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Openbaar, of toch maar niet....?

Het ziekenhuis toont zich al langer tegenstander van het 
publiceren van deze gegevens, onder meer omdat de ver-
gelijking tussen ziekenhuizen mank gaat. De opstelling 
van het ziekenhuis en daarmee de noodzaak tot een prin-
cipiële discussie over de reikwijdte van openbaarheidsver-
plichtingen, is om nog een reden belangrijk. Eenmaal 
openbaar gemaakt, mogen derden deze gegevens binnen-
kort namelijk vrijelijk hergebruiken. Ook voor commercië-
le doeleinden. Over ruim een jaar, uiterlijk 18 juli 2015, 
moeten de gewijzigde Europese regels voor hergebruik 
van openbare overheidsinformatie zijn geïmplementeerd. 
Met de herziening van Richtlijn 2003/98/EG ontstaat voor 
(commerciële) aanbieders die binnen de EU van over-
heidsinformatie gebruik willen maken, een gelijk speel-
veld. Het nieuwe regime moet hen in staat stellen meer 
en grensoverschrijdende diensten op de interne markt 
aan te bieden.

Anders dan onder het huidige regime, dat alleen 
minimum voorschriften voor hergebruik kent, zijn lidsta-
ten straks verplicht alle overheidsinformatie die openbaar 
is beschikbaar te stellen voor hergebruik. Uitgezonderd 
van verplichte beschikbaarstelling is informatie waarop 
een auteursrecht rust van partijen buiten het overheidsor-
gaan of als met beschikbaarstelling de privacy in het 
geding is. Ook bedrijfsvertrouwelijke informatie die bij 
overheidsinstanties rust, is uitgezonderd.

Belangrijk wordt dus wat wel of juist niet als openba-
re overheidsinformatie kwalificeert. De beslissing hierover 
is voorbehouden aan de lidstaten. Maar is de informatie 
eenmaal openbaar, dan is deze voor hergebruik beschik-
baar. Juist hierom is de discussie die het Erasmus MC met 
de weigering aanzwengelt zo belangrijk. Relevant is ook 
welke informatie als overheidsinformatie wordt aange-
merkt. Het betreft informatie in het bezit “van openbare 
lichamen van de lidstaten”. Concreet is dat informatie 
voorhanden bij instanties als Kadaster, handelsregister, 
RDW en CBS. Maar ook gegevens van academische zieken-
huizen vallen binnen de regeling. En het bereik wordt uit-
gebreid met archieven, bibliotheken (waaronder universi-
teitsbibliotheken) en musea. Daarmee zullen veel 
erfgoeddata voor commercieel hergebruik beschikbaar 
komen. Opvallend is deze uitbreiding wel. Afgezien van 
informatie in het Nationaal Archief (die onder de Archief-
wet valt) kwalificeren collecties in archieven, musea en 
bibliotheken namelijk niet als overheidsinformatie. En 
veel culturele instellingen hebben juist de opdracht gekre-
gen zich (deels) zelf te bedruipen. Zij zullen daarom met 
lede ogen aanschouwen dat derden via innovatieve dien-
sten en producten de exploitatie van hun collectie ter 
hand nemen. Weliswaar mogen ze (als enige uitzondering 
op de algemene regel dat overheidsinstanties alleen 
gemaakte kosten in rekening mogen brengen) een kleine 
winstmarge berekenen, maar voor deze instellingen is de 

collectie natuurlijk een wezenlijk instrument bij het bin-
nenhalen van publiek.

Verwacht mag worden dat de beschikbaarstelling van 
informatie uit archieven, bibliotheken en musea tot de 
nodige procedures zal leiden. Rechthebbenden zijn lang 
niet altijd kenbaar (verweesde werken), waardoor culturele 
instellingen niet weten of auteursrecht nog zal worden 
geclaimd. Mogelijk zullen deze instellingen daarom voor-
zichtig zijn met beschikbaar stellen voor commerciële 
exploitatie. De kans is immers aanwezig dat rechthebben-
den alsnog aan de bel trekken. Mocht een belangstellende 
hergebruiker de weigering tot beschikbaarstelling aan wil-
len vechten, dan kan hij zich wenden tot een onafhanke-
lijke herzieningsinstantie, die geschillen rondom herge-
bruik bindend beslecht. In ons land zou dit kunnen 
worden belegd bij de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) of de gewone rechter. 

Brede toegankelijkheid en hergebruik past in de hui-
dige ‘Open Data’-ambities. Met de komst van digitale inno-
vatie en het toepassen van analysetechnieken op grote 
hoeveelheden data (‘big data’) liggen er immers belangrij-
ke kansen. Zowel op economisch vlak als voor transparan-
tie en verantwoording, bijvoorbeeld over kwaliteit van 
overheidsdienstverlening (zoals de openbaarmakings-
plicht van sterftecijfers beoogt). Maar ook kan toegang 
van het publiek tot milieu-informatie bijdragen aan een 
verhoogd milieubewustzijn. Of kunnen allerhande cijfers 
input leveren voor een geïnformeerde bijdrage van het 
publiek aan beleidsvorming op lokaal niveau. 

Tegelijkertijd kan ‘Open Data’ nooit een doel op zich 
zijn. Zeker niet nu hergebruik van informatie betekent dat 
gegevens veelal uit hun oorspronkelijke context worden 
gehaald om vervolgens in een geheel andere context te 
worden benut. En dat heeft onherroepelijk consequenties 
en mogelijk risico’s voor de kwaliteit, de duiding en de 
mogelijkheid tot het vergelijken van gegevens. Ook is 
wezenlijk het besef dat het hergebruikers veelal niet gaat 
om de exploitatie van het specifieke gegevensbestand dat 
is verkregen, maar om het verbinden en verrijken van die 
gegevens in combinatie met vele andere bestanden. Het is 
de ‘meerwaarde’ die deze combinatie oplevert die (com-
mercieel) wordt geëxploiteerd. Maar met die exploitatie 
kunnen belangen in het geding zijn (privacy van burgers, 
reputatie van instellingen en kwaliteit van gegevens) die 
veel verder reiken dan de onschuldige onderliggende 
gegevenssets deden vermoeden. Zeker met het oog op de 
nieuwe Europese regels is het wezenlijk dat de overheid 
tijdig doordenkt welke overheidsinformatie nu werkelijk 
voor (commerciële) herbenutting beschikbaar moet 
komen. Veel meer dan in het verleden is het van belang 
dat een welbewuste keuze wordt gemaakt wat wel maar 
soms ook juist niet door instanties moet worden gepubli-
ceerd en daarmee als openbare overheidsinformatie wordt 
gekwalificeerd. 

Corien Prins

9 Het academisch ziekenhuis Rotterdam weiger-
de vorige week te voldoen aan de nieuwe ver-
plichting om sterftecijfers openbaar te maken. 


