
Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het 
„open gegevens”-pakket van de Europese Commissie, met inbegrip van het voorstel voor een 
richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie, 
een mededeling over open gegevens, en Besluit 2011/833/EU van de Commissie betreffende het 

hergebruik van documenten van de Commissie 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS): http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/06) 

1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

1. Op 12 december 2011 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 
2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn overheidsinformatie) (het „voorstel”) ( 1 ) 
vastgesteld. Het voorstel is onderdeel van het „open gegevens”-pakket, dat ook twee andere documenten 
bevat die op dezelfde datum zijn vastgesteld: i) een mededeling van de Commissie getiteld „Open gegevens 
— Motor voor innovatie, groei en transparante governance” (de „mededeling”) ( 2 ) en ii) een besluit van de 
Commissie betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie (het „besluit”) ( 3 ). 

2. De EDPS is niet geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001. Dit 
is te betreuren, aangezien dit initiatief gevolgen kan hebben voor een grote hoeveelheid persoonsgegevens. 
Het onderliggende advies is derhalve gebaseerd op artikel 41, lid 2, van dezelfde verordening. De EDPS 
beveelt aan in de preambule van het vastgestelde instrument een verwijzing naar dit advies op te nemen. 

1.2. Doelstellingen en toepassingsgebied van het voorstel en het besluit; focus van het advies van de EDPS 

3. Met het voorstel wordt beoogd de bestaande tekst van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik 
van overheidsinformatie (de richtlijn overheidsinformatie) te actualiseren en wijzigen. 

4. De richtlijn overheidsinformatie is bedoeld om het hergebruik van overheidsinformatie in de Europese 
Unie te vereenvoudigen door basisvoorwaarden voor hergebruik te harmoniseren en belemmeringen voor 
hergebruik op de interne markt weg te nemen. De richtlijn verbiedt discriminatie en bevat regels inzake 
tariferingsbeginselen, exclusiviteitsregelingen, transparantie, licenties en praktische hulpmiddelen die ervoor 
moeten zorgen dat overheidsdocumenten gemakkelijker kunnen worden teruggevonden en hergebruikt ( 4 ). 

5. Een van de belangrijkste nieuwe beleidsdoelstellingen van het voorstel, zoals beschreven in paragraaf 
5.1 van de mededeling, is het oogmerk „het beginsel in te voeren dat alle overheidsinformatie die niet 
expliciet onder één van de uitzonderingen valt, kan worden hergebruikt voor al dan niet-commerciële 
doeleinden” ( 5 ). Meer in het bijzonder eist de voorgestelde wijziging op artikel 3, lid 1, van de richtlijn 
overheidsinformatie specifiek van de lidstaten dat zij ervoor zorgen dat „bestaande documenten” die in het 
bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten „kunnen worden hergebruikt voor commerciële en niet- 
commerciële doeleinden”. 

6. Tot de relevante nieuwe bepalingen in het voorstel behoort, onderworpen aan bepaalde uitzonderin
gen, ook de beperking van de vergoeding die de openbare sector mag vragen voor de hergebruikte 
informatie tot „de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging en verspreiding” (gewijzigd artikel 6, lid 
1). Verder breidt het voorstel het toepassingsgebied van de richtlijn overheidsinformatie uit met biblio
theken, archieven, musea en universiteitsbibliotheken. 

7. Met het besluit wordt beoogd de regels vast te stellen die de Commissie moet volgen bij het her
gebruik van haar eigen documenten.
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( 1 ) COM(2011) 877 definitief. 
( 2 ) COM(2011) 882 definitief. 
( 3 ) 2011/833/EU. 
( 4 ) Zie de toelichting bij het voorstel, deel 1. 
( 5 ) Zie ook paragraaf 3.2, alinea 6 van de toelichting bij het voorstel, waarin wordt gevraagd om maatregelen op EU- 

niveau om te „garanderen” dat „hergebruik wordt toegestaan voor waardevolle, wezenlijke overheidsinformatie in alle 
lidstaten”; en paragraaf 5, kop „Wetswijzigingen”, onder iii) van de samenvatting van de effectbeoordeling, waarin 
wordt verzocht om „wijziging van het algemene beginsel om toegankelijke documenten herbruikbaar te maken”.

http://www.edps.europa.eu


8. Dit advies behandelt in deel 2 en deel 3 het feitelijke voorstel, terwijl in deel 4 kort wordt ingegaan op 
het besluit. Deel 2 geeft een algemeen overzicht van de punten van zorg op het gebied van gegevens
bescherming als het gaat om open gegevens, met de problemen en overwegingen die dienen als belangrijke 
referentiepunten en die in belangrijke mate bepalend zijn voor de benadering van de EDPS in zijn meer 
specifieke aanbevelingen in deel 3. 

5. Conclusies 

72. Het hergebruik van persoonsgegevens bevattende overheidsinformatie kan aanzienlijke voordelen 
opleveren, maar houdt ook grote risico’s in als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Gezien 
deze risico’s adviseert de EDPS in het voorstel om duidelijker vast te stellen in welke situaties en met welke 
beschermende maatregelen mag worden verlangd dat persoonsgegevens bevattende informatie beschikbaar 
wordt gemaakt voor hergebruik. In het bijzonder zou in het voorstel: 

— duidelijker moeten worden vastgesteld in hoeverre de richtlijn overheidsinformatie van toepassing is op 
persoonsgegevens (paragraaf 3.1); 

— moeten worden verlangd dat het desbetreffende openbare lichaam een beoordeling uitvoert voordat 
persoonsgegevens bevattende overheidsinformatie ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik (para
graaf 3.1); 

— waar van toepassing, moeten worden verlangd dat gegevens geheel of gedeeltelijk worden geanonimi
seerd en dat de licentievoorwaarden specifiek verbieden dat individuele personen worden geheridentifi
ceerd en dat persoonsgegevens worden hergebruikt voor doeleinden die persoonlijke gevolgen kunnen 
hebben voor de betrokkenen (paragrafen 3.2 en 3.3); 

— moeten worden verlangd dat in de licentievoorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie een 
clausule over gegevensbescherming wordt opgenomen voor elk geval waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt; 

— waar nodig gezien de risico’s ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, van aanvragers 
moeten worden verlangd dat zij aantonen (met behulp van een effectbeoordeling over gegevensbescher
ming of op andere wijze) dat eventuele risico’s voor de gegevensbescherming adequaat zijn afgedekt en 
dat de aanvrager de gegevens zal verwerken conform een toepasselijke gegevensbeschermingswet (pa
ragraaf 3.3); 

— moeten worden verduidelijkt dat hergebruik afhankelijk kan worden gemaakt van het doeleind van het 
hergebruik, in afwijking op de algemene regel die hergebruik voor alle commerciële en niet-commerciële 
doeleinden toestaat (paragraaf 3.3); 

73. Voorts beveelt de EDPS aan: 

— te overwegen om toe te staan dat eventuele kosten van het voorverwerken (zoals digitalisering), ano
nimiseren en samenvoegen worden doorberekend aan licentiehouders, en 

— dat de Commissie verdere richtsnoeren ontwikkelt, met de nadruk op anonimisering en licentiever
strekking, en in dit verband de Groep gegevensbescherming van artikel 29 (WP29) raadpleegt (paragraaf 
3.6). 

Gedaan te Brussel, 18 april 2012. 

Peter HUSTINX 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
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