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1. Inleiding 

1.1. MonIT: korte voorstelling van het project 
Ondanks de positieve conclusies van een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in 2001 door de 
onderzoeksinstituten Infonomics en Merit in opdracht van IWT-Vlaanderen, is een ICT-monitor in 
Vlaanderen tot op heden afwezig. De Vlaamse overheid wenst nu een beroep te doen op de kennis en 
expertise van IBBT om effectief werk te maken van het systematisch meten en monitoren van relevante 
Vlaamse ICT-indicatoren. Deze opdracht wordt uitgewerkt in een gedecentraliseerde databank die in een 
Proof-of-Concept opstelling beschikbaar zal zijn voor de relevante actoren bij de overheid en bij de ICT-
sector. 

De doelstelling van de ICT-monitor is dubbel: de uitwerking van een instrument voor de verzameling van 
achtergrondkennis over ICT in Vlaanderen ten behoeve van het beleid (en bij uitbreiding de ICT-sector 
zelf) en een horizontale informatie- en kennisdeling tussen de betrokken afdelingen en departementen. Als 
Vlaanderen voorop wil lopen met ‘breedband’ dan dient het dit ook te doen met het monitoren van de 
sector, in de brede zin. De gegevensverzameling zal immers niet alleen interessante en noodzakelijke 
kennis opleveren als studiemateriaal, maar zal ook een referentiekanaal creëren met een grote meerwaarde 
voor alle nieuwe ontwikkelingen en stappen die het beleid en de industrie dienen te zetten. 

Een Vlaamse ICT-monitor zal oplossingen bieden op het vlak van: 

1) Integratie van beschikbare data over ICT in Vlaanderen: er worden heel wat data over ICT 
bijgehouden en verwerkt maar deze zijn vaak te gefragmenteerd. De ICT-monitor zal zorgen voor 
een integratie van de geïsoleerde initiatieven; 

2) Continuïteit in het ter beschikking stellen van data: het verzamelen van de ICT-indicatoren biedt 
pas een meerwaarde op het moment dat het meten en monitoren op de lange termijn kan 
plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat er continuïteit bestaat in het ter beschikking stellen van 
basisinformatie en het ontwikkelen van nieuwe indicatoren waar nodig; 

3) Desaggregatie van gegevens naar Vlaams niveau: veel van de beschikbare ICT-data zijn 
geformuleerd op Belgisch niveau. Een verbijzondering van deze gegevens naar Vlaanderen is 
vaak mogelijk maar dient gericht te zijn op aspecten die specifiek voor Vlaanderen of het Vlaamse 
beleid relevant geacht worden; 

4) Standaardisatie op het vlak van methodologie en gebruikte definities: standaardisatie is 
noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met gebruikte definities en terminologie in andere 
monitoring-initiatieven op nationaal en Europees niveau. Enkel wanneer vergelijking mogelijk is, 
kan benchmarking ten volle van nut zijn. 

Omwille van de complexiteit van het opzetten van een ICT-monitor wordt een stuurgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van zowel overheid als de sector. Daarnaast wordt ook een website (incl. extranet 
voor ‘leden’) uitgebouwd die in de Proof-of-Concept de toegangspoort zal vormen tot de databank. Het 
conceptueel kader wordt ontwikkeld na input vanuit het State-of-the-Art onderzoek inzake ICT-
monitoring. In dit conceptuele framework worden een aantal ICT-basisindicatoren geformuleerd (bv. ICT-
actoren: data over aanbieders van ICT-infrastructuur, werkgelegenheid in de ICT-sector; ICT-
infrastructuur: uitgaven van bedrijven en overheden in hardware, software, prijzen voor internet-toegang; 
‘potential, usage en impact’ van ICT: data over het ICT-gebruik voor werk en vrije tijd, impact van ICT 
op mediaconsumptie,…). Een belangrijke volgende fase is het in kaart brengen van de data-aanbieders en 
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het oplijsten van de verschillende data en datastromen. Daarbij is er ook juridisch onderzoek nodig naar de 
afdwingbaarheid van de data-uitwisseling. In de fase van datawarehousing wordt het conceptueel model 
geïmplementeerd in een blueprint van de technische infrastructuur en wordt onderzocht hoe de technische 
import van de data kan plaatsvinden. Daarnaast worden ook de nodige heuristieken voor de ICT-monitor 
ontwikkeld. Ten slotte worden het conceptueel model, het model voor datastromen en de datawarehouse 
geïntegreerd in de Proof-of-Concept opstelling. Een laatste werkpakket zal onderzoeken hoe de eigenlijke 
implementatie en uitrol van de ICT-monitor dient te gebeuren, met daarin specifieke aandacht voor de rol 
van de overheid. 

1.2. Doelstellingen en structuur van het rapport 
Het ontwikkelen van een ICT-monitor voor Vlaanderen waarin de beschikbare data over ICT in 
Vlaanderen worden geïntegreerd en die een zo breed mogelijke informatie- en kennisdeling tussen 
overheid, de onderzoeks- en de bedrijfswereld moet toelaten, brengt een aantal juridische vragen met zich 
mee. In dit rapport wordt getracht om op deze vragen een antwoord te bieden, met het oog op de vertaling 
van de resultaten van het project naar de realiteit.  

De ICT-monitor heeft enerzijds de bedoeling om data afkomstig van diverse partijen te integreren. Uit de 
State of the Art studie in WP 2 is gebleken dat, hoewel er op internationaal en Europees niveau een zeer 
groot aantal initiatieven en projecten bestaan, in Vlaanderen het aanbod aan kwantitatieve gegevens eerder 
beperkt is. De data zijn zeer gefragmenteerd en vaak het resultaat van een éénmalig onderzoek. De leemte 
wordt slechts in beperkte mate opgevuld door de private sector. Toch zijn er een aantal nationale en 
internationale bronnen van data die zeer nuttig zou kunnen zijn voor gebruik binnen de ICT-monitor, zoals 
de Vlaamse en de nationale overheid, de Europese Commissie, de OESO, maar ook universiteiten, 
belangenorganisaties, adviesorganen, etc.  

Om een goed functionerende ICT-monitor te implementeren moet dus worden gezorgd dat zo veel 
mogelijk van dit aanbod beschikbaar is voor de overheid en eventueel ook andere gebruikers. Alle 
betrokken partijen zullen echte bepaalde rechten hebben op de data die zij hebben verzameld. Er moet dan 
ook eerst worden uitgeklaard welke impact deze rechten hebben op de ICT-monitor. Het eerste deel van 
dit rapport buigt zich over de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens verzameld in de ICT-
monitor. 

Aan de andere kant van het spectrum staan de gebruikers van de ICT-monitor. De monitor richt zich in de 
eerste plaats op de overheid, met het oog op voorbereiding, ondersteuning en evaluatie van het beleid, 
maar ook de bedrijfs- en onderzoekswereld hebben belang bij de toegang tot betrouwbare statistieken over 
ICT in Vlaanderen. Er wordt dus gestreefd naar een instrument dat een zo breed mogelijke informatie- en 
kennisdeling tussen overheid, de onderzoeks- en de bedrijfswereld moet toelaten. Hierbij moet worden 
onderzocht op basis van welke regelgeving dergelijke toegang tot informatie moet worden geregeld, en 
welke voorwaarden aan de toegang tot of het gebruik van de data kunnen worden gesteld. In het tweede 
deel van dit rapport zal dan ook worden bekeken wat de impact is van de wetgeving op de openbaarheid 
van bestuur of de toekomstige wetgeving inzake het hergebruik van overheidinformatie. 

Bovendien zal in bepaalde gevallen ook rekening moeten worden gehouden met de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie waarvan de ICT-monitor gebruik zal maken, 
zal op een dergelijk niveau zijn dat de privacy van het individu nooit in gevaar komt, vb. statistieken en 
grafieken. In bepaalde situaties kan echter wel sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens, 
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bijvoorbeeld wanneer het gaat om gecodeerde of geaggregeerde data waaruit nog wel persoonsgegevens af 
te leiden zijn. Daarom wordt in dit rapport ook aandacht besteed aan deze problematiek.  

Naast deze regels inzake de bevordering of de beperking van de toegang tot de ICT-monitor, moet ook 
rekening worden gehouden met een aantal eerder procedurele aspecten. Het gaat hierbij voornamelijk om 
de regels inzake de mededinging en het kader voor publiek-private samenwerking.  

Het rapport wordt afgesloten met de omschrijving van de beslissingen die de overheid zal moeten nemen 
bij het uitbouwen van de ICT-monitor, kort omschreven als juridische “scenario’s”.  
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2. Intellectuele rechten op de data in de ICT-monitor 

2.1 Auteursrecht 

2.1.1. Bronnen 
Het auteursrecht wordt in België gewaarborgd door de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 
en de naburige rechten1. Daarnaast zijn ook een aantal internationale verdragen en conventies van belang, 
en heeft de Europese Unie ook een zeer belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 
auteursrechtelijke regels.  

Het oudste internationaal verdrag dat nog steeds van kracht is en van aanzienlijk belang voor de 
bescherming van werken door het auteursrecht, is de Conventie van Bern voor de Bescherming van 
Letterkundige en Kunstwerken.2 Deze conventie dateert van 1886 en werd sindsdien meermaals herzien. 
Alle lidstaten van de Europese Unie nemen er aan deel (België sinds de herziene versie van 1971), wat 
met zich meebrengt dat hun nationale wetgeving een hogere graad van auteursrechtelijke bescherming kan 
bieden, maar niet onder het beschermingsniveau van de Conventie van Bern mag gaan. De conventie 
bevat ook een assimilatiebeginsel, dat ervoor zorgt dat buitenlandse auteurs in andere lidstaten van de unie 
moeten worden behandeld als een eigen onderdaan, en dus dezelfde rechten krijgen als de auteurs met de 
nationaliteit van de betrokken lidstaat.  

Twee andere internationale overeenkomsten verdienen ook te worden vermeld: het WIPO (World 
Intellectual Property Organisation) Verdrag betreffende het auteursrecht3 van 1996 en de TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie, 
daterende van 1994.4 Het WIPO verdrag is een protocol dat werd toegevoegd aan de Conventie van Bern 
met als doel om harmoniserende oplossingen te vinden voor tekortkomingen in het bestaande auteursrecht 
die werden veroorzaakt door de opkomst van software, databanken en de digitale omgeving. Het 
introduceerde de bescherming van computerprogramma’s als literaire werken en de bescherming van 
datacompilaties en ander materiaal “ which by reason of selection or arrangement of their contents 
constitute intellectual creations”.5 De TRIPS overeenkomst betrof eveneens de bescherming van 
computerprogramma’s en compilaties.  

Ook op het niveau van de Europese Unie zijn in de voorbije decennia een aanzienlijk aantal wetgevende 
initiatieven uitgevaardigd die invloed hebben gehad op de Belgische auteurswetgeving. Het betreft onder 
meer: 

- Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de 
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten6; 

                                                 
1 B.S. 27 juli 1994.  
2 Voor de volledige tekst van het verdrag, zie 
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1948062631&la=n&fromtab=wet&sql=dt='verd
rag'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1.  
3 Voor de volledige tekst, zie http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html.  
4 Voor de volledige tekst, zie http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm.  
5 Artikel 5 WIPO Verdrag betreffende het auteursrecht.  
6 PB L 290, 24 november 1993, 9.  
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- Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s7; 

- Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 
rechtsbescherming van databanken8; 

- Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij9; 

- Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten10; 

2.1.2. Grondslag en doel van het auteursrecht 
Traditioneel hebben het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten een dubbele ratio. Aan de 
ene kant is de ontwikkeling van de kunst en de wetenschap enkel mogelijk wanneer de makers ervan 
beloond worden voor hun inspanningen. Als creatie niet wordt aangemoedigd, zal de innovatie blijven 
steken. Aan de andere kant is er het natuurrechtelijke motief dat de schepper van een werk de vruchten 
van zijn inspanningen kan plukken en de exploitatie en het gebruik van zijn werk kan controleren. Deze 
doeleinden kunnen worden bereikt door de auteur bepaalde exclusieve rechten te geven om zijn werk te 
exploiteren – of beter gezegd door het verbieden van de exploitatie van het werk door derden – voor een 
bepaalde periode.11

2.1.3. Wat wordt beschermd? 

2.1.3.1. Beschermde werken 
Volgens de afdelingen 2 tot en met 4bis worden werken van letterkunde en beeldende kunst, audiovisuele 
werken en databanken beschermd. Deze termen moeten ruim worden geïnterpreteerd en omvatten een veel 
breder gamma van werken dan ze op het eerste gezicht lijken te suggereren. De Conventie van Bern omvat 
een uitgebreide omschrijving en niet-limitatieve opsomming:  

“de term “werken van letterkunde en kunst” omvat alle voortbrengselen op het gebied van 
letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals 
boeken, brochures en andere geschriften; voordrachten, toespraken, preken en andere werken van 
dien aard; toneelwerken of dramatisch-muzikale werken; choreografische werken en pantomimes; 
muzikale composities met of zonder woorden; cinematografische werken, waarmee volgens een 
soortgelijke werkwijze uitgedrukte werken worden gelijkgesteld; werken van teken-, schilder-, 
bouw, beeldhouw-, graveer- en lithografeerkunst; fotografische werken, waarmee volgens een 
soortgelijke werkwijze uitgedrukte werken worden gelijkgesteld; werken van toegepaste kunst; 
illustraties en aardrijkskundige kaarten; tekeningen, schetsen en plastische werken, betrekking 
hebbende op de aardrijkskunde, de topografie, de bouwkunde of de wetenschappen”.12

                                                 
7 PB L 122, 17 mei 1991, 42.  
8 PB L 77, 27 maart 1996, 20.  
9 PB L 167, 22 juni 2001, 10.  
10 PB L  195, 2 juni 2004, 16. 
11 H. LADDIE, P. PRESCOTT and M. VITORIA, The modern law of Copyright and Designs. Volume 1, London, 
Butterworths, 2000, 5.  
12 Art. 2, lid 1 Conventie van Bern.  
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De kennis die in de ICT-monitor zal worden opgenomen, zal kunnen worden gevat onder werken van 
letterkunde en databanken.  

Als werken van letterkunde worden in de Auteurswet onder meer gezien “geschriften van welke aard ook, 
alsmede lessen, voordrachten, redevoeringen, preken of andere mondelinge uitingen van de gedachte”.13 
De vermelding “alle soorten geschriften van welke aard ook” wordt geacht ook teksten in een digitale 
vorm te omvatten.14  

Een databank wordt in de Auteurswet gedefinieerd als “een verzameling van werken, gegevens of andere 
zelfstandige elementen, die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische 
middelen of anderszins toegankelijk zijn”.15 Deze definitie werd overgenomen uit de Europese richtlijn 
van 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.16 Databanken worden niet enkel beschermd 
door het auteursrecht, maar ook door het sui generis databankenrecht. Op deze bescherming komen we 
later terug in een aparte afdeling van het rapport.  

2.1.3.2. Beschermingsvoorwaarden 
A. Geen depot 

De auteur hoeft geen enkele handeling te stellen opdat zijn werk zou beschermd worden door het 
auteursrecht. Indien het werk de voorwaarden van bescherming vervult, wordt het automatisch beschermd. 
Er hoeft dus geen depot plaats te vinden, in tegenstelling tot de wettelijke depotvereiste in het merken- of 
octrooienrecht. Het gebruik van het bekende “copyright notice” symbool © zorgt dus niet voor meer 
bescherming, maar kan wel worden toegevoegd om gebruikers psychologisch af te schrikken om een 
inbreuk te plegen op het auteursrecht.  

B. Vorm 

Om beschermd te worden, moet een werk in een bepaalde vorm zijn neergelegd, d.i. zintuiglijk 
waarneembaar zijn. Het auteursrecht beschermt dus geen ideeën, gedachten, concepten of feiten op zich. 
Zij moeten in een bepaalde concrete vorm of uitdrukkingswijze zijn gegoten. Deze uitdrukking moet 
daarnaast ook origineel of oorspronkelijk zijn. 

