
Meer weten? 
Ga naar dialogic.nl/datadelen
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Is de data deelbaar?
De data is deelbaar als er geen beperkingen zijn die delen onwenselijk maken:

1  Juridisch: delen van data is niet toegestaan, bijvoorbeeld op grond van de AVG

2  Bedrijfsgevoelig: de data is voor de data-eigenaar bedrijfsgevoelig 

3  Leverancier: openbaring schaadt het businessmodel van de leverancier onevenredig

4  Kosten: de kosten van openbaarmaking staan niet in verhouding tot de verwachte opbrengsten

Is de data na transformatie deelbaar?
Er zijn drie manieren om data te veranderen om deze deelbaar te maken:

1  Anonimisatie gevoelige informatie kan worden weggelaten 
2  Aggregatie samengevoegde data bevat minder gevoelige informatie
3  Pseudonimisatie gevoelige informatie kan worden vervangen door een pseudoniem

Is de data mogelijk herbruikbaar?

+ Open staan voor specifieke aanvragen

Data beschikbaar maken onder voorwaarden
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De data wordt op een openbaar platform aangeboden, bijvoorbeeld 
data.overheid.nl. De data wordt gratis en met weinig beperkingen beschikbaar 
gemaakt. 

Wanneer de beschikbaar gestelde informatie niet volstaat kan de gebruiker een specifiek 
dataverzoek indienen.

De data wordt vindbaar gemaakt (de 
beschikbaarheid en voorwaarden voor gebruik van 
de data worden op een openbaar platform 
aangegeven). Geïnteresseerden kunnen de data 
vervolgens tegen redelijke, eerlijke en gelijke 
voorwaarden verkrijgen.

Het is uiteraard mogelijk dat bepaalde 
data niet beschikbaar kan worden 
gesteld  voor hergebruik. In dit geval 
vragen we de eigenaar van de data 
ten minste te onderbouwen waaróm dit 
het geval is. Zo houden organisaties 
elkaar scherp op het gebied van het 
delen van data, en blijft het 
uitgangspunt: herbruikbaar maken, 
tenzij.

De data kan onder voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Bijvoorbeeld voorwaarden aan 
het doel van het gebruik, of het recht om de data te delen. Deze criteria worden per verzoek 
beoordeeld. Bij goedkeuring kan de data bijvoorbeeld onder geheimhoudingsplicht 
beschikbaar worden gemaakt, of de data kan door de data-eigenaar worden bewerkt of 

gekoppeld in opdracht van de hergebruiker.
Dit gebeurt op basis van een specifieke licentie (eventueel in combinatie met een 
verwerkers¬overeenkomst). Hierbij gelden eerlijke, redelijke en niet-discriminatoire condities voor 
hergebruik. Er kan een vergoeding worden gevraagd voor de geleverde diensten.

Data biedt nieuwe mogelijkheden aan overheden en organisaties in Zeeland om maatschappellijke problemen op te lossen, bijvoorbeeld op het 
gebied van toerisme, werkgelegenheid en zorg. Nu blijft veel data echter gevangen in deelsystemen (silo’s) van organisaties en projecten.

Om het potentieel van data in Zeeland beter te benutten biedt de Provincie Zeeland kaders voor hergebruik. Deze kaders, die de Provincie zelf ook 
hanteert, stimuleren het delen van data ten behoeve van maatschappelijke doelen, waarbij de belangen van betrokken partijen worden geborgd. 

Data is herbruikbaar als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

1  Nut: de data heeft toegevoegde waarde voor de samenleving

2  Gesloten: De data is nu niet openbaar beschikbaar

3  Doelmatig: Het delen van de data conflicteert niet met de doelen van de data-eigenaar

Data deelbaar voor aanvraag?
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