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Onderwerp 

Impactanalyse Open Data Richtlijn 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Hierbij bieden wij u de Impactanalyse ter zake de Europese Open Data Richtlijn (Richtlijn 

2019/1024/EU) aan, welke met uw steun is opgesteld door VNG Realisatie. Wij zien belangrijke 

kansen in de richtlijn voor het stimuleren van het actief en passief beschikbaar stellen van 

overheidsdata met het oog op hergebruik, en daarmee economische kansen voor het bedrijfsleven. 

Hierbij geven wij u onze reactie op de bevindingen van het rapport. 

Impact naar letter en geest 

Conclusie van het rapport is dat de impact bekeken kan worden vanuit de letter van de wet, waarbij 

de impact vrij beperkt is; en de geest van de wet, waarbij de impact aanzienlijk hoger is. Naar de 

letter van de wet bekeken zijn de impact en verwachte kosten relatief laag te noemen. De geest 

van de wet ademt economisch en maatschappelijk potentieel uit. De nieuwe richtlijn vraagt 

bestuursorganen om het elimineren van belemmeringen die hergebruik van overheidsinformatie in 

de weg staan en in te zetten op de mogelijkheden die digitale innovaties op het gebied van open 

data te bieden hebben. 

Kosten 

Uit berekening van VNG Realisatie blijkt dat de kosten voor gemeenten voor de uitvoering van de 

Open Data Richtlijn komen op het eenmalig bedrag van € 681.600,-, daarbij uitgaande van de 

interpretatie naar de letter van de wet. Wij vragen u deze meerkosten van de gemeenten te 

compenseren. Wij vragen u verder de kostenontwikkeling in de tijd te monitoren. 

Hiernaast vragen wij u nadrukkelijk alvorens een dataset die bij de gemeenten berust op de 

Europese High Value Datalist wordt geplaatst, de kosten in beeld te brengen en zo nodig 
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gemeenten hiervoor te compenseren. Wij vragen ook de maatschappelijke kosten en baten 

van open data te analyseren en in beeld te brengen. Dit zal het draagvlak voor de Who en het 

open data beleid ten goede komen. 

Tevens vragen wij u de verplichting niet met terugwerkende kracht te laten ingaan, waardoor ook 

onderzoekdata die voor aanname van de wet waren verzameld, in een herbruikbaar format 

beschikbaar zouden moeten worden gesteld. 

Implementatiesteun 

Om de Open Data Richtlijn tot een succes te maken is een implementatietraject nodig dat 

investeert in de kennis, kunde en mogelijkheden van gemeenten om data open te maken. Door de 

onderzoekers wordt aanbevolen in te zetten op ondersteuning op het inrichten van processen en 

tools, het bevorderen van bewustwording over de beperking op exclusieve overeenkomsten, het 

beschikbaar stellen van onderzoeksdata en over het vastleggen van afspraken met leveranciers 

over data-eigendom. Wij vragen uw steun voor het uitvoeren van een tweejaarlijks 

implementatieproject te behoeve van gemeenten vanuit de VNG. De indicatieve kosten komen op 

€ 800.000 (2x € 400.000). 

Wijziging Wet hergebruik overheidsinformatie 

Verder merken wij op dat de impactanalyse is uitgevoerd op de open data richtlijn, en niet op de 

concrete tekst van de nog op stellen voorstel tot wijziging van de Wet hergebruik 

overheidsinformatie, waarin de Europese richtlijn in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zal 

worden. Wij vragen u de conceptwetstekst met ons af te stemmen. Tevens vragen wij in dit 

verband om gebruik te maken van de uitzondering die de Open Data richtlijn maakt voor 

gemeentelijke archiefinstellingen om kosten van het herbruikbaar maken van data in rekening te 

brengen van de aanvragers. 

Slot 

Samenvattend vragen wij om: 

1. Compensatie van de meerkosten bij gemeenten voor de implementatie van de Open 

ata richtlijn en monitoring van de kostenontwikkeling 

2. Alvorens een dataset die bij de gemeenten berust op de Europese High Value Datalist 

wordt geplaatst, de (maatschappelijke) kosten en baten in beeld te brengen en zo nodig 

gemeenten hiervoor te compenseren. 

3. Verplichtingen uit de Open Data Richtlijn niet met terugwerkende kracht te laten ingaan 

4. Afstemming van de aanpassing van de tekst van de Wet hergebruik 

overheidsinformatie (Who) 

5. Ondersteuning van de Nederlandse gemeenten door de VNG bij de implementatie van 

de Who mogelijk te maken. 
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Tot slot danken wij u voor het mogelijk maken van de impactanalyse op de Open data richtlijn. 

Met vriendelijke groeten, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

P.W. Jeroense 

Plaatsvervangend algemeen directeur 
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