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Doel 

1. U te informeren over voorgenomen activiteiten met betrekking tot het 

juridische deel van de opdracht voor onderzoek voor het wegnemen van 

belemmeringen rondom de publicatie van open data. 

2. U te vragen in te stemmen met de aanpak die hiervoor is uitgewerkt.  

 

Wat is de behoefte? 

 In de brief: “Hergebruik en open data”, 30 mei jl. van de minister van BZK 

aan de tweede kamer, beschrijft de minister de beleidslijn voor open data. 

Hij omschrijft open data als volgt: “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 (Wet openbaarheid van bestuur) welke 

informatie openbaar is. Ook open overheidsdata (hierna: open data) vallen 

onder het brede begrip overheidsinformatie. Open data zijn bronnen van 

onbewerkte overheidsinformatie:  
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 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 computer leesbaar zijn, zodat zoekmachines 

informatie in documenten kunnen vinden.  

Hergebruik en Open data is één van de hoofdthema’s waar het Forum 

Standaardisatie zich op richt. Het Forum wil in het verlengde van de 

beleidslijn praktisch gevoelde belemmeringen rondom aansprakelijkheid 

wegnemen. 

 

Situatieschets 

 

Het Bureau Forum Standaardisatie heeft via haar werkplan 2012 de 

opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren over de juridische aspecten 

rondom de publicatie van open data sets. Sinds dit jaar heeft de overheid 

de site data.overheid.nl in de lucht. De Werkmaatschappij is opdrachtnemer 

om deze site te beheren en uit te breiden. Bij deze taak loopt de 

projectgroep tegen een aantal belemmeringen aan. Het Forum wil 

ondersteuning bieden in de vorm van onderzoek, resulterend in een 

concreet advies. 

De belemmeringen vallen uiteen in twee delen: 

i) Welke (technische) standaarden zal een aanbieder van data moeten 

hanteren bij publicatie om vindbaarheid en herbruikbaarheid te 

bevorderen? 

ii) Welke juridische randvoorwaarden gelden bij een publicatie van een 

open data set? 

 Qua aansprakelijkheid voor overheidsinformatie 

 Overige juridische randvoorwaarden (Denk hierbij o.a. aan:  risicoloos 

gebruik van publicatiemedium, waaronder “cloudtechnologie” ) 

 

Voor het deel 1 loopt op dit moment een onderzoek. Het voorliggende 

voorstel gaat over deel 2.  

 

Hoofdvraag/probleemstelling 

 

Het onderzoek zal in ieder geval de volgende vraag beantwoorden:  
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Welke aansprakelijkheid geldt voor aanbieders van open overheidsdata? 

Deze vraag kan worden vertaald naar de vraag: Is het onderzoek: 

“Aansprakelijkheid overheidsinformatie”, door: Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn en K.U. Brabant van augustus 2001 nog actueel? 

In het bijzonder voor hergebruik van door de overheid verstrekte 

gegevens? 

Gevraagd is een update van het onderzoek op basis van de huidige 

beleidslijn en wetgeving. 

 

Deze opdracht levert een advies, met vertaling naar  een checklist, op basis 

van literatuurstudie en interviews met betrokkenen.  

 

Naast dit onderzoek zal een inventarisatie plaatsvinden door middel van 

een ja-maar workshop, deze opdracht valt buiten de scope van deze 

aanvraag. 

 

 

Doelstelling onderzoek 

Oplevering van een advies aan het Forum dat direct gebruikt kan worden 

als onderdeel van een checklist voor aanbieders van data.  

 

 

 

Risico’s  

De scope van de opdracht moet beperkt blijven tot de beantwoording van 

de bovengenoemde vraag.  Uitgangspunt is dat deze opdracht een advies 

oplevert op basis van de huidige situatie en wetgevende kaders.  

Daarnaast zal het op te leveren advies zo praktisch mogelijk moeten zijn.  

 

 

Betrokkenheid stuurgroep/sponsoren en forumleden: 

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht zal de begeleidingsgroep de 

voortgang en richting regelmatig (minimaal 1* per maand) toetsen/ 

bijsturen. Deze begeleidingsgroep bestaat uit:  

Een vertegenwoordiger van BZK 

De projectleider van data.overheid.nl 

Twee representanten van het bureau forum standaardisatie. 
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Daarnaast zullen minstens 2 stuurgroepbijeenkomsten worden 

georganiseerd waarin de (tussen) resultaten besproken worden.  In ieder 

geval zullen deze bijeenkomsten  twee weken voorafgaand aan een  Forum-

vergadering, zie voor vergaderdata het overzicht op de site: 

http://www.forumstandaardisatie.nl zal.  

 

De stuurgroep zal bestaan uit: 

Een representant van BZK, B&I 

Een representant van EL&I 

2 Forumleden/ Aanbieders van open data, CBS en GEONOVUM 

Een representant van het Bureau Forum Standaardisatie  

 

 

Wanneer moet de opdracht worden uitgevoerd? 

 

Begindatum: Zo snel mogelijk 

Einddatum: Juni 2012 

Geschat aantal 

uren/dagen/maanden alleen 

bij inhuur invullen!:  

NVT 

 

 

 

Gevraagd besluit: 

Goedkeuring voor de voorgestelde aanpak. 
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