C. Originaliteit 

Om origineel te zijn, moet een werk aan twee vereisten voldoen. Aan de ene kant moet het werk de vrucht 
zijn van de intellectuele inspanning van de maker.17 Er moet dus een band zijn tussen de geestelijke 
activiteiten van de maker en het werk. De grootte of het niveau van de intellectuele inspanning is daarbij 
niet van belang. Aan de andere kant moet het werk ook de ‘stempel van de persoonlijkheid’ van de auteur 
dragen. Voor dergelijke persoonlijke stempel is het noodzakelijk, maar niet voldoende dat de 
uitdrukkingswijze of de vorm werd bepaald door een keuze tussen verschillende mogelijkheden: de auteur 
heeft een bepaalde formulering of voorstelling van zijn werk gekozen, terwijl hij ook had kunnen kiezen 

                                                 
13 Artikel 8 Auteurswet.  
14 D. VOORHOOF, “Artikel 8”, in F. BRISON en H. VANHEES (ed.), De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze 
commentaar, Brussel, Larcier, 2006, 50.  
15 Artikel 20ter Auteurswet.  
16 Artikel 1 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 
rechtsbescherming van databanken, PB L 77, 27 maart 1996, 20.  
17 J. DUMORTIER, ICT-recht, Leuven, Acco, 2005, 17.  
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voor een andere vorm. Indien er geen keuze was in de voorstellingswijze, is er geen sprake van een 
persoonlijke stempel.  

Het originele karakter van een werk wordt echter ruim geïnterpreteerd. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken 
naar de artistieke of esthetische waarde, de kwaliteit, de nieuwheid of de omvang van het werk.  

Een bijzondere vermelding moet worden gemaakt bij de originaliteitsvereiste voor een databank. Om 
beschermd te worden door het auteursrecht, moet een databank “door de keuze of de rangschikking van de 
stof een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen”. Enkel de vorm of de structuur van de 
databank wordt beschermd. Het auteursrecht strekt zich dus niet uit tot de werken, de gegevens of de 
elementen die in de databank zijn opgenomen. Deze kunnen op basis van hun eigen originaliteit wel 
afzonderlijk beschermd worden door het auteursrecht, maar zij verkrijgen die bescherming niet 
automatisch omdat de databank als structuur in zijn geheel wordt beschermd.  

2.1.3.3. Uitzondering: officiële akten van de overheid 
Bepaalde werken worden in de Auteurswet uitgesloten van bescherming, ook al voldoen zij aan de 
originaliteitsvereiste. Het betreft “officiële akten van de overheid”. Aangezien de ICT-monitor 
voornamelijk informatie gecreëerd door of in het bezit van de overheid zal bevatten, is het van belang om 
duidelijk te bepalen welke werken onder “officiële akten van de overheid” vallen.18 Traditioneel worden 
hieronder begrepen “internationale verdragen, wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, ministeriële 
omzendbrieven, authentieke akten, […], parlementaire stukken, wetsontwerpen, wetsvoorstellen, moties, 
resoluties, parlementaire verslagen, verslagen van parlementaire commissies of officiële rapporten van 
overheidsinstellingen of –diensten, […], vonnissen en arresten van rechtbanken en hoven”.19

Andere teksten, rapporten, databanken, brochures, logo’s, reclamecampagnes, affiches of 
bestuursdocumenten van de overheid die geen officiële akten zijn, vallen in principe wel onder het 
auteursrecht. Bovendien geldt de buitenwerkingstelling van het auteursrecht “enkel voor de officiële akten 
van de overheid zelf, niet op de daarvan gederiveerde werken die een voldoende originaliteit, 
oorspronkelijkheid, creativiteit of persoonlijke stempel dragen”.20 Met andere woorden, databanken 
samengesteld uit officiële akten worden wel beschermd door het auteursrecht. Sommige auteurs vragen 
zich of dergelijke databanken ook niet moet worden uitgesloten.21

Ook moet worden rekening gehouden met de andere mogelijke uitzonderingen uit de Auteurswet of de 
openbaarheidswetgeving. Hier komen we in een volgend hoofdstuk nog op terug.  

2.1.4. Wie wordt beschermd – wie is auteur? 

2.1.4.1. Algemeen  
De Auteurswet beschermt in eerste instantie de auteur van een werk van letterkunde of kunst. Dit is de 
persoon die een beschermd werk daadwerkelijk tot stand brengt en dit ongeacht de hoedanigheid van die 

                                                 
18 Art. 8§3 Auteurswet.  
19 D. VOORHOOF, “Artikel 8”, in F. BRISON en H. VANHEES (ed.), De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze 
commentaar, Brussel, Larcier, 2006, 51-52.  
20 Ibid., 52.  
21 F. BRISON, “Tien jaar auteurswet: en nu? Haar toepassingsgebied onder de loep genomen”, Auteurs en Media 
2004, 414.  
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persoon of de omstandigheden waarin die creatie plaatsvindt. Enkel een natuurlijke persoon kan dus een 
auteur zijn. Rechtspersonen kunnen enkel de rechten verkrijgen bij overeenkomst.  

In België bestaat het wettelijk vermoeden dat de persoon wiens naam of letterwoord waarmee hij of zij 
kan worden geïdentificeerd op het werk vermeld staat, de auteur is. Het is voor een buitenstaander niet 
altijd eenvoudig om de werkelijke auteur van een werk te achterhalen. Wanneer een expliciete vermelding 
ontbreekt, kan het vermoeden worden ingeroepen. Het begrip letterwoord wordt ruim geïnterpreteerd: het 
omvat willekeurige tekens zoals het copyright notice, initialen, pseudoniemen, beeldmerken, logo’s, 
emblemen en stempels.  

De auteursrechten (meer bepaald de vermogensrechten) kunnen soms ook worden uitgeoefend door een 
auteursrechthebbende. Deze heeft het werk niet zelf gecreëerd, maar de rechten erop verkregen, door 
overdracht of licentie, en is op zijn beurt gerechtigd te contracteren over de exploitatie van het werk. Er 
zijn drie mogelijkheden: overdracht van de rechten door erfopvolging, door een testament of door een 
gewone overeenkomst onder levenden.22 Vaak sluiten auteurs zich aan bij een beheersvennootschap, die 
een mandaat heeft om hun rechten te beheren.  

2.1.4.2. Werken gemaakt in opdracht of in dienstverband 
Voor auteursrechtelijk beschermde werken die gemaakt zijn in opdracht of in dienstverband, d.i. in het 
kader van een arbeidsovereenkomst of een ambtenarenstatuut, geldt in beginsel dat het auteursrecht bij de 
auteur blijft berusten, en niet bij de opdrachtgever of bij de werkgever. Indien de werkgever of de 
opdrachtgever de vermogensrechten op het werk wil verkrijgen, zal een overeenkomst moeten worden 
afgesloten. Deze overdracht van rechten moet echter aan minder strenge voorwaarden voldoen dan de 
overdracht aan andere personen. Een algemeen geformuleerde clausule van overdracht is voldoende, en 
een gedetailleerde opsomming van alle exploitatiewijzen is niet vereist. Bovendien kunnen ook geldige 
overeenkomsten worden afgesloten voor toekomstige werken, wat in andere overeenkomsten niet 
mogelijk is.  

Voor ambtenaren kan de overdracht van de auteursrechten aan de overheid worden geregeld in het statuut. 
Voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid is dit gebeurd in het Vlaams Personeelsstatuut van 13 
januari 2006.23 Dit bepaalt dat het personeelslid het geheel van de vermogensrechten op de werken 
waarvan hij (mede)auteur is en die hij ter uitvoering van zijn functie tot stand brengt, overdraagt aan de 
Vlaamse Gemeenschap of de IVA met rechtspersoonlijkheid of de EVA, de strategische adviesraad of het 
Gemeenschapsonderwijs. De vergoeding hiervoor is begrepen in het salaris. Het statuut zorgt er ook voor 
dat de ambtenaren de toelating verlenen om de werken aan het publiek mee te delen onder de naam van 
het Vlaamse ministerie, of van de IVA met rechtspersoonlijkheid of de EVA, de strategische adviesraad of 
het Gemeenschapsonderwijs en onder die naam te exploiteren. Deze toelating geldt voor 20 jaar vanaf de 
datum van creatie van het werk.  

Het statuut van de ambtenaren van de federale overheid bevat geen regeling voor het auteursrecht. Dit 
houdt in dat de algemene regels blijven gelden en dat elke ambtenaar het auteursrecht behoudt op het door 
hem gecreëerde werk en dat zijn toestemming zal moeten worden gevraagd voor elke reproductie of 
mededeling aan het publiek van het werk. In praktijk wordt dit niet altijd gehandhaafd, maar dat lijkt 
zelden te leiden tot problemen of rechtszaken.  

                                                 
22 M. BUYDENS, Auteursrechten en internet: problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank 
met beelden en/of tekst, Brussel, Diensten van de Eerste Minister, 1998, 29-30.  
23 B.S. 27 maart 2006. 
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2.1.4.3. Collectieve werken 
Wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk gecreëerd is door twee of meer personen, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten werken: deelbare en ondeelbare werken. Bij deelbare 
werken, die ontstaan zijn uit bijdragen van meerdere auteurs, kunnen deze bijdragen van elkaar worden 
onderscheiden, bij ondeelbare werken is dat niet het geval.  

Dit onderscheid heeft een aantal gevolgen voor de uitoefening van de auteursrechten. Indien de 
afzonderlijke bijdragen van de auteurs van elkaar kunnen worden onderscheiden, kunnen de auteurs hun 
eigen bijdrage afzonderlijk exploiteren, tenzij ze contractueel anders zijn overeengekomen, en enkel in de 
mate dat de exploitatie van het gemeenschappelijk werk niet in het gedrang komt. Voor ondeelbare 
werken kunnen de auteurs bij onderlinge overeenkomst de uitoefening van de auteursrechten vrij bepalen. 
Indien geen afspraken zijn gemaakt, moeten de onverdeelde auteursrechten samen worden uitgeoefend. 
Voor het deelbare werk in zijn geheel geldt hetzelfde principe. Wanneer geen overeenstemming wordt 
bereikt tussen de mede-auteurs, mag geen van hen de auteursrechten afzonderlijk uitoefenen, en zal de 
rechter een uitspraak moeten doen over de uitoefening van de rechten.  

Een derde situatie bestaat wanneer een persoon onder toezicht en volgens zeer nauwkeurige instructies 
van de auteurs van een creatie enkel zorgt voor de materiële realisatie. In dit geval wordt deze persoon niet 
beschouwd als een mede-auteur, omdat er geen enkele mogelijkheid tot creatieve inbreng bestaat.24

2.1.5. Hoe lang wordt een werk beschermd? 
In beginsel geldt het auteursrecht op een werk tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Daarna vallen de 
werken onder het openbaar domein en mogen zij vrij worden gereproduceerd of meegedeeld aan het 
publiek. De beschermingsduur wordt berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het overlijden. 
Indien er meerdere auteurs zijn, blijft het auteursrecht bestaan tot 70 jaar na de dood van de langstlevende 
auteur. In het geval dat het werk onder een pseudoniem verschijnt, of de identiteit van de auteur ervan niet 
kan worden achterhaald, loopt de beschermingstijd vanaf het tijdstip waarop het werk op een geoorloofde 
wijze voor het publiek is toegankelijk gemaakt. Wanneer dat echter niet gebeurt binnen de 70 jaar na de 
totstandkoming van het werk, dan vervalt de beschermingstermijn bij het einde van die 70 jaar. Mocht de 
auteur van een anoniem/pseudoniem werk zich toch in de loop van de beschermingsduur bekend maken, 
dan geldt opnieuw de basisregel. Tot slot is het niet ondenkbaar dat een werk stamt uit een periode waarin 
er nog geen auteursrecht bestond of pas op een geoorloofde wijze werd bekendgemaakt na het overlijden 
van de auteur. In dat geval spreekt men van postume werken en geldt het principe dat er geen morele 
rechten, maar wel vermogensrechten rusten op het werk voor een periode van 25 jaar, vanaf het tijdstip 
van geoorloofde openbaarmaking en door de persoon die daarvoor gezorgd heeft.25

2.1.6. Welke rechten heeft een auteur? 
Een auteur heeft vermogensrechten en morele rechten op zijn werk. Vermogensrechten zijn de 
(economische) rechten die de auteur het recht geven om zijn creatie te exploiteren/commercialiseren, er 

                                                 
24 M. BUYDENS, o.c., 1998, 28-29; E. DERCLAYE en A. STROWEL, Droit d’auteur et numérique: logiciels, 
bases de données, multimédia: droit belge, européen et comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 39-49 ; H. VANHEES, 
Auteursrecht in een notendop, Leuven, Garant, 1998, 22-27.  
25 Art. 2 Auteurswet, A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2005, 49 ; 
H. VANHEES, o.c., 1998, 41-42.  
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overeenkomsten over te sluiten en inkomsten uit te halen. De morele rechten beschermen de persoon van 
de auteur in relatie tot zijn creatie.  

Vermogensrechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of er kan een licentie worden 
verleend met al dan niet exclusief karakter. In het geval van een licentie wordt een gebruiksrecht verleend 
op het werk, terwijl bij een transfer of overdracht een werkelijke eigendomsoverdracht plaatsvindt. In de 
praktijk is het verschil vaak gering omdat de partijen bij het sluiten van een overeenkomst vrij de omvang 
van de overdracht of de licentie kunnen bepalen. Morele rechten zijn principieel onoverdraagbaar, omdat 
ze verbonden zijn aan de persoon van de auteur.  

2.1.6.1. De vermogensrechten 
A. Het reproductierecht 

De auteur heeft het absolute en exclusieve recht om zijn werk te verveelvoudigen of te laten 
verveelvoudigen, d.i. elke nieuwe vastlegging van het werk in een bestendig vermaterialiseerde vorm. 
Ongeacht het doel, het gebruikte reproductiemiddel of –proces, en ongeacht of de reproductie geheel of 
gedeeltelijk, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam is, zal er in de regel steeds toestemming van de auteur 
moeten worden verkregen. Door de snelle evolutie van de informatiemaatschappij winnen de digitale 
reproductie en bekendmaking aan belang, bv. wanneer een werk wordt ingescand, vastgelegd op CD, 
DVD of de harde schijf van een computer, op een website geplaatst of bekeken wordt d.m.v. proxy 
caching, mirrorring, transportkopieën en tijdelijke kopieën in het geheugen van de computer, etc. 

Sinds de wetswijziging van 2005, onder invloed van de Europese richtlijn 2001/29 in verband met het 
auteursrecht in de informatiemaatschappij, moet de toestemming van de auteur worden verkregen indien 
de reproductie “direct of indirect, tijdelijk of duurzaam” is. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, die 
we in een later punt zullen behandelen.  

Naast de loutere verveelvoudiging, houdt het reproductierecht ook het recht in van de auteur om zijn 
creatie te bewerken of te laten bewerken, en het recht om het afgeleide werk dat daaruit voortkomt, te 
exploiteren. De auteur moet dus zijn toestemming geven wanneer iemand zijn werk wil bewerken. 
Daardoor wordt hij wel geen mede-auteur van de bewerking.  

Om van een echte adaptatie te kunnen spreken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan. Ten 
eerste moeten er wezenlijke, concrete en originele vormelementen van het oorspronkelijke werk zijn 
overgenomen. Daarnaast moet hieraan een eigen vormgeving zijn toegevoegd. Geïnspireerd zijn door 
andermans werk is dus niet voldoende, er moeten essentiële en kenmerkende vormelementen worden 
overgenomen. Anders loopt men het risico van beschuldiging van plagiaat.  

Ten derde omvat het reproductierecht het vertaalrecht: het recht om een werk te vertalen of te laten 
vertalen, en het vertaalde werk te exploiteren.  

