
 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het her-

gebruik van overheidsinformatie (uitgebreide samenvatting) 

 

Richtlijn 2003/98/EG bevat minimumvoorschriften voor het hergebruik van overheidsin-

formatie. Bij overheidsinformatie gaat het onder meer om statistische gegevens, economi-

sche gegevens, milieugegevens, gearchiveerd materiaal en boek- en kunstverzamelingen. 

Deze gegevens kunnen een waardevolle grondstof zijn voor innovatieve producten of dien-

sten. Het economisch potentieel van deze grondstof is groot. De Europese Commissie 

constateert dat de geldende richtlijn uit 2003 achterhaald is door de voortdurende revolutie 

van technologieën. Het risico is nu dat de economische en sociale kansen die worden 

geboden door het hergebruik van overheidsgegevens onbenut blijven. Ook dreigen er ver-

schillen in regelgeving en beleid tussen de lidstaten. Sommige lidstaten hebben er namelijk 

voor gekozen boven het minimumniveau van de richtlijn uit te gaan, terwijl andere minder 

ambitieus zijn op dit vlak.  

 

Op grond van het voorgaande stelt de Europese Commissie de volgende wijzigingen in 

Richtlijn 2003/98/EG voor: 

 

1. Als algemeen beginsel wordt vastgelegd dat alle door overheidsinstanties gepubliceerde 

documenten moeten kunnen worden hergebruikt voor commerciële en niet-commerciële 

doeleinden, behalve wanneer het documenten betreft waarvan de intellectuele eigendoms-

rechten bij derden berusten. 

 

2. De bepalingen van de richtlijn zijn voortaan ook van toepassing op bibliotheken (met 

inbegrip van universiteitsbibliotheken), musea en archieven. Andere culturele instellingen 

en hun archieven vallen echter buiten het toepassingsbereik, net als onderwijs- en onder-

zoeksinstellingen. 

 

3. Om hergebruik te faciliteren moeten de gegevens worden aangeleverd in de gebruikelij-

ke, machinaal leesbare formaten. 

 

4. Eventuele vergoedingen voor het hergebruik van overheidsinformatie moeten kostenge-

richt zijn en dus in beginsel beperkt blijven tot de zogenaamde "marginale kosten" voor de 

vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie. In de praktijk betekent dit dat gege-

vens doorgaans kosteloos of vrijwel kosteloos ter beschikking worden gesteld. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen kan van het beginsel van marginale kosten worden afgeweken. De 

bewijslast dat de tarieven kostengericht zijn, ligt bij het overheidsorgaan. 

 

5. Er wordt verplicht onafhankelijk toezicht ingevoerd om toe te zien op de naleving van de 

bepalingen van de richtlijn. 

 

De herziening heeft niet tot doel direct of indirect het recht op toegang tot openbare do-

cumenten te reguleren. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten. De 

herziening heeft enkel betrekking op het hergebruik van documenten waar deze algemeen 

toegankelijk zijn. De herziening heeft ook geen betrekking op het reguleren van de ver-



 

 

 

 

 

werking van persoonlijke gegevens door openbare lichamen of op de status van intellectue-

le eigendomsrechten. 


