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Deze	  referentie	  geeft	  datahouders	  inzicht	  in	  de	  juridische	  aspecten	  van	  hergebruik	  van	  data.	  
Onderdeel	  van	  deze	  referentie	  is	  een	  checklist	  waarmee	  data	  op	  hoofdlijnen	  beoordeeld	  kan	  
worden.	  Het	  is	  raadzaam	  om	  vóór	  publicatie	  een	  jurist	  een	  laatste	  check	  te	  laten	  doen.	  Dat	  
ondersteunt	  met	  name	  de	  interne	  argumentatie	  en	  -‐verantwoording.	  
	  
Dit	  is	  een	  dynamisch	  document.	  Vragen,	  opmerkingen	  en	  aanvullende	  suggesties	  naar	  aanleiding	  van	  
deze	  referentie	  kunnen	  gestuurd	  worden	  aan	  Marc	  de	  Vries	  via	  marc@thegreenland.eu.	  
	  
Twee	  hoofdvragen	  
Voordat	  data	  hergebruikt	  mogen	  worden,	  moeten	  twee	  hoofdvragen	  beantwoord	  worden:	  
1. zijn	  de	  data	  openbaar?	  
2. mogen	  de	  data	  voor	  hergebruik	  vrijgegeven	  worden?	  
	  
Het	  is	  zeker	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  data	  die	  openbaar	  zijn,	  ook	  hergebruikt	  mogen	  worden.	  
Bijvoorbeeld	  sommige	  bouwtekeningen	  kunnen	  openbaar	  zijn	  in	  het	  kader	  van	  een	  aanvraag	  van	  een	  
omgevingsvergunning,	  maar	  dat	  betekent	  nog	  niet	  dat,	  na	  de	  (verplichte)	  openbaarmaking	  door	  de	  
gemeente,	  deze	  tekeningen	  door	  eenieder	  gekopieerd	  mogen	  worden.	  De	  architect	  heeft	  immers	  het	  
auteursrecht.	  
	  
1.	  Zijn	  de	  data	  openbaar?	   	  
	  
Of	  data	  openbaar	  zijn	  wordt	  in	  Nederland	  hoofdzakelijk	  bepaald	  door	  de	  Wet	  openbaarheid	  
bestuurlijke	  informatie	  (Wob).	  Er	  zijn	  ook	  zogenaamde	  bijzondere	  openbaarheidsregimes,	  die	  weer	  
eigen	  openbaarheidsregels	  hebben	  (zoals	  de	  gemeentewet)	  maar	  het	  voert	  in	  het	  kader	  van	  deze	  
beknopte	  referentie	  te	  ver	  om	  die	  allemaal	  door	  te	  lopen.	  De	  hoofdregel	  is	  dat	  als	  de	  Wob	  van	  
toepassing	  is,	  de	  informatie	  ook	  openbaar	  is.	  Maar	  er	  zijn	  uitzonderingen	  op	  deze	  regel	  (zie	  1.3).	  
Hieronder	  een	  korte	  toelichting.	  
	  
1.1	  Wet	  openbaarheid	  bestuurlijke	  informatie	  
De	  Wob	  stelt	  burgers	  in	  staat	  bestuurlijke	  besluitvormingsprocessen	  te	  doorzien.	  Ten	  behoeve	  van	  
een	  goede	  en	  democratische	  bestuursvorming.	  Daarom	  verplicht	  de	  Wob	  een	  bestuursorgaan,	  
waaronder	  een	  gemeente,	  bij	  de	  uitvoering	  van	  zijn	  taak	  informatie	  te	  verstrekken	  overeenkomstig	  
de	  regeling	  in	  de	  Wob.	  Wob-‐informatie	  kan	  op	  verzoek	  of	  uit	  eigen	  beweging	  verstrekt	  worden.	  Open	  
data	  is	  een	  vorm	  van	  deze	  laatste	  soort.	  	  
	  
Het	  gehanteerde	  principe	  bij	  het	  openen	  van	  data	  is	  ‘open	  tenzij’.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  informatie	  in	  
beginsel	  openbaar	  en	  voor	  iedereen	  voor	  hergebruik	  geschikt	  en	  beschikbaar	  is	  tenzij	  dit	  op	  grond	  
van	  de	  wet	  niet	  mag,	  wat	  weer	  (grotendeels)	  door	  de	  Wob	  bepaald	  wordt.	  	  
	  
1.2	  Wanneer	  is	  de	  Wob	  van	  toepassing?	  
De	  Wob	  is	  van	  toepassing	  als:	  
a. de	  informatie	  is	  neergelegd	  in	  documenten	  	  
b. de	  informatie	  berust	  bij	  een	  bestuursorgaan	  en	  
c. de	  informatie	  een	  bestuurlijke	  aangelegenheid	  betreft.	  
	  
1.2.a.	  De	  informatie	  is	  neergelegd	  in	  documenten	  
De	  Wob	  beschrijft	  een	  document	  als	  ‘een	  schriftelijk	  stuk	  of	  ander	  materiaal	  dat	  gegevens	  bevat’.	  Het	  
begrip	  ‘document’	  moet	  zeer	  ruim	  geïnterpreteerd	  worden.	  De	  vorm	  van	  de	  informatie	  –	  gedrukt	  of	  
in	  elektronische	  vorm	  –	  doet	  daarbij	  niet	  ter	  zake.	  	  
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1.2.b.	  De	  informatie	  berust	  bij	  een	  bestuursorgaan	  
Een	  Wob-‐verzoek	  moet	  gericht	  worden	  aan	  het	  bestuursorgaan	  waar	  de	  informatie	  berust	  
(neergelegd	  in	  documenten).	  Het	  doet	  er	  daarbij	  niet	  toe	  of	  het	  bestuursorgaan	  de	  maker	  is.	  Ook	  
documenten	  geproduceerd	  door	  derden	  en	  verkregen	  in	  het	  kader	  van	  de	  publieke	  taak	  vallen	  onder	  
de	  Wob.	  Documenten	  in	  elektronische	  vorm	  liggen	  natuurlijk	  vaak	  niet	  letterlijk	  bij	  het	  betreffende	  
bestuursorgaan	  maar	  worden	  beheerd	  door	  een	  (externe)	  databankhouder.	  In	  dat	  geval	  is	  sprake	  van	  
‘berusten	  bij’	  als	  het	  bestuursorgaan	  toegang	  heeft	  tot	  de	  betreffende	  informatie	  en	  deze	  kan	  en	  
mag	  lezen	  in	  het	  kader	  van	  de	  publieke	  taak.	  	  
	  
1.2.c.	  De	  informatie	  betreft	  een	  bestuurlijke	  aangelegenheid	  
Informatie	  is	  pas	  Wob-‐informatie	  als	  het	  een	  zogenaamde	  ‘bestuurlijke	  aangelegenheid’	  betreft.	  De	  
Wob	  omschrijft	  dit	  als	  ‘een	  aangelegenheid	  die	  betrekking	  heeft	  op	  het	  beleid	  van	  een	  
bestuursorgaan,	  daaronder	  begrepen	  de	  voorbereiding	  en	  de	  uitvoering	  daarvan’.	  	  
	  
In	  de	  rechtspraak	  wordt	  het	  begrip	  steeds	  ruimer	  opvat.	  Het	  heeft	  niet	  meer	  de	  enge	  betekenis	  van	  
‘administratief’	  maar	  het	  bestrijkt	  het	  bestuur	  in	  al	  zijn	  facetten,	  inclusief	  wetgevingsbeleid.	  De	  
enkele	  aanwezigheid	  van	  een	  verband	  met	  een	  bestuurlijke	  aangelegenheid	  is	  al	  voldoende.	  Recent	  
zijn	  bijvoorbeeld	  als	  bestuurlijke	  aangelegenheden	  aangemerkt:	  onkostendeclaraties	  van	  publieke	  
gezagsdragers,	  rapportages	  over	  gedragingen	  van	  ambtenaren,	  bonussen	  aan	  ambtenaren,	  
privaatrechtelijke	  handelingen	  van	  de	  Staat	  die	  het	  resultaat	  zijn	  van	  beleidsafwegingen	  en	  
commercieel	  onderzoek	  verricht	  ten	  behoeve	  van	  publieke	  beleidsvorming.	  	  
	  
Wel	  moet	  steeds	  de	  gevraagde	  informatie	  ook	  daadwerkelijk	  betrekking	  hebben	  op	  het	  beleid	  van	  
een	  bestuursorgaan.	  Het	  te	  leen	  vragen	  van	  boeken	  uit	  een	  bibliotheek	  of	  het	  vragen	  van	  inlichtingen	  
over	  wetenschappelijke	  onderwerpen	  aan	  onderzoeksinstituten	  zijn	  géén	  bestuurlijke	  
aangelegenheden.	  	  
	  
1.3.	  Weigeringsgronden	  
Bij	  de	  beoordeling	  of	  bestuurlijke	  informatie	  openbaar	  gemaakt	  mag	  worden	  moet	  het	  
bestuursorgaan	  nagaan	  of	  de	  verstrekking	  niet	  indruist	  tegen	  de	  in	  de	  Wob	  expliciet	  genoemde	  
belangen.	  In	  het	  bijzonder	  de	  zogenaamde	  absolute	  en	  relatieve	  weigeringsgronden.	  	  
	  
Bij	  absolute	  weigeringsgronden	  blijft	  informatieverstrekking	  te	  allen	  tijde	  achterwege.	  Dit	  is	  het	  geval	  
indien	  de	  verstrekking	  van	  de	  informatie	  een	  bedreiging	  zou	  kunnen	  vormen	  voor	  de	  eenheid	  van	  de	  
Kroon,	  de	  veiligheid	  van	  de	  Staat	  zou	  kunnen	  schaden,	  indien	  het	  bedrijfs-‐	  en	  fabricagegegevens	  
betreft	  die	  vertrouwelijk	  aan	  de	  overheid	  zijn	  medegedeeld	  en	  indien	  het	  bijzondere	  
persoonsgegevens	  betreft.	  	  
	  
Bij	  relatieve	  weigeringsgronden	  moet	  het	  bestuursorgaan	  een	  afweging	  maken	  tussen	  het	  algemene	  
abstracte	  belang	  van	  openbaarheid	  en	  de	  belangen	  genoemd	  in	  Art.	  10	  tweede	  lid	  Wob.	  Deze	  
belangen	  betreffen	  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;	  het	  belang	  dat	  een	  geadresseerde	  
erbij	  heeft	  als	  eerste	  kennis	  te	  kunnen	  nemen	  van	  informatie;	  en	  –	  zeer	  breed	  –	  het	  voorkomen	  van	  
onevenredige	  bevoordeling	  of	  benadeling	  van	  de	  betrokkenen.	  
	  