Het vierde onderdeel, het distributie- en bestemmingsrecht werd bij de laatste wetswijziging eindelijk 
uitdrukkelijk ingeschreven in de auteurswet. De auteur heeft het exclusieve recht om zijn creatie of 
exemplaren (materiële kopieën) ervan in de handel te brengen en te verspreiden of hiervoor zijn 
toestemming te geven. De auteur kan ook controle uitoefenen op de verhandeling (door verkoop of een 
andere vorm van eigendomsoverdracht) en het gebruik van zijn creatie (of exemplaren ervan), in die zin 
dat hij eenzijdig voorwaarden of beperkingen kan opleggen aan elke verkrijger van zijn werk (een 
medecontractant of een derde).  
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Het distributierecht doet echter geen afbreuk aan het communautair uitputtingsrecht, wat betekent dat een 
auteur niet kan verlangen dat exemplaren van zijn werken enkel in één lidstaat van de EU mogen worden 
verhandeld, en nooit mogen worden uitgevoerd naar een andere lidstaat. De eerste verkoop of andere 
eigendomsoverdracht van het origineel of van de kopie in de EU leidt tot uitputting van het 
distributierecht van dat origineel of die kopie. Wel zullen deze ingevoerde exemplaren in België dan 
moeten verspreid worden op de wijze en/of via de distributiekanalen die door de auteur werden bepaald. 
Er is evenwel geen sprake van uitputting in geval van (online) diensten, waarvoor steeds de toestemming 
van de auteur moet worden verkregen.  

Wat het bestemmingsrecht betreft,zal de auteur bij de uitoefening ervan moeten aantonen dat de derde 
feitelijk kennis had of toch minstens op een normale manier kennis behoorde te hebben van de opgelegde 
gebruiksbeperking. Het bewijs hiervan is een feitenkwestie die door de rechter geval per geval zal moeten 
worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden, maar de bewijsvoering kan natuurlijk 
wel worden vergemakkelijkt wanneer de auteur de bestemming op het voorwerp zelf plaatst.  

Ten slotte omvat het reproductierecht ook het verhuur- en uitleenrecht. Een creatie, of exemplaren ervan, 
kan niet worden verhuurd of uitgeleend zonder toestemming van de auteur. Verhuur is het voor gebruik ter 
beschikking stellen voor een beperkte tijd en tegen een (in)direct economisch/commercieel voordeel. 
Uitlening vindt daarentegen enkel plaats via voor het publiek toegankelijke instellingen (openbare 
bibliotheek, archief, etc.) zonder dat daar enig voordeel bij te pas komt. Indien toch een bedrag gevraagd 
wordt, mag dit niet hoger liggen dan wat noodzakelijk is om de huishoudelijke kosten van de instelling te 
dekken.  

Het ter plaatse tijdelijk gratis ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken in een 
digitale online omgeving is geen uitlening, maar een publieke mededeling en een reproductie waar in 
principe de toestemming van de auteur in kwestie voor nodig is.26

B. Het publiek mededelingsrecht en het recht op beschikbaarstelling 

Een auteur heeft het exclusieve recht om, ongeacht welk procédé, zijn werk in het openbaar mee te delen 
of te laten meedelen, d.i. elke afzonderlijke reproductie van zijn creatie in een niet-bestendig 
vermaterialiseerde, dus in een niet-duurzame, maar efemere vorm (radio, satelliet, kabel). Een op- of 
uitvoering kan rechtstreeks (live) gebeuren, maar kan ook via technische hulpmiddelen. Gezien de 
digitalisering werd daar bij de wetswijziging van 2005 aan toegevoegd dat ook de “beschikbaarstelling 
van een werk voor het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd”, d.i. het plaatsen van 
werken op het internet, valt onder de auteursrechtelijke bevoegdheid. 

Wat betreft het mededelen van auteursrechtelijk beschermde werken via internet (online transmissies) is er 
eensgezindheid over het feit dat het niet vereist is dat verschillende personen het werk op een zelfde 
tijdstip waarnemen. Een mededeling aan het publiek kan ook gericht zijn tot individuele ontvangers, 
bijvoorbeeld abonnementsleden van een website.27 In tegenstelling tot het distributierecht voor de 

                                                 
26 Art. 1§1 lid 3 Auteurswet. A. BERENBOOM, o.c., 2005, 53-54; M. BUYDENS, o.c. 1998, 20; M.C. JANSSENS, 
“De beschermingsomvang in het auteursrecht: een balans na tien jaar toepassing van de Wet van juni 1994”, A.M.-
2004, 449; H. VANHEES, o.c., 1998, 33-34.  
27 M. BUYDENS, o.c. 1998, 22, 40; F. GOTZEN, Cursus auteursrecht, Leuven, 2003, 88-89; M.C. JANSSENS, 
o.c., 2004, 452.  
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verspreiding van de materiële exemplaren kan er bij een immateriële verspreiding door publieke 
mededeling geen sprake zijn van uitputting van het publieke mededelingsrecht.28

2.1.6.2. De morele rechten 
A. Divulgatierecht 

Een auteur kan in alle vrijheid beslissen of door hem gemaakte werken geschikt zijn om openbaar 
gemaakt te worden, wanneer en onder welke voorwaarden dat dient te gebeuren. De beslissing van een 
auteur om zijn werk bekend te maken is definitief en onherroepelijk. Het divulgatierecht kan dus slechts 
éénmaal worden uitgeoefend. Meestal valt de divulgatie samen met de uitoefening van de 
vermogensrechten.29

B. Recht op erkenning van vaderschap 

Een auteur kan op om het even welk ogenblik zich bekendmaken als de auteur van een creatie en 
verlangen dat zijn originele werk, alsook de exemplaren ervan, verschijnen onder zijn naam, ongeacht of 
het nu gaat om een papieren of een digitale drager. Het is immers op die manier dat een auteur bekend 
raakt en een reputatie opbouwt. Indien een derde het vaderschap zou opeisen of indien de naam van die 
derde op de creatie zou worden geplaatst, dan kan de auteur zich op grond van dit recht daartegen 
verzetten. Er moet wel worden benadrukt dat het gaat om een recht op erkenning van vaderschap, geen 
plicht. Dit betekent dat een auteur ervan kan afzien dit recht uit te oefenen en kan verkiezen zijn 
vaderschap te verzwijgen. Het werk verschijnt dan anoniem of soms ook wel onder een 
pseudoniem/fantasienaam. Dat neemt niet weg dat de auteur zich steeds naar de buitenwereld toe zal 
kunnen bekend maken als de daadwerkelijke auteur, tenzij hij zich contractueel ertoe verbonden heeft dat 
niet te zullen doen. In dat laatste geval moet een welomschreven toestemming worden gegeven in een 
concreet contractueel geval. Een auteur kan zich er niet toe verbinden nooit te zullen publiceren onder 
eigen naam.30

C. Recht op integriteit 

De auteur kan zich steeds, ongeacht enig andersluidend contractueel beding, verzetten tegen elke 
misvorming, verminking of andere wijziging van zijn werk, dan wel tegen enige andere aantasting van het 
werk die zijn eer of reputatie schaden kan. Concreet wil dit zeggen dat een auteur zich steeds kan 
verzetten tegen louter materiële wijzigingen (vergrotingen, verkleiningen, wijzigingen van de kleuren, de 
contrasten of het beeldvak, elementen die uit het werk worden verwijderd, enz…). Hij kan zich ook 
verzetten tegen het zogenaamde “verraden van de geest” van zijn werk wanneer zijn eer of goede naam 
daardoor kan worden aangetast, bijvoorbeeld door een werk te publiceren in een totaal andere context 
zoals politieke propaganda, of nog, door een hypertext-koppeling naar een revisionistische website of 
andere inhoud waarmee hij niet wil worden geassocieerd.31

Ten aanzien van bepaalde wijzigingen moet wel enige terughoudendheid aan de dag worden gelegd. 
Wijzigingen die inherent zijn aan de wijze waarop een werk wordt geëxploiteerd bijvoorbeeld wanneer het 
materiaal met akkoord van de auteur wordt gedigitaliseerd worden niet beschouwd als een schending van 

                                                 
28 Art. 3, lid 3 en considerans 29 Richtlijn Informatiemaatschappij.  
29 Art. 1§2, lid 3 en 4 Auteurswet ; M.C. JANSSENS, o.c., 2004, 455; H. VANHEES, o.c., 1998, 52.  
30 Art. 1 § 2, lid 5 Auteurswet ; H. VANHEES, o.c., 1998, 53;  Vred. Leuven 22 februari 1994, T. Vred. 1996, 335. 
31 G. PESACH, “The author’s moral right of integrity in cyberspace – a preliminary normative framework”, 
International Review of Intellectual Property and Competition Law 2004, Vol. 34, (250)253.  
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het integriteitsrecht.32 Wanneer ook blijkt dat de medecontractant handelt met het oog op een zo rendabel 
mogelijke exploitatie in de meest optimale omstandigheden, dan kan zelfs worden verdedigd dat de auteur 
zich daar in alle redelijkheid en billijkheid moeilijk tegen kan verzetten. Met andere woorden, ook met 
betrekking tot morele rechten moet een zekere belangenafweging worden gemaakt. Een juridische 
grondslag daarvoor kan worden teruggevonden in het algemeen beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd. Een auteur kan nooit (op voorhand) afstand doen van zijn 
integriteitsrecht, maar kan wel steeds achteraf instemmen met de wijzigingen die zijn medecontractant 
heeft aangebracht aan zijn auteursrechtelijk beschermd werk.33

2.1.6.3. Uitzonderingen op de rechten van de auteur 
De auteurswet omvat een aantal uitzonderingen op de exclusieve reproductie- en mededelingsrechten van 
de auteur. Deze uitzonderingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd.34 Niet al deze uitzonderingen 
zijn toepasselijk in het kader van de ICT-monitor. Enkel degene die relevant zijn worden hieronder 
besproken.  

A. Tijdelijke reproductie van voorbijgaande bijkomstige aard die een integraal en essentieel 
onderdeel vormen van een technisch procedé 

Deze uitzondering werd ingevoerd bij de omzetting van de Europese richtlijn 2001/29/EC in verband met 
het auteursrecht in de informatiemaatschappij. Ze kan slechts worden ingeroepen in twee situaties: hetzij 
de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon hetzij het rechtmatig gebruik van een 
beschermd werk waarbij de handelingen geen zelfstandige economische waarde bezitten.35 De 
uitzondering werd voornamelijk ingevoerd om het internetverkeer vlotter te laten lopen. Wanneer een 
werk via het internet wordt beschikbaar gemaakt wordt het immers vaak verschillende malen 
gereproduceerd alvorens het bij de gebruiker aankomt. Deze reproducties zijn niet echt gewild, maar wel 
noodzakelijk om de informatie door te zenden of communicatie tot stand te brengen. Dat zal met deze 
uitzondering dus voortaan kunnen zonder toestemming van de auteur, en dat met inbegrip van handelingen 
van een access provider zoals caching en browsing.36  

De exceptie doet een heel aantal vragen rijzen. Wat moet worden verstaan onder “tijdelijk”, 
“noodzakelijk”, “integraal en essentieel onderdeel” en vanaf wanneer heeft een reproductie een 
“zelfstandige economische waarde”? Tot op heden kan hier geen sluitend antwoord op worden gegeven 
met uitzondering van caching en browsing. Deze twee activiteiten werden namelijk expliciet in de richtlijn 
opgenomen. Er mag in alle geval worden aangenomen dat - aangezien een restrictieve interpretatie moet 
worden gegeven aan excepties - er geen al te ruime toepassing zal worden gemaakt van deze bepaling.37

B. Gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of een soortgelijke drager met behulp van 
een fotografische techniek of een gelijkaardige werkwijze die een soortgelijk resultaat 

                                                 
32 M .BUYDENS, o.c.,1998, 77.  
33 Art. 1 § 2, lid 6 en 7 Auteurswet; M. BUYDENS, o.c., 1998, 44, 85; M.C. JANSSENS, l.c., 2004b, (444)454 ; G. 
PESACH, l.c., 2004, (250)257 ; H. VANHEES, o.c., 1998, 53-55.  
34 A. BERENBOOM, o.c. 2005, 166.  
35 art. 21 § 3 Auteurswet 
36 M. BUYDENS, o.c., 1998, 19 ; M.C JANSSENS, 1998, 28  
37 M.C. JANSSENS, “Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur” in F. BRISON en H. VANHEES 
(eds.), Huldeboek Jan Corbet -De Belgische Auteurswet: artikelsgewijze commentaar”, Brussel, Larcier, 2006, 115-
116 ; M.C. JANSSENS, l.c., 2005, (482) 487-488. 
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oplevert, bestemd voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek 

De auteurswet maakt een onderscheid tussen reproducties op een papieren of soortgelijke drager en 
reproducties op een digitale drager. De aard van de reproductie en de werken waaruit mag worden 
gekopieerd wordt in deze exceptie verduidelijkt als volgt: “de gedeeltelijke of integrale reproductie van 
artikelen of van werken van beeldende kunst of van korte fragmenten uit andere werken met behulp van 
ongeacht welke fotografische techniek of enige andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert”. 
Bladmuziek (partituren) werd expliciet gelicht uit de exceptie voor privé-gebruik (voor onderwijs en 
wetenschappelijke doeleinden een fotokopie nemen is dus nog wel toegestaan).38  

Om te beoordelen of werkelijk sprake is van één van de drie opgesomde bestemmingen (privé-gebruik, 
educatief, wetenschappelijk) wordt gekeken naar de persoon die de reproductie/kopie zelf maakt of de 
persoon die daartoe opdracht geeft aan een derde (bijvoorbeeld een bibliothecaris of de uitbater van een 
kopieercenter).39 De reproductie mag in geen geval afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk 
in kwestie, met andere woorden de commercialisering van de uitgave van het oorspronkelijke werk mag 
niet onmogelijk worden gemaakt.  

Wanneer de reproductie plaats vindt met het oog op illustratie voor educatieve of wetenschappelijke 
doeleinden, moeten nog twee extra voorwaarden zijn vervuld. De reproductie moet verantwoord zijn door 
de nagestreefde niet-winstgevende doelstellingen en de bron, waaronder de naam van de auteur, moet 
worden vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. Of een instelling al dan niet winstgevend is wordt 
beoordeeld aan de hand van de activiteit zelf; de organisatiestructuur en de financiering van de instelling 
mogen niet in aanmerking worden genomen.40

C. Gedeeltelijke of integrale reproductie op eender welke drager andere dan papier of 
soortgelijke drager ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek of die in 
familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is 

Wat het eerste onderdeel van de exceptie betreft met betrekking tot de reproductie ter illustratie bij 
onderwijs of voor wetenschappelijke doeleinden, kan voor de modaliteiten worden verwezen naar 
voorgaande exceptie. Een leerkracht kan dus in principe fragmenten uit boeken, gehele artikels/beeldende 
kunstwerken en fragmenten uit andere werken digitaal reproduceren (inscannen, downloaden, enz.), die 
dienen als educatief illustratiemateriaal41. De tijd dat leerkrachten afbeeldingen, teksten, oefeningen, enz. 
enkel putten uit papieren dragers lijkt voorgoed voorbij. Of onder “andere werken” ook audiovisueel en 
geluidsmateriaal mag worden begrepen is niet echt duidelijk. Uiteraard kunnen wat geluidswerken betreft 
de originele werken beluisterd worden, maar met programma’s ligt dit moeilijker. Vaak zal een leerkracht 
gewoon het programma in kwestie moeten opnemen op een cassette; live-uitzendingen zijn nu eenmaal 
moeilijk in te passen tijdens de lesuren. 

                                                 
38 J. DEENE en K. VAN DER PERRE, “Nieuwe Auteurswet. Belang voor de digitale wereld”, NjW 2005, afl. 119, 
(866)871-872.  
39 Gent 16 juni 2003, R.A.B.G. 2004, 225, noot F. BRISON; Dit arrest werd later in cassatieberoep herbevestigd, zie 
Cass. 27 mei 2005, I.R.D.I. 2005, afl. 3, 267 ; M.C. JANSSENS, 2004b, (444)446-447.  
40 Cons. 42 Richtlijn Informatiemaatschappij ; A. STROWEL en C.-H. MASSA, “Copyright and Digital Distance 
Education: the use of pre-existing Works in distance education through the internet”, 2002-2003, IN3-UOC Research 
Project, 69.  
41 F. TURNER, “Incorporating digital e-books into educational curriculum”, I.T.D.L. November 2005, 
http://www.itdl.org.  
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Op het vlak van de zogenaamde exceptie van de privé-kopie is ook het een en ander grondig gewijzigd, 
wat in heel Europa voor heel wat ophef gezorgd heeft. Vóór de omzetting van de Richtlijn 
Informatiemaatschappij werd de zogenaamde exceptie van de privé-kopie beperkt tot geluidswerken en 
audiovisuele werken. Sinds de omzetting stelt de Auteurswet dat geen toestemming van de auteur moet 
worden verkregen in geval van een “reproductie op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke 
drager van werken die in familiekring geschiedt, en alleen daarvoor bestemd is”. 

