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1 Inleiding 

1.1 Inleiding hergebruik van overheidsinformatie 

Het hergebruik van overheidsinformatie is al sinds 2003 officieel in een Europese richtlijn vervat 
(Public Sector Information Directive 2003/98/EC). De richtlijn is een middel om de professionele 
markt voor hergebruik van overheidsinformatie te reguleren. Die markt bestaat al decennia en wordt 
gekenmerkt door monopolies en exclusieve overeenkomsten. De richtlijn is bedoeld om duidelijker 
regels te stellen voor de exploitatie van overheidsinformatie. Voor het publiek bleven deze kwesties 
grotendeels buiten het blikveld omdat het om een B2B-markt gaat met niet of nauwelijks verkoop 
aan consumenten. Een non-commerciele markt voor hergebruik bestond niet – burgers waren wel 
(eind)gebruikers van overheidsinformatie maar geen hergebruikers. 

Figuur 1: Markten voor hergebruik overheidsinformatie tot circa 2009 
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Door de stormachtige groei van interactieve toepassingen op het internet (web 2.0) is het hergebruik 
het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Overheidsinformatie wordt in toenemende 
mate gezien als een belangrijk onderdeel van ‘open content’; informatie die de basis biedt voor 
allerhande (creatief) hergebruik door burgers en bedrijven. Het aanbod van commerciële diensten op 
basis van overheidsinformatie is sterk toegenomen (bekende voorbeelden zijn hier de diensten van 
Carspotter – SMS kenteken en de advertentiegedreven site buitenradar.nl). Daarnaast zijn burgers 
zelf veel actiever geworden in het hergebruik van informatie, niet alleen van overheden maar ook 
van andere burgers.  

http://www.carspotter.nl/
http://www.buitenradar.nl/


Figuur 2: Voorbeeld van hergebruik overheidsdata door burgers: Dutchstat  

 

http://monsterswell.com/projects/dutchstats/ is een website die statistische data visualiseert en daarmee 
toegankelijk maakt voor een grote groep burgers. De applicatie combineert overheidsdata uit heel verschillende 
domeinen en bronnen. Ook de technische laag – de bronbestanden voor de afbakening van de gebieden (shape 
files) is gebaseerd op overheidsdata. 

Figuur 3: Voorbeeld van hergebruik overheidsdata door bedrijven: i-mapping  

 

http://www.i-mapping.com/locator/scholen/ is een toepassing van het bedrijf i-mapping dat GIS-applicaties 
verkoopt. Het gebruik van ‘Scholen in uw buurt’ is kosteloos. I-mapping gebruikt het als verkoopmiddel voor haar 
commerciële diensten en producten. De toepassing maakt gebruik van data van DUO-CFI en de Onderwijsinspec-
tie. 
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Bedrijven zoals TomTom maken ook gebruik van informatie van burgers (Map Share). De grenzen 
tussen de verschillende markten vervagen. De eindgebruiker heeft vaak geen weet meer van de 
herkomst van de informatie (overheid, bedrijfsleven of andere burgers).  

Figuur 4: Markten voor hergebruik overheidsinformatie vanaf 2009 

 

1.2 Aanleiding van het onderzoek 

Over de hele wereld zijn overheden op dit moment bezig met het inrichten van een online catalogus 
waarin zoveel mogelijk bronnen van overheidsinformatie worden ontsloten. Voorbeelden zijn de VS 
(www.data.gov
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), het VK (www.data.gov.uk), Piemonte|Italië (http://www.dati.piemonte.it/), Spanje 
(http://www.aporta.es/web/guest/index) en Vancouver|Canada (http://data.vancouver.ca/).  Ook in 
Nederland wordt op dit moment door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorbereidingen 
getroffen voor een soortgelijke portal. 

Ter voorbereiding op het inrichten van deze portal heeft het Ministerie het onderzoeksbureau Dialogic 
gevraagd om een inventarisatie te maken van de datasets die beschikbaar zijn en van de 
voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van deze datasets. 

1.3 Onderzoeksvragen 

De praktische beschikbaarheid van informatie valt in een aantal opeenvolgende stappen uiteen: 

 beschikbaarheid (bestaat er wel of niet een dataset?) 

 toegankelijkheid (is er toestemming om de data te gebruiken? (juridische beperkingen) 

 geordendheid (in welke mate is de data netjes gestructureerd? (datastructuur, meta-
datering) 

 begrijpelijkheid (in welke mata kan de data zondermeer worden verwerkt? (technische 
formats, leesbaarheid). 

In het onderzoek is dit vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 

I. Welke datasets zijn er? 

II. Op welke manier zijn deze data publiceerbaar? 

III. Zijn er bijzondere gebruikscondities? 

http://www.tomtom.com/page/mapshare
http://www.data.gov/
http://www.data.gov.uk/
http://www.dati.piemonte.it/
http://www.aporta.es/web/guest/index
http://data.vancouver.ca/
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IV. Op welke databases zijn er bij wet bepaalde beperkingen? 

Verder geldt een aanvullende vraag: 

V. Welke initiatieven zijn er al in sectoren om data gezamenlijk te ontsluiten? 

De laatste vraag heeft betrekking op zogenaamde thematische portals voor overheidsinformatie.       



2 Resultaten 

2.1 Uitvoering onderzoek 

Het onderzoek is in een aantal stappen uitgevoerd (zie figuur 1). Elke stap resulteert in een op 
zichzelf staande deliverable. 

 Figuur 5: Stroomschema van het onderzoek 

 

2.2 Taxonomie 

Als eerste stap is er een conceptuele indeling (taxonomie) gemaakt van domeinen voor overheidsin-
formatie. Deze indeling dekt in principe alle soorten overheidsinformatie en bestaat uit 15 
hoofdcategorieën en 84 subcategorieën. De taxonomie is integraal in bijlage 1 opgenomen. 

Door dit overzicht hebben we gericht kunnen zoeken naar datasets. Bij het traceren van datasets 
hebben we geprobeerd een zo groot mogelijke spreiding over de domeinen te hebben. Er is een grote 
variatie tussen de verschillende domeinen – niet elk domein is even sterk vertegenwoordigd – maar 
van vrijwel elk domein is wel minimaal één dataset opgenomen. 
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Tabel 1. Overzicht van de dekking van de datasets per domein 

0 5 10 15 20 25

Arbeid & werkgelegenheid

Bedrijven

Bevolking

Bouwen & Wonen

Geografische informatie

Gezondheidsstatistieken

Juridische informatie

Meteorologische informatie

Milieu

Onderwijs, wetenschap & technologie

Overheid

Transport

Verschillend

Welzijn, cultuur & vrije tijd

 

2.3 Datasets 

Er zitten heel veel iteratieslagen tussen het traceren van de datasets, het achterhalen van de juiste 
(sic!) contactpersonen, en het boven tafel krijgen van de kenmerken van de dataset. Voor de meeste 
organisaties is Open Data een nieuw onderwerp. In veel gevallen hebben ze zelf niet altijd een over 
goed overzicht over hun eigen datasets, laat staan over de toegangsvoorwaarden die voor de 
datasets gelden. Van de organisaties die wel op de hoogte zijn van het onderwerp, is het gros op dit 
moment een positie aan het kiezen. Het veld is dus volop in beweging en er is nog veel onzekerheid. 
Het vinden van de juiste contactpersoon is daardoor een flinke uitdaging. 

Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat er al een aantal thematische portals bestaan met 
verwijzingen naar datasets binnen het betreffende domein. Het gaat hier soms om grote aantallen 
datasets. CBS’ Centrum voor Beleidsstatistieken beschikt bijvoorbeeld over 145 datasets. DANS 
(Data Archiving and Networked Services) van NWO/KNAW heeft zelfs verwijzingen naar meer dan 
12.000 datasets. Daarbij moet wel de aantekening worden geplaatst dat het in bijna alle gevallen om 
eenmalige, hele specifieke datasets gaat (“drankmisbruik onder jongeren in Zuidoost-Drenthe in 
2007”). Dat geldt overigens ook voor de meeste buitenlandse portals, zoals de eerder genoemde 
data.gov en data.gov.uk. 

Bij de inventarisatie van datasets hebben we vooral gezocht naar tijdsreeksen met een brede 
dekking. Uiteindelijk zijn er 137 datasets gevonden van meer dan 50 overheidsinstanties. Daarnaast 
zijn er 13 thematische portals getraceerd. Gegeven de beperkte omvang van de studie is dat geen 
slecht resultaat. Het totale aantal relevante datahouders op nationaal niveau wordt geschat op 100 
tot 150. 

Het overzicht van de datasets en de thematische portals is gepubliceerd door middel van een 
dynamische website, www.dialogiconderzoek.nl/opendata De brondata is ook apart beschikbaar 
gesteld.  
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2.4 Kenmerken datasets 

Voor elke dataset afzonderlijk hebben we vervolgens een contactpersoon proberen te achterhalen. 
Dat is gebeurd door middel van een telefonische survey. Het protocol voor de survey is opgenomen 
in Bijlage 2. 

We hebben gekozen voor het meest gedetailleerde analyseniveau omdat er specifieke voorwaarden 
kunnen gelden voor een dataset. Dat betekent dat er ook binnen één organisatie verschillen kunnen 
bestaan in de toegangsvoorwaarden. Het gevolg was wel dat er binnen één organisatie verschillende 
contactpersoon waren. Sommige organisaties zoals VROM en Rijkswaterstaat hebben gaandeweg de 
uitvoering van de survey een centrale contactpersoon naar voren geschoven. Een overzicht van de 
contactpersonen is apart beschikbaar gesteld.  

Omdat er sprake is van veel dynamiek is ook de lijst van datasets en contactpersonen aan veel 
veranderingen onderhevig. Het beheer van de mailing list is een doorgaande activiteit die zeker niet 
is afgelopen met de afronding van dit onderzoek. De huidige mailing list geeft de stand van zaken 
weer op 31 juni 2010. 

Na de telefonische survey is er aan elke contactpersoon een elektronische survey verstuurd – een 
spreadsheet die als vragenlijst is geprogrammeerd (deze is apart beschikbaar gesteld). De survey 
heeft drie weken uitgestaan. Na twee weken is er een reminder verstuurd. 

Uiteindelijk is er voor 52 datasets een reactie gekomen – een bruto respons rate van 40%. Voor 35 
datasets is de vragenlijst volledig ingevuld – een netto response rate van 27%. Dat zijn alleszins 
redelijke response rates voor een marktonderzoek, althans onder bedrijven. De resultaten van de 
survey zijn in tabel 2 samengevat. 

Tabel 2. Overzicht van de dekking van de datasets per domein 

Juridische voorwaarden

Bij hergebruik moeten derden de naam van onze organistie vermelden 19 (53%) 15 (42%) 1 (3%)
Hergebruik van data is beperkt tot niet‐commerciële doeleinden 11 (31%) 18 (50%) 6 (17%)
Databankrechten voorbehouden 11 (31%) 19 (53%) 5 (14%)
Er bestaan restricties ten aanzien van het hergebruik van de dataset 14 (39%) 21 (58%) 1 (3%)
Toegang tot de data is in het geheel niet mogelijk 1 (3%) 34 (94%) 1 (3%)
Toegang tot de data is alleen mogelijk na formele toestemming vooraf 7 (19%) 28 (78%) 1 (3%)
De data wordt alleen op geaggregeerd niveau vrijgegeven 7 (19%) 27 (75%) 1 (3%)

Financiele voorwaarden

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van informatie 6 (17%) 29 (81%) 1 (3%)
De dataset is gratis beschikbaar voor non‐commercieel hergebruik 26 (72%) 7 (19%) 1 (3%)
Er zijn kosten verbonden aan het hergebruik van informatie 4 (11%) 26 (72%) 1 (3%)

Toegankelijkheid

Indirecte toegang beschikbaar via webinterface 27 (75%) 8 (22%) 1 (3%)
Directe toegang door kopiëren inhoud database 19 (53%) 16 (44%) 1 (3%)
Er is een API beschikbaar voor directe toegang tot de database 4 (11%) 31 (86%) 1 (3%)

Ja Nee

N.v.t.

Nee

Nee

Ja Nee

Ja Nee

 

Grosso modo is 60% van de datasets open voor hergebruik. Dat lijkt veel maar bedacht moet 
worden dat overheidsinformatie per definitie open is. Bovendien spelen er daarnaast tal van 
praktische belemmeringen.  
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Overigens kan op de kwaliteit van de antwoorden het nodige worden afgedongen. De antwoorden 
zijn niet altijd even consistent. Tijdens de loop van het onderzoek hebben veel organisaties ook met 
ons contact opgenomen en toen is aan het licht gekomen dat de meeste organisaties – letterlijk – 
nog niet weten wat ze aanmoeten met open data.  

Zoals eerder gezegd zijn veel organisaties op dit moment volop bezig een positie te kiezen. Grosso 
modo kunnen er vier posities worden onderscheiden. Van ‘open’ naar ‘gesloten’: 

I. Data geheel open, zowel voor non-commercieel als commercieel hergebruik. 

Voorbeelden: Databank Verkiezingsuitslagen; datasets Rijkswaterstaat zwemwater, stroomgebieden, 
emissieregistratie; datasets Openbare Financiën (emissies, staatsschuld) 

II. Hergebruik toegestaan ongeacht type gebruik, zolang je er maar voor betaalt (ergo geen 
verschil commercieel x non-commercieel gebruik). 

Voorbeeld: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), Kamer van Koophandel (bedrijfsgege-
vens) 

III. Gebruik alleen toegestaan voor non-commercieel gebruik (wetenschappelijk onderzoek). 
Hergebruik niet toegestaan. 

Voorbeelden: de thematische portals van NWO/KNAW (DANS), CBS (Centrum voor Beleidsstatistiek, 
Sociaal Statistische Bestand), KNMI (klimaatgegevens: Cesar Database). 

IV. Gebruik van data aan restricties gebonden, hergebruik verboden. 

Voorbeeld: Kadaster 

De ontwikkelingen gaan op dit moment erg snel. Hergebruik van overheidsinformatie is jarenlang 
een slapend dossier geweest maar staat door de opkomst van web 2.0-toepassingen opeens in het 
middelpunt van de belangstelling. De meeste overheidsinstanties zijn van oudsher relatief behoudend 
in hun houding en stellen zich restrictief op met betrekking tot ‘hun’ eigen data. Bedrijven en burgers 
accepteren dit niet langer – de gesloten modellen komen daardoor steeds meer onder druk te staan. 
Het onderscheid dat door bronhouders wordt gemaakt tussen verschillende typen (her)gebruik – 
commercieel, non-commercieel, wetenschappelijk enzovoort – wordt steeds moeilijker vol te houden. 
Het toegangsmodel van de onlangs opgerichte NDW bijvoorbeeld, dat sterk gericht is op professione-
le gebruikers, lijkt al bij aanvang achterhaald. Het is niet geschikt voor de nieuwe realiteit waarin op 
grote schaal door burgers informatie wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor de sterk gecontroleerde 
toegang tot de microdata van het CBS. De Kamer van Koophandel is de controle al helemaal kwijt: 
de basisdataset is 1:1 gekopieerd door www.openkvk.nl Het Kadaster is de enige overheidsorganisa-
tie die nog steeds volgens het traditionele gesloten model werkt. Dat wordt in Europees verband zo 
langzamerhand een uitzondering. De Spaanse overheid heeft onlangs besloten alle kadastrale data 
geheel vrij – en om niet – ter beschikking te stellen. Zelfs de data van de zeer commercieel 
opererende Ordnance Survey is – althans deels – vrijgegeven onder druk van de Engelse overheid. 

 

 

http://www.openkvk.nl/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/opendata/
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Bijlage I | Taxonomie 

Bedrijven 

  bedrijvenregisters 

  openbare aanbestedingen 

  kredietgegevens bedrijven 

  jaarrekeningen 

Geografische informatie 

  adressen & gebouwen 

  gebouwen (BAG) 

  topografie 

  Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) 

  kadastrale informatie 

  geodetische netwerken (Rijksdriehoeksmeting) 

  geologie 

  hydrografie 

  leidingen & kabels 

  luchtfoto's 

  hoogtekaarten (inc. 3D‐gebouwen) 

  volksgezondheid en gezondheidszorg 

Juridische informatie 

  Verdragen 

  Wetten 

  Verordeningen 

  Beslissingen van nationale rechtbanken 

  Beslissingen van buitenlandse en internationale rechtbanken 

Meteorologische informatie 

  weersgegevens 

  klimatologische gegevens (incl. modellen) 
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Economische informatie 

  macro‐economische gegevens 

  prijzen 

  handelsstatistieken 

  productiecijfers 

  kwartaalcijfers (conjunctuur) 

  bestedingen & consumentenvertrouwen 

  investeringen 

Arbeid & werkgelegenheid 

  werkgelegenheidscijfers 

  werkloosheid 

  vacatures 

  lonen 
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Bijlage II | Protocol eerste ronde 

INLEIDING 

<Inleiding voorlezen> 

Goedemorgen/middag etcetera… 

Wij bellen u  in opdracht  van het Ministerie  van Binnenlandse Zaken.  In navolging  van de VS en het Verenigd 

Koninkrijk  hecht  de  Nederlandse  overheid  grote  waarde  aan  het  breed  ontsluiten  van  overheidsdata.  Het 

Ministerie zal binnenkort aan een groot aantal overheidsinstanties formeel het verzoek doen of zij hun data voor 

hergebruik willen publiceren.  

<als de respondent twijfels heeft kan nu de achtergrondbrief van het Ministerie worden gemaild en/of gefaxed> 

Voorafgaande  aan  het  onderzoek  heeft  het Ministerie  ons  gevraagd  om  een  inventarisatie  te maken  van  de 

datasets die beschikbaar zijn en van de voorwaarden die aan het gebruik zijn gebonden.  

Het onderzoek wordt  in twee rondes uitgevoerd. Wij hoeven  in deze eerste telefonische ronde alleen te weten 

welke datasets uw organisatie beheerd. Vragen over de datasets zelf (gebruikscondities, toegankelijkheid) komen 

in de tweede ronde in een korte online survey aan bod. 

Wij willen u daarom een paar gerichte vragen stellen over datasets die uw organisatie beheerd. Het is natuurlijk 

heel goed mogelijk dat u geen zicht heeft over alle datasets. In dat geval hopen we dat u ons kunt doorverwijzen 

naar personen binnen uw organisatie die meer van die datasets weten. Het is in dit stadium van groot belang dat 

we van zoveel mogelijk verschillende datasets geschikte contactpersonen achterhalen. 

<als  de  respondent  nog  meer  vragen  heeft  over  het  onderzoek  kan  zij  of  hij  contact  opnemen  met  de 

projectleider van het onderzoek, Robbin te Velde, tevelde@dialogic.nl, 030‐2150580> 

mailto:tevelde@dialogic.nl
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VRAAG 1 

Welke datasets beheert uw organisatie op dit moment? 

Datasets zijn verzamelingen van gegevens over burgers, bedrijven of objecten op een bepaald specifiek  thema, 

zoals  kadastrale  informatie,  jurisprudentie,  weersinformatie  enzovoort.  Voorbeelden  van  datasets  zijn  de 

Gemeentelijk Basis Administratie. Een meer specifiek voorbeeld zijn de handelsstatistieken van het CBS. 

<Eventueel de respondent op weg helpen met behulp van de  lijst van onderwerpen uit de groslijst. Deze  lijst  is 

mogelijk niet uitputtend dus als de respondent onderwerpen noemt die nog niet op de lijst staan, deze dan zeker 

ook noteren> 

<Noteer de naam van de dataset zo precies en zorgvuldig mogelijk> 

 

VRAAG 2 

Kunt u een korte omschrijving geven van de datasets? 

<een omschrijving  in maximaal één regel volstaat. De beschrijving vertelt welke  informatie er  in de dataset zit, 

bijvoorbeeld voor het GBA: “basisregister voor persoonsgegevens, burgerlijke staat en verblijfplaats”> 

 

VRAAG 3 

Kunt u voor elke dataset een contactpersoon opgeven? 

Aan de contactpersoon zal via een korte online survey een aantal gerichte vragen over de gebruikscondities en 

toegankelijkheid  van  de  dataset worden  gesteld. De  contactgegevens  zullen  alleen  voor  de  uitvoering  van  dit 

onderzoek worden gebruikt en daarna worden vernietigd. 

<de respondent zelf kan natuurlijk prima zelf als contactpersoon voor één of meerdere datasets fungeren. Als zij 

of hij echter geen  (of geen goede) omschrijving weet  te geven van de dataset dan zeker doorvragen naar een 

andere  contactpersoon.  In  noodgevallen  naam  andere  afdeling  noteren  maar  bij  voorkeur  naam  van  een 

persoon, liefst met telefoonnummer en emailadres> 

 

UITLEIDING 

Dank u hartelijk  voor uw medewerking. De  contactpersonen  zullen binnenkort  een uitnodiging  krijgen om de 

online survey in te vullen. 

 
 
 
 
 
 

 





 
 

 

 

 

 

Contact: 
Dialogic 
Hooghiemstraplein 33-36 
3514 AX Utrecht 
Tel. +31 (0)30 215 05 80 
Fax +31 (0)30 215 05 95 
www.dialogic.nl 
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