informatievoorziening tijdens bijv. boswandeling. 
Aantrekkelijk maken natuurgebieden. 
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Loud and Clear – (signaalsterkte mobiele providers) 

 

Organisaties en hun 

data 

Agentschap 

Telecom 

 Veldsterkte etherfrequenties: 

activiteit, locatie, tijd, plaats. 
 Antenneregister: 

www.antenneregister.nl 
 Database Vergunningaanvragen 

voor de ether: Iedereen die buiten 
de vergunningsvrije frequenties, de 
ether wil gebruiken moet een 
vergunning aanvragen. Denk aan 
radio- en televisieomroepen, mobiele 
netwerkproviders (GSM), luchtvaart, 

scheepvaart (marifoonverkeer), 
taxicentrales, hulpdiensten 
kerktelefonie, evenementen 
(portofoons), sommige 
plaatsbepalings- en 
navigatiesystemen, et cetera. 
Daardoor is zichtbaar wie welke 
frequentie waarvoor gebruikt. 

Bijgaande link bijvoorbeeld geeft het 
overzicht van omroepvergunningen. 

 Nationaal frequentieregister: 
Indeling van het frequentiespectrum 
volgens het Nationaal Frequentie Plan 
(NFP). Daarnaast kunt u vinden welke 
apparatuureisen (ook wel radio-
interfaces) van toepassing zijn in de 

betreffende frequentiebanden. 

Relevant organisatie-

onderdeel EL&I 
DG Energie, Telecom en Mededinging 

Topsector(en) High Tech 

Omschrijving 
Loud and Clear geeft op iedere willekeurige locatie de 
veldsterkte van mobiele providers door.  
Opmerking: onderzocht moet worden in hoeverre de data 

http://www.antenneregister.nl/
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van Agentschap Telecom deze informatie en in welke mate 
van betrouwbaarheid kan leveren. Mogelijk kan gezocht en 
gecombineerd worden met alternatieve methodes van 

dataverzameling. Bijvoorbeeld door middel van 
crowdsourcing van meetdata van veldsterkte met behulp van 
mobiele telefoons. 

Belanghebbenden en 

baten 

Mobiele telefoongebruikers: Kunnen op hun 
voorkeurslocatie(s) zien welke provider het beste signaal 
afgeeft en dit laten meewegen in de providerkeuze. 
Service providers: krijgen benchmarkinformatie over hun 
dekking. 
Overheid: landelijke dekking meer gewaarborgd (klant is 
betere change agent dan de overheid). Daarnaast kunnen 
alternatieve meetmethoden die niet door de overheid worden 

uitgevoerd mogelijk overheidswerkzaamheden vervangen en 
besparingen opleveren. 
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De Visserskom 

Organisaties en 

hun data 
EL&I 

 Registratie vissersvaartuigen: Verplichte 

registratie van vissersvaartuigen die in gebruik 
zijn voor beroepsmatige visserij. 

 Visrechten: Publieke en private visrechten. 
Waarop mag  door wie, waar, waarmee, 
wanneer, hoelang en hoeveel worden gevist. 

 Visserijquota en contingenten: Visserijquota 
en quotumbenutting op landelijk niveau en per 
te definiëren gebied. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Agro 

Topsector(en) Agri&food 

Omschrijving 

Door het openstellen van deze datasets krijgen burgers (in hun rol 
als consument of anderszins) meer inzage in de Nederlandse visserij. 
In welke gebieden wordt het meest gevist, waar op wordt gevist, 
door wie en is deze visvangst rechtmatig. Heel concreet kunnen dit 

‘hittekaartjes’ zijn zoals er nu ook bestaan van bijvoorbeeld 
milieuvervuiling, verkeersstromen, investeringen of criminaliteit. Ook 
kunnen ‘kleinere’ diensten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld via een 
‘app’ of sms een registratienummer van een visboot invoeren en dan 
informatie ontvangen over type schip, herkomst, prijs of 
geschiedenis (dat gebeurt nu gedeeltelijk ook op basis van 
kentekens van auto’s of adressen van te koop staande woningen). 

Belanghebbenden 

en baten 

Visserij: Deze vorm van transparantie kan bijdragen aan een (nog) 
betere imago van deze sector. 
Bedrijfsleven: Realiseren van nieuwe diensten op basis van de 
openbaar gemaakte gegevens. 
Consumenten: Betere informatie over herkomst van (Nederlandse) 

vissen, nieuwe diensten 
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Roepie Roepie (ATIS Checker)* 

Organisaties en 

hun data 
Agentschap 
Telecom:  

 Maritieme roepletters: radioroepnamen van 

schepen, registraties van gemeld 
frequentiegebruik. De database bevat 
roepletters, scheepsnamen, scheepssoorten, 
MMSI, ENI en IMO nummers. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Energie, Telecom en Mededinging 

Topsector(en) Logistiek 

Omschrijving 

Radioroepnamen worden in een digitale ATIS code (geluid) omgezet. 
ATIS is een systeem voor automatische identificatie van 
radiozenders op schepen (Europese kust- en binnenvaart). De code 

wordt bij het begin en tijdens het gebruik van de marifoon 
automatisch uitgezonden ter identificatie van een schip. Er is een 
actieve handel in marifoons. Als een marifoon verandert van 
eigenaar en/of schip moet een nieuwe ATIS code worden toegekend. 
En de oude moet worden gedecodeerd. Dit laatste gebeurt niet altijd 

waardoor in dat geval de marifoon twee identiteiten uitzendt. Voor 
de veiligheid op het water, de hulpdiensten en de brug- en 
sluiswachters is dat een ongewenste situatie. Met de ATIS Checker 
kun je als registratiehouder via een smartphone het ATIS signaal 
detecteren en door een koppeling met de AT database zien hoe en 
hoe vaak het schip geregistreerd is. Door slimme koppelingen met 
andere databases zoals het scheepsregister van het kadaster kan via 
het ATIS signaal nog veel meer informatie over het betreffende 

vaartuig verkregen worden. 

Belanghebbenden 

en baten 

De geregistreerde frequentiegebruikers (> 61.000): Kunnen 
makkelijker zelf ter plekke checken of hun registratie klopt dan wel 
of marifoon gedecodeerd is. 

Brug- of sluiswachters, havenmeesters en beheerders van 
jachtwerven. Makelaars/handelaren in schepen: Hebben snel 
de juiste informatie over een schip. 

