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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn maakt deel uit van de digitale agenda voor Europa. 
Overheidsinformatie kan namelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe digitale 
producten en diensten en bezit een groot potentieel dat tot dusver nog onvoldoende door de 
lidstaten is benut.

De rapporteur voor advies is verheugd over het voorstel van de Europese Commissie dat als 
geroepen komt nu het internet van informatie en kennis is veranderd in een internet van data.

Met het oog op de beknopte motivering van de inhoud van het voorstel voor een richtlijn wijst 
de rapporteur op de volgende punten:

1. Toepassingsgebied van de richtlijn
Toegevoegd moet worden dat de documenten die vanwege de bescherming van 
persoonsgegevens niet toegankelijk zijn, buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

2. Definities
Om hergebruik te vergemakkelijken moet overheidsinformatie in technologisch neutrale en 
machinaal leesbare vorm beschikbaar worden gesteld. Voor zover mogelijk moet worden 
voorkomen dat een specifieke technologie nodig is voor de verwerking van documenten.

3. Vergoedingen
De kwestie van vergoedingen is bepalend voor het succes van hergebruik van 
overheidsinformatie. Indien de verlangde vergoedingen te hoog zijn vormen de kosten voor 
de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten een obstakel voor de bedrijven, 
met name voor start-ups en het midden- en kleinbedrijf. Bepaalde overheidsinstanties echter 
halen een deel van hun inkomsten uit de exploitatie van hun intellectuele-eigendomsrechten. 

De rapporteur voor advies is zich ervan bewust dat er een evenwicht moet worden gevonden 
tussen deze twee doelstellingen: enerzijds een uitgebreider hergebruik van 
overheidsinformatie en anderzijds de financiering van de taken van algemeen belang van 
bepaalde instanties.  De rapporteur stelt voor de mogelijkheid te handhaven dat bepaalde 
overheidsinstanties en ook bibliotheken, musea en archieven een vergoeding mogen 
verlangen die de marginale kosten van vermenigvuldiging en terbeschikkingstelling 
overstijgen, op grond van objectieve transparante en controleerbare criteria en onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde nationale toezichthoudende instantie op het 
gebied van het hergebruik van overheidsinformatie.

4. Onafhankelijke instantie belast met het toezicht op het hergebruik van overheidsinformatie. 
Tot slot is de rapporteur van mening dat de instelling van een nieuwe administratieve instantie 
niet nodig is voor het toezicht op het hergebruik van overheidsinformatie. De lidstaten kunnen 
een bestaande instantie belasten met deze functie.

AMENDEMENTEN
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De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2003/98/EG dient derhalve 
een duidelijke verplichting vast te leggen 
voor de lidstaten om alle algemeen 
beschikbare documenten toegankelijk te 
maken voor hergebruik. Omdat dit een 
beperking inhoudt van de intellectuele 
eigendomsrechten van de auteurs van 
dergelijke documenten, dient het 
toepassingsgebied van een verband tussen 
het recht op toegang en het recht op 
gebruik tot het strikt noodzakelijke 
beperkt te worden om het met de 
invoering van het recht beoogde doel te 
kunnen verwezenlijken. In dit opzicht en 
rekening houdend met de wetgeving van 
de Unie en de lidstaten en de 
internationale verplichtingen van de Unie, 
met name op grond van de Berner 
Conventie voor de bescherming van 
werken van letterkunde en kunst en de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (TRIPs), 
zouden documenten waarvan de 
intellectuele eigendomsrechten bij derden 
berusten, moeten worden uitgesloten van
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/98/EG. Wanneer een derde partij 
oorspronkelijk eigenaar was van een 
document dat nu in het bezit is van een 
bibliotheek (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), museum of 
archief dat nog steeds beschermd wordt
door de intellectuele eigendomsrechten, 
dan dient dat document in de zin van deze 
Richtlijn te worden beschouwd als een 
document waarop een derde partij 
intellectuele eigendomsrechten kan doen 
gelden.

(7) Richtlijn 2003/98/EG dient derhalve 
een duidelijke verplichting vast te leggen 
voor de lidstaten om alle algemeen 
beschikbare documenten toegankelijk te 
maken voor hergebruik. Deze verplichting 
is niet van toepassing op de 
uitzonderingen vermeld in de onderhavige 
richtlijn en de documenten waartoe de 
toegang is uitgesloten op basis van de 
toegangsregelingen van de lidstaten. 
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Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Rekening houdend met de 
wetgeving van de Unie en de lidstaten en 
de internationale verplichtingen van de 
Unie, met name op grond van de Berner 
Conventie voor de bescherming van 
werken van letterkunde en kunst en de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (TRIPs), 
zouden documenten waarvan de 
intellectuele-eigendomsrechten bij derden 
berusten, moeten worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/98/EG. Wanneer een derde partij 
oorspronkelijk eigenaar was van een 
document dat nu in het bezit is van een 
bibliotheek (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), museum en het 
archief dat nog steeds beschermd wordt 
door de intellectueel- eigendomsrechten, 
dan dient dat document in de zin van deze 
Richtlijn te worden beschouwd als een 
document waarop een derde partij 
intellectuele-eigendomsrechten kan doen 
gelden.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het toepassingsgebied van de richtlijn 
wordt uitgebreid tot bibliotheken (met 

(10) Het toepassingsgebied van de richtlijn 
wordt uitgebreid tot bibliotheken (met
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inbegrip van universiteitsbibliotheken), 
musea en archieven. De richtlijn is niet van 
toepassing op andere culturele instellingen, 
zoals opera-, ballet- of 
theatergezelschappen, met inbegrip van de 
archieven die aan deze instellingen 
toebehoren.

inbegrip van universiteitsbibliotheken), 
musea en archieven. De richtlijn is niet van 
toepassing op andere culturele instellingen, 
zoals opera-, ballet- of 
theatergezelschappen, met inbegrip van de 
archieven die aan deze instellingen 
toebehoren en openbare omroepen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om hergebruik te faciliteren, moeten 
openbare lichamen documenten in 
machinaal leesbare vorm, samen met hun 
metagegevens daar waar mogelijk en 
toepasselijk, beschikbaar stellen in een 
vorm die interoperabiliteit mogelijk maakt, 
bijvoorbeeld door ze te verwerken op een 
manier die aansluit bij de beginselen 
betreffende de compatibiliteits- en 
bruikbaarheidsvereisten voor ruimtelijke 
informatie in het kader van Richtlijn 
2007/2/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap (Inspire).

(11) Om hergebruik te faciliteren, moeten 
openbare lichamen documenten in
technologisch neutrale en machinaal 
leesbare vorm, samen met hun 
metagegevens daar waar mogelijk en 
toepasselijk, beschikbaar stellen in een 
vorm die interoperabiliteit mogelijk maakt, 
bijvoorbeeld door ze te verwerken op een 
manier die aansluit bij de beginselen 
betreffende de compatibiliteits- en 
bruikbaarheidsvereisten voor ruimtelijke 
informatie in het kader van Richtlijn 
2007/2/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap (Inspire).

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer een vergoeding wordt 
verlangd voor het hergebruik van 
documenten, moet deze in beginsel beperkt 
blijven tot de marginale kosten voor hun 
vermenigvuldiging en verspreiding, tenzij 
afwijking hiervan om uitzonderlijke 
redenen gerechtvaardigd is op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria. Er dient met name rekening te 
worden gehouden met de noodzaak de 
gewone werking van overheidsorganen, die 
een aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken dekken met behulp van de 
intellectuele eigendomsrechten, niet te 
hinderen. De last die gepaard gaat met het 
bewijzen dat tarieven kostengericht zijn en 
aan de betreffende limieten voldoen, moet 
bij het openbare lichaam liggen dat voor 
het hergebruik van documenten kosten in 
rekening brengt.

(12) Wanneer een vergoeding wordt 
verlangd voor het hergebruik van 
documenten, wordt deze vastgesteld aan de 
hand van objectieve, transparante en 
controleerbare criteria die een gelijke 
behandeling waarborgen. Deze moet in 
beginsel beperkt blijven tot de marginale 
kosten voor hun vermenigvuldiging en
beschikbaarstelling. Er dient echter
rekening te worden gehouden met de 
noodzaak de gewone werking van 
overheidsorganen, die een aanzienlijk deel 
van hun bedrijfskosten voor de uitoefening 
van hun openbare taken dekken met behulp 
van de intellectuele eigendomsrechten, niet 
te hinderen. Deze organen moeten een 
vergoeding kunnen vragen die de
marginale kosten van vermenigvuldiging 
en beschikbaarstelling overstijgt en een 
redelijk rendement op investeringen 
mogelijk maakt. De vergoeding moet 
worden vastgesteld op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria die een gelijke behandeling 
waarborgen. De last die gepaard gaat met 
het bewijzen dat tarieven kostengericht zijn 
en aan de betreffende limieten voldoen, 
moet bij het openbare lichaam liggen dat 
voor het hergebruik van documenten 
kosten in rekening brengt.

Or. fr
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor elk hergebruik van het document 
kunnen overheidsorganen, indien dit 
haalbaar is, de hergebruiker voorwaarden 
opleggen zoals bronvermelding. Licenties 
voor het hergebruik van 
overheidsinformatie moeten in ieder geval 
zo weinig mogelijk beperkingen leggen op 
het hergebruik. Vrije licenties die online 
beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten 
op hergebruik toekennen zonder 
technologische, financiële of geografische 
beperkingen en die berusten op vrij 
toegankelijke gegevensformaten, kunnen
in dit opzicht ook een belangrijke rol 
spelen. Daarom moeten de lidstaten het 
gebruik van vrije overheidslicenties 
aanmoedigen.

(13) Voor elk hergebruik van het document 
kunnen overheidsorganen, indien dit 
haalbaar is, de hergebruiker voorwaarden 
opleggen zoals bronvermelding. Licenties 
voor het hergebruik van 
overheidsinformatie moeten in ieder geval 
zo weinig mogelijk beperkingen leggen op 
het hergebruik. Vrije licenties die online 
beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten 
op hergebruik toekennen zonder 
technologische, financiële of geografische 
beperkingen en die berusten op vrij 
toegankelijke gegevensformaten, moeten
in dit opzicht ook een belangrijke rol 
spelen. Daarom moeten de lidstaten het 
gebruik van vrije overheidslicenties 
aanmoedigen.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor een gedegen tenuitvoerlegging 
van sommige aspecten van deze richtlijn, 
zoals de rechtsmiddelen en de naleving van 
tariferingsbeginselen en de 
rapportageverplichtingen is toezicht vereist 
van onafhankelijke instanties die bevoegd 
zijn voor het hergebruik van 
overheidsinformatie. Om te zorgen voor 
consistentie tussen benaderingen op EU-
niveau, moet coördinatie tussen de 
onafhankelijke instanties worden 
aangemoedigd, met name door de 

(14) Voor een gedegen tenuitvoerlegging 
van sommige aspecten van deze richtlijn, 
zoals de rechtsmiddelen en de naleving van 
tariferingsbeginselen en de 
rapportageverplichtingen is toezicht vereist 
van instanties die bevoegd zijn voor het 
hergebruik van overheidsinformatie. De 
lidstaten stellen vast welke instanties 
belast zijn met het toezicht op het 
hergebruik van overheidsinformatie.
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uitwisseling van informatie over beste 
praktijken en beleid inzake hergebruik 
van gegevens.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen 
dat de lidstaten verslag uitbrengen aan de 
Commissie (zie overweging 19) over de 
omvang van het hergebruik van 
overheidsinformatie, de voorwaarden 
waaronder deze beschikbaar wordt gesteld 
en het werk van de onafhankelijke
instantie. Om te zorgen voor consistentie 
tussen benaderingen op EU-niveau, moet 
coördinatie tussen de onafhankelijke 
instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens.

(17) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen 
dat de lidstaten verslag uitbrengen aan de 
Commissie (zie overweging 19) over de 
omvang van het hergebruik van 
overheidsinformatie, de voorwaarden 
waaronder deze beschikbaar wordt gesteld 
en het werk van de instantie belast met het 
toezicht op het hergebruik van 
overheidsinformatie. Om te zorgen voor 
consistentie tussen benaderingen op EU-
niveau, moet coördinatie tussen de 
onafhankelijke instanties worden 
aangemoedigd, met name door de 
uitwisseling van informatie over beste 
praktijken en beleid inzake hergebruik van 
gegevens.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – punt2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) documenten in het bezit van onderwijs-
en onderzoeksinstellingen, zoals 

(e) documenten in het bezit van onderwijs-
en onderzoeksinstellingen, met inbegrip 
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onderzoeksinstituten met inbegrip van,
waar toepasselijk, organisaties die zijn 
opgericht voor de overdracht van 
onderzoeksresultaten, scholen en 
universiteiten (met uitzondering van 
universiteitsbibliotheken met betrekking tot 
andere documenten dan 
onderzoeksdocumenten die beschermd 
worden door intellectuele 
eigendomsrechten van derden) en,

van organisaties die zijn opgericht voor de 
overdracht van onderzoeksresultaten, 
scholen en universiteiten (met uitzondering 
van universiteitsbibliotheken met 
betrekking tot andere documenten dan 
onderzoeksdocumenten die beschermd 
worden door intellectuele 
eigendomsrechten van derden) en";

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – punt 3
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) documenten die, in 
overeenstemming met het recht van de 
lidstaten, niet toegankelijk zijn in verband 
met de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "machinaal leesbaar formaat" betekent 
dat digitale documenten voldoende zijn 
gestructureerd om software-toepassingen in 
staat te stellen individuele 
feitenbeschrijvingen en hun interne 

6. "machinaal leesbaar formaat" betekent 
dat digitale documenten zijn gestructureerd 
om software-toepassingen in staat te stellen 
op technologisch neutrale wijze relevante 
gegevens op betrouwbare wijze te 
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structuur op betrouwbare wijze te 
identificeren;

identificeren;

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – punt 2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 4 – lid 4 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rechtsmiddelen omvatten de 
mogelijkheid tot een herziening door een 
onafhankelijke instantie waaraan 
specifieke toezichtsbevoegdheden zijn 
toegekend met betrekking tot het 
hergebruik van overheidsinformatie en 
waarvan de beslissingen bindend zijn voor 
het betreffende openbare lichaam.

De rechtsmiddelen omvatten de 
mogelijkheid tot een herziening door een 
instantie met betrekking tot het hergebruik 
van overheidsinformatie en waarvan de 
beslissingen bindend zijn voor het 
betreffende openbare lichaam.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In uitzonderlijke gevallen, met name
wanneer openbare lichamen een 
aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken dekken met behulp van de 
intellectuele eigendomsrechten en mits dit 
het algemeen belang dient, kan openbare 
lichamen worden toegestaan op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria en onder voorbehoud van 

2. Wanneer openbare lichamen een 
aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken dekken met behulp van de 
intellectuele eigendomsrechten en mits dit 
het algemeen belang dient, kan openbare 
lichamen worden toegestaan op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria en onder voorbehoud van 
goedkeuring door de in artikel 4, lid 4 
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goedkeuring door de in artikel 4, lid 4 
genoemde onafhankelijke instantie voor 
het hergebruik van documenten een 
vergoeding te verlangen die de marginale 
kosten overstijgt, onverminderd leden 3 en 
4.

genoemde instantie voor het hergebruik 
van documenten een vergoeding te 
verlangen die de marginale kosten 
overstijgt, onverminderd leden 3 en 4.

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd leden 1 en 2, mogen 
bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven een vergoeding verlangen die de 
marginale kosten voor het hergebruik van 
documenten die zij bezitten, overstijgt.

3. Onverminderd leden 1 en 2, mogen 
bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven een vergoeding verlangen die de 
marginale kosten voor het hergebruik van 
documenten die zij bezitten, overstijgt op 
grond van objectieve, transparante en 
controleerbare criteria en onder 
voorbehoud van goedkeuring door de in 
artikel 4, lid 4 genoemde instantie.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan in voor praktische 
regelingen die het taaloverstijgend zoeken 
naar voor hergebruik beschikbare 
documenten vereenvoudigen, zoals 

De lidstaten stellen praktische regelingen
vast die het taaloverstijgend zoeken naar 
voor hergebruik beschikbare documenten 
vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten, die 
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overzichtslijsten, die bij voorkeur on line
en in machinaal leesbare formaten 
toegankelijk zijn, van de belangrijkste 
documenten met relevante metagegevens 
en portaalsites met links naar 
gedecentraliseerde overzichtslijsten.

bij voorkeur online en in technologisch 
neutrale en machinaal leesbare formaten 
toegankelijk zijn, van de belangrijkste 
documenten met relevante metagegevens 
en portaalsites met links naar 
gedecentraliseerde overzichtslijsten.

Or. fr