Het	  voert	  te	  ver	  om	  alle	  absolute	  en	  relatieve	  weigeringsgronden	  in	  detail	  af	  te	  lopen.	  We	  volstaan	  
met	  de	  twee	  weigeringsgronden	  die	  voor	  gemeenten	  het	  meest	  van	  belang	  zijn:	  vertrouwelijke	  
bedrijfs-‐	  en	  fabricagegegevens	  en	  eerbiediging	  van	  de	  persoonlijke	  levenssfeer.	  	  
	  
1.3.1.	  Vertrouwelijke	  bedrijfs-‐	  en	  fabricagegegevens	  
Het	  verstrekken	  van	  informatie	  mag	  niet	  als	  het	  gaat	  om	  vertrouwelijk	  aan	  de	  overheid	  meegedeelde	  
bedrijfs-‐	  en	  fabricagegegevens	  (bijvoorbeeld	  gegevens	  die	  een	  bedrijf	  verplicht	  moet	  aanleveren	  in	  
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verband	  met	  milieuregels).	  Verzuim	  van	  het	  aangeven	  van	  het	  confidentiële	  karakter	  doet	  daar	  niet	  
aan	  af.	  Doorslaggevend	  is	  of	  de	  mededeling	  gedaan	  is	  in	  het	  kader	  van	  een	  contact	  dat	  redelijkerwijs	  
als	  vertrouwelijk	  beschouwt	  mag	  worden.	  Aan	  de	  andere	  kant	  vrijwaart	  het	  enkele	  feit	  dat	  een	  stuk	  
als	  ‘vertrouwelijk’	  is	  aangemerkt,	  een	  bedrijf	  niet	  tegen	  openbaarmaking.	  
	  
1.3.2.	  Eerbiediging	  van	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  
Openbaarmaking	  vindt	  niet	  plaats	  als	  het	  belang	  van	  openbaarheid	  niet	  zwaarder	  weegt	  dan	  het	  
belang	  van	  eerbiediging	  van	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  (Art.	  10	  tweede	  lid	  onder	  de	  Wob).	  Hierbij	  
spelen	  persoonsgegevens	  een	  belangrijke	  rol.	  Openbaarmaking	  van	  persoonsgegevens	  is	  geregeld	  in	  
de	  Wet	  bescherming	  persoonsgegevens.	  
	  
Het	  regime	  van	  de	  Wbp	  is	  tegenovergesteld	  aan	  dat	  van	  de	  Wob.	  Openbaarmaking	  van	  
persoonsgegevens	  is	  verboden,	  tenzij	  de	  Wbp	  het	  toestaat.	  Het	  kan	  voorkomen	  dat	  bestuurlijke	  
informatie	  persoonsgegevens	  bevatten	  en	  bij	  verstrekking	  zowel	  de	  Wob	  als	  de	  Wbp	  van	  toepassing	  
zijn	  (bijvoorbeeld	  gegevens	  over	  huursubsidies	  of	  gegevens	  in	  de	  GBA).	  In	  dat	  geval	  zegt	  de	  Wob	  dat	  
dan	  het	  betreffende	  bestuursorgaan	  het	  (algemene)	  belang	  van	  verstrekking	  moet	  afwegen	  tegen	  de	  
eerbiediging	  van	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  van	  de	  in	  de	  informatie	  genoemde	  personen.	  	  
	  
Er	  kunnen	  omstandigheden	  zijn	  waarbij	  openbaarmaking	  een	  duidelijk	  (algemeen)	  belang	  dient	  en	  
opweegt	  tegen	  het	  persoonlijke	  belang.	  Bijvoorbeeld	  ten	  behoeve	  van	  de	  opsporing	  van	  criminele-‐	  of	  
vermiste	  personen.	  Ook	  contactpersonen	  van	  bedrijven	  en	  ambtenaren	  mogen	  openbaar	  gemaakt	  
worden.	  Maar	  weer	  afhankelijk	  van	  de	  context.	  Een	  gedegen	  afweging	  is	  dan	  altijd	  nodig.	  	  
	  
Het	  kan	  daarnaast	  voorkomen	  dat	  na	  openbaarmaking	  van	  ogenschijnlijk	  anonieme	  data,	  personen	  
toch	  herleidbaar	  zijn.	  In	  hele	  dunbevolkte	  gebieden	  bijvoorbeeld	  kunnen	  geanonimiseerde	  gegevens	  
je	  gemakkelijk	  leiden	  tot	  de	  aangaande	  personen.	  Ook	  dan	  is	  er	  sprake	  van	  persoonsgegevens	  en	  
moet	  nagegaan	  worden	  welk	  belang	  het	  zwaarst	  weegt.	  
	  
1.3.3.	  De	  invloed	  van	  het	  Internet	  
In	  ons	  digitale	  tijdperk	  heeft	  deze	  belangenafweging	  een	  nieuwe	  dimensie	  gekregen.	  Gegevens	  op	  
het	  Internet	  kunnen	  niet	  alleen	  overal	  24	  uur	  per	  dag	  geraadpleegd	  worden,	  ze	  zijn	  ook	  vindbaar,	  
koppelbaar	  met	  andere	  gegevens	  en	  bovendien	  moeilijk	  te	  verwijderen.	  Daardoor	  kan	  de	  mate	  van	  
inbreuk	  zwaarder	  worden.	  De	  impact	  is	  in	  ieder	  geval	  moeilijker	  in	  schatten.	  Dit	  leidt	  ertoe	  dat	  
bestuursorganen	  zeer	  terughoudend	  (moeten)	  zijn	  bij	  het	  openbaar	  maken	  van	  persoonsgegevens.	  	  
	  
1.3.4.	  Gegevensbestanden	  waarin	  systematisch	  persoonsgegevens	  zijn	  opgenomen	  
In	  het	  algemeen	  kan	  men	  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	  uitvalt.	  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).	  	  
	  
Paragraaf	  2	  hoofdstuk	  2	  Wbp	  verbiedt	  de	  verwerking	  en	  verstrekking	  van	  bijzondere	  
persoonsgegevens	  als	  iemands	  godsdienst	  of	  levensovertuiging,	  ras,	  politieke	  gezindheid,	  
gezondheid,	  seksuele	  leven	  en	  het	  lidmaatschap	  van	  een	  vakvereniging	  behoudens	  het	  bepaalde	  in	  
de	  paragraaf.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  strafrechtelijke	  persoonsgegevens	  en	  persoonsgegevens	  over	  
onrechtmatig	  of	  hinderlijk	  gedrag.	  Dit	  is	  een	  absolute	  weigeringsgrond.	  
	  
Kortom:	  als	  er	  in	  een	  document	  of	  registratie	  persoonsgegevens	  zitten	  en	  de	  gemeente	  overweegt	  
deze	  als	  Open	  Data	  naar	  buiten	  te	  brengen,	  dient	  hoe	  dan	  ook	  overleg	  plaats	  te	  vinden	  met	  een	  
jurist.	  	  
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2.	  Mogen	  de	  data	  voor	  hergebruik	  vrijgegeven	  worden?	  
	  
Naast	  het	  oorspronkelijke	  doel,	  waarvoor	  data	  geproduceerd	  zijn	  (de	  publieke	  taak),	  kunnen	  data	  
ook	  voor	  andere	  doeleinden	  (her)gebruikt	  worden.	  Door	  overheden	  zelf,	  door	  directe	  stakeholders	  
en	  door	  anderen	  die,	  op	  welke	  manier	  dan	  ook,	  waarde	  zien	  in	  de	  data.	  Open	  Data	  is	  daarmee	  een	  
grondstof	  en	  instrument	  voor	  onder	  andere	  transparantie,	  participatie,	  innovatieve	  toepassingen	  
(economische	  waarde),	  samenwerking,	  evaluatie	  en	  verbetering	  van	  processen	  en	  een	  meer	  
compacte	  overheid.	  	  
	  
Het	  is	  echter	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  data	  die	  op	  grond	  van	  de	  Wob	  openbaar	  zijn	  ook	  hergebruikt	  
mogen	  worden.	  Nadat	  is	  vastgesteld	  dat	  de	  data	  openbaar	  zijn,	  moet	  dus	  nog	  worden	  nagegaan	  of	  er	  
wellicht	  andere	  juridische	  beletsels	  zijn	  om	  de	  data	  voor	  hergebruik	  (als	  open	  data)	  ter	  beschikking	  te	  
stellen.	  Het	  al	  dan	  niet	  mogen	  hergebruiken,	  exploiteren	  van	  data	  wordt	  beheerst	  door	  het	  auteurs-‐	  
en	  databankrecht.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  Wob	  zijn	  deze	  regelingen	  juist	  gericht	  op	  het	  
monopoliseren	  van	  rechten	  op	  informatie.	  Dat	  kan	  dus	  spanning	  opleveren.	  Laten	  we	  eens	  wat	  meer	  
in	  detail	  naar	  deze	  regelingen	  kijken.	  
	  
2.1.	  Auteursrecht	  
Het	  auteursrecht	  geeft	  de	  maker	  van	  een	  werk	  het	  exclusieve	  recht	  dit	  werk	  openbaar	  te	  maken	  en	  
te	  verveelvoudigen.	  Auteursrecht	  kun	  je	  niet	  alleen	  verkrijgen	  door	  intellectuele	  schepping	  maar	  ook	  
door	  overdracht	  van	  het	  recht	  via	  wettelijke	  bepalingen,	  contractuele	  afspraken	  of	  licenties.	  Van	  alles	  
wat	  een	  overheidsorganisatie	  zelf	  produceert	  in	  het	  kader	  van	  de	  publieke	  taak	  berust	  het	  
auteursrecht	  veelal	  bij	  de	  betreffende	  overheidsorganisatie.	  
	  
2.2.	  Databankenrecht	  
Databanken	  bevatten	  verzamelingen	  van	  gegevens.	  De	  investering	  in	  tijd,	  geld	  (risico)	  en	  kennis	  
beloont	  de	  producent	  van	  de	  database	  met	  een	  zogenaamd	  databankenrecht.	  Op	  grond	  van	  het	  
databankenrecht	  is	  het	  -‐	  zonder	  toestemming	  van	  de	  producent	  	  van	  de	  databank	  -‐	  niet	  toegestaan	  
de	  databank	  of	  een	  substantieel	  gedeelte	  (kwalitatief	  of	  kwantitatief)	  daarvan	  op	  te	  vragen	  en	  te	  
hergebruiken.	  	  
	  
In	  de	  praktijk	  zijn	  twee	  situaties	  het	  meest	  voorkomend:	  de	  auteurs-‐	  en/of	  databankrechten	  berusten	  
bij	  het	  bestuursorgaan	  of	  deze	  berusten	  bij	  een	  ander	  dan	  het	  bestuursorgaan.	  
	  
2.3.	  De	  rechten	  berusten	  bij	  het	  bestuursorgaan	  
Als	  het	  auteursrecht	  op	  de	  te	  verstrekken	  informatie	  en	  het	  databankenrecht	  op	  de	  databank	  waarin	  
de	  informatie	  is	  opgeslagen	  berusten	  bij	  een	  bestuursorgaan,	  is	  het	  openstellen	  voor	  hergebruik	  van	  
de	  informatie	  geen	  probleem.	  Mits	  voldaan	  wordt	  aan	  de	  openbaarmakingsregels	  van	  de	  Wob,	  
uiteraard.	  Er	  zijn	  dan	  immers	  geen	  auteurs-‐	  of	  databankrechten	  van	  derden	  in	  het	  geding.	  
Theoretisch	  kan	  het	  bestuursorgaan	  de	  rechten	  nog	  voorbehouden,	  maar	  dat	  is	  dan	  wel	  in	  strijd	  met	  
het	  open	  data	  gedachtengoed.	  
	  
2.4.	  De	  rechten	  berusten	  bij	  een	  derde	  
In	  het	  geval	  auteursrechten	  of	  databankrechten	  op	  te	  verstrekken	  informatie	  bij	  een	  derde	  berusten	  
mag	  deze	  informatie	  niet	  zo	  maar	  hergebruikt	  worden.	  Immers,	  een	  derde	  heeft	  het	  auteurs-‐	  en/of	  
het	  databankenrecht	  en	  als	  het	  bestuursorgaan	  ongeclausuleerd	  het	  hergebruik	  toelaat,	  maakt	  dit	  
hergebruik	  inbreuk	  op	  deze	  rechten.	  Dat	  kan	  dus	  leiden	  tot	  een	  situatie	  dat	  een	  document	  wel	  
openbaar	  is,	  maar	  dat	  er	  geen	  hergebruik	  toegestaan	  is.	  	  
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2.5.	  Overdracht	  van	  rechten	  
Het	  is	  belangrijk	  te	  onderkennen	  dat	  de	  overheid	  data	  in	  verschillende	  bevoegdheden	  kan	  
ontvangen.	  Als	  wetgever,	  handhaver,	  dienstaanbieder	  en	  als	  contractpartij.	  
	  
De	  overheid	  als	  wetgever	  en	  handhaver	  verplicht	  burgers	  en	  bedrijven	  data	  aan	  te	  leveren	  
(bijvoorbeeld	  de	  belastingaangifte).	  Ook	  vergaart	  de	  overheid	  als	  dienstaanbieder	  data,	  bij	  
bijvoorbeeld	  vergunning-‐	  en	  subsidieaanvragen.	  Waar	  de	  rechten	  van	  deze	  data	  berusten	  hangt	  af	  
van	  de	  situatie.	  Bij	  de	  belastingaangifte	  bijvoorbeeld	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  intellectuele	  creatieve	  
schepping	  door	  de	  indieners.	  De	  data	  zijn	  dan	  ook	  niet	  auteursrechtelijk	  beschermt.	  Terwijl	  door	  de	  
verzameling	  van	  de	  aangiftes	  en	  unieke	  structuur	  van	  de	  database	  	  het	  databankenrecht	  van	  de	  
verzameling	  aangiftes	  wel	  duidelijk	  bij	  de	  belastingdienst	  berust.	  Dit	  geldt	  in	  veel	  gevallen	  ook	  voor	  
de	  verzameling	  van	  gegevens	  inzake	  vergunningen	  en	  subsidies.	  	  
	  
Echter,	  onderbouwende	  projectplannen,	  bouwtekeningen	  of	  andere	  aangeleverde	  stukken	  liggen	  
misschien	  wel	  bij	  de	  overheid	  ‘ter	  inzage’	  (bijvoorbeeld	  vanwege	  verplichte	  openbaarmaking)	  maar	  
het	  auteursrecht	  blijft	  berusten	  bij	  de	  makers.	  Als	  een	  overheidsorgaan	  deze	  data	  toch	  wil	  
openstellen	  voor	  hergebruik,	  dan	  kan	  dat	  alleen	  als	  ze	  daartoe	  gerechtigd	  wordt,	  door	  overdracht	  
van	  de	  rechten	  (of	  een	  licentie).	  	  
	  
De	  overheid	  kan	  ook	  contractpartij	  zijn	  met	  burgers,	  bedrijven,	  non-‐profit	  organisaties	  en	  andere	  
overheden.	  In	  de	  rol	  van	  bijvoorbeeld	  inkoper,	  subsidieverstrekker,	  hergebruiker	  van	  data	  en	  partner	  
in	  PPS	  constructies.	  Ook	  hier	  geldt	  dat	  een	  overheidsorgaan	  geproduceerde	  en	  verzamelde	  gegevens	  
door	  contractanten	  alleen	  voor	  hergebruik	  beschikbaar	  kan	  stellen	  na	  het	  maken	  van	  contractuele	  
afspraken	  hierover.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  al	  direct	  gebeuren	  bij	  het	  aangaan	  van	  de	  betreffende	  
overeenkomst	  (bijvoorbeeld	  in	  de	  inkoopvoorwaarden,	  subsidievoorwaarden	  en	  
samenwerkingsovereenkomsten)	  	  
	  
Verder	  kan	  het	  natuurlijk	  zijn	  dat	  de	  rechten	  op	  de	  data	  (gedeeltelijk)	  bij	  een	  ander	  bestuursorgaan	  
liggen.	  In	  dat	  geval	  doet	  het	  bestuursorgaan	  die	  de	  data	  wil	  hergebruiken	  er	  goed	  aan	  toestemming	  
te	  vragen	  aan	  het	  andere	  bestuursorgaan.	  
	  
2.6.	  Licenties	  
Als	  de	  data	  aan	  de	  beschreven	  eisen	  voldoen,	  dan	  is	  er	  in	  principe	  geen	  (juridisch)	  beletsel	  ze	  open	  te	  
stellen	  als	  open	  data.	  De	  hoofdregel	  is	  dat	  aan	  open	  data	  geen	  verdere	  (her)gebruiksvoorwaarden	  
worden	  verbonden.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  in	  principe	  geen	  licentievoorwaarden	  nodig	  zijn.	  Dat	  neemt	  
niet	  weg	  dat	  partijen	  wel	  licentievoorwaarden	  mogen	  stellen.	  De	  gemeente	  kan	  –	  als	  ze	  dat	  wil	  –	  
aansluiting	  zoeken	  bij	  bestaande	  oplossingen,	  zoals	  de	  Creative	  Commons	  licenties	  
(http://www.creativecommons.nl).	  Creative	  Commons	  biedt	  een	  aantal	  standaard	  licenties	  waarmee	  
open	  data	  beleid	  geëffectueerd	  kan	  worden.	  Verder	  is	  het	  ook	  denkbaar	  dat	  de	  gemeente	  nog	  een	  
aantal	  andere	  zaken	  wil	  regelen.	  Maar	  dat	  is	  afhankelijk	  van	  de	  aard	  van	  de	  data	  en	  het	  open	  data	  
beleid	  van	  de	  gemeente.	  
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3.	  Checklist	  
Met	  onderstaande	  checklist	  kan	  een	  eerste	  juridische	  screening	  op	  de	  data	  gedaan	  worden.	  Om	  
absoluut	  zeker	  te	  zijn	  dat	  de	  data	  ook	  werkelijk	  openbaar	  zijn	  en	  hergebruikt	  mogen	  worden,	  is	  het	  
raadzaam	  een	  jurist	  een	  laatste	  check	  te	  laten	  uitvoeren.	  
	  
Y	   N	   ?	   =	  antwoord	  op	  de	  vraag	  

	  

✓	   ✗	   ✗	   Als	  ✓	  dan	  geen	  belemmering	  op	  dat	  punt	  
Als	  ✗	  dan	  checken,	  belangen	  afwegen	  of	  iets	  regelen	  

	  
Zijn	  de	  data	  openbaar?	  
	  
1. Is	  uw	  organisatie	  	  
• een	  ministerie,	  provincie,	  gemeente,	  waterschap	  of	  publiekrechterlijke	  bedrijfsorganisatie;	  
• een	  bestuursorgaan	  die	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  een	  van	  de	  onder	  a.	  genoemde	  

organen	  werkzaam	  is;	  
• een	  ander	  bestuursorgaan,	  voor	  zover	  niet	  uitgezonderd	  bij	  algemene	  maatregel	  van	  

bestuur?	  

Y	  
✓	  

N	  
✗	  

?	  
✗	  

2. Bevat	  de	  data	  persoonsgegevens	  of	  bevat	  de	  data	  gegevens	  waaruit	  personen	  herleid	  
kunnen	  worden?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

3. Kan	  openbaarmaking	  inbreuk	  doen	  op	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  van	  een	  persoon	  of	  groep	  
personen?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

4. Bevat	  de	  data	  bedrijfs-‐	  en	  fabricagegegevens	  die	  vertrouwelijk	  aan	  de	  overheid	  zijn	  
meegedeeld?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

5. Kan	  openbaarmaking	  de	  opsporing	  en	  vervolging	  van	  strafbare	  feiten	  frustreren?	   Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

6. Kan	  openbaarmaking	  de	  inspectie,	  controle	  en	  het	  toezicht	  door	  bestuursorganen	  
belemmeren?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

7. Kan	  openbaarmaking	  partijen	  onevenredig	  bevoordelen	  of	  benadelen?	   Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

8. Kan	  openbaarmaking	  de	  eenheid	  van	  Kroon	  in	  gevaar	  brengen?	   Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

9. Kan	  openbaarmaking	  de	  veiligheid	  van	  de	  staat	  schaden?	   Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

10. Kan	  openbaarmaking	  de	  betrekkingen	  schenden	  van	  Nederland	  met	  andere	  staten	  of	  met	  
internationale	  organisaties?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

11. Kan	  openbaarmaking	  de	  economische	  en	  financiële	  belangen	  schenden	  van	  de	  Staat	  of	  een	  
van	  de	  onder	  1.	  genoemde	  organisaties?	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

12. Bevat	  de	  data	  persoonlijke	  beleidsopvattingen	  van	  ambtenaren?	   Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

13. Zijn	  er	  mogelijk	  andere	  bijzondere	  regelingen	  van	  toepassing	  op	  de	  data?	  (bijvoorbeeld	  ‘De	  
wet	  op	  het	  Kadaster)	  

Y	  
✗	  

N	  
✓	  

?	  
✗	  

	  
Mogen	  de	  data,	  mits	  openbaar,	  voor	  hergebruik	  vrijgegeven	  worden?	  
	  
14. Berust	  het	  auteursrecht	  bij	  uw	  organisatie?1	   Y	  

✓	  
N	  
✗	  

?	  
✗	  

15. Berust	  het	  databankenrecht	  bij	  uw	  organisatie?2	   Y	  
✓	  

N	  
✗	  

?	  
✗	  

16. Indien	  nee	  bij	  14	  en/of	  15:	  zijn	  er	  licenties	  of	  andere	  afspraken	  waardoor	  de	  data	  toch	  
openbaar	  en	  voor	  hergebruik	  beschikbaar	  gesteld	  mogen	  worden?	  	  

Y	  
✓	  

N	  
✗	  

?	  
✗	  
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4.	  Nieuwe	  regelgeving	  

Het	  ‘hergebruikrecht’	  maakt	  zich	  op	  voor	  een	  tweede	  golf	  van	  regelgeving,	  afkomstig	  uit	  nationale	  en	  
Europese	  keuken.	  Er	  zijn	  onmiskenbare	  trends	  die	  wijzen	  op	  een	  steeds	  opener	  overheid	  die	  zich	  
steeds	  verder	  houdt	  van	  (mogelijke)	  marktactiviteiten	  en	  tegelijkertijd	  een	  stap	  naar	  voren	  doet	  waar	  
het	  het	  mogelijk	  maken	  van	  hergebruik	  aangaat.	  	  

4.1.	  Concept	  wetsvoorstel	  aanpassing	  Wob	  
In	  december	  2013	  is	  door	  Groen	  Links	  en	  D’66	  een	  aangepast	  wetsvoorstel	  (voortbordurend	  op	  het	  
voorstel	  van	  Mariko	  Peters	  uit	  2012)	  voor	  een	  ‘Wet	  open	  overheid’	  ingediend.	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  
initiatiefwetsvoorstel	  waarvoor	  (thans)	  dus	  niet	  ‘automatisch’	  een	  meerderheid	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  
aanwezig	  is.	  Bovendien	  bevat	  het	  voorstel	  een	  aantal	  vrij	  verstrekkende	  onderdelen	  waarvan	  het	  
zeer	  de	  vraag	  is	  of	  deze	  zullen	  overleven,	  wil	  het	  voorstel	  in	  enige	  vorm	  de	  eindstreep	  halen.	  Kortom:	  
we	  moeten	  ons	  steeds	  realiseren	  dat	  het	  om	  een	  voorstel	  gaat	  waarvan	  de	  toekomst	  ongewis	  is.	  
Hieronder	  worden	  kort	  de	  belangrijkste	  elementen	  geduid.	  

• Uitgangspunt	  van	  de	  regeling	  is	  dat	  het	  toegankelijk	  maken	  van	  publieke	  informatie	  geen	  gunst	  is	  
van	  de	  overheid,	  maar	  een	  recht	  van	  de	  burger	  dat	  hem	  of	  haar	  in	  staat	  stelt	  de	  overheid	  te	  
controleren,	  fundamentele	  rechten	  uit	  te	  oefenen	  en	  economische	  en	  culturele	  waarde	  te	  
creëren.	  	  

• In	  vergelijking	  met	  de	  huidige	  Wob	  neemt	  de	  reikwijdte	  aanzienlijk	  toe:	  bijna	  alle	  
overheidsorganen	  komen	  onder	  het	  bereik	  van	  de	  regeling,	  inclusief	  een	  groot	  gedeelte	  van	  de	  
semipublieke	  instellingen.	  Alleen	  de	  Afdeling	  bestuursrechtspraak	  van	  de	  Raad	  van	  State	  en	  de	  
Rechterlijke	  Macht	  blijven	  uitgezonderd.	  

• De	  regels	  omtrent	  actieve	  openbaarheid	  (hoofdstuk	  3	  van	  het	  voorstel)	  worden	  aanzienlijk	  
verbreed	  en	  verscherpt.	  	  

	  

• De	  wet	  introduceert	  een	  anti-‐misbruikbepaling.	  Minister	  Plassterk	  heeft	  inmiddels	  laten	  weten	  
dat	  hij	  in	  ieder	  geval	  dit	  in	  de	  Wob	  gaat	  opnemen.	  	  

• De	  uitzonderingsgronden	  om	  informatie	  geheim	  te	  houden	  worden	  aangescherpt	  en	  bovendien	  
aan	  een	  houdbaarheidsdatum	  onderworpen:	  informatie	  ouder	  dan	  vijf	  jaren	  wordt	  ‘by	  default’	  
alsnog	  openbaar	  tenzij	  het	  bestuursorgaan	  motiveert	  waarom	  dit	  niet	  zo	  zou	  moeten	  zijn.	  	  

• Er	  komt	  een	  mogelijkheid	  geheime	  informatie	  op	  individuele	  basis	  toch	  te	  verstrekken	  en	  
daaraan	  voorwaarden	  verbinden:	  voorheen	  bestond	  die	  mogelijkheid	  niet,	  waardoor	  een	  
overheidsorgaan	  steeds	  voor	  een	  binaire	  keuze	  stond:	  openbaarmaking	  aan	  één	  =	  
openbaarmaking	  aan	  eenieder	  (en	  zich,	  beweerdelijk,	  daar	  nog	  als	  eens	  achter	  verschool).	  	  

Openbaarheid	  wordt	  hetzelfde	  als	  herbruikbaarheid:	  als	  Wob-‐info	  openbaar	  is,	  is	  het	  ook	  herbruikbaar: 

• Echter,	  dit	  geldt	  niet	  onverkort.	  Er	  is	  een	  categorie	  Wob-‐info	  die	  hiervan	  uitgezonderd	  is,	  namelijk	  
de	  Wob-‐info	  waarop	  auteurs-‐	  of	  databankrechten	  van	  derden	  berusten.	  Denk	  hierbij	  aan	  
onderzoeksrapportage	  van	  een	  commerciële	  partij	  waarbij	  de	  overheid	  is	  vergeten	  overdracht	  van	  
de	  auteursrechten	  te	  bedingen.	   

• Hiervoor	  geldt	  dat	  het	  rapport	  wel	  openbaar	  is,	  maar	  niet	  in	  hergebruik	  gegeven	  mag	  worden.	  
Anders	  gezegd,	  het	  belang	  van	  openbaarheid	  (democratische	  controle)	  weegt	  zwaarder	  dan	  het	  
auteursrecht,	  maar	  het	  auteursrecht	  weegt	  weer	  zwaarder	  dan	  het	  hergebruikrecht. 

• als	  de	  overheid	  dit	  document	  toch	  open	  stelt	  voor	  hergebruik,	  handelt	  zij	  onrechtmatig.	  Als	  
vervolgens	  personen	  dat	  document	  hergebruiken,	  handelen	  ook	  zij	  onrechtmatig	  en	  kan	  de	  
auteursrechthebbende	  tegen	  beide	  optreden,	  bijvoorbeeld	  met	  een	  verbodsactie. 

• dit	  betekent	  dus	  dat	  nagegaan	  moet	  worden	  of	  er	  rechten	  van	  derden	  spelen.	  Zo	  ja,	  van	  weg	  
blijven. 
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• De	  hergebruikregeling,	  neergelegd	  in	  hoofdstuk	  6,	  lijkt	  sterk	  op	  de	  hergebruikregeling	  in	  de	  
huidige	  Wob,	  maar	  bevat	  niettemin	  enkele	  in	  het	  oog	  springende	  nieuwtjes.	  Zo	  zal	  uitoefening	  
van	  rechten	  en	  het	  stellen	  van	  voorwaarden,	  anders	  dan	  het	  eisen	  van	  bronvermelding,	  tot	  het	  
verleden	  gaan	  behoren.	  	  

• Ook	  hoofdstuk	  7	  bevat	  een	  nieuwtje:	  een	  Informatiecommissaris,	  min	  of	  meer	  gemodelleerd	  
naar	  de	  Ombudsman.	  	  

4.2.	  Herziene	  Europese	  Richtlijn	  Hergebruik	  
Ook	  is	  inmiddels	  de	  Europese	  Richtlijn	  Hergebruik	  uit	  2003	  herzien	  en	  de	  nieuwe	  regels	  zijn	  	  medio	  
2015	  geïmplementeerd	  in	  de	  Wob.	  De	  belangrijkste	  wijzigingen	  betreffen.	  

• De	  reikwijdte	  van	  de	  Wob,	  waar	  het	  het	  hergebruik	  aangaat,	  is	  uitgebreid	  naar	  archieven,	  
musea	  en	  bibliotheken	  (waaronder	  ook	  universiteitsbibliotheken)	  wegens	  het	  grote	  
potentieel	  dat	  de	  verzamelingen	  van	  cultureel	  erfgoed	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  
metagegevens	  in	  zich	  dragen.	  Wel	  krijgen	  deze	  instellingen	  op	  onderdelen	  een	  enigszins	  
afwijkende	  positie.	  

• De	  keuzevrijheid	  om	  hergebruik	  al	  dan	  niet	  toe	  te	  staan,	  vervalt.	  Een	  verzoek	  om	  hergebruik	  
moet	  worden	  ingewilligd,	  tenzij	  sprake	  is	  van	  één	  van	  de	  limitatief	  omschreven	  
uitzonderingen.	  Musea,	  bibliotheken	  en	  archieven	  hebben	  daarnaast	  de	  bevoegdheid	  een	  
verzoek	  af	  te	  wijzen	  als	  het	  informatie	  betreft	  waarvan	  zij	  over	  de	  auteursrechten	  
beschikken.	  

• Indien	  instellingen	  vergoedingen	  vragen	  voor	  het	  beschikbaar	  stellenvan	  informatie	  voor	  
hergebruik,	  geldt	  hiervoor	  een	  maximum,	  met	  enkele	  uitzonderingen.	  

• Instellingen	  kunnen	  niet	  langer	  volstaan	  met	  het	  langs	  elektronische	  weg	  beschikbaar	  stellen	  
van	  de	  informatie	  maar	  hebben	  een	  inspanningsverplichting	  om	  de	  informatie	  in	  een	  open	  
en	  machine-‐leesbaar	  formaat	  aan	  te	  bieden	  en	  gebruik	  te	  maken	  van	  open	  standaarden	  

	  