De handel in/van radioapparatuur waarvoor een ATIS-code is 
vereist: Besparen tijd door snelle check. 
Spotters van de maritieme frequentiebanden – Krijgen meer en 
makkelijker informatie over schepen. 
Toezichthouders in het maritieme werkveld waaronder ook de 
KLPD: Hebben hun eigen middelen, maar kunnen toch voordeel 
hebben van de handzame ATIS Checker. 
Hulpdiensten: De veiligheid op het water wordt bevorderd doordat 

het Kustwachtcentrum en KLPD bij reddingsoperaties niet 
geconfronteerd worden met tegenstrijdige gegevens. 
Overheid: Het is een preventief is middel om naleving te 
stimuleren. Eenduidige informatie over een schip. Minder dubbele 
registraties, dus een meer betrouwbare database. 

* met dank aan Ton de Ridder, Agentschap Telecom 
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Verkeers- en vervoersvoorspeller 

Organisaties en 

hun data 
CBS 

 Verkeer en vervoer: De verkeer- en 

vervoersstatistieken van het CBS beschrijven de 
vervoermiddelen, de infrastructuur, het gebruik 
van de infrastructuur, het vervoer van goederen 
en personen, de vervoerders en andere 
aanverwante onderwerpen.   

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

Natuur en regio 

Topsector(en) Logistiek 

Omschrijving 

Deze dienst helpt bij het voorspellen van verkeer- en 
vervoerbewegingen in Nederland. Net zoals het weer voorspeld 

wordt, kan ook een voorspelling worden gedaan van verwachte 
drukte op snelwegen (cf. de zwarte zaterdagen in Frankrijk), maar 
ook op lokaal niveau: hoe druk is de straat waar ik wil gaan wonen? 
Wat is de gemiddelde reistijd van mijn woon- naar werkadres? (te 
koppelen aan Funda)   

Belanghebbenden 

en baten 

De geregistreerde frequentiegebruikers (> 61.000): Kunnen 
makkelijker zelf ter plekke checken of hun registratie klopt dan wel 
of marifoon gedecodeerd is. 
Transportsector: Beter inzicht in verkeer- en vervoerknelpunten, 
betere planningen 
Openbaar vervoer: Inzicht in reizigersgedrag, afstemmen van 

aanbod op vraag 
Forenzen: Inzicht in (gemiddelde) reistijden 
Huizenkopers/makelaars: Inzicht in verkeersdrukte in wijken / 
buurten / straten 
Overheid: Input voor  verkeer- vervoersbeleid 
Bedrijfsleven: Koppeling aan navigatiesystemen 
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Checklist aanbesteding 

Organisaties en 

hun data 
Pianoo 

 Handreikingen en voorbeelddocumenten: 

Overzicht van diverse handreikingen, leidraden, 
tips, voorbeelddocumenten en modellen worden 
continu verzameld. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

Bedrijfsleven en Innovatie 

Topsector(en) Alle sectoren zijn van toepassing 

Omschrijving 

Deze dienst ondersteunt bedrijven die een Europese aanbesteding 

(of andere aanbesteding) doen bij de overheid. Hiervoor moeten 
bedrijven vaak talloze documenten verzamelen bij verschillende 
instanties (Belastingdienst, SVB, KvK, etc.). De dienst zorgt dat 

bedrijven (achter een beveiligde portaal) toegang hebben tot deze 
documenten die overheden onderling delen / ter beschikking stellen 
(en op verzoek geactualiseerd kunnen worden).  Later zouden ook 
andere instellingen kunnen aansluiten (waar ook documenten 
moeten worden opgevraagd), bijvoorbeeld accountants en banken. 

Belanghebbenden 

en baten 

Aanbestedende overheden: Gebruikersgemak realiseren voor 
aanbiedende bedrijven 
Bedrijven: Minder kosten voor aanbestedingen doordat veel 
documenten online beschikbaar/geactualiseerd kunnen worden 
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Nummerregister 

Organisaties en 

hun data 
Opta 

 Nummerregister: OPTA houdt precies bij wie 

de houder is van welk nummer. Het register is 
openbaar. De bezoeker van dit register kan zelf 
zoeken of een bepaald nummer beschikbaar is; 
aan wie het nummer door OPTA is toegewezen; 
welke nummers beschikbaar zijn om aan te 
vragen. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Energie, Telecom en Mededinging 
DG Uitvoering 

Topsector(en) Alle sectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

In het nummerregister staan geen toewijzingen van 

telefoonnummers aan eindgebruikers, maar wel de toewijzingen aan 
operators. Uitzondering hierop zijn de 090x-, 080x- en 088-
nummers. Van deze nummers een bezoeker van het register in 
sommige gevallen achterhalen aan welke eindgebruiker een 
telefoonnummer is toegewezen. Gebruik biedt bijvoorbeeld 

meerwaarde voor bijvoorbeeld een bel-me-niet regime of het 
achterhalen van spammers. 

Belanghebbenden 

en baten 
Consumenten: achterhalen van spammers 
Telefoonaanbieders: meer klantvriendelijkheid 
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Veilige recreatieve voorzieningen en activiteiten 

Organisaties en 

hun data 

DLG:  

 Multi diercrisis viewer: Kaart waarop 

dierziekten in Nederland zijn getekend. De 
volgende informatie is per dierziekte 
beschikbaar: locaties, periode dat de ziekte 
aanwezig was, de regeling die getroffen is en 
het type gebied. 

 Nationale parken: Dit bestand geeft de 
grenzen van de Nationale Parken weer, zoals 
die door de Secretarissen van de Parken zijn 

aangegeven in de periode augustus 2005 - 
november 2005, met een update in januari 
2007 en in augustus 2007. 

Staatsbosbeheer: 

 Registratie terreinen en doelen: Geeft per 
door Staatsbosbeheer beheerd terrein aan hoe 

Staatsbosbeheer het betreffende terrein wil 
gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een typologie van 46 mogelijke 
‘beheerstypen’ die elk weer kunnen worden 
gekoppeld aan beheersmaatregelen. De 
typologie is landelijk vastgesteld in de ‘Index 
natuur & landschap’. De provincies (verenigd in 
het IPO) zijn bronhouder van deze gegevens. 
Staatsbosbeheer adviseert het IPO over de 
inrichting van de database. Op dit moment 

heeft iedere provincie nog zijn eigen database, 
maar op termijn zal dit worden samengevoegd 
in één systeem, het DKN (Digitale Keten 
Natuur). 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Agro 
DG Natuur en Regio 

Topsector(en) Alle sectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Bij het uitbreken van dierziektes kan het voor recreanten onduidelijk 
zijn welke gebieden wel en niet vrij toegankelijk zijn. Door het 
koppelen van databestanden omtrent natuurgebieden en gegevens 
zoals dierziektes kan er duidelijke informatie verstrekt worden. 

Belanghebbenden 

en baten 

Recreanten: 
- Goedkope informatievoorziening vanuit de overheid; 

- Aantrekkelijk houden van natuurgebieden bij uitbreken van 
dierenziektes. 
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Afvalcijfers per wijk 

Organisaties en 

hun data 

AgentschapNL 

 Afvalcijfers: Op landelijk en op gemeentelijk 

niveau wordt veel informatie over afval 
verzameld. Hoeveel afval wordt er 
aangeboden, waar bestaat het afval uit, hoe 
wordt het verwerkt, wat zijn de kosten voor de 
burger? Al deze informatie kunt u inzien in 
onze afvaldatabase. 

CBS 

 Bevolking: Cijfers over o.a. 

migratie/verhuizingen, geboorte/sterfte, 
prognose, huwen/scheiden, 
herkomst/nationaliteit en regionaal. 

 Onderwijs: Cijfers over o.a. voortijdig 
schoolverlaters, primair onderwijs, hoger 
onderwijs, voortgezet onderwijs, uitgaven voor 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, 
financiële gegevens onderwijsinstellingen, 

levenlang leren en volwasseneneducatie. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Energie 

DG Natuur en regio 

Topsector(en) Alle sectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Een gemiddeld gezin gooit per jaar circa 500 kg aan afval weg. Er is 
veel informatie beschikbaar over afval. Door deze informatie op 

wijkniveau te presenteren en te koppelen aan (bijvoorbeeld) 
bevolkingsgegevens (leeftijd, opleidingsniveau, et cetera), kunnen 
interessante patronen geïdentificeerd worden. 

Belanghebbenden 

en baten 

Overheid, natuurorganisaties & milieubewegingen: Het 
gebruiken van de gegevens om (gerichte) informatie te verstrekken 
om de hoeveelheid afval terug te drinken of afvalscheiding te 

promoten. Het verbeteren van duurzaamheid in de wijk. Dit kan 

milieuschade en afvalverwerkingskosten terugdringen. 
Commerciële bedrijven zoals recyclebedrijven: gebruik maken 
van de data om hun verwerkingsgebied te selecteren 
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Grond en onroerend goed te koop 

Organisaties en 

hun data 
DLG 

 Grond te koop: DLG biedt grond te koop aan. 

De gegevens lijken gestructureerd te zijn 
opgeslagen, maar zijn alleen via de site te 
bekijken. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Natuur en regio 

Topsector(en) Alle sectoren zijn van toepassing. 

Omschrijving 

Dienst Landelijk Gebied biedt gronden en gebrouwen te koop aan. 

Deze informatie is nu niet te vinden op de bekende huizensites als 
funda.nl en jaap.nl. Ook voor makelaars is deze informatie nu lastig 
beschikbaar 

Belanghebbenden 

en baten 
Makelaars, huizensites: Snellere verkoop van grond en onroerend 
goed. 
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Laagfrequent geluid 

Organisaties en 

hun data 
SodM 

 Laagfrequentiemetingen: SodM deelt 

gegevens met AT over laagfrequent geluid. Dit 
betreft een onderzoek naar ‘bromgeluiden’ die 
in een bepaald gebied zijn gehoord en die 
mogelijk worden veroorzaakt door 
grondverschuivingen, etc. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Energie, Telecom en Mededinging 

Topsector(en) Life sciences & health 

Omschrijving 

Het laagst hoorbare geluid voor mensen wordt laagfrequent geluid 
genoemd. Maar niet alle mensen nemen dit geluid waar en zelfs kan 

het geluid niet gehoord worden maar gevoeld. Er zijn diverse 
aanwijzingen dat blootstelling aan laagfrequent geluid stressklachten 
en slaapstoornissen kan veroorzaken. Voor mensen die gevoelig zijn 
voor laagfrequent geluid is het handig inzicht te krijgen waar dit 
geluid zich (regelmatig) voordoet. 

Belanghebbenden 

en baten 
Mensen die hinder ondervinden van laagfrequent geluid: 
Terugdringen van medische klachten 
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Hout van Holland! 

Organisaties en 

hun data 
Staatsbosbeheer 

 Herplantingsdata houtproductie: Wanneer 

Staatsbosbeheer FSC-hout produceert, dient 
het (als gevolg van de Boswet) aan te geven 
waar elders nieuwe bomen worden aangeplant 
om voor de kap te compenseren (gegevens 
over welke bomen kúnnen worden gekapt staat 
in de doelendatabase onder beheertype ‘mag 
worden gekapt’). Deze dataset bevat de 
koppeling tussen gekapt hout en hiervoor 

gedane herplantingen. 

 Andere datasets zoals de Topgrafische kaart Nederland. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Natuur en regio 

Topsector(en) Tuinbouw- en uitgangsmaterialen 

Omschrijving 

Staatsbosbeheer houdt precies bij welk FSC-hout het van plan is te 
kappen en aan te planten en waar deze zich bevinden. Met Hout van 
Holland wordt deze informatie exploiteerbaar. Burgers kunnen zich 
inschrijven voor bomen die bij hen in de buurt gekapt gaan worden 

en tevens kunnen ze te planten bomen adopteren. 

Belanghebbenden 

en baten 

Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer hoeft (gedeeltelijk) niet via 
opkopers te werken en kan daardoor efficiënter kappen en 
uitleveren. Door uitsluiting van een link in de waardeketen wordt de 
efficiencywinst verdeeld over Staatsbosbeheer en de afnemer. 
Tevens worden verstrekkingskosten lager, doordat op vervoers- en 
opslagkosten kan worden bespaard. Daarnaast kan Staatsbosbeheer 

van deze uitleverdagen ‘events’ maken waarmee ze aandacht (en 
sponsoring) kan vragen voor het goede werk dat zij doet. Tevens 

kan onderwijs gegeven worden over bomen en over houtbewerking.   
Burgers: Zij kunnen goedkoper inkopen, waardoor hun 
economische welvaart toeneemt. Door het adopteren van een te 
planten boom ontstaat een sterkere band met de (lokale) natuur, dat 
weer andere welzijneffecten teweeg brengt. 
Meubelmakers: Zij kunnen een extra dimensie aan hun product 

toevoegen door te stellen dat ze duurzaam hout uit de buurt 
verwerken. Sterker nog: ze kunnen een kaartje aanleveren waar de 
stoel of de tafel gegroeid is. 
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Open for Change* 

Open for Change is een bestaand netwerk van organisaties die werken aan transparantie 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

Organisaties en 

hun data 
Agentschap NL 

 Subsidieverstrekking 
Ontwikkelingsrelevante 
Infrastructuurontwikkeling (ORIO) 

 Subsidieverstrekking Private Sector 
Investment Programme (PSI) 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Uitvoering 
DG Internationale Betrekkingen 

Topsector(en) 

PSI kan afhankelijk van de aard van een project betrekking hebben 

op alle topsectoren. ORIO heeft raakvlakken met de topsectoren 

logistiek en water. 

Omschrijving 

Open for Change (http://www.openforchange.info) is een bestaand 

netwerk van organisaties die werken aan transparantie op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. Open data is hierin een 
speerpunt. Open for Change wil alle hulp, ondersteuning, projecten 
die bijdragen aan de ontwikkeling en groei van landen, regio’s, 
buurten, markten, et cetera in samenhang en eenduidig zichtbaar 
maken. Een van de instrumenten die dit doel dient, is de IATI 
standaard (http://iatistandard.org/). Er is commitment om op korte 
termijn 75% van de ‘Official Development Assistance’ (ODA) 

bestedingen via IATI beschikbaar te maken.  
Voor Open for Change is het zeer wenselijk dat ook investeringen en 
ontwikkelingsprojecten van bedrijven opgenomen worden. Zodat een 
completer beeld ontstaat van de hulp die geboden wordt in 
ontwikkelingslanden en opkomende markten.  
Het Private Secor Investment Programm (PSI) is gericht op de 
ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in 

opkomende markten. Ontwikkelingsrelevante 

Infrastructuurontwikkeling (ORIO) is een schenkingsfaciliteit van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken om publieke 
infrastructuurontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden. 
Deze twee regelingen kunnen het pallet van Open for Change 
verrijken. En waarschijnlijk zijn er binnen Agentschap NL nog meer 
regelingen relevant. 
Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (DFID) verplicht 
inmiddels ontvangers van DFID subsidies, de IATI standaard te 

gebruiken en projectresultaten in een open licentie te publiceren. 
Daarnaast zijn er in de UK gesprekken om dit ook te laten gelden 
voor private sector ontwikkelingsprogramma’s. In Nederland werkt 
Partos (http://www.partos.nl) samen met Buitenlandse Zaken om 
ook Nederlandse NGO’s aan te zetten tot het publiceren van IATI. 

Belanghebbenden 

en baten 

NL Overheid: Publicatie draagt bij aan de publieke 
resultatenverantwoording m.b.t. de besteding van 

gemeenschapsgeld; Inzicht in de verschillende projecten; Minder 

fraude; 
NL Bedrijfsleven: Subsidie-aanvragers kunnen andere aanvragen 
van anderen gebruiken als referentie; Meer samenwerking tussen 
gesubsidieerde partijen, projecten en activiteiten; Volgen van 
projecten; MVO zichtbaarheid, stimuleert ook weer andere 
bedrijven;   
NL Maatschappij: Inzicht in wat en wie er wordt gefinancierd met 

gemeenschapsgeld; Inzicht in de effecten van 
ontwikkelingsprogramma’s en dat beinvloedt de geldstromen; 
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Ontwikkelingslanden: Inzicht in de hulp, programma’s, projecten 
die hun land en markt vooruit helpen; Meer afstemming; 
Vliegwieleffect; Er blijft minder aan de strijkstok hangen omdat deze 

zichtbaar wordt; 

* met dank aan Rolf Kleef, Open for Change 
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Weg weg? 

Organisaties en 

hun data 

Netherlands 
Space Office 

 Satellietdata: 'Ruwe satellietfoto's met een 

resolutie van 8 meter, 4 spectrale banden en 
een opnamefrequentie van 10 dagen, 
dekking heel Nederland. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van herbruikbare datasets van 
andere departementen en ZBOs, zoals: nationaal wegenbestand, 
de topgrafische kaart en de BAG. 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

Bedrijfsleven en Innovatie 

Topsector(en) 
Logistiek 
High Tech 
Creatieve industrie 

Omschrijving 

Weg weg? dient als hulpmiddel voor service providers van 
navigatiediensten. Informatie over nieuwe dan wel gewijzigde dan 
wel (langdurig) afgesloten wegen bereikt niet altijd (op tijd) 
dergelijke service providers. Niettemin, aan de hand van hun 
eigen data zien ze verschuivingen in het rijgedrag, bijvoorbeeld 
doordat voertuigen (die hun kastjes bevatten) kennelijk door 
weilanden rijden. Met Weg weg? kunnen ze op basis van 

satellietdata snel en bijna real time – gemiddeld wordt iedere 9 
dagen het Nederlandse territoir integraal in kaart gebracht – zien 
wat de oorzaak is van het veranderde rijgedrag en hun diensten 
daarop aanpassen.   

Belanghebbenden 

en baten 

Service providers navigatiediensten: Zij kunnen hun 
infrastructurele informatie updaten, zonder dat ze er zelf langs 
moeten rijden 

Automobilisten: De betrouwbaarheid van hun navigatiediensten 
neemt toe en ze kunnen daadwerkelijk de route volgen die aan 
hun voorkeur beantwoordt (bijvoorbeeld de snelste of de kortste 

route) 
Hulpdiensten: Denkend vanuit hun publieke taak, kunnen ook zij 
gebruik maken van de meest actuele wegeninformatie 
Wegwerkers: Zij krijgen minder te maken met onbegrip 
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Zonnig vooruitzicht (De Panelenteller) 

Organisaties en 

hun data 

Netherlands 
Space Office 

 Satellietdata: 'Ruwe satellietfoto's met een 

resolutie van 8 meter, 4 spectrale banden en 
een opnamefrequentie van 10 dagen, dekking 
heel Nederland. 

AgentschapNL 

 Subsidieverstrekkingen voor 
zonnepanelen (Bijvoorbeeld SDE): De SDE 
stimuleert de productie van duurzame energie 
en richt zich op bedrijven en (non-profit) 

instellingen. Duurzame energie wordt 
opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen 
en heet daarom ook wel 'hernieuwbare 
energie'. 

 Energielabers: Met het energielabel voor 
gebouwen krijgt een gebouweigenaar meer 

inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw 
of woning. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van herbruikbare datasets van 
andere departementen en ZBOs, zoals: de topgrafische kaart, de 
BAG (ook ter zake van de bestemming van het gebouw), 
energielabels database, KNMI dagelijkse weergegevens (waaronder 
zonneschijn en bewolking op bepaalde geolocaties) en CBS 
(bevolkingsgegevens) 

Relevant 

organisatie-

onderdeel EL&I 

DG Bedrijfsleven en Innovatie 
DG Energie, Telecom en Mededinging 
DG Uitvoering 

Topsector(en) Energie 

Omschrijving 

Met de Panelenteller kan men op basis van satellietgegevens precies 
zien op welke gebouwen zonnepanelen zijn geplaatst en de positie 
ten opzichte van de zon. Met behulp van geolocaties en 

bestemmingen kunnen verbanden  gelegd worden tussen wijken en 

dekking (van zonnepanelen), wijken en subsidieaanvragen, 
plaatsingen. Ook kunnen verbanden gelegd worden tussen inkomens 
en dekking. 

Belanghebbenden 

en baten 

Installateurs van zonnepanelen: Die kunnen nagaan op waar 
veel potentie is, aan de hand van demografische en sociale 
statistieken en aan de hand van de satellietdata kan men het 
daadwerkelijk aantal tellen (en de wekelijkse veranderingen). Ook 

kunnen zij deze data crossen met subsidieaanvragen om te zien 
waar onderhoud op termijn nodig zal zijn. 
Burgers: Zij kunnen aan de hand van satellietbeelden zien wie er in 
de buurt reeds panelen hebben en daar advies vragen. 
Gemeentes: Op dit moment kan de gemeente moeilijk meten wat 
energie de opwekking die achter de meter plaatsvindt, is momenteel 
niet zichtbaar, maar is wel nodig om een goede CO2 footprint te 
maken. 

Agentschap NL: Deze kan zien of zonnepanelen waarvoor de 

subsidie is verkregen ook daadwerkelijk geplaatst zijn. Bovendien 
krijgt het, in het kader van de energiemonitoring, meer en actuelere 
informatie 
Energiemaatschappijen: Krijgen beter inzicht in de (potentiële) 
teruglevering en eigen gebruik. Ook kunnen ze eigen marktaandeel 
berekenen. Het stelt ze ook in staat om bepaalde lokale acties in te 
zetten, bijvoorbeeld in samenwerking met gemeentes. 
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Bijlage VII | Geselecteerde datasets incl. juridische toets 

De juridische toets biedt geen 100% garantie. Bij daadwerkelijke uitwerking zal ongetwijfeld een aantal juridische aspecten nader beschouwd moeten 

worden. 
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AT Meetdata frequenties ja nee nee ja 

nee, ervan 

uitgaande dat 

metingen door AT 

worden uitgevoerd ja 

AT Nationaal frequentieregister ja nee nee ja nee  ja 

AT 

Vergunningaanvragen voor het 

gebruik van frequenties in de 

ether ja 

ja, als 

vergunninghouder 

een natuurlijk 

persoon is nee 

ja, gezien aard van 

dataset en 

incidenteel karakter 

van aanwezigheid 

persoonsgegevens nee ja 

AT Antenneregister ja 

nee, ervan 
uitgaande dat 

operators geen 

natuurlijke personen 

zijn nee ja nee ja 

AT Maritieme roepletters ja nee nee ja nee ja 

AgNL 
Private Sector Investment 
programme (PSI)  ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 

personen werkzaam 
bij) aanvragers nee 

ja, gezien aard van 

dataset en 

incidenteel karakter 

van aanwezigheid 
persoonsgegevens nee ja 

AgNL 

Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE) ja 

mogelijk van 
(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers nee 

ja, gezien aard van 
dataset en 

incidenteel karakter 

van aanwezigheid nee ja 
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persoonsgegevens 

AgNL 

Ontwikkelingsrelevante 

Infrastructuurontwikkeling 

(ORIO) ja 

mogelijk van 
(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers nee 

ja, gezien aard van 

dataset en 
incidenteel karakter 

van aanwezigheid 

persoonsgegevens nee ja 

AgNL WBSO aanvragen ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers 

ja, mogelijk 

vertrouwelijke 

bedrijfs- en 

fabricagegegevens  

ja, mits 

persoonsgegevens 

en vertrouwelijke 

gegevens verwijderd 

ja, aanvragen 

kunnen dergelijke 

rechten bevatten 

(met name 

auteursrechten) 

ja, mits 

persoonsgegevens 

verwijderd en 
waarschuwing dat 

op informatie 

intellectuele rechten 

van derden kunnen 

rusten 

AgNL 

Borgstelling MKB Kredieten 

(BMKB)  ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 
personen werkzaam 

bij) aanvragers 

ja, mogelijk 

vertrouwelijke 

bedrijfs- en 

fabricagegegevens, 
samenhangend met 

kredietaanvraag 

ja, mits 

persoonsgegevens 
en vertrouwelijke 

gegevens verwijderd 

ja, aanvragen 

kunnen dergelijke 

rechten bevatten 
(met name 

auteursrechten) 

ja, mits 

vertrouwelijke 

gegevens verwijderd 

en informatie 

waarop mogelijk 

intellectuele rechten 
van derden kunnen 

rusten 

AgNL CIP Eco-innovation aanvragen ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers 

ja, mogelijk 

vertrouwelijke 

bedrijfs- en 

fabricagegegevens, 

samenhangend met 

kredietaanvraag 

ja, mits 

persoonsgegevens 

en vertrouwelijke 

gegevens verwijderd 

ja, aanvragen 

kunnen dergelijke 

rechten bevatten 

(met name 

auteursrechten) 

ja, mits 

persoonsgegevens 

verwijderd en 

waarschuwing dat 

op informatie 

intellectuele rechten 

van derden kunnen 

rusten 
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AgNL Innovatiekrediet aanvragen ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers 

ja, mogelijk 

vertrouwelijke 

bedrijfs- en 

fabricagegegevens, 

samenhangend met 

kredietaanvraag 

ja, mits 

persoonsgegevens 

en vertrouwelijke 

gegevens verwijderd 

ja, aanvragen 

kunnen dergelijke 

rechten bevatten 

(met name 

auteursrechten) 

ja, mits 

persoonsgegevens 

verwijderd en 

waarschuwing dat 

op informatie 

intellectuele rechten 

van derden kunnen 

rusten 

AgNL Afvalcijfers ja 

mogelijk van 

(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) afvalhouders nee ja nee ja 

AgNL Octrooiregister bijzonder regime 

ja, maar moeten 

openbaar zijn 

nee, weliswaar bevat 

het tal van 

technische 

beschrijvingen, maar 
deze zijn openbaar 

voor zover dat 

wettelijk verplicht is ja 

ja, op informatie 

kunnen tal van 

rechten rusten 

wel openbaar, maar 

derden mogen 

informatie waarop 

rechten rusten niet 
hergebruiken zonder 

toestemming 

rechthebbenden 

AgNL EPBD / Energielabel ja nee nee ja nee ja 

CBS Bevolking bijzonder regime  

ja, maar worden 

door CBS verwijderd nee ja nee ja 

CBS Onderwijs bijzonder regime  

ja, maar worden 

door CBS verwijderd nee ja nee ja 

CBS Verkeer en vervoer bijzonder regime  

ja, maar worden 

door CBS verwijderd nee ja nee ja 
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Consumenten

autoriteit Overzicht besluiten ja 

mogelijk van 
(natuurlijke 

personen werkzaam 

bij) aanvragers 

ja, het belang van 

betrokkenen om als 
eerste kennis te 

nemen van besluiten 

(sancties) 

ja, mits 

persoonsgegevens 

verwijderd en 

toetsing op 
genoemde relatieve 

weigeringsgrond 

gedaan nee 

ja, mits 

persoonsgegevens 
en andere niet 

openbare gegevens 

verwijderd 

CPB Diverse (M)KBA's ja nee nee ja 

ja, tenzij 

overgedragen aan 

CPB 

ja, mits rechten 

derden geregeld 

CPB BIMBAM-model ja 

nee, ervan 

uitgaande dat de 

data reeds 

geaggregeerd zijn 
(geen verbindingen 

met personen) nee ja nee ja 

CPB Korte-termijnramingen ja nee nee ja nee ja 

DLG Multi Diercrisis Viewer ja 

nee, ervan 
uitgaande dat de 

geolocaties niet tot 

personen te 

herleiden zijn nee ja nee ja 

DLG Nationale parken ja nee nee ja nee ja 

DLG Overzicht POP-subsidies ja nee nee ja nee ja 

DLG Grond te koop ja nee nee ja 

ja, deze data worden 

door DLG in 

opdracht van andere 

overheden 

verzameld, dus 
strikt genomen is 

toestemming 

daarvan nodig, 

tenzij bij publicatie 

geen voorbehoud is 

gemaakt ja 



61 

 

N
a
a
m

 o
rg

a
n

is
a
ti

e
 

N
a
a
m

 d
a
ta

s
e
t 

W
o

b
-i

n
fo

r
m

a
ti

e
?
 

P
e
r
s
o
o

n
s
g

e
g

e
v
e
n

s
?
 

A
n

d
e
r
e
 

u
it

z
o

n
d

e
r
in

g
s
g

r
o
n

d
e

n
?
 

O
p

e
n

b
a
a
r
?
 

I
n

te
ll
e
c
tu

e
le

 r
e
c
h

te
n

 

d
e
r
d

e
n

?
 

H
e
r
b

r
u

ik
b

a
a
r
?
 

DR Basisregistratie percelen gewas ja nee nee ja 

ja, deze data worden 
door DLG in 

opdracht van andere 

overheden 

verzameld, dus 

strikt genomen is 

toestemming 

daarvan nodig, 

tenzij bij publicatie 

geen voorbehoud is 

gemaakt ja 

DR 
Landbouwtellingen (zgn. 
'Meitelling') ja nee nee ja nee ja 

DR 
Opgestuurde gegevens 
mestregistratie ja nee nee ja nee ja 

DR 

Webservice centrale databank 

dieren ja 

ja, indien houder 

van de dieren een 

natuurlijk persoon is 

wellicht 

vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens of 

het belang van het 

voorkomen van 

onevenredige 

bevoor- of 

benadeling 

betrokkenen 

ja, met 

inachtneming 

beperkingen nee 

ja, voor zover 

openbaar 

DR 

Identificatie en registratie van 

dieren ja 

ja, indien houder 

van de dieren een 

natuurlijk persoon is 

wellicht 

vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens of 
het belang van het 

voorkomen van 

onevenredige 

bevoor- of 

benadeling 

betrokkenen  

ja, met 

inachtneming 

beperkingen nee 

ja, zeer 

waarschijnlijk wel 
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EL&I Voorschrijvingen antibiotica ja 

ja, 
persoonsgegevens 

van houders van 

dieren en 

dierenartsen nee 

ja, voorzover 

persoonsgegevens 

verwijderd nee ja, mits openbaar 

EL&I Nederlandse soorten ja nee nee ja 

is in samenwerking 

met niet overheden 

tot stand gekomen, 

dus controle hierop 

moet wel 

plaatsvinden 

ja, na controle op 

aanwezigheid 

eventuele rechten 

derden 

EL&I Satellietbeelden in kleur ja nee nee ja 

ja, maar afgekocht 

door EL&I voor 

Nederlandse 
gebruikers ja 

EL&I Diergezondheid ja 

mogelijk, indien 

houders van dieren 

natuurlijke personen 

zijn 

ja, mogelijk niet 

openbaar in verband 

met belang van 

inspectie, toezicht 

en controle 

mogelijk (gedeeltes) 

niet nee 

ja, voor zover 

openbaar 

EL&I Registratie vissersvaartuigen 

Ja, maar bijzonder 

regime van 

toepassing uit 

hoofde van de 

Kadasterwet en 

aanverwante 

regelingen 

Ja, natuurlijke 

personen die rechten 

hebben op een schip nee ja 

Ja, het Kadaster 

behoudt rechten 

voor Nee  

EL&I Visrechten Ja  

Waarschijnlijk wel, 

als rechthebbenden 

natuurlijke personen 

zijn  nee 

Ja, met uitzondering 

van 

persoonsgegevens nee 

Ja, mits 

persoonsgegevens 

verwijderd 



63 

 

N
a
a
m

 o
rg

a
n

is
a
ti

e
 

N
a
a
m

 d
a
ta

s
e
t 

W
o

b
-i

n
fo

r
m

a
ti

e
?
 

P
e
r
s
o
o

n
s
g

e
g

e
v
e
n

s
?
 

A
n

d
e
r
e
 

u
it

z
o

n
d

e
r
in

g
s
g

r
o
n

d
e

n
?
 

O
p

e
n

b
a
a
r
?
 

I
n

te
ll
e
c
tu

e
le

 r
e
c
h

te
n

 

d
e
r
d

e
n

?
 

H
e
r
b

r
u

ik
b

a
a
r
?
 

EL&I Visserijquota en contingenten ja nee nee ja nee ja 

NMa Overzicht boetes nav kartels ja 

ja, mogelijk 

werknemers van 

betrokken partijen 

ja, mogelijk 

bedrijfsgegevens die 

vertrouwelijk zijn 

medegedeeld 

ja, met 

inachtneming 
beperkingen (zie ook 

http://zoeken.rechts

praak.nl/detailpage.

aspx?ljn=AY3536) nee 

ja, voor zover 

openbaar 

nVWA Waarschuwingen food ja niet waarschijnlijk nee 

ja, dat is ook 

bedoeling van het 

systeem 

ja, publicaties 

kunnen rechten van 

derden (bijvoorbeeld 

foto's van 

producten) bevatten 

ja, mits attendering 

op mogelijke rechten 

derden 

nVWA 

Koppel Informatiesysteem 

Pluimvee ja 

ja, indien houder 

van de dieren een 

natuurlijk persoon is 

wellicht 

vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens of 
het belang van het 

voorkomen van 

onevenredige 

bevoor- of 

benadeling 

betrokkenen 

ja, met 

inachtneming 

beperkingen nee 

ja, voorzover 

openbaar 

nVWA Meldingen ja 

ja, zowel de melder 

als anderen 

betrokken bij de 

melding kunnen 

natuurlijke personen 
zijn 

ja, diverse relatieve 

weigeringsgronden 

kunnen spelen (10 
lid 2 b,c,d,f,g) 

ja, met 

inachtneming 
beperkingen nee 

ja, voorzover 
openbaar 
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nVWA Inspectieresultaten ja 

ja (zie beschrijving 

dataset) nee ja nee 

ja, voorzover 
openbaar en waar 

het 

persoonsgegevens 

aangaat alleen als 

dit in lijn  is met 

doel van 

verzameling door 

overheid 

Opta Nummerregister ja nee nee ja nee ja 

Pianoo TenderNed ja nee nee ja nee ja 

Pianoo 

Handreikingen & 

voorbeelddocumenten ja nee nee ja 

sommige 

handreikingen 

geschreven door 

externe auteurs. 
Deze rechten 

moeten 

overgedragen zijn 

dan wel moet er 

toestemming 

verkregen zijn door 

Pianoo (zeer 

waarschijnlijk via 

inkoopvoorwaarden 

geregeld) 

ja, met 

inachtneming 

eventuele rechten 

derden 

SodM 
Onderzoeksgegevens 
laagfrequent geluid ja nee nee ja nee ja 

Staats-

bosbeheer Registratie terreinen & doelen ja nee nee ja 

ja, deze data worden 
door 

Staatsbosbeheer in 

opdracht van andere 

overheden 

verzameld, dus 

ja, met 

inachtneming 

eventuele rechten 

derden 
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strikt genomen is 
toestemming 

daarvan nodig, 

tenzij bij publicatie 

geen voorbehoud is 

gemaakt 

Staats-

bosbeheer Herplantingsdata houtproductie ja nee nee ja nee ja 

Staats-

bosbeheer Publieksdata ja nee nee ja nee ja 
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Bijlage VIII | Beschikbare open datasets EL&I 

Dataset Beschrijving Eigenaar Dataportaal 

Energielabels Ruwe data van afgegeven energielabels 

van gebouwen. Per energielabel is de 

beschikbare informatie: 

gebouwinformatie; dit betreft de plaats, 

postcode, het huisnummer, eventuele 

huisnummertoevoeging en een vrij veld 

dat gebruikt kan worden voor extra 

gebouw identificatie met verder het 

woningtype of hoofdgebruiksfunctie; het 

certificaatnummer, de datum van opname 

en registratie door de adviseur, de 

labelwaarde (energie-index) en de 

labelklasse, bron van de opname; het 

berekende gebouwgebonden 

energieverbruik in MJ, en indien 

beschikbaar m3 gas, kWh elektrisch, MJ 

warmte en het aantal m2 van het 

gebouw. 

Agentschap NL http://data.overh

eid.nl 

Volg innovatie Aan welke innovaties werken Nederlandse 

bedrijven? U kunt zelf bekijken welke 

innovatieve projecten een financiële 

bijdrage van Agentschap NL hebben 

gekregen in 2010 en 2011. Maak 

bijvoorbeeld een overzichtskaart. Of laat 

u inspireren door diverse projectverhalen 

en films die u een kijkje geven in de 

wereld van Innovatie.  

Agentschap NL http://data.overh

eid.nl 

Erkende 

Bodemintermediairs 

Op de website van Bodem+ worden 

actuele lijsten bijgehouden van erkende 

bodemintermediairs. Om te controleren of 

een bodemintermediair voor een 

bepaalde werkzaamheid erkend is, kunt u 

gebruikmaken van de zoekmachine voor 

erkende bodemintermediairs.  

Agentschap NL http://data.overh

eid.nl 

De 

Energiesubsidiewijzer 

De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg. 

U vindt hier het complete en actuele 

overzicht van subsidies, leningen en 

andere regelingen voor woningeigenaren, 

woningcorporaties en particuliere 

verhuurders. Hierin ziet u precies welke 

mogelijkheden er in uw situatie zijn om 

subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld 

de rijksoverheid, de provincie of uw 

gemeente. Dit maakt het nog 

aantrekkelijker om energie te besparen. 

Agentschap NL http://data.overh

eid.nl 

Energiecijfers op wijk- 

en buurtniveau 

Overzichten energiecijfers op wijk- en 

buurtniveau voor de jaren 2004, 2006, 

2008, 2009 

Agentschap NL http://data.overh

eid.nl 
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Dataset Beschrijving Eigenaar Dataportaal 

Klimaatmonitor De data van de klimaatmonitor 

(databank.klimaatmonitor.nl) bevat 

gegevens die relevant zijn voor de 

monitoring van lokaal en regionaal 

klimaatbeleid. Met deze gegevens kunt u 

voor alle gemeenten, regio's en 

provincies in Nederland de 

klimaatvoetafdruk samenstellen. 

Agentschap NL https://onderne

mersplatform.ant

woordvoorbedrijv

en.nl 

Volg innovatie Aan welke innovaties werken Nederlandse 

bedrijven? U kunt zelf bekijken welke 

innovatieve projecten een financiële 

bijdrage van Agentschap NL hebben 

gekregen in 2010 en 2011. Maak 

bijvoorbeeld een overzichtskaart. Of laat 

u inspireren door diverse projectverhalen 

en films die u een kijkje geven in de 

wereld van Innovatie.  

Agentschap NL https://onderne

mersplatform.ant

woordvoorbedrijv

en.nl 

Geregistreerd 

maritiem 

frequentiegebruik 

De database bevat maritieme roepletters 

en onder meer de daarbij behorende 

scheepnamen, MMSI- en IMO nummers. 

Met deze roepletters maken schepen 

(zeevaart, binnenvaart en pleziervaart) 

zich (automatisch) via de marifoon 

kenbaar aan sluis-, brugwachters en 

havenmeesters. De database met ruim 

61.000 registraties wordt dagelijks ge-

update. 

Agentschap 

Telecom 

http://data.overh

eid.nl 

Overzicht toegelaten 

middelen in de 

Bestrijdingsmiddelend

atabank 

Het College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

is als zelfstandig bestuursorgaan 

verantwoordelijk voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

in Nederland. Alle door het Ctgb 

toegelaten gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden zijn online te raadplegen in 

de Bestrijdingsmiddelendatabank. Dit 

registers met gegevens is ook 

beschikbaar in één bestand. 

CTGB i.o. EL&I http://data.overh

eid.nl 

Natuurmetingen op 

Kaart (NOK) 

De Natuurmeting op Kaart (NOK) geeft 

een landelijk beeld van de realisatie van 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 

Recreatie om de Stad (RodS). De NOK-

kaart bestaat uit drie onderdelen: 

voortgang van de EHS, voortgang van 

RodS en eigendommen van BBL (Bureau 

Beheer Landbouwgronden) buiten de 

begrenzingen van EHS en RodS. 

DLG http://data.overh

eid.nl 

DLG Projecten 2008 DLG-projecten bevat de gebiedsgrenzen 

van DLG projecten in het jaar 2008. Het 

bestand is een combinatie van: klassieke 

en modulaire Landinrichtingsprojecten, 

gebiedsplannen en gebiedsuitwerkingen 

binnen de reconstructie, Delta Natuur, 

NURG, Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 
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Dataset Beschrijving Eigenaar Dataportaal 

EHSNETTO200503R De Ecologische Hoofd Structuur is een 

netwerk van gebieden in Nederland waar 

de natuur voorrang heeft. De EHS bestaat 

uit bestaande natuurgebieden, 

reservaten, natuurontwikkelingsgebieden, 

robuuste verbindingen en grote wateren 

(zoals de kustzone, het IJsselmeer en de 

Waddenzee). Voor weergave van de 

volledige EHS, zoals op PKB-kaart 5 uit 

de Nota Ruimte, dienen ook de bestanden 

'Robuuste verbindingen2004' en 

EHSNETTO_Noordzee200503 gebruikt te 

worden. 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Fysisch Geografische 

Regios1997 v92 

20090219 

Indeling van Nederland in Fysisch-

Geografische Regio's. Voor de 

omgrenzing van de Regio's is een zo 

consistent mogelijke lijst van beslisregels 

gehanteerd, vooral gebaseerd op de 

bodemtypen. 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Nationale Parken 

2008-08 

Dit bestand geeft de grenzen van de 

Nationale Parken weer, zoals die zijn 

aangegeven in de periode augustus 2005 

- november 2005, met een update in 

januari 2007 en in augustus 2007. Het 

bestand bevat in totaal 21 Nationale 

Parken. Daarnaast komen in het GIS-

bestand "uitwerkingsgebieden" voor. Dit 

zijn gebieden die bij voorkeur op termijn 

onderdeel moeten gaan uitmaken van 

een Nationaal Park, maar nu nog niet zijn 

aangewezen.  

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Probleemgebieden Begrensde gebieden waar agrariërs 

vanwege omstandigheden in het 

landschap (z.g. natuurlijke handicaps) 

een concurrentienadeel hebben, 

behorende bij het natuurbeheerplan. 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Natura 2000 Om natuur te behouden heeft de 

Europese Unie het initiatief genomen voor 

Natura 2000. Dit is een samenhangend 

netwerk van beschermde 

natuurgebieden. Voor Nederland gaat het 

in totaal om 162 gebieden op het land en 

enkele gebieden in de Noordzee. 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

PrOMT terreinen De PrOMT terreinen zijn voormalige 

militaire objecten waarvoor DLG een 

nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen 

zullen een natuurbestemming krijgen, 

andere niet.  

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Agrarisch Areaal 

Nederland TMS 

Geografische afbakening van 

landbouwgrond in Nederland (grond die 

wordt gebruikt als bouwland, blijvend 

grasland of de teelt van blijvende 

gewassen). 

EL&I - GIS 

Competence 

Center 

http://data.overh

eid.nl 

Satellietdata Het Satellietdataportaal ontsluit ruwe 

satellietdata van Nederland afkomstig van 

tal van instrumenten op verschillende 

satellieten. De instrumenten meten zowel 

Netherlands 

Space Office 

http://www.spac

eoffice.nl/nl/Sate

llietdataportaal/B

eschikbare%20d
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actief als passief en met een 

verscheidenheid aan frequenties en 

resoluties.  

ata/ 

Duurzaamheidscriteria 

voor duurzaam 

inkopen 

Een spreadsheet van alle minimum 

duurzaamheidseisen en gunningcriteria 

bij de inkoop door de overheid. Het 

betreft alle productgroepen (ongeveer 

50) met in totaal 250 eisen/wensen.  

PIANOO http://data.overh

eid.nl 

Aankondigingen van 

(overheids)opdrachten 

De dataset bestaat uit de 25 meest 

recente aankondigingen van 

(overheids)opdrachten die door 

Nederlandse aanbestedende diensten in 

de markt zijn gezet. 

PIANOO - 

Tenderned 

https://onderne

mersplatform.ant

woordvoorbedrijv

en.nl 

 

 


