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Juridische context 

 
 Europese PSI-richtlijn 2003/98 

→ 14 Belgische wetteksten  

Europese PSI-richtlijn 2013/37 

→  > 14 wetteksten 

 

• Effectieve omzetting: Vlaanderen; Duitstalige 

Gemeenschap 

• Lopende omzetting: Federal; Waals Gewest; 

Franstalige Gemeenschap; Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
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Scope van de PSI-richtlijn 
(Richtlijn 2003/98 → wet 7.03.2007 

richtlijn 2013/37 (art. 3) → wetsontwerp 2015) 

 

 

 

Uitgesloten documenten  

• Staatsveiligheid 

• Vertrouwelijke statistieken 

• Persoonlijke gegevens beschermd door richtlijn 95/46 

• Derde beslagene van intellectuele eigendom 

• Openbare omroepen 

• Onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

• Culturele instellingen andere dan bibliotheken, musea, archieven, …  

→ gedeeltelijke insluiting van culturele sector (vrijwillige basis) 

 

 Wetsontwerp 2015, art. 4 - 3  
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Alle overheidsinformatie is voortaan herbruikbaar voor derden, 
al of niet om commerciële redenen 
 



Woorden uit het recht 

Vrije en faire mededinging 

 Kennisgeving 

Transparantie 

Digitale weg 

Harmonisatie / centralisatie 
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“Mededinging” 

 Fair 

 Geen onredelijke beperkende voorwaarden (R art 8.1 ) 

Vrije markt, open voor buitenlandse 

 ondernemingen (R art 1) 

Niet-discriminerende toegangsvoorwaarden (R art 10) 

Verbod op exclusiviteitsrechten of -regelingen (R art 11) 

    
   

     

  Wetsontwerp 2015 art.5, 7, 20 + memorie van toelichting  



 Van informatie op portals (R art 9) 

Van voorwaarden voor de beschikbaarheid (R art 4.1.)  

Van het vergoedingsbedrag  (R art 7) 

Van vergoedingsvoorwaarden (R art 7) 

Van beroep (R art 4.4 ) 

Van exclusiviteitsrechten (R art 11) 

 

   

 Wetsontwerp 2015, art. 6, 9§3, 20, 21 + KB 19 X 2007  

 
 

”Voorafgaande kennisgeving” 
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”Transparantie” 

Overheidstaken (R art 1)  

Berekeningsgrondslag productie (R art 7 ) 

Vergoeding (R art 7) 

Afwijzingsmotieven (R art 4.3.) 

 Beroepsmogelijkheden (R art 4,4 &7) 

   
  

Wetsontwerp 2015, art 6, 8, + KB art 9  
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   “Digitale weg” 
 ♫ 

 Digitalisering  kansen om de markt te ontwikkelen 

 Beschikbaarheid documenten & metadata (R  art 4–5) 

    geen verplichtingen om aan te passen als    

 onevenredig inspanning (R art 5.2)  

 Voorwaarden voor hergebruik (licenties) (R art 8) 

 Behandeling van de aanvraag (R art 4.1.) 

    

 
 Wetsontwerp 2015, art 7§2,  9+ KB okt 2007 
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Harmonisatie 

 Europees credo: regels en praktijken 

harmoniseren 

 Gecentraliseerde toegangsvoorwaarden 

 Standaardlicenties 

 Formaten  Pan european portaal 

http://publicdata.eu 

    

 

   

 Wetsontwerp 2015, memorie van toelichting 
 

http://publicdata.eu/
http://publicdata.eu/
http://publicdata.eu/


Wat is er nieuw?  

 Uitbreiding toepassingsgebied 

 Algemene beschikbaarheid, ‘Open by default’  

Meer transparantie en objectivering 

 Vergoedingen aan marginale kosten 

 Promotie van open standaardlicenties 

 Promotie van “machine readable” formaat 

 Onpartijdigheid van de beroepen & bindend 

besluit 

 Toetsing, Evaluatie, …. 

 

 + Sectoraal Comité PSI (persoonlijke gegevens)  
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Onzekerheden  
 

 

 “Hergebruik” 
 
“ welke algemene verplichtingen ”?  

 
 

 
“ Rendement op investering”,“Aanzienlijke deel”  
 
“Buitensporige tarifering” ? “Kosteloosheid” ? 

 
“Onevenredige grote inspanningen”?  
… 

 
   

 

!! Beroep => Beroepscommissie voor het hergebruik 

 ►Pragmatische aanpak ♥ 

open data?  

# Openness of 
governement 



 

U hebt het woord… 

 

 

 

 

 
DAV 

 Hertogsstraat 4 
1000 Brussel  

Tel : +32 2 289 00 60 
Fax : +32 2 289 00 76 

www.vereenvoudiging.be 
www.kanselarij.be 
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