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Hergebruik van overheidsinformatie: tegen welke voorwaarden? 

 

Dit document dient als leidraad bij het opstellen van een licentie wanneer je overheidsinformatie voor derden ter 

beschikking stelt. Het helpt je bij de keuze van het type licentie naargelang je behoeften en belangen. 

Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie, die zopas werd gewijzigd bij Richtlijn 2013/37/EU 

van 26 juni 2013, heeft tot doel: 

 een geharmoniseerd kader tot stand te brengen dat de voorwaarden voor het hergebruik van 

overheidsdocumenten vastlegt om billijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden te 

garanderen; 

 concurrentievervalsing op de communautaire markt te beperken; 

 het hergebruik van overheidsdocumenten en het creëren van informatieproducten en -diensten op het 

niveau van de Europese Gemeenschap door privébedrijven te vereenvoudigen en te bevorderen om zo 

informatie met toegevoegde waarde te produceren; 

 de moderne middelen voor de toegang tot informatie en kennis te ontwikkelen. 

Artikel 8 van de richtlijn gaat over de licenties: 

 [Richtlijn 2003/98] “1. Openbare lichamen kunnen toestemming geven voor het onvoorwaardelijk hergebruik 

van documenten of kunnen voorwaarden opleggen, indien nodig door middel van een licentie, waarin 

relevante kwesties geregeld worden. Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet 

nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.” 

 [Richtlijn 2003/37] – nieuw: “2. In de lidstaten waar licenties gebruikt worden, zorgen de lidstaten ervoor dat 

standaardlicenties het hergebruik van overheidsdocumenten, die aan specifieke licentieaanvragen kunnen 

worden aangepast, in digitaal formaat beschikbaar zijn en elektronisch kunnen worden verwerkt. De lidstaten 

sporen alle openbare lichamen ertoe aan gebruik te maken van de standaardlicenties.” 

De overheid worden dus gevraagd het hergebruik van overheidsgegevens onvoorwaardelijk toe te staan of kunnen in 

voorkomend geval voorwaarden opleggen door middel van een licentie waarin relevante kwesties worden geregeld. In 

dit geval, wordt de voorkeur gegeven aan typelicenties zodat er een gemeenschappelijke basis is die kan worden 

aangepast aan bijzondere vragen. De typelicenties moeten bovendien elektronisch worden aangeboden. 

Licenties voor het hergebruik van overheidsinformatie moeten in ieder geval zo weinig mogelijk beperkingen leggen op 

het hergebruik die bijvoorbeeld begrensd blijven tot de verplichting van bronvermelding. De vrije licentie die wij u hier 

aanbieden en die uitgebreidere rechten op hergebruik toekent zonder technologische, financiële of geografische 

beperkingen en berust op vrij toegankelijke gegevensformaten, moet in dit opzicht een belangrijke rol spelen.1   

In België zet de wet van 7 maart 2007 Richtlijn 2003/98 om. Ze schept het kader voor het hergebruik en specificeert de 

voorwaarden inzake de aanvraag tot hergebruik, het gebruik van een licentie en het beroep. 

Het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2007 bepaald de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor 

hergebruik van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te 

stellen. De overheid die toestemming geeft voor het hergebruik van haar documenten, kan op elk moment eenzijdig een 

einde stellen aan de licentie als de aanvrager de voorwaarden ervan niet respecteert. Ze moet echter wel kennis geven 

van haar beslissing en die beslissing verantwoorden. 

Een licentie is een soepel instrument waarmee een “transactie” tussen overheden en privébedrijven met zo weinig 

mogelijk formaliteiten kan worden geregeld. Ze kan de rechtszekerheid waarborgen die noodzakelijk is om de 

doelstellingen van de richtlijn te verzekeren, namelijk het gebruik van open data te bevorderen en het beleid van de 

lidstaten te harmoniseren. 

                                                           

1 cf. considerans 26 van Richtlijn 2013/37 van 26 juni 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-NL/TXT/?uri=CELEX:02003L0098-20130717&fromTab=ALL&from=EN
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Na een analyse van de geldende praktijken stelde de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in 2007 

een licentiemodel voor de gebruikelijke en minder gebruikelijke bepalingen van een licentie voor. Dit model werd 

aangepast en bestaat momenteel uit twee delen: een open licentie en een licentie ‘naar keuze’ (van een aantal 

voorgestelde voorwaarden). 

Wat het hergebruik van overheidsgegevens betreft, zou de overheid dus een strategie moeten hanteren die aspecten 

omvat zoals de terbeschikkingstelling van overheidsdatabanken, de toegankelijkheid, de betrouwbaarheid, de 

actualisering van de gegevens ervan, het respect van de regelgevingen met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, de auteursrechten, de potentiële marktontwikkeling van de data. 

De terbeschikkingstelling van overheidsgegevens ten behoeve van derden is geëvolueerd naar een open data-beleid, 

gedeeld door verscheidene lidstaten van de EU. Dat houdt in dat ze kosteloos kunnen worden verkregen zonder enige 

beperkingen (met uitzondering van de bronvermelding, de inachtneming van de intellectuele eigendom en de rechten 

die aan sommige van deze gegevens zijn verbonden). Dat vertaalt zich concreet door het gebruik van een open 

licentie, die wordt gebruikt in verschillende Europese landen die het hergebruik van niet-confidentiële gegevens en 

gegevens zonder extra verwerkingskosten stellig aanmoedigen. 

Niet alle overheidsgegevens kunnen echter onvoorwaardelijk ter beschikking worden gesteld. Het tweede typelicentie 

(vademecum) stelt een formule van een typecontract voor tussen de producent (de overheid) en een hergebruiker. 

Door dit contract is de reden van het hergebruik gekend en kan worden voorzien in specifieke voorwaarden, al dan niet 

kosteloos. Het hergebruik van de gegevens is hier veel beter omkaderd. De overheid kan het hergebruik van de 

gegevens beter controleren. 

Als je suggesties of opmerkingen hebt in verband met de voorgestelde modellen, aarzel dan niet contact met ons op te 

nemen via het contactformulier (http://psi.belgium.be/nl/contact). 

http://psi.belgium.be/nl/contact
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Glossarium 

Overheid: de federale Staat; de rechtspersonen van publiek recht die van de federale Staat afhangen; de personen, 

ongeacht hun vorm en aard, die opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang 

die niet van industriële of commerciële aard zijn, en rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan hetzij de activiteiten in 

hoofdzaak door de hierboven vermelde overheden of instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer onderworpen 

is aan toezicht door deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of 

toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen; en de 

verenigingen bestaande uit één of meer overheden zoals hieronder vermeld (wet van 07/03/07). 

Voorwaarden voor het hergebruik: de bestuursdocumenten die door de overheden ter beschikking worden gesteld, 

mogen hergebruikt worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De documenten die voortvloeien uit het 

hergebruik, moeten de bronnen en de datum van de laatste bijwerking vermelden. Zij mogen geen afbreuk doen aan de 

volledigheid en de aard van de ter beschikking gestelde bestuursdocumenten. De overheden kunnen het hergebruik 

van bestuursdocumenten onderwerpen aan bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden mogen evenwel de 

mogelijkheid tot hergebruik niet nodeloos beperken en evenmin gebruikt worden om de mededinging aan banden te 

leggen. De voor hergebruik beschikbare documenten worden zoveel mogelijk langs elektronische weg beschikbaar 

gemaakt (wet van 07/03/07). 

Document: eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, 

beeld- of audiovisuele opname); eender welk deel van een dergelijke inhoud (richtlijn). 

Bestuursdocument: de informatie die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheid beschikt, 

ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt en ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is (wet 

van 07/03/07). Alle als volledig en afgewerkt te beschouwen bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken 

en die ze aan derden ter beschikking wensen te stellen (wet van 07/03/07). 

Persoonsgegevens: elke informatie betreffende een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar in de zin 

van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

Overheidsgegevens: beantwoorden niet aan de definitie van artikel 1, §1 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Een gegeven 

wordt gewoonlijk gedefinieerd als “de voorstelling van informatie in een conventionele vorm bedoeld om de verwerking 

ervan te vergemakkelijken”. Een gegeven is dus informatie die is “geformatteerd” om door een informaticasysteem te 

kunnen worden verwerkt. Een gegeven kan als openbaar worden bestempeld als het is geproduceerd (verzameld en/of 

verwerkt en/of verspreid) in het kader van de activiteit van een overheidsdienst.   

Licentie: verwijst naar dit document, waarin voorwaarden worden opgelegd voor het hergebruik door de verkrijger. Het 

handelt onder meer over verantwoordelijkheid, het juiste gebruik van de documenten, de garantie van niet-wijziging en 

de vermelding van de bron. Document uitgaande van een overheid dat tot doel heeft de voorwaarden voor hergebruik 

voor beide partijen, de licentieverlenende overheid en de licentiehouder, vast te leggen. (wet van 07/03/07) 

Producent: overheid in de zin van de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, die de intellectuele-

eigendomsrechten bezit op het product (informatie) en de bevoegdheid heeft het product (de informatie) onder deze 

licentie beschikbaar te stellen. 

Hergebruik: het gebruik van bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken, voor commerciële of niet-

commerciële doeleinden andere dan het oorspronkelijke doel van het vervullen van openbare taken waarvoor de 

bestuursdocumenten zijn geproduceerd (wet van 07/03/07). 

hergebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of organisatie die informatie hergebruikt overeenkomstig de 

voorwaarden van deze licentie. 

 


