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1 Gronden die zich kunnen verzetten tegen open 

data 

Niet voor alle data kan een open data beleid worden aangehangen. Toegang en gebruik van per-
soonsgegevens is reeds in de notitie Open data and beyond; Exploring existing open data projects to 

prepare a successful open data strategy (Deelrapport privacy) van dit project aangegeven. In deze 

korte notitie komen andere mogelijke gronden aan bod die zich tegen het onder open data voorwaar-
den ter beschikking stellen verzetten.  

 

1.1 Intellectueel eigendom 

De Auteurswet geeft aan rechthebbenden het exclusieve recht om het werk1 waarop het auteursrecht 

rust, openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het gaat bij het auteursrecht om een absoluut recht, 

hetgeen wil zeggen dat de auteursrechthebbende in principe zijn bevoegdheden tegenover iedereen 
kan uitoefenen. Auteursrechtelijke bescherming betekent voor de rechthebbende dat hij of zij het ex-

clusieve exploitatierecht heeft op het product waarop het auteursrecht rust. Dit betekent dat de recht-

hebbende het uitsluitend recht heeft op het ter beschikking stellen of doorleveren van het product en 
voor het maken van kopieën waaronder het digitaliseren van een werk of het digitaal opslaan daar-

van. 

De Europese Databankenrichtlijn draagt lidstaten op om zowel auteursrechtelijke bescherming te bie-
den voor de structuur van gegevensverzamelingen, als een sui-generis-recht te introduceren voor da-

tabanken. De Databankenwet (Dw) voorziet in dat sui-generis-recht en geeft producenten van gege-

vensverzamelingen waarin, kwalitatief of kwantitatief, substantieel is geïnvesteerd, het recht zich te 
verzetten tegen het opvragen en de overname van substantiële delen van de gegevensverzameling. 

De Databankenwet geeft de producent van een databank het uitsluitende recht om toestemming te 

verlenen voor het opvragen of hergebruiken van een databank (of onder voorwaarden van een deel 
daarvan). 

Indien Alliander of Liander niet de intellectuele eigendomsrechten van bepaalde data bezit, dan dient 

men de toestemming van de intellectueel eigendomshouder te hebben voordat over kan worden ge-
gaan op het via open data ter beschikking te stellen van deze data (zie figuur 1). 

 

                                                
1 Zie art. 10 Aw voor uitwerking van het “werk” begrip. 
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Figuur 1: Stroomschema Intellectueel eigendom en open data 

1.2 Vertrouwelijke data 

Er zijn diverse uitzonderingsgronden op basis waarvan geen informatie hoeft te worden verstrekt. Bij 

deze uitzonderingsgronden gaat het om de afweging van het belang van het onder open data be-

schikbaar stellen van de data ten opzichte van een ander belang. Andere belangen kunnen zijn2: 
a) gegevens die de veiligheid van de Staat kunnen schaden; 

b) bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuurlijke personen of 

 rechtspersonen vertrouwelijk zijn meegedeeld; 
c) (bijzondere) persoonsgegevens3 

d) gegevens die de economische of financiële belangen van Alliander kunnen 

 schaden; 
e) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

 aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden; 

f)  de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 
 

Dit zijn zogenaamde vertrouwelijke gegevens. Per categorie zullen er andere afwegingscriteria kunnen 

worden gehanteerd. Hier volstaan we met enkele voorbeelden (zie figuur 2 t/m 4). 
 

 

 

                                                
2 Zie voor een uitvoerigere lijst art. 10 Wet openbaarheid van bestuur. 
3 Hier verwijzen we voor persoonsgegevens naar het NGInfra deelrapport Open data and beyond over persoonsgegevens (door 

S. Kulk en B. van Loenen). 
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Figuur 2: Stroomschema vertrouwelijke data (algemeen) 

 

 

 
Figuur 3: Voorbeeld stroomschema vertrouwelijke data: risico op sabotage 

 

 
 

 
Figuur 4: Voorbeeld stroomschema vertrouwelijke data:  het voorkomen van onevenredi-

ge bevoordeling of benadeling derden 
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