Een eerlijke gebruiker kan op een legale manier voor educatieve / wetenschappelijke illustratie42 en louter 
privé-gebruik dus allerlei werken van het internet (foto’s, teksten, muziek, enz.) op de harde schijf van de 
computer, op een blanco drager (CD, DVD, USB-stick, …) downloaden, inscannen of plaatsen. In 
principe zou nog moeten worden gewacht tot de uitvoeringsbesluiten, maar de kans dat consumenten 
daarmee rekening zullen houden is bijzonder klein.43

D. Citaatrecht in het kader van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of in het kader van 
wetenschappelijke werkzaamheden 

Zonder toestemming van de auteur mogen citaten uit het auteursrechtelijk beschermde werk worden 
overgenomen onder een aantal voorwaarden. Ten eerste moet het geciteerde werk op een geoorloofde 
wijze zijn openbaar gemaakt. Er mag niet worden geciteerd uit een werk dat zelf een auteursrechtelijke 
inbreuk uitmaakt. Het risico en de onderzoeksplicht liggen bij degene die van het citaat wil gebruikmaken. 
Ten tweede moet het citeren gebeuren in het kader van kritiek/polemiek, onderwijs of in het kader van 
wetenschappelijke werkzaamheden. In feite kan elk serieus, zakelijk betoog onder deze noemer worden 
geplaatst, maar vanzelfsprekend geen reclame of vermaak. Ten vierde moet worden gehandeld 
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en voor zover dit het beoogde doel wettigt. Het aantal en de 
omvang van de geciteerde gedeelten moeten m.a.w. gerechtvaardigd zijn door het te bereiken doel. Er 
moet ook een logisch verband kunnen worden gelegd tussen het citaat en het onderwerp van een werk. Tot 
slot moet steeds de bron dus de titel van het werk en de naam van de auteur worden vermeld, tenzij dit niet 
mogelijk blijkt. De vermelding moet niet bij het citaat zelf staan, ze mag ook op de colofon of de website 
worden geplaatst. 

E. Informatief citaatrecht 

Korte fragmenten uit werken of integrale werken van beeldende kunst mogen zonder toestemming van de 
auteur worden gereproduceerd en/of aan het publiek worden meegedeeld, wanneer dit gebeurt met het oog 
op informatie/nieuwsfeiten in een verslag over actuele gebeurtenissen. De recente wetswijziging van 2005 
voegt daar aan toe dat de reproductie en mededeling aan het publiek van het werk bij een verslag over 
actuele gebeurtenissen gerechtvaardigd zal moeten kunnen worden uit een oogpunt van voorlichting. De 
bron, waaronder de naam van de auteur, moet worden vermeld tenzij dit niet mogelijk blijkt. 

F. Kosteloze privé-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten 
                                                 
42 M.C. JANSSENS, l.c., 2005, (482) 495, “Op voorwaarde dat geen winst wordt nagestreefd, lijkt ons nu ook de 
Belgische Auteurswet voor die mogelijkheid open te staan”. ; Ons inziens kan voor dit argument ook steun worden 
gevonden in art. 10.2 van de Conventie van Bern dat stelt dat: “It shall be a matter for legislation in the countries of 
the Union, and for special agreements existing or to be concluded between them, to permit the utilization, to the 
extent justified by the purpose, of literary or artistic Works by way of illustration in publications, broadcasts or sound 
or visual recordings for teaching, provided such utilization is compatible with fair practice” ; Zie ook S. 
RICKETSON of the SCCR, “WIPO Study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital 
environment”, Ninth Session, June, 23-27 June 2003, p. 15.  
43 M.C. JANSSENS, l.c., 2006, 130-131, l.c., 2005, (482) 499.  
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Een op- of uitvoering is kosteloos indien er geen toegangsgeld of vergoeding wordt gevraagd. De 
familiekring wordt restrictief opgevat, al vallen daar ook vrienden onder die een nauwe band hebben met 
de familie. Deze uitzondering kan ook worden toegepast op het internetverkeer tussen familieleden 
wanneer er bijvoorbeeld elektronische post (mail) verzonden wordt.44 Het gebruik van het begrip 
“uitvoering” in plaats van “mededeling” komt wel nogal vreemd over aangezien dit een term is die eerder 
gebruikt wordt in de context van “naburige rechten”  ter aanduiding van een voorstelling van muziek, dans 
of toneel.45

Sinds de omzetting van de Richtlijn Informatiemaatschappij werden schoolactiviteiten mee onder deze 
exceptie geplaatst, wat regelrecht ingaat tegen de restrictieve interpretatie van het Belgische Hof van 
Cassatie. De wetgever beoogde hiermee mededelingen ter plaatse in onderwijsinstellingen mogelijk te 
maken, zodat bijvoorbeeld ook onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt van powerpoint-presentaties.46  

G. Mededeling ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek 

Naast een uitzondering voor de reproductie in het kader van doeleinden van onderwijs of 
wetenschappelijk onderzoek, bevat de auteurswet ook een uitzondering voor mededeling aan het publiek 
voor dergelijke doeleinden. De uitzondering geldt enkel voor zover de mededeling is verantwoord door de 
nagestreefde niet-winstgevende doelstelling; plaatsvindt in het kader van de normale activiteiten van de 
instelling; wordt uitgevoerd door de gesloten transmissienetwerken van de instelling (dit houdt in dat een 
voorafgaande toegangidentificatie zal worden gevraagd, met name een login of paswoord en 
gebruikersnaam en dat de instelling optreedt als netwerkbeheerder)47; geen afbreuk doet aan de normale 
exploitatie van het werk; en de bron, waaronder de naam van de auteur, vermeldt, tenzij dit niet mogelijk 
blijkt.48

H. De mededeling via speciale terminals voor onderzoek of privé-studie 

Het toepassingsgebied van deze exceptie is zeer sterk afgebakend. Het gaat meer bepaald om de 
verzamelingen van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en 
onderwijsinstellingen, musea of archieven die niet het behalen van een (in)direct economisch of 
commercieel voordeel nastreven. De uitzondering geldt enkel op voorwaarde dat het gaat om de 
mededeling of ter beschikking stelling via speciale terminals van niet te koop aangeboden of aan 
licentievoorwaarden onderworpen werken49  die onderdeel uitmaken van de verzamelingen van voor het 
publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, musea of archieven die 
niet het behalen van een direct of een indirect economisch of commercieel voordeel nastreven. Die 

                                                 
44 art. 22, § 1, 3° Auteurswet; art 22 bis, § 1, 5°, lid 2 Auteurswet; Cass. 21 november 2003, A.&M. 2004, 35, noot H. 
VANHEES.  
45 De uitzondering bestond al in de context van naburige rechten (art. 46 ,3° Auteurswet).  
46 Parl. St. Kamer, 2003/04, nr. 51-1137/010, 9 ; Parl. St. Kamer, 2003/04, nr. 51-1137/013, 32-33.  
47 Parl. St. Kamer, 2003/04, nr. 51-1137/013, 34 en Parl. St, Kamer, 2003/04, nr. 51-1137/008, 15; uit considerans 
40 van de Richtlijn blijkt ook duidelijk dat de Europese wetgever ervoor ijvert dat lidstaten instellingen zonder 
winstoogmerk laten genieten van bepaalde wettelijke uitzonderingen, maar dat dit niet zover gaat dat het zich zou 
uitstrekken tot on-line levering van beschermde werken.  
48 art. 22, §1, 4°quater en art. 22bis, § 1, 4°  en art 22bis, § 2 Auteurswet, Verslag, Parl. St. Kamer 2003:04, nr. 51-
1137/013, 34.  
49 Volgens M.C JANSSENS was een betere vertaling, namelijk “behoudens andersluidende bedingen in een 
verkoops- of licentieovereenkomst”, wellicht zinvoller geweest; M.C JANSSENS, l.c., 2005, (482) 504.  
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beschikbaarstelling moet gebeuren aan individuele leden van het publiek in de gebouwen van de 
betrokken instellingen, en voor onderzoek of privé-studie.  

I. Uitzonderingen op het leenrecht 

Een auteur kan zich niet verzetten tegen bepaalde uitleningen. Het gaat meer bepaald om de uitlening van 
letterkundige werken, databanken, fotografische werken, partituren, geluidswerken en audiovisuele 
werken op voorwaarde dat de uitlening geschiedt met een educatief of cultureel doel door instellingen die 
daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht. De allereerste uitlening kan pas vanaf zes 
maanden50 na de eerste verspreiding van het werk onder het publiek. 

Onder de instellingen van deze wettelijke uitzondering worden bijvoorbeeld begrepen: wetenschappelijke 
en openbare bibliotheken, door de overheid opgerichte instellingen voor archiefbeheer, erkende 
archieforganisaties, enz. Wat onder een educatief of cultureel doel dient te worden begrepen is niet erg 
duidelijk, maar uit de parlementaire voorbereidingen mag worden afgeleid dat een zeer ruim 
toepassingsgebied werd beoogd. Het is wel uitgesloten dat het op het internet ter beschikking stellen van 
werken als een openbare virtuele uitlening zou kunnen worden verdedigd.  

In ruil verkrijgt de auteur wiens werken zouden worden uitgeleend onder deze voorwaarden (niet wanneer 
de uitlening gericht is op de tentoonstelling ervan) zonder dat zijn toestemming daarbij vereist is, wel een 
recht op vergoeding. Het ophefmakende K.B. van 25 april 2004 bepaalde dat de verschuldigde vergoeding 
jaarlijks 1 € per volwassen persoon bedraagt en 0,5 € per minderjarig persoon. Bepaalde bibliotheken 
werden uitdrukkelijk vrijgesteld (namelijk onderwijsbibliotheken, bibliotheken van wetenschappelijke 
instellingen of zorginstellingen en officiële erkende instellingen ten behoeve van slechtzienden doven en 
slechthorenden. 

J. Uitzondering op de uitzonderingen 

Art. 23bis van de Auteurswet stelt dat alle uitzonderingen op de vermogensrechten in de Auteurswet van 
1994 bepalingen van dwingend recht zijn. Door de recente wetswijziging werd daar aan toegevoegd dat er 
evenwel contractueel van kan worden afgeweken wanneer het werken betreft die voor het publiek 
beschikbaar zijn gesteld op grond van overeengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden van het 
publiek daartoe toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd. Men besloot dat het 
noodzakelijk was deze bepaling in de Auteurswet aan te passen omdat het dwingend karakter een ernstige 
belemmering zou kunnen zijn voor de online verkoop van werken op het internet. Hier kunnen vragen bij 
worden gesteld.51

2.1.7. Het auteursrecht op databanken 
Aangezien de ICT-monitor zelf als een databank zal kunnen worden beschouwd en de bestanden die de 
monitor bevat op zichzelf ook onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gekwalificeerd als een 
databank, verdienen de intellectuele eigendomsrechten op databanken wat meer aandacht. Enerzijds wordt 
een databank beschermd door het auteursrecht, wanneer zij aan de voorwaarden voor bescherming 
voldoet. Anderzijds geldt voor databanken ook een sui generis bescherming onder de vorm van het 
databankenrecht. Op deze laatste vorm van bescherming wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. Met 
betrekking tot de bescherming door het auteursrecht kan worden verwezen naar de uiteenzetting 
                                                 
50 Art. 23 § 2, lid 2 Auteurswet. De termijn kan worden verlengd door de Koning voor alle fonogrammen en eerste 
vastleggingen van films na raadpleging van de instellingen en vennootschappen voor het beheer van de rechten. 
51 M.C. JANSSENS, l.c., 2004b, (444)457; M.C. JANSSENS, l.c., 2005, (482)509.  
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hierboven. Enkel de aspecten die verschillen van de algemene regeling of die bijzondere aandacht 
verdienen, worden hier apart behandeld.  

2.1.7.1. De verschillende niveaus van bescherming 
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bescherming van de elementen die zijn opgenomen in de 
databank, en de bescherming van de databank zelf. Een databank kan immers zijn samengesteld uit 
auteursrechtelijk beschermde werken, maar ook uit elementen die niet voldoen aan de voorwaarden voor 
bescherming, zoals feiten of werken waarvan de beschermingsduur verstreken is. Hiervoor verwijzen we 
terug naar de bespreking van het auteursrecht hierboven. 

Wat betreft de bescherming van de databank kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee aspecten: 
de selectie van het materiaal of de vormgeving van de databank. De selectie van het materiaal kan 
alleszins blijk geven van de nodige originaliteit voor auteursrechtelijke bescherming, bijvoorbeeld een 
databank met een selectie van middeleeuwse Russische poëzie. Daarnaast kan de rangschikking van de 
data in de databank ook originaliteit vertonen, bijvoorbeeld door de keuze van onderwerpen of indelingen. 
Een louter alfabetische schikking zal bijvoorbeeld niet van voldoende originaliteit getuigen om beschermd 
te worden door het auteursrecht.52  

2.1.7.2. Het voorwerp van bescherming – wat is een databank? 
Een databank wordt gedefinieerd als een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige 
elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of 
anderszins toegankelijk.53 Het moet dus ten eerste gaan om een verzameling van werken. De bescherming 
slaat enkel op de verzameling en niet op haar constituerende elementen. Deze spelen bij de beoordeling 
van de bescherming van de databank op zich geen rol. De elementen moeten wel zelfstandig zijn, d.w.z. 
dat zij afzonderlijk kunnen nuttig zijn of kunnen worden gewaardeerd.54 Volgens Advocaat-generaal Stix-
Hackl van het Europese Hof van Justitie moet het criterium van zelfstandigheid van de elementen zo 
worden begrepen “dat de gegevens of elementen niet van elkaar afhankelijk mogen zijn of althans zonder 
verlies aan informatiegehalte gescheiden kunnen worden, wat bijvoorbeeld betekent dat klanken of 
beelden van een film er niet onder vallen. Een mogelijke uitlegging is, dat niet slechts op de wederzijdse 
afhankelijkheid van de elementen wordt gelet, maar op de afhankelijkheid binnen een verzameling”.55  

De elementen moeten systematisch of methodisch geordend zijn. Deze ordening slaat op de 
achterliggende logische structuur en niet op de eventuele materiële ordening. Opnieuw volgens Advocaat-
Generaal Stix-Hackl, is dit geen zware vereiste: “[d]oor deze voorwaarde worden ongeordende 
gegevensverzamelingen uitgesloten en enkel planmatige verzamelingen, dat wil zeggen gegevens die 
volgens bepaalde criteria geordend zijn, onder de toepassing van de richtlijn gebracht. Daarbij volstaat het, 
dat een gegevensstructuur wordt vastgelegd en de ordening pas door de toepassing van een speciaal 
zoekprogramma ontstaat, in wezen dus door sorteren, eventueel door middel van indexering”.56  

                                                 
52 JOS DUMORTIER, Informatica- en communicatierecht, Leuven, Acco, 2002, 41.  
53 Art. 20bis Auteurswet, Art. 2,1° Databankwet.  
54 HUGH LADDIE, PETER PRESCOTT and MARY VITORIA, The modern law of copyright and designs, vol. 1, 
Londen, Butterworths, 2000, 1064.   
55 H.v.J., Zaak C-46/02, Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab, 9 November 2004, Conclusie Advocaat-
Generaal Stix-Hackl, nr. 36.   
56 Ibid., nr. 37.  
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Ten laatste moeten de elementen afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn. 
Dit is een andere vereiste dan de voorwaarde dat de elementen zelfstandig moeten zijn. De zelfstandigheid 
betreft de betekenis van de elementen, terwijl het hier gaat om de toegangsmethode tot de elementen. De 
elementen moeten afzonderlijk opvraagbaar zijn. De aard van de toegangsmethode speelt geen rol; het kan 
ook gaan om traditionele op papier vastgelegde databanken, die zonder technologische hulpmiddelen 
toegankelijk zijn.  

2.1.7.3. De voorwaarde voor bescherming – originaliteit 
Een databank zal enkel worden beschermd door het auteursrecht indien zij voldoet aan de voorwaarde van 
originaliteit. Artikel 20bis van de Auteurswet stelt dat “[d]atabanken die door de keuze of de 
rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen, worden als zodanig 
door het auteursrecht beschermd”. Uit rechtspraak uit het binnen- en buitenland blijkt dat deze 
originaliteitsvereiste in het geval van databanken niet te streng moet worden geïnterpreteerd. Een beperkte 
persoonlijke bijdrage, waardoor de databank wordt onderscheiden van voor de hand liggende, alledaagse 
selecties en ordeningen, is voldoende voor bescherming. Een telefoonboek zou dus niet voldoen aan de 
vereisten: noch de selectie, noch de ordening van de elementen getuigt van noemenswaardige creativiteit.  

2.1.7.4. Databanken gemaakt in dienstverband 
In tegenstelling tot andere auteursrechtelijk beschermde werken, komen de vermogensrechten op een 
databank gemaakt in dienstverband toe aan de werkgever, tenzij anders bepaald is in een overeenkomst of 
in de statuten.57 De enige uitzondering hierop zijn databanken die in de culturele nijverheid zijn gemaakt 
door een of meer werknemers of ambtenaars bij de uitoefening van hun taken of volgens de 
onderrichtingen van hun werkgever.  

2.1.7.5. Uitzonderingen  
De toestemming van de rechthebbende op de auteursrechtelijk beschermde databank is niet vereist voor 
alle reproductiehandelingen verricht door een rechtmatige gebruiker van de databank of van een kopie 
ervan die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen en normaal gebruik te maken van de inhoud van de 
databank. Als rechtmatige gebruiker wordt beschouwd eenieder die handelingen verricht die door de 
auteur of door de wet zijn toegelaten.58  

Naast de voorgaande regel is nog een aparte lijst van uitzonderingen op de exclusieve rechten van de 
auteur op de databank opgenomen in artikel 22bis van de auteurswet. In die gevallen kan de auteur 
wanneer de databank wettig openbaar gemaakt is zich niet verzetten tegen bepaalde handelingen verricht 
op of met de databank. Deze bepaling bevat onder meer de volgende uitzonderingen: 

• de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een 
fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, van databanken die 
op papier of op een soortgelijke drager zijn vastgelegd, wanneer die reproductie uitsluitend bestemd is 
voor privé-gebruik en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk; 

• de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een 
fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer die 
reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en zulks 

                                                 
57 Art. 20ter Auteurswet.  
58 Art. 20quater Auteurswet.  
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verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale 
exploitatie van het werk; 

• de gedeeltelijke of integrale reproductie, op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke 
drager, wanneer die reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek, en zulks verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van het werk; 

• de mededeling van databanken wanneer deze mededeling wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of 
voor wetenschappelijk onderzoek door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of 
opgericht en voorzover deze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, 
plaatsvindt in het kader van de normale activiteiten van de instelling, enkel wordt uitgevoerd door de 
gesloten transmissienetwerken van de instelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het 
werk. De naam van de auteur en de benaming van de databank moeten worden vermeld.  

• de reproductie en de mededeling aan het publiek van een databank wanneer die handelingen worden 
verricht om de openbare veiligheid te waarborgen of om in een administratieve of gerechtelijke procedure 
aan te wenden en geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van de databank. 

Daarnaast verwijst artikel 22bis naar de uitzonderingen van artikel 22, §1, 1° tot 3°, 6° en 7° Auteurswet 
die op analoge wijze van toepassing zijn op databanken. Het betreft onder meer het informatief citaatrecht, 
de kosteloze privé-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten, een karikatuur, een 
parodie of een pastiche, en de kosteloze uitvoering van een werk tijdens een publiek examen. Ook de 
uitzondering op het leenrecht geldt voor databanken.  

2.2. Het sui generis recht op databanken 
De Europese richtlijn van 1996 betreffende de bescherming van databanken expliciteerde niet alleen de 
auteursrechtelijke bescherming van databanken, maar voerde ook een nieuwe vorm van bescherming in 
voor databanken, het zogenaamde sui generis recht of databankenrecht. Dit recht beschermt niet de 
originaliteit of de creativiteit van de auteur, maar de inspanning die de maker van de databank heeft 
geleverd. De Europese wetgever vond dat de originaliteitsvereiste en de verschillende interpretatie 
daarvan in de Europese lidstaten een hinderpaal vormden voor de ontwikkeling van de informatie-
industrie. Databanken die zeer veel investeringen in tijd en geld hadden gekost, waren immers nog steeds 
onbeschermd indien zij niet origineel genoeg waren om onder het auteursrecht te vallen. Aangezien voor 
vele databanken wordt getracht om ze zo volledig mogelijk, zo gebruiksvriendelijk en zo 
gestandaardiseerd mogelijk te maken, zal auteursrechtelijke bescherming dus steeds problematischer zijn.  

Om te verzekeren dat niet-originele databanken toch van een zekere bescherming genieten, werd dus het 
sui generis recht ingevoerd. Volgens sommige auteurs moet dit beschouwd worden als een naburig recht, 
te vergelijken met het recht van producenten of uitvoerende kunstenaars. Volgens anderen moet de naam 
van het recht letterlijk worden genomen: het is databankenrecht is een eigen, apart soort recht. De 
bedoeling ervan is het beschermen van de investering in het verkrijgen, de controle of de presentatie van 
de inhoud van de databank. De ontwikkeling en commercialisering van een databank vragen een 
aanzienlijke investering: gegevens moeten worden verzameld, toestemming moet worden verkregen voor 
de opslag en het gebruik ervan in de databank, de verzamelde gegevens moeten worden geselecteerd, 
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verwerkt en georganiseerd, tools moeten worden gecreëerd om afzonderlijke elementen van de databank 
terug te vinden, de inhoud van de databank moet worden up-to-date gehouden, etc.59  

De bescherming van een databank door het sui generis recht is onafhankelijk van de bescherming ervan en 
van de elementen van de databank door het auteursrecht. Aan de ene kant kan de databank dus worden 
beschermd door het sui generis recht ook al is er geen auteursrecht voorhanden. Aan de andere kant sluit 
de bescherming van de structuur van de databank door het auteursrecht niet uit dat zij ook beschermd 
wordt door het sui generis recht. Beide rechten zijn dus onafhankelijk van elkaar, maar complementair. 

2.2.1. Voorwaarde voor bescherming – substantiële investering in het 
verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank 
Het criterium op basis waarvan een databank in aanmerking komt om beschermd te worden door het sui 
generis recht, is de investering. Een databank kan enkel worden beschermd wanneer er een substantiële 
investering is in het verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud ervan. Het begrip “substantiële 
investering” is niet gedefinieerd in de Europese richtlijn of in de meeste nationale wetgevingen. De 
richtlijn geeft enkel een aanwijzing in overweging 19: “[o]verwegende dat de compilatie van meerdere 
vastleggingen van muziekuitvoeringen op een CD normaliter niet binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt, niet alleen omdat zij als compilatie niet aan de voorwaarden voldoet om voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar ook omdat zij niet een voldoende 
substantiële investering vertegenwoordigt om onder het recht sui generis te vallen”.  

2.2.1.1. Financiële, materiële of menselijke investering 
Er moet ten eerste sprake zijn van een investering. Deze investering moet het verkrijgen (zoeken, 
verzamelen, het verkrijgen van de nodige toestemmingen, …), de controle (verifiëren van de juistheid van 
de data en de updates), of de presentatie van de inhoud betreffen.60 De aard van deze investering kan 
financieel zijn, materieel of menselijk61: “[o]verwegende dat dit recht sui generis ten doel heeft om, voor 
de beperkte duur van het recht, een investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van de 
inhoud van een databank te beschermen; dat deze investering een kwestie kan zijn van geld en/of tijd, 
moeite en energie”.62 Uiteindelijk kunnen alle investeringen wel teruggebracht worden tot een financiële 
vorm. De opsomming van de verschillende mogelijke soorten van investeringen lijkt erop te wijzen dat het 
de bedoeling was van de Europese wetgever om te verzekeren dat alle types van investeringen in 
aanmerking werden genomen en er geen zou worden vergeten. Daarom kunnen we ook aannemen dat het 
begrip “investering” ruim moet worden geïnterpreteerd.63 Voorbeelden van investeringen die door de 
rechtspraak zijn aanvaard betreffen onder meer de tewerkstelling van een aantal mensen voor het 
verzamelen of inbrengen van data of het aankopen van computermateriaal. In sommige gevallen werd een 
substantiële investering zelfs reeds erkend op basis van het feit dat meerdere uren nodig waren om de 
database te bouwen. 
 
                                                 
59 H. VANHEES, De juridische bescherming van databanken, 2001, Antwerpen, Kluwer, 6.  
60 H. VANHEES, “Het auteursrecht: recente ontwikkelingen en toepassingen” in X., Privaatrecht in de reële en 
virtuele wereld, Antwerpen, Kluwer, 2002, 331.  
61 E. DERCLAYE, “Database sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition”, 
International Review of Intellectual Property and Competition Law 2005, no. 1, 3.  
62 Overweging 40 van Richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken.  
63 E. DERCLAYE, l.c., 5.  

 25



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

2.2.1.2. Investering in het verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud van de 
databank 
Ongeacht om welke soort investering het gaat, deze investering moet relevant zijn64, d.w.z. een 
investering die gedaan moet zijn met het oog op de ontwikkeling van de databank zelf: “de verkrijging, de 
controle of de presentatie van de inhoud […] getuigt van een substantiële investering”.65   

In 2004 heeft het Europese Hof van Justitie in een aantal uitspraken de drempel voor investeringen om in 
aanmerking te komen voor bescherming aanzienlijk verhoogd.66 Volgens het Hof van Justitie moet “het 
begrip investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van een databank 
algemeen […] worden opgevat als betrekking hebbend op de investering ten behoeve van het aanleggen 
van deze databank als zodanig”.67 Dit houdt in dat de investering geen betrekking kan hebben op het 
creëren van gegevens, maar enkel op de bewerking van die gegevens met het oog op het rangschikken 
ervan in een databank. Het is echter niet geheel duidelijk of dit betekent dat de investering post factum 
voldoende specifiek op het resultaat gericht moet zijn, of dat de intentie er al ex ante zou moeten zijn dat 
het resultaat van de investering een databank zal worden.68  

Het Hof van Justitie neemt het standpunt in dat geen enkele investering in het creëren van gegevens mag 
worden in aanmerking genomen bij het bepalen of de maker van een databank een substantiële investering 
heeft gedaan in het verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank. Het houdt ook 
geen rekening met investeringen in de verzameling van data die onlosmakelijk verbonden zijn met de 
creatie ervan.69 Door het maken van een onderscheid tussen het “creëren” en het “verkrijgen” van data, 
sluit het Hof van Justitie aan bij één van de belangrijkste argumenten van de zogenaamde “spin-off 
theorie”.70 Deze theorie stelt dat investeringen gedaan door de maker van een databank voor een ander 
doel niet tellen ten aanzien van de creatie van een databank in tweede instantie, met die elementen die 
reeds voor het andere doel gecreëerd waren: “there would appear to be no reason to grant protection to 
data compilations that are generated quasi ‘automatically’ as by-products of other activities”.71 
Voorbeelden hiervan zijn databanken met kalenders voor sportwedstrijden of overzichten van 
televisieprogramma’s. Dergelijke gegevens werden niet gecreëerd met het oog op om ze op te nemen in 
een databank, maar voor het organiseren van de sportwedstrijden of het bepalen van de volgorde van 
uitzenden van de televisieprogramma’s. Dergelijke informatieproducten zijn daarom “unlikely to attract 
the protection of the database right because investments in those items is primarily attributable to the 
creation of the information contained therein rather than on obtaining, presenting or verifying that 
information”.72

                                                 
64 B. COENE, “Sui generis bescherming voor databanken”, NJW  2005, 118.  
65 Artikel 3 Databankenwet.  
66 H.v.J., zaak C-203/02, British Horce Racing Board Ltd. and others v. William Hill Organisation Ltd., 9 November 
2004; H.v.J., Zaak C-46/02, Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab, 9 November 2004.  
67 BHB, nr. 30.  
68 B. COENE, “Sui generis bescherming voor databanken”, NJW  2005, 118.  
69 M.J. DAVISON en P.B. HUGENHOLTZ, “Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the 
database right”, EIPR 2005, no. 3.  
70 Ibid.  
71 S.M. MAURER, P.B. HUGENHOLTZ en H.J. ONSRUD, “Europe’s database experiment”, Science 2001, 789-
790.  
72 Ibid.  
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Volgens het Hof van Justitie moet een investering in het verkrijgen van de inhoud van een databank zo 
worden begrepen “dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te 
verkrijgen en in deze databank te verzamelen. Het omvat niet de middelen die worden aangewend voor het 
creëren van de elementen die de inhoud van een databank vormen”.73 Het doel van het sui generis 
databankenrecht is immers niet het promoten van het creëren van informatie die vatbaar is om 
achtereenvolgens in een databank te worden opgenomen, maar van het creëren van systemen voor de 
opslag en het verwerken van bestaande gegevens.74

De uitdrukking “investering in de controle van de inhoud” moet aldus worden opgevat “dat het ziet op de 
middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij 
de samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de 
informatie in deze databank te waarborgen. Middelen die worden aangewend voor de controle in de fase 
waarin elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, vallen niet onder 
dit begrip.”75

Ten slotte bepaalt het Hof van Justitie dat het investeren in de presentatie van de inhoud verwijst naar de 
middelen gebruikt om het verwerken van de gegevens door de databank mogelijk te maken, d.w.z. wat 
wordt gedaan met het oog op de systematische of methodische ordening van de elementen opgenomen in 
de databank en op de organisatie van hun afzonderlijke toegankelijkheid. Dit omvat het maken van 
indexen of woordenlijsten om het mogelijk te maken dat de gebruiker zoekt naar en toegang krijgt tot de 
afzonderlijke elementen van de databank.  

Nochtans, het feit dat een databank een spin-off activiteit is van het originele doel waarvoor de data 
werden gecreëerd, is op zichzelf geen reden om bescherming van de databank door het sui generis recht te 
weigeren: “[i]n dit verband sluit de omstandigheid dat de samenstelling van een databank samenhangt met 
de uitoefening van een hoofdactiviteit in het kader waarvan de samensteller van de databank tevens 
degene is die de in deze databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, als zodanig niet uit dat deze 
persoon aanspraak kan maken op de bescherming die het recht sui generis biedt, op voorwaarde dat hij 
aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan […], een in 
kwantitatief dan wel kwalitatief opzicht substantiële investering heeft gevergd, los van de middelen die 
voor het creëren van deze elementen zijn aangewend. Ook al vereisen het opzoeken van gegevens en het 
controleren van de juistheid ervan op het moment van samenstelling van de databank in beginsel niet dat 
de samensteller van deze databank bijzondere middelen aanwendt, aangezien het gaat om gegevens die hij 
heeft gecreëerd en die te zijner beschikking staan, neemt dit niet weg dat het verzamelen van deze 
gegevens, de systematische of methodische ordening ervan in de databank, de organisatie van de 
afzonderlijke toegankelijkheid en de controle van de juistheid gedurende de gehele periode waarin de 
databank functioneert, tot een in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht substantiële investering […] kunnen 
nopen”.76

2.2.1.3. Een substantiële investering in kwantitatief of kwalitatief opzicht 
De investering in het verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud van een databank moet 
substantieel zijn. De databankenrichtlijn noch de Belgische databankenwet geeft echter een omschrijving 

                                                 
73 BHB, nr. 42.  
74 BHB, nr. 31.  
75 BHB, nr. 42.  
76 BHB, nr. 35-36.  
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van wat als substantieel moet worden beschouwd. Zij bepalen enkel dat het substantieel karakter zowel 
kan worden beoordeeld op kwantitatief als op kwalitatief vlak.77 Wat de investering met een kwantitatief 
karakter betreft, is het relatief eenvoudig om te bepalen hoeveel financiële of materiële middelen in het 
creëren van een databank zijn gekropen, en ook de investering van tijd en menselijke inspanning kan 
worden gemeten, bijvoorbeeld aan de hand van manmaanden, -dagen of –uren. Het kwalitatief 
substantiële karakter van een investering is echter moeilijker te bepalen. Als we een kwalitatieve 
investering beschouwen als een investering van intellectuele aard, zijn er twee problemen. Aan de ene 
kant is het moeilijk om te beoordelen of de intellectuele inspanning of conceptualisatie van een dergelijk 
niveau is dat het bescherming verdient. Aan de andere kant draagt deze intellectuele investering het grote 
risico met zich mee dat ze vereenzelvigd wordt met het vereiste van originaliteit voor bescherming door 
het auteursrecht. In dat geval worden de twee systemen van bescherming over elkaar geschoven. Daarom 
pleiten sommige auteurs ervoor om het begrip “kwalitatief” beperkend te interpreteren.78

De databankenrichtlijn en de databankenwet bevatten ook geen aanwijzingen om te bepalen hoe 
substantieel een investering moet zijn, m.a.w. wanneer is een investering substantieel genoeg om in 
aanmerking te worden genomen? Op de eerste plaats moet worden bepaald of het substantieel karakter op 
een absolute of een relatieve wijze moet worden beoordeeld.  Wat voor een multinational een druppel op 
een hete plaat is, kan voor een KMO bijvoorbeeld een aanzienlijke investering uitmaken. Volgens E. 
DERCLAYE moet geen verschil worden gemaakt tussen de verschillende soorten makers van een 
databank, bijvoorbeeld tussen grote en kleine ondernemingen. Zij stelt dat het criterium op een uniforme 
wijze moet worden toegepast en dat de grootte van de onderneming die de databank maakt, geen impact 
mag hebben op het beoordelen van het substantieel karakter van de investering. Dit houdt echter niet 
noodzakelijk in dat alleen grote ondernemingen zouden kunnen profiteren van het sui generis right, want 
het niveau van de investering hoeft niet noodzakelijk hoog te zijn.79 Dit leidt ons onmiddellijk tot de 
volgende vraag: moet het niveau van de investering nu hoog of laag zijn? Een aantal rechtszaken in 
binnen- en buitenland heeft hier een antwoord op proberen te geven. In Engeland vond het High Court dat 
er een substantiële investering was voor een databank die vier miljoen pond per jaar kostte en waarvan het 
onderhoud 80 werknemers bezig hield en uitgebreide computer hardware en software vereiste.80 In België 
zijn er enkele rechtszaken die het vereiste niveau van investering beoordelen. Een substantiële investering 
werd aanvaard voor de tewerkstelling van twee personen voor ongeveer tien jaar, die de informatie 
verzamelden en verifieerden. In een tweede geval werd een investering substantieel geacht omdat de koper 
van de databank 30.000 BEF (ca. 750 €) had moeten betalen om het product te kunnen gebruiken. De 
rechtbanken hadden een verschillende benadering, maar over het algemeen leken zij een lage drempel 
voor te staan voor het substantieel karakter van een investering. Op grond hiervan zal de bescherming van 
een databank dus niet vaak worden geweigerd. De grens lijkt te liggen bij de eenvoudige alfabetische 
rangschikking. In de meeste gevallen waren enkele uren werk al voldoende voor het in aanmerking komen 
van de databank voor bescherming.81  

                                                 
77 Artikel 7.1 databankenrichtlijn, artikel 3  databankenwet.  
78 E. DERCLAYE, “Database sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition”, 
International Review of Intellectual Property and Competition Law 2005, no. 1, 27-28.  
79 Ibid., 8.  
80 BHB. Het Hof van Justitie vond echter dat deze investering misschien wel substantieel was, maar toch niet in 
aanmerking mocht worden genomen, omdat zij geen betrekking had op de creatie van de databank ‘as such’.  
81 E. DERCLAYE, “Database sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition”, o.c., 20-24.  
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2.2.2. Wie wordt beschermd door het databankenrecht? 
De rechthebbende van het sui generis databankenrecht is de “producent” van de databank. In de Europese 
richtlijn met betrekking tot de bescherming van databanken wordt de term “fabrikant” gebruikt. De 
databankenrichtlijn en de databankenwet bevatten geen definitie van deze term, maar in de overwegingen 
van de richtlijn kunnen we aanwijzingen vinden over wie als producent moet worden beschouwd: 
“[overwegende ] dat de fabrikant van een databank degene is die het initiatief neemt tot en het risico 
draagt van de investeringen; dat dit met name toeleveranciers uitsluit van de definitie van fabrikant”.82 Het 
initiatief dat moet worden genomen, betreft niet het bestellen van een databank, maar het initiatief tot het 
verkrijgen en verzamelen van de gegevens en de controle en presentatie ervan.83  Wanneer een databank 
gemaakt wordt door twee onafhankelijke producenten, waarbij de ene de gegevens verzamelt, verifieert en 
update, en de andere zorgt voor de verwerking en de presentatie van de gegevens, zullen zij beiden 
beschermd worden door het sui generis databankenrecht en hun beider toestemming zal dan ook nodig zijn 
voor de opvraging en het hergebruik van de databank en haar gegevens. Dit is natuurlijk enkel het geval 
wanneer beide producenten onafhankelijk zijn van elkaar en de ene niet in opdracht van de andere werkt.84

De databankenrichtlijn en de databankenwet bevatten geen bepalingen over het sui generis recht op 
databanken gemaakt in dienstverband.85 Aangezien de rechthebbende de producent is van een databank, of 
diegene die het initiatief heeft genomen tot investeren in de databank, zal dit toch meestal de werkgever 
zijn die opdracht heeft gegeven tot het maken van de databank.  

2.2.3. Rechten van de producent van een databank 
De producent van een databank waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de gegevens een 
substantiële investering heeft vereist, heeft het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of 
van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van deze databank te 
verbieden.86

2.2.3.1. Opvraging 
Opvraging wordt gedefinieerd als “de permanente of tijdelijke overbrenging van de inhoud van een 
databank of van een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke 
vorm. Openbare uitlening wordt niet als opvraging beschouwd”.87 De term opvraging moet ruim worden 
geïnterpreteerd.88 Het betreft elke transfer naar een andere drager of een ander medium, door eender welk 
middel of onder eender welke vorm, inclusief tijdelijke transfers en transfers voor private doeleinden.89 

                                                 
82 Databankenrichtlijn, overweging 41.  
83 A.A. QUADVLIEG, “De producent van de databank”, B.I.E. 1998, 405.  
84 H. VANHEES, “Het auteursrecht: recente ontwikkelingen en toepassingen” in X., Privaatrecht in de reële en 
virtuele wereld, Antwerpen, Kluwer, 2002, 332.  
85 Zoals we gezien hebben hierboven, is wel expliciet bepaald in de auteurswet dat de werkgever de auteursrechten 
verkrijgt op databanken gemaakt in dienstverband, tenminste voor databanken gemaakt in de niet-culturele 
nijverheid.  
86 Art. 7.1 databankenrichtlijn, art. 4 databankenwet.  
87 Art. 2 databankenwet.  
88 H. VANHEES, “Het auteursrecht: recente ontwikkelingen en toepassingen”, o.c., 335; H.A. DEVECI, “Databases: 
is sui generis  a stronger bet than copyright?”, International Journal of Law and Information Technology 2004, 199 ; 
D. KELLEHER and K. MURRAY, IT law in the European Union, London, Sweet & Maxwell, 1999, 17.  
89 H. VANHEES, “Het auteursrecht: recente ontwikkelingen en toepassingen”, o.c., 335 
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Bijvoorbeeld, de visualisatie van de inhoud van een databank op een computerscherm is onderworpen aan 
de toestemming van de producent van de databank wanneer er een tijdelijke of permanente transfer van de 
inhoud of van een substantieel deel daarvan naar een ander medium daarvoor vereist is. Een vergelijkbare 
uitzondering als die in de Europese richtlijn met betrekking tot auteursrechten in de 
informatiemaatschappij van 2001 voor de tijdelijke kopie werd nog niet opgenomen in de 
databankenrichtlijn of in de databankenwet. De toestemming van de producent is echter enkel nodig bij de 
opvraging van de gehele databank of een substantieel deel ervan. Overweging 44 van de databankrichtlijn 
stelt dat “wanneer de inhoud van een databank niet in beeld kan worden gebracht zonder die inhoud of een 
substantieel deel ervan permanent of tijdelijk op een andere drager over te brengen, hiervoor de 
toestemming van de rechthebbende vereist is”. 

2.2.3.2. Hergebruik 
Hergebruik is “elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank 
of van een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, on line transmissie of in een 
andere vorm. Openbare uitlening wordt niet als hergebruik beschouwd”.90  Hergebruik betreft zowel de 
verspreiding van fysieke kopies als elektronische transmissie.  

2.2.3.3. Gehele databank of een substantieel deel ervan 
Enkel de opvraging en het hergebruik van de gehele databank of een substantieel deel ervan zijn 
onderworpen aan de toestemming van de producent van de databank. Opnieuw speelt het woord 
“substantieel” een belangrijke rol bij het bepalen of er een inbreuk heeft plaatsgevonden op het sui generis 
recht. Het substantiële deel van de databank kan ook weer kwantitatief of kwalitatief van aard zijn. Een 
kwantitatief substantieel deel van een databank heeft betrekking op het volume van de gegevens die 
worden opgevraagd of hergebruikt en moet worden beoordeeld in het licht van het volume van de totale 
inhoud van de databank. Indien het volume van de gegevens die worden opgevraagd of hergebruik als een 
substantieel deel van de databank kan worden beschouwd, moet de producent van de databank zijn 
toestemming geven. Er is dus geen absoluut criterium voor het bepalen van het substantieel karakter van 
een deel van de databank; telkens moet een afweging worden gemaakt tegenover de totale grootte van de 
databank.  

De kwalitatieve substantiële aard van een deel van de databank verwijst volgens het Hof van Justitie naar 
“de omvang van de investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van het 
voorwerp van de opvraging en/of het hergebruik, ongeacht of dit voorwerp een in kwantitatief opzicht 
substantieel deel van de algemene inhoud van de beschermde databank vormt. Een in kwantitatief opzicht 
verwaarloosbaar deel van de inhoud van een databank kan immers wat de verkrijging, de controle of de 
presentatie betreft een uit menselijk, technisch of financieel oogpunt omvangrijke investering 
vertegenwoordigen”.91 Dit brengt met zich mee dat wanneer een deel van de databank wordt opgevraagd 
of hergebruikt dat niet substantieel is in hoeveelheid, er moet worden gekeken naar de investering die 
gedaan werd in dat betrokken deel van de databank. Indien die investering als substantieel kan worden 
beschouwd, vanuit een financieel, materiaal of menselijk oogpunt, zal het opgevraagde of hergebruikte 
deel van de databank ook substantieel zijn: “om te beoordelen of deze elementen in kwalitatief opzicht een 
substantieel deel van de inhoud van de databank […] vertegenwoordigen, dient te worden onderzocht of 
de menselijke, technische of financiële inspanningen die de samensteller van de databank voor de 

                                                 
90 Art. 2 databankenwet.  
91 BHB, nr. 71.  
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verkrijging, de controle of de presentatie van deze gegevens heeft geleverd, een substantiële investering 
inhouden”.92

De economische waarde van de inhoud van een dataset heeft geen belang voor de bescherming ervan door 
het sui generis recht: “Toegevoegd moet worden dat, aangezien het bestaan van een recht sui generis […] 
geen aanleiding mag zijn om een nieuw recht in het leven te roepen met betrekking tot de werken, 
gegevens of elementen zelf van de databank, de intrinsieke waarde van de opgevraagde of hergebruikte 
elementen geen relevant criterium is voor de beoordeling of het betrokken deel een substantieel karakter 
heeft”.93 Het feit dat bepaalde data van levensbelang zij, voor de organisatie, of een grote marktwaarde 
hebben maakt hen dus niet automatisch vatbaar voor bescherming door het sui generis recht. Dit is enkel 
het geval wanneer een substantiële investering werd gedaan in hun verzameling, controle of presentatie.  

2.2.3.4. Niet-substantiële delen 
Het opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de databank behoeft in beginsel geen 
toestemming van de producent. Herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële 
delen van een databank is echter niet toegelaten indien dit strijdig is met een normale exploitatie van de 
databank of indien het ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de 
producent.94 Het doeleinde van deze bepaling is het vermijden van de omzeiling van de bovenstaande 
vereiste van toestemming van de producent voor de opvraging of het hergebruik van een substantieel deel 
van de databank, gelet op het feit dat het herhaaldelijk opvragen of hergebruiken van niet-substantiële 
delen door zijn cumulatieve werking ernstige schade toebrengt aan de investering van de samensteller van 
de databank.95 Met andere woorden, deze bepaling verbiedt “opvragingen door gebruikers van de 
databank, die door hun repetitief en systematisch karakter zouden resulteren in een reconstructie van de 
databank in haar geheel of op zijn minst van een substantieel deel daarvan, zonder toestemming van de 
samensteller van de databank, ongeacht of dit geschiedt met het oog op de samenstelling van een andere 
databank dan wel met het oog op de uitoefening van een andere activiteit dan de samenstelling van een 
dergelijke databank”.96 Dit geldt ook voor het herhaald en systematisch aan het publiek ter beschikking 
stellen van niet-substantiële delen van de inhoud van een databank.  

Dit wil niet zeggen dat niemand ook een databank kan creëren die hetzelfde is als een reeds bestaande 
databank. Dit is perfect mogelijk, op voorwaarde dat de tweede databank het resultaat is van een eigen 
investering van de producent en niet onrechtmatig gebruik maakt van de investering van de producent van 
de oorspronkelijke databank. De tweede producent zal dus grotendeels dezelfde kosten moeten maken als 
zijn voorganger.97  

De eerste verkoop van een fysieke kopie van de databank binnen de Europese Gemeenschap door de 
rechthebbende of met zijn toestemming leidt tot uitputting van het volgrecht, i.e. het recht om de 
herverkoop ervan te controleren binnen de Gemeenschap. Deze uitputting heeft enkel betrekking op 
fysieke kopies, en betreft geen online transmissie. In dat laatste geval moet de gebruiker nog steeds de 
toestemming krijgen van de producent van de databank om een kopie te verkopen die hij heeft gemaakt 
van de online databank.  
                                                 
92 BHB, nr. 76.  
93 BHB, nr. 72.  
94 Art. 4, 2e lid databankenwet.  
95 BHB, nr.  86.  
96 BHB, nr. 87. 
97 B. COENE, “Sui generis bescherming voor databanken”, o.c., 119.  
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2.2.4. De rechten en verplichtingen van de rechtmatige gebruiker 
De producent van een databank die aan het publiek werd bekend gemaakt kan niet voorkomen dat de 
rechtmatige gebruiker van de databank een aantal handelingen op die databank uitvoert. Het begrip 
rechtmatige gebruiker wordt in de databankenwet gedefinieerd als “de persoon die opvragingen verricht 
en/of de databank hergebruikt op een wijze die door de producent van de databank of bij wet is 
toegestaan”.98 Het Hof van Justitie voegde hieraan toe “degene die van de samensteller van de databank 
rechtstreeks of indirect toestemming heeft gekregen voor raadpleging van de inhoud van de databank”.99 
Indien een gebruiker dus een recht van toegang heeft tot de databank, bijvoorbeeld via een licentie of door 
de beschikbaarheid van de databank via het internet, die minstens als een indirecte toestemming van de 
producent tot bekendmaking moet worden beschouwd, kan de producent niet verhinderen dat deze 
gebruiker niet-substantiële delen van de databank opvraagt en/of hergebruikt voor eender welk 
doeleinde.100  

De rechtmatige gebruiker kan echter geen handelingen verrichten die strijdig zijn met de normale 
exploitatie van de databank of die ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van 
de producent. Daarnaast moet hij het auteursrecht of de naburige rechten respecteren die mogelijks rusten 
op de elementen opgenomen in de databank. Commerciële handelingen gebaseerd op niet-substantiële 
delen van de databank zijn dus mogelijk, maar zij mogen de producent van de databank niet schaden, 
bijvoorbeeld door het maken van een concurrerende databank.  

2.2.5. Uitzonderingen op het sui generis recht 
De databankenwet bevat de volgende uitzonderingen voor de rechtmatige gebruiker van een databank die 
op enige wettige wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld. Hij kan zonder toestemming van de 
producent: 

• uitsluitend voor privé-gebruik een substantieel deel van de inhoud van een niet-elektronische databank 
opvragen. Privé-gebruik omvat het persoonlijk gebruik van de databank door een natuurlijke persoon, 
ook als het gebruik professionele doeleinden dient. Ook intern gebruik binnen één rechtspersoon 
kwalificeert als privé-gebruik. Aangezien deze uitzondering enkel betrekking heeft op niet-
elektronische databanken, heeft zij echter weinig belang.  

• ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek een substantieel deel van de inhoud 
van een databank opvragen, voor zover zulks verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende 
doelstelling. Het onderzoek waarop deze uitzondering slaat, betreft enkel onderzoek in een niet-
commercieel opzet, en geen onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen een onderneming.101 

• een substantieel deel van de inhoud van een databank opvragen en/of hergebruiken om de openbare 
veiligheid te waarborgen of om in een administratieve of gerechtelijke procedure aan te wenden. 

De naam van de producent en de benaming van de databank waarvan de inhoud ter illustratie bij onderwijs 
of voor wetenschappelijk onderzoek wordt opgevraagd, moeten worden vermeld. 

                                                 
98 Art. 2 databankenwet.  
99 BHB, nr. 58.  
100 Art. 8 databankenwet.  
101 A. STROWEL, “La loi du 31 aôut 1998 concernant la protection des bases de données”, J.T. 1999, 301.   
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2.2.6. Overdracht van het sui generis recht 
Het sui generis recht of bepaalde elementen ervan kunnen worden overgedragen door middel van een 
overeenkomst. Een minder vergaand alternatief is het verstrekken van een licentie voor alle of een deel 
van de rechten op de databank. Deze licentie kan exclusief of niet-exclusief zijn. Met uitzondering van het 
verbod om afbreuk te doen aan de rechten van de rechtmatige gebruiker, heerst er volledige contractuele 
vrijheid voor de overdracht van het sui generis recht, aangezien de wet geen andere regels bevat over de 
vorm of inhoud van de overeenkomsten tot overdracht.102

2.2.7. Duur van het sui generis recht  
Het sui generis recht geldt vanaf het ogenblik dat de databank voltooid is en eindigt vijftien jaar na de 1e 
januari van het jaar dat volgt op de datum van voltooiing van de databank.103 Wanneer de databank ter 
beschikking wordt gesteld aan het publiek voor het einde van deze termijn van vijftien jaar, wordt ze 
beschermd voor een termijn van vijftien jaar te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar nadat de databank 
voor het eerst werd bekendgemaakt. De bescherming kan dus maximaal 31 jaar duren.  

Elke substantiële verandering van kwantitatieve of kwalitatieve aard aan de inhoud van de databank, met 
name elke substantiële wijziging ten gevolge van opeenvolgende toevoegingen, weglatingen of 
wijzigingen, die ertoe zou leiden dat de databank kan worden beschouwd als een nieuwe substantiële 
investering, zorgt ervoor dat deze “nieuwe” databank op zich in aanmerking komt voor een nieuwe 
termijn van vijftien jaar. Om het substantieel karakter van de wijziging te beoordelen moeten dezelfde 
criteria worden gebruikt als voor de beoordeling van het substantieel karakter van de oorspronkelijke 
investering.  

                                                 
102 H. VANHEES, “Het auteursrecht: recente ontwikkelingen en toepassingen”, o.c., 344.  
103 Art. 6 databankenwet.  
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3. Toegang tot de gegevens in de ICT-monitor – openbaarheid 
van bestuur 

3.1. Toegang tot overheidsinformatie op Europees niveau 
In het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(EVRM)104 is geen sprake van een expliciete omschrijving van het recht op toegang tot 
overheidsinformatie, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vond in art. 10 
EVRM105 (vrijheid van meningsuiting) wel de nodige aanknopingspunten om dergelijk recht te ontwaren 
en in bepaalde omstandigheden zelfs een positieve verplichting aan de overheid op te leggen om 
informatie te verzamelen en te verspreiden. 

Ook het Comité van Ministers van de Raad van Europa leverde een bijdrage tot de ontwikkeling van een 
beleid met betrekking tot toegang tot overheidsinformatie van de lidstaten o.a. door een Aanbeveling uit te 
vaardigen die in een minimumstandaard voor toegang voorziet.106 Het verbod van discriminatie bij het 
verlenen van toegang en het verbod om te vereisen dat de aanvrager van een belang laat blijken, komen 
daarin als principes naar voren. 

De instellingen van de Europese Unie beschouwen de toegang tot overheidsinformatie van de burger als 
een interne aangelegenheid van de Lidstaten, zodat de Europese Unie daar niet kan optreden. De enige 
uitzondering daarop betreft de toegang tot milieu-informatie. Richtlijn 2003/4/EG wil enerzijds het recht 
van toegang tot milieu-informatie in het bezit van of beheerd voor overheidsinstanties waarborgen en 
anderzijds ook verzekeren dat milieu-informatie systematisch onder het publiek wordt verspreid d.m.v. 
bestaande communicatie- en informatietechnologie.107 Deze Richtlijn was nodig om de 
gemeenschapswetgeving gelijk te stemmen met de bepalingen uit het Aarhus-Verdrag dat door alle EU-
lidstaten werd ondertekend.108 Met de Richtlijn werd rekening gehouden in het algemene decreet 
betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004.109

                                                 
104 Europees Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955, B.S. 19 augustus 1955, err. B.S. 29 juni 1961. 
105 Naast art. 10 EVRM kunnen ook de art. 6 (recht op een eerlijk proces) en 8 (recht op eerbiediging van het privé-
leven) een rol spelen in het kader van de toegang tot overheidsinformatie. 
106 Aanbeveling (2002)2 van 21 februari 2002 betreffende de toegang tot officiële documenten, 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=262135&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColo
rLogged=FFAC75.   
107 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek 
tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PB. L. 14 februari 2003, afl.41, 26. 
108 UN-ECE-Verdrag: "Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden". Dit Verdrag werd door België ondertekend bij de goedkeuring ervan op 25 
juni 1998 in Aarhus, Denemarken. Het Verdrag, is intussen in werking getreden op 30 oktober 2001 (het verdrag 
werd goedgekeurd bij decreet van 6 december 2002 ). 
109 Decreet Vlaamse Raad 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 1 juli 2004. 
Deze Richtlijn moest tegen 14/02/05 omgezet worden. De Vlaamse Regering heeft op 08/07/05 het voorontwerp 
principieel goedgekeurd met het oog op advies van de SERV en van de Mina-raad. 
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3.2. Toegang tot overheidsinformatie in Vlaanderen  

3.2.1. De grondwet 
De Belgische grondwet bevat een grondrecht op toegang tot documenten van de uitvoerende macht. 
Daarnaast zijn er ook bepalingen in opgenomen over de bekendmaking van wetgeving en de openbaarheid 
van de rechtspleging. In het kader van dit onderzoek speelt enkel het recht op toegang tot 
bestuursdocumenten een rol.  

Dit recht werd in 1993 ingevoerd en is ondertussen terug te vinden in artikel 30 van de grondwet. Het 
verleent iedere burger het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. 
Bestuursdocumenten omvatten hier alle informatie in het bezit van administratieve overheden. Dit artikel 
werd zowel op federaal niveau als op regionaal niveau verder uitgewerkt in regelgeving betreffende de 
openbaarheid van bestuur.110 Voor toegang tot informatie van bepaalde instellingen werden aparte 
regelgevingen uitgewerkt. Het betreft onder meer het Rijksregister, het Bevolkingsregister, de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het kadaster. 

3.2.2. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Het Vlaamse decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 vervangt het decreet van 
18 mei 1999 en heeft als bedoeling om de openbaarheidsregelingen voor documenten van alle instellingen 
die onder Vlaamse bevoegdheid vallen in één openbaarheidsdecreet te verenigen, dat bovendien ook de 
regelingen voor milieu-informatie en alle andere informatie integreert.111

Het decreet regelt de passieve en actieve openbaarheid voor alle bevoegdheidsdomeinen en 
bestuursinstanties in Vlaanderen (na de bevoegdheidsoverdracht in 2001 van de federale overheid aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten nu ook o.a. de provincies en de gemeenten).  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid in het decreet, waarbij 
passieve openbaarheid slaat op het antwoorden door de bestuursinstantie op verzoeken van burgers om 
documenten van deze instellingen te verkrijgen. Actieve openbaarheid wijst op de plicht van de overheden 
om op eigen initiatief documenten ter beschikking te stellen aan het publiek. 

3.2.2.1. Toepassingsgebied 
Het decreet is van toepassing op bestuursinstanties. Een bestuursinstantie wordt als volgt gedefinieerd:  

                                                 
110 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994; Decreet van de Franse 
Gemeenschap 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 31 december 1994; Ordonnnantie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 23 juni 1995; 
Decreet van het Waals Gewest 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 28 juni 1995; Decreet 
van de Duitstalige Gemeenschap 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten, B.S. 29 
december 1995; Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van 
bestuur, B.S. 27 augustus 1996; Decreet Vlaamse Raad 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 
1 juli 2004. 
111 Decreet Vlaamse Raad 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 1 juli 2004; Omzendbrief 
VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
http://www3.vlaanderen.be/openbaarheid/downloads/openbaarheid_omzendbrief.doc.; F. Schram, Een nieuw 
openbaarheidsdecreet voor Vlaanderen – Een juridische analyse in historisch perspectief, Brugge, Vanden Broek, 
2004, 218p. 
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a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie; 

b) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering 
van rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door a) ; 

c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering 
van rechtspersonen, voorzover zij door een bestuursinstantie in de zin van a) zijn belast met de 
uitoefening van een taak van algemeen belang of voorzover zij een taak van algemeen belang 
behartigen en beslissingen nemen die derden binden. 

De rechterlijke macht valt buiten deze definitie, behalve wanneer ze optreedt in een andere hoedanigheid 
dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen buiten 
deze definitie, behalve inzake aangelegenheden met betrekking tot overheidsopdrachten en 
personeelsleden van hun diensten. De uitvoerende macht valt er eveneens buiten voorzover deze optreedt 
in een rechterlijke hoedanigheid.  

Het gaat onder meer om de diensten en instellingen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaamse Gewest, de gemeenten en provincies, de OCMW’s, de intercommunales, etc. 

Het begrip bestuursdocument wordt zeer ruim geïnterpreteerd: de drager, in welke vorm ook, van 
informatie waarover een instantie beschikt. Het kan dus gaan om schriftelijke stukken, geluids- of 
beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's enz. Het gewenste 
document moet dus niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de overheidsinstantie waarbij 
het wordt opgevraagd: het volstaat dat het document in het bezit is van die instantie om onder de 
principiële openbaarheid te vallen. 

3.2.2.2. Passieve openbaarheid 
A. De aanvraag tot openbaarmaking 

Met betrekking tot passieve openbaarheid geldt als algemene regel dat de instantie de gewenste 
bestuursdocumenten openbaar dient te maken aan personen die erom verzoeken door inzage te verlenen, 
uitleg te verschaffen of een afschrift te overhandigen. De aanvraag brengt voor de instantie echter geen 
verplichting mee om het gevraagde bestuursdocument te verwerken of te analyseren.  

De persoon die om een document verzoekt hoeft in principe geen belang hierbij te laten blijken, tenzij de 
aanvraag informatie van persoonlijke aard betreft Zulke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, maar dit 
sluit ook de mogelijkheid in om een aanvraag  per fax of per e-mail te doen. Jammer genoeg werd in het 
decreet geen algemene bepaling opgenomen over wat onder schriftelijk moet worden begrepen, waardoor 
het mogelijk gebruik van nieuwe communicatiemiddelen een wijziging van het decreet zal noodzakelijk 
maken.  

B. Uitzonderingen op de openbaarheid 

Uiteraard zijn er uitzonderingen bepaald op de passieve openbaarheid. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in drie groepen. Er zijn de facultatieve (formele) uitzonderingen, de inhoudelijke 
uitzonderingen waar een belangenafweging dient gedaan te worden (relatieve uitzonderingen) en de 
inhoudelijke uitzonderingen waarvoor dit niet het geval is (absolute uitzonderingen). Voor de categorie 
van milieu-informatie zijn de mogelijkheden om toegang te weigeren echter een heel stuk beperkter. Wij 
beperken ons in het kader van dit rapport tot de algemeen geldende uitzonderingen.  

a. Absolute uitzonderingen 
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Bestuursinstanties moeten een aanvraag steeds afwijzen in de volgende gevallen:  

1° als de openbaarmaking afbreuk doet aan een geheimhoudingsverplichting, vastgesteld in een 
aangelegenheid waarvoor de gemeenschap of het gewest bevoegd is ; 

2° als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de 
betrokken persoon met de openbaarmaking instemt ; 

3° als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse regering 
en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan het geheim van de beraadslagingen van de 
organen van het Vlaams Parlement evenals aan het bij wet of decreet bepaalde geheim van de 
beraadslagingen van de organen van de instanties, genoemd in artikel 4, § 1, 3° tot 10° ; 

4° als het om bestuursdocumenten gaat die uitsluitend ten behoeve van de strafvordering of de vordering 
van een administratieve sanctie werden opgesteld;

5° als het om bestuursdocumenten gaat die uitsluitend ten behoeve van de mogelijke toepassing van 
tuchtmaatregelen worden opgesteld, zolang de mogelijkheid om een tuchtmaatregel te nemen blijft 
bestaan;

6° als het om bestuursdocumenten gaat die informatie bevatten die door een derde werd verstrekt zonder 
dat hij daartoe verplicht werd en die hij uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld, tenzij die 
persoon met de openbaarmaking instemt. 

b. Relatieve uitzonderingen 

In de volgende gevallen moet de bestuursinstantie het algemeen belang van de burger bij de openbaarheid 
van het document afwegen tegen andere fundamentele belangen. Wanneer dit belang van openbaarheid 
niet opweegt tegen de beschermde belangen, moet de bestuursinstantie de toegang weigeren. Het gaat om 
de volgende belangen:  

1° een economisch, financieel of commercieel belang van een in artikel 4, § 1, genoemde instantie; 

2° het vertrouwelijk karakter van de internationale betrekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse 
Gemeenschap en van de betrekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap met de 
supranationale instellingen, met de federale overheid en met andere gemeenschappen en gewesten;

3° het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie, wanneer deze informatie 
beschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie de 
informatie afkomstig is met de openbaarheid instemt;

4° de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding en de mogelijkheid een eerlijk proces 
te verkrijgen;

5° de vertrouwelijkheid van het handelen van een instantie voorzover die vertrouwelijkheid noodzakelijk 
is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoering van een interne audit of de 
politieke besluitvorming;

6° de openbare orde en de veiligheid.

c. Facultatieve uitzonderingen 

De bestuursinstantie mag een aanvraag afwijzen:  
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1° als de aanvraag kennelijk onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft, na een 
verzoek van de instantie tot herformulering van de eerste aanvraag;  

2° als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

C. Procedure 

Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten dient in principe zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen schriftelijk, per fax of per e-mail beantwoord te worden. Wanneer 
de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is of als de toetsing van de aanvraag aan de 
uitzonderingsgronden moeilijk binnen die 15 dagen uit te voeren is, moet de bestuursinstantie de 
aanvrager op de hoogte brengen dat de termijn met 15 kalenderdagen wordt verlengd.  

Wanneer het antwoord positief is, moet het gevraagde bestuursdocument zo snel mogelijk en binnen de 
dertig kalenderdagen ter beschikking worden gesteld. Indien het bestuursdocument in de gevraagde vorm 
beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking gesteld worden, moet de bestuursinstantie het ook in 
die vorm afleveren. Wanneer dat niet het geval is, deelt de bestuursinstantie aan de aanvrager mee welke 
andere vormen wel beschikbaar zijn.  

De inzage en de uitleg zijn kosteloos. Voor het leveren van een kopie kan een vergoeding worden 
gevraagd op basis van een redelijke kostprijs.  

D. Beroepsprocedure 

Er is een beroepsprocedure voorzien die omschrijft hoe een persoon beroep kan instellen tegen aan 
afwijzende beslissing van een bestuursinstantie. De werking en samenstelling van de beroepsinstantie 
werd oorspronkelijk geregeld bij Besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de 
Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur.112 Ondertussen werd de samenstelling van de 
instantie gewijzigd door een Regeringsbesluit van 19 juli 2007.113 De beslissingen van de instantie zijn 
terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.114

3.2.2.3. Actieve openbaarheid 
Naast deze uitgebreide regeling van de passieve openbaarheid, bevat het decreet van 26 maart 2004 ook 
een regeling met betrekking tot actieve openbaarheid, of de plicht voor de bestuursinstanties om bepaalde 
informatie publiek te maken. Deze regeling is weliswaar veel minder uitgebreid en bevat aanzienlijk 
minder ‘harde’ afdwingbare verplichtingen.  

De Vlaamse bestuursinstanties hebben de verplichting de bevolking of de betrokken doelgroepen 
systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten over hun beleid, 
regelgeving en dienstverlening en over de rechten die de bevolking heeft m.b.t. toegang tot 
overheidsinformatie op grond van het decreet. 

Het decreet legt verder de verplichting op dat een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en 
eerstelijnsinformatie van en over de betrokken instanties wordt uitgebouwd. De wegwijsinformatie geeft 
aan waar de informatiezoeker terecht kan voor informatie over een bepaald onderwerp of voor de 
                                                 
112 Besluit van de Vlaamse regering 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van 
Bestuur, B.S. 
113 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van 
bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, B.S. 5 november 2007.  
114 http://www3.vlaanderen.be/openbaarheid/beslissingen.php.  
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behandeling van een probleem of een administratieve procedure. Eerstelijnsinformatie is niet-
dossiergebonden basis-informatie die op een eenvoudige manier verstrekt wordt. Het databestand moet 
gratis en vrij toegankelijk zijn voor eenieder, zowel digitaal als via de loketten van de betrokken 
bestuursinstanties. De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer en de ontsluiting 
van dit gezamenlijke bestand. De betrokken instanties dienen hun medewerking eraan te verlenen. De 
portaalsite www.vlaanderen.be en de Vlaamse infolijn spelen hier een belangrijke rol.  

Een communicatieambtenaar moest worden aangesteld bij elk Vlaams ministerie, de IVA’s met 
rechtspersoonlijkheid en de EVA’s, de gemeente- en provincieraad, en de OCMW-raad. Deze 
communicatie-ambtenaar is  belast met de voorbereiding en de realisatie van het communicatiebeleid. Zij 
hebben onder meer de taak om de bevolking en de betrokken doelgroepen voor te lichten over het 
gevoerde beleid, en zij moeten erop toezien dat alle voor de burgers bestemde bestuursdocumenten in 
correcte en verstaanbare taal zijn opgesteld.  

De actieve openbaarheid omvat ook verplichtingen voor alle schriftelijke communicatie tussen 
ambtenaren en de bevolking. Elke briefwisseling die uitgaat van een bestuursinstantie moet de naam, de 
hoedanigheid, het adres en het telefoonnummer bevatten van een persoon die meer inlichtingen kan 
verstrekken over de betrokken materie.  
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4. Gebruik van de gegevens in de ICT-monitor – hergebruik 
van overheidsinformatie 
De data opgenomen in de ICT-monitor en de indicatoren hebben niet alleen een belangrijke waarde voor 
de overheid met het oog op het uitwerken van haar beleid, maar zij kunnen ook zeer interessant zijn voor 
de private sector, die op basis van die gegevens en indicatoren bijvoorbeeld haar bedrijfsbeleid of 
marketingstrategie kan vormgeven. Daarnaast kan de informatie-industrie ook op basis van deze gegevens 
zelf informatieproducten of –diensten aanbieden aan bedrijven en andere organisaties. Ook niet-
gouvernementele organisaties, belangengroeperingen e.d. kunnen geïnteresseerd zijn in de informatie van 
de ICT-monitor. In dergelijke gevallen gaat het om hergebruik van overheidsinformatie. Dit wordt in 
Vlaanderen geregeld door het decreet van 27 april 2007115, gebaseerd op een Europese richtlijn van 17 
november 2003.  

4.1. De richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie 
Na een denkproces van meer dan tien jaar, legde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn 
op tafel met het oog op de harmonisatie van de regels van de Europese lidstaten voor de exploitatie van 
overheidsinformatie.116 Deze richtlijn kwam tot stand onder de medebeslissingsprocedure tussen het 
Europees Parlement en de Raad en heeft de bedoeling om een minimum van regels vast te stellen 
betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en de praktische middelen die dat hergebruik moeten 
faciliteren. De definitieve versie werd afgekondigd op 17 november 2003 en de omzettingstermijn liep af 
op 1 juli 2005.117  

4.1.1.Vooraf: definities  
De richtlijn heeft tot doel het hergebruik te regelen van documenten van openbare lichamen. Een 
document is eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm 
of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname) of eender welk deel van een dergelijke inhoud.118 In de 
eerste lezing van de ontwerprichtlijn stelde het Europees Parlement voor om het begrip document te 
vervangen door informatie in de titel en doorheen de tekst van de richtlijn119, omdat het niet de 
documenten zijn die worden hergebruikt door de informatie-industrie, maar de informatie die in deze 
documenten vervat zit. De Raad en het Parlement raakten het echter niet eens, en – zoals wel vaker het 
geval wanneer een compromis moet worden gesloten – het resultaat is vis noch vlees. In de titel van de 
richtlijn wordt gerefereerd naar overheidsinformatie, terwijl in de tekst ervan het woord informatie 
nergens te bekennen is. Gelukkig is de definitie van document ruim genoeg om de discrepanties op te 
vangen.  

                                                 
115 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, 
B.S. 5 november 2007.  
116 Voor een overzicht van de historiek, zie http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/history/index_en.htm.  
117 Richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik 
van overheidsinformatie (PbEG 2003, L 345/90).  
118 Art. 2.3 Richtlijn inzake hergebruik. 
119 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 februari 2003 met het oog op de 
aanneming van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik en de 
commerciële exploitatie van overheidsinformatie, PB C 43E, 2004, 222).  
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Voor de definitie van openbare lichamen en publiekrechtelijke instellingen is de richtlijn te leen gegaan bij 
het Europese overheidsopdrachtenrecht.120 Gelet op de economische inslag van het onderwerp is dit 
begrijpelijk. Bovendien maakt dit tevens duidelijk dat hergebruik van overheidsinformatie een andere 
problematiek is dan deze van de openbaarheid van bestuur. Beide regimes hebben inherent een andere 
finaliteit en ook een verschillende doelgroep en moeten dus goed van elkaar worden onderscheiden. 
Openbaarheid van bestuur is gericht op de toegang van de burger tot documenten van de overheid met het 
oog op het uitoefenen van zijn democratische rechten en plichten. Het zal meestal gaan – al is dit niet 
noodzakelijk – om documenten die hem persoonlijk interesseren of raken en waarvan hij op de hoogte wil 
zijn, zoals beslissingen over vergunningen, subsidies of klachten. In het kader van hergebruik zullen de 
aanvragen vooral komen van de informatie-industrie en betrekking hebben op grote hoeveelheden 
documenten of zelfs hele databanken, die kunnen worden gecombineerd met andere data om zo een 
eindproduct met toegevoegde waarde te creëren. Een voorbeeld: onder de openbaarheid van bestuur zal 
een burger toegang kunnen verkrijgen tot bepaalde metingen in verband met bodemvervuiling van een 
bepaald stuk bouwgrond waarin hij geïnteresseerd is, terwijl een bedrijf alle metingen voor een hele regio 
zal willen opvragen, om die in een databank te combineren met allerlei andere gegevens die een rol spelen 
bij het zoeken naar woningen, zoals de aanwezigheid van scholen, openbaar vervoer, recreatieterreinen, 
etc., en dit tegen betaling aan de gebruikers aanbieden.  

Hergebruik ten slotte wordt in de richtlijn omschreven als het gebruik door natuurlijke personen of 
rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen voor andere commerciële of 
niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de 
documenten zijn geproduceerd. De uitwisseling van documenten tussen openbare lichamen uitsluitend met 
het oog op de vervulling van hun openbare taken is geen hergebruik.121 Het gebruik van documenten 
bínnen dezelfde instelling, maar dan voor een ander doel binnen de publieke taak, wordt niet expliciet 
uitgesloten. We kunnen echter aannemen dat dit ook buiten de definitie valt. Het zou immers niet logisch 
zijn dat verder gebruik voor een publieke taak binnen de instelling wèl hergebruik is, en gebruik door een 
andere instelling voor een publieke taak niet.  

4.1.2. Algemeen beginsel en toepassingsgebied 

4.1.2.1. Algemeen beginsel 
De oorspronkelijke bedoeling van de Europese Commissie was om alle documenten van openbare 
lichamen die toegankelijk waren, beschikbaar te maken voor hergebruik. Dit baarde sommige lidstaten 
grote zorgen, omdat hun instellingen verplicht zijn om ten minste gedeeltelijk voor hun eigen inkomsten 
in te staan door het verkopen van onder meer informatieproducten, zoals musea, openbare omroepen of 
cartografische instellingen. In het onderhandelingsproces tussen de Raad en het Europees Parlement werd 
het basisbeginsel van de richtlijn dan ook afgezwakt in de richting van een loutere aanmoediging voor de 
lidstaten om hun informatie ter beschikking te stellen voor hergebruik.  

                                                 
120 Richtlijnen 92/50/EEG van de Raad, 93/36/EEG van de Raad, 93/37/EEG van de Raad en 98/4/EG van de Raad, 
ondertussen vervangen door Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, (PbEG 2004, L 134/114); en Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten, PbEG 2004, L 134 /1).   
121 Art. 2.4 Richtlijn inzake hergebruik. 
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Dit basisbeginsel is verwoord in art. 3 van de richtlijn: de lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer het 
hergebruik van documenten toegestaan is, deze documenten kunnen worden hergebruikt voor 
commerciële of niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in de richtlijn. 
De richtlijn legt dus geen enkele verplichting op aan de lidstaten om hun documenten beschikbaar te 
maken voor hergebruik. Enkel wanneer zij zelf - of hun openbare lichamen – hiertoe beslissen, moeten zij 
de regels van de richtlijn volgen. Het Europees Parlement probeerde nog om bepaalde basisinformatie van 
de democratische rechtsstaat, zoals wetgeving, parlementaire documenten, rechtspraak en dergelijke 
steeds gratis beschikbaar te maken voor hergebruik, maar het werd teruggefloten door de Raad. Hier zaten 
enerzijds financiële argumenten achter122, maar ook de moeilijkheid om het begrip basisinformatie te 
definiëren. Hoe kan worden bepaald welke informatie onmisbaar is voor de burger om zijn rechten te 
kunnen uitoefenen en welke niet? 

4.1.2.2. Uitzonderingen op het toepassingsgebied 
Het algemene principe van de richtlijn wordt nog verder uitgehold door de lijst van uitzonderingen op het 
toepassingsgebied in art. 1. Deze uitzonderingen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld. De eerste 
drie gevallen hebben betrekking op een categorie van documenten, terwijl de tweede reeks soorten 
instellingen betreft.  

De richtlijn is ten eerste niet toepasselijk op documenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet 
onder de publieke taak van de betrokken openbare lichamen valt. Het gaat hier om eventuele commerciële 
informatieproducten die worden gecreëerd door de overheidsinstelling op basis van haar eigen informatie. 
Die “informatie-grondstof” moet wel beschikbaar zijn voor hergebruik, aangezien zij met belastinggeld is 
betaald, maar de commerciële producten en diensten die erop gebaseerd zijn uiteraard niet. Dit wil niet 
zeggen dat de overheid in volledige vrijheid dergelijke producten op de markt mag brengen. Zij zal 
immers steeds rekening moeten houden met het Europese en nationale mededingingsrecht en het 
contractenrecht.  

De tweede uitzondering betreft documenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden 
berusten. Merk op dat documenten waarop de openbare lichamen zelf de intellectuele eigendomsrechten 
hebben, niet worden uitgezonderd. Uiteraard moeten zij steeds gerespecteerd te worden, maar zij moeten 
op zodanige wijze worden uitgeoefend dat hergebruik wordt vergemakkelijkt.123 Concreet zal de 
intellectuele eigendom een onderdeel uitmaken van de licentievoorwaarden die aan het hergebruik kunnen 
worden opgelegd.  

De derde beperking op het toepassingsgebied is zeer begrijpelijk: documenten waartoe de toegang is 
uitgesloten op basis van de toegangsregelingen van de lidstaten. Wanneer een document niet beschikbaar 
is onder de openbaarheid van bestuur, is het ook niet onderworpen aan de regels voor hergebruik. Waar je 
geen inzage in kan krijgen, kan je ook niet hergebruiken. Ook al heeft de richtlijn inzake hergebruik een 
andere finaliteit dan de openbaarheid van bestuur, dit wil immers niet zeggen dat er geen enkel verband 
bestaat tussen beide. De richtlijn erkent dit expliciet: zij bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen 
en laat deze onverlet. Voor documenten die persoonsgegevens bevatten, wordt nog eens extra 
gewaarborgd dat het niveau van bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van 

                                                 
122 Zie verder voor de regeling met betrekking tot de vergoedingen voor hergebruik.  
123 Overweging 22 Richtlijn inzake hergebruik.  
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persoonsgegevens krachtens Europese en nationale wetgeving intact blijft, en dat de richtlijn inzake 
hergebruik geen enkele invloed heeft op de rechten en verplichtingen vervat in Richtlijn 95/46/EC.124

De tweede reeks van uitzonderingen betreft alle documenten van bepaalde instellingen: openbare 
omroepen, culturele instellingen (musea, bibliotheken, theaters, …) en onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen (scholen, universiteiten, archieven, …). Deze organisaties bevinden zich vaak in 
een lastig parket: hun taak is het verschaffen van informatie of kennis aan de burger onder gunstige 
omstandigheden, terwijl van hen wel verwacht wordt dat zij ten minste gedeeltelijk in hun eigen 
financiering voorzien. Een museum bijvoorbeeld moet immers tegen democratische prijzen toegankelijk 
zijn voor alle burgers, maar het moet tegelijk catalogi, boeken of posters verkopen om zijn activiteiten te 
kunnen financieren.  

De combinatie van het gematigde basisbeginsel en de beperkingen op het toepassingsgebied zou ons 
kunnen doen geloven dat de impact van de richtlijn minimaal zal zijn. De effecten van de richtlijn zijn 
echter groter dan op het eerste gezicht lijkt. Wat de beschikbaarheid van informatie betreft, wordt immers 
geen onderscheid gemaakt tussen hergebruik voor commerciële en voor niet-commerciële doeleinden. 
Wanneer een document beschikbaar is voor één vorm van hergebruik, moet het ook beschikbaar zijn voor 
andere vormen. Enkel de voorwaarden van de terbeschikkingstelling kunnen verschillen (prijs, 
bronvermelding, aansprakelijkheid, etc.). Gelet op de ruime definitie van hergebruik, die enkel de 
uitwisseling van documenten voor doeleinden binnen de publieke taak uitsluit, zullen dus alle documenten 
die door een openbaar lichaam worