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Wetgeving mbt hergebruik datasets v overheidsinformatie 

• Auteurswet (Dutch Copyright Act)

• Databankenwet (Dutch Databases Act)

• Wet hergebruik overheidsinformatie (Act on re-use of Public Sector 
Information)

• Alledrie gebaseerd op EU-regelgeving die nu in Brussel wordt herzien.



Auteursrecht

• Rechthebbende is de auteur/maker. Is die in dienst, dan is de werkgever 
rechthebbende op diens werk. 

• © rust op een werk, mits (cf Hoge Raad) het een eigen oorspronkelijk karakter 
en persoonlijk stempel van de maker heeft (EOK+PS).  

• Dan in principe toestemming vd rechthebbende nodig om het werk te mogen 
hergebruiken (kopiëren, bewerken incl. vertalen en/of verder verspreiden). 

• © eindigt 70 jaar na dood vd maker, tenzij maker in dienst ve werkgever; dan 
al 70 jaar na 1e publicatie. (In geval van ©overdracht: 70 jr na † maker).

• Op verzameling van werken kan - naast © op individuele werken - extra © 
rusten mits originele selectie en/of rangschikking (is niet vaak het geval). 



Werk gecreëerd door (werknemers van) de overheid: 
aparte status in de Auteurswet (Aw)

Artikel 11 Aw: 

• Op wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken rust geen ©. 

Artikel 15b Aw:

• Een werk dat is gecreëerd door de openbare macht, of waarop de overheid 
de rechten heeft verworven (bv door ©overdracht), 

• en door of vanwege haar is openbaar gemaakt, 

• mag iedereen openbaar maken en/of verveelvoudigen (incl. delen, vertalen),

• tenzij er een uitdrukkelijk auteursrechtvoorbehoud op staat. 



Artikel 15b Aw (Dutch Copyright Act)

• Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege de openbare macht openbaar 
gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de 
maker of rechtverkrijgende is, wordt niet beschouwd verdere openbaarmaking of 
verveelvoudiging daarvan, tenzij het auteursrecht, hetzij in het algemeen bij wet, besluit of 
verordening, hetzij in een bepaald geval blijkens mededeling op het werk zelf of bij de 
openbaarmaking daarvan uitdrukkelijk is voorbehouden. (…)

• The further making public or reproduction of a literary, scientific or artistic work made 
public by or on behalf of the public authorities is not regarded as an infringement of the 
copyright in such a work, unless the copyright has been explicitly reserved, either in a 
general manner by law, decree or ordinance, or in a specific case by a notice on the work 
itself or given when the work was made public. (…)



Vertalingen van overheidswerken

• Op vertalingen kan eigen © voor de vertaler rusten, mits EOK+PS. 

• Complicatie: © op vertaling kan aan externen toekomen indien gemaakt door 
extern vertaalbureau of freelancer. 

• Relevant is dan: 
wat is over © afgesproken tussen overheidsorgaan en bureau/freelancer?

• Indien geen ©overdracht, dan is voor hergebruik (kopiëren en verder 
verspreiden) toestemming vd vertaler nodig. 
(Gebruiksrecht/licentie v vertaler aan overheidsorgaan staat alleen gebruik 
door overheidsorgaan toe, niet ook ELCR-hergebruik). 

• Indien ©overdracht aan overheidsorgaan, dan geldt art. 15b: vrij hergebruik 
van openbaar gemaakte teksten mogelijk, tenzij auteursrechtvoorbehoud. 



Info op Rijksoverheid.nl in principe vrij te hergebruiken en delen





Databankrecht in de Databankenwet (Dw)

• Kan rusten op databanken met elke inhoud: zowel ©werken als ©vrij 
materiaal.

• Mits substantiële investering in samenstelling vd databank. 

• Beschermt de databankproducent tegen kopiëren en verdere verspreiding v 
substantiële delen vd databank zonder diens toestemming. 

• Overheid als databankproducent heeft (artikel 8 Dw): 
- geen databankrecht op databanken met wetten e.d. (vgl. art. 11 Aw), 
- geen databankrecht op overige databanken, tenzij het databankrecht 
uitdrukkelijk is voorbehouden (vgl. 15b Aw). 





Voorbeeld KB: Delpher.nl met zowel © als ©vrij materiaal

Deels rust er nog © op individuele werken:

• KB is daarop niet rechthebbende, dus art. 15b Aw niet van toepassing. 

• Derden zijn rechthebbenden: auteurs, freelance-journalisten, -fotografen etc.  

• Datasets v ©werken: KB heeft (tegen betaling) licentie onderhandeld met 
rechthebbenden om o.a.: 
- hun werken online te mogen zetten 
- ze door onderzoekers te mogen laten hergebruiken, mits contract wordt getekend waarin 
staat dat delen met onderzoeksgroep alleen mag in besloten netwerk, géén verdere 
verspreiding. 

Deels rust er geen © meer op de Delpher-inhoud: 

• KB heeft wel databankrecht op Delpher-databank, mr heeft datasets v ©vrije 
kranten vrij voor hergebruik online gezet.





EU herziet ©: richtlijn Copyright in the Digital Single Market 
(DSM-richtlijn)
• Nieuwe uitzondering t.b.v. Text & Data Mining (TDM).

• Onderzoeksinstellingen mogen t.b.v. TDM voor wetenschappelijk onderzoek 
reproducties maken van ©werken en databanken zonder toestemming vd
rechthebbenden, mits ze er ‘lawful access’ toe hebben.

• Ook als rechtenvoorbehoud is gemaakt of uitgeverslicenties het verbieden. 

• Maar verder verspreiden/delen mag niet. 

• TDM = any automated analytical technique aiming to analyse text and
data in digital form in order to generate information such as patterns,  
trends and correlations. 

• Valt ELCR-hergebruik hieronder?

• TDM-uitzondering geldt na implementatie in NL, op z’n vroegst half 2020. 







Directive on the re-use of Public Sector Information 
(PSI Directive)

• In 2003 aangenomen t.b.v. stimuleren v hergebruik v overheidsinformatie 
door andere partijen. 
Doel (cf overweging 9): 
Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en 
aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve 
aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om 
toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

• In 2013 aangescherpt: 
documenten waarop de Dir van toepassing is, mogen worden hergebruikt voor 
(niet-)commerciële doelen conform in de Dir vastgestelde voorwaarden. 

• In 2018 herzieningsvoorstel met verdere aanscherping. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0098-20130717&from=EN




Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

• Overheidsinformatie: Who-definitie van ‘document’: 
een bij een met een publieke taak belaste instelling berustend schriftelijk 
stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. 

• Who geldt niet voor documenten/datasets: 
- waarop derden rechten hebben
- die niet openbaar zijn  
- die betrekking hebben op openbare persoonsgegevens waarvan 
hergebruik onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen. 

• Who-definitie van ‘hergebruik’: 
het gebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend bij een 
met een publieke taak belaste instelling, voor andere doeleinden dan het 
oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is 
geproduceerd (…).



Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

• Geldt voor documenten/datasets waarop overheidsorgaan zelf de rechten 
heeft of waarop geen rechten (meer) rusten, en die openbaar zijn. 
Handleiding Who door BZK: 
N.B. Voor zowel bestuursorganen als andere instellingen geldt dat als bepaalde (of 
soortgelijke) informatie bestendig openbaar is gemaakt (door bijvoorbeeld verspreiding of 
terbeschikkingstelling op verzoek), de instelling bij een verzoek om hergebruik niet kan 
volhouden dat deze informatie niet openbaar is. 

• Moeten op verzoek t.b.v. elk soort hergebruik worden verstrekt, 

• zonder voorwaarden die de hergebruikmogelijkheden nodeloos beperken; 
bij voorkeur (cf Guidelines Europese Commissie) open licenties die elk 
hergebruik toestaan en op z’n hoogst bronvermelding eisen.

• Tegen marginale kosten (tenzij bij wet anders bepaald). 



Stel een overheidsorgaan krijgt een Who-verzoek

• Moet in principe binnen 4 weken beslissen. 
Verzoeker hoeft niet aan te geven waarom hij de datasets wil hebben. 

• Check: vallen de betreffende datasets onder de werking vd Who of niet?  

• Zoja, dan is verstrekking t.b.v. elk soort hergebruik verplicht en: 
- evt voorwaarden moeten non-discriminatoir en transparant zijn
- gebruiksvoorwaarden stellen anders dan bronvermeldingseis, kan te 
beperkend izv de Who zijn
- tarief mag ten hoogste de marginale verstrekkingskosten bedragen.

• Verzoeker kan in bezwaar en beroep tegen (niet-)verstrekkingsbesluit.

• PSI Directive en Who beogen elk hergebruik mogelijk te maken (ook voor 
commerciële doelen), incl. delen en (grensoverschrijdend) verspreiden. 



Herzieningsvoorstel PSI Directive ligt nu in Brussel voor:

Nieuw in het herzieningsvoorstel vd Europese Commissie: 

1. verbod op uitoefenen vh databankrecht om hergebruik te voorkomen of 
beperken.  

2. uitbreiding tot datasets van overheidsbedrijven (mogen wel zelf beslissen óf 
ze hun data al dan niet verstrekken).

3. uitbreiding tot onderzoeksgegevens opgenomen in online Open Access-
databanken.  

4. aanwijzing v high value datasets: kosteloos beschikbaar tegen uniforme 
voorwaarden.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-revision-directive-200398ec-reuse-public-sector-information


Uit evaluatierapport nav consultatie midden 2017 mbt
herziening PSI Directive 

Relationship with the Database Directive 

A third of the 190 online replies reported instances of public sector bodies invoking rights under 
the Database Directive to prevent the re-use of PSI from databases, including transport data, 
legislation and case law, company registers, and public undertakings’ data in areas such as 
healthcare, translation memories and cultural heritage. 

In general, the concern was that public bodies circumvent the PSI Directive by invoking 
database rights, even though the data are not subject to public sector or third-party rights. 
The interplay between the two Directives was also raised at the public hearing. 

Of the 196 online respondents to the question, 68 % were in favour of clarifying the relationship 
between the Directives, so as to ensure that public bodies cannot invoke database rights in order 
to prevent the re-use of PSI. (…) 
Recommended approaches ranged from guidelines and clearer formulations to making the sui 
generis database right inapplicable to databases that are maintained by public bodies or with 
public funding. On the other hand, 17 % found the relationship sufficiently clear, thanks inter 
alia to recitals 22 and 23 of the PSI Directive, which stress that public bodies should exercise 
their IPRs in a way that facilitates re-use. Public transport undertakings and utilities insisted 
that they needed to keep their database rights over publicly funded data, in order to 
protect their legitimate interests in the competitive market. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-revision-directive-reuse-public-sector-information


Nu in herzieningsvoorstel:

• Artikel 1 lid 5 (nieuw) over het databankrecht: 
Openbare lichamen oefenen het bij art. 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG 
verleende recht ve fabrikant ve databank niet uit om het hergebruik van 
documenten op grond van deze richtlijn tegen te gaan of te beperken. 
The right for the maker of a database provided for in Article 7(1) of Directive 96/9/EC 
shall not be exercised by public sector bodies in order to prevent or restrict the re-use 

of documents pursuant to this Directive.

• Ov. 53, nieuw slot: (…) In deze richtlijn worden de voorwaarden bepaald waaronder 
openbare lichamen hun intellectuele-eigendomsrechten op de interne informatiemarkt 
kunnen uitoefenen wanneer zij het hergebruik van documenten toestaan. Met name 
wanneer openbare lichamen over het recht beschikken als bedoeld in artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 96/9/EG, mogen zij dat recht niet uitoefenen om het hergebruik van gegevens 
in databanken te voorkomen of te beperken.

• Ov. 48 (niet nieuw): (…) Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor het bestaan of bezit van 
intellectuele-eigendomsrechten van openbare lichamen en houdt geen enkele beperking 
in voor de uitoefening van deze rechten buiten de door deze richtlijn gestelde grenzen. 
(…) Openbare lichamen dienen evenwel hun auteursrechten op dusdanige wijze uit te 
oefenen dat hergebruik wordt vergemakkelijkt.



• Voer voor IE-juristen: frictie tussen eigenaar zijn v rechten en ingrijpende 
inperking vd mogelijkheden tot uitoefening daarvan door PSI Directive. 
Strijd met Europese Auteursrecht- en Databankrechtrichtlijn en 
internationale ©verdragen?

• Maar NL heeft zelf ook al voor inperking gekozen mbt werken gecreëerd door 
de overheid, in art. 8 Dw en 15b Aw (elk hergebruik is toegestaan, tenzij 
rechtenvoorbehoud is gemaakt). (Of zouden overheidsorganen uit principe 
geen beroep op IE-rechten moeten kunnen doen gelden?) 

• Vgl. Open Access-standpunt NLse regering 2013: wetenschappelijke info die 
met publiek geld is gecreëerd, moet vrij toegankelijk en herbruikbaar zijn.  

• Overheid zelf goed op weg door datasets actief openbaar te maken met open 
licenties in de vorm van Open Data.





Meer lezen? 

• M. van Eechoud, ‘Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? 
Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening 
Richtlijn hergebruik overheidsinformatie’, AMI 2018 (4), pp. 127-133.

• Handleiding Wet hergebruik van overheidsinformatie, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, mei 2016. 

https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2018_4.pdf
https://www.open-overheid.nl/open-overheid/handleiding-wet-hergebruik-van-overheidsinformatie-een-nieuwe-versie/


Vragen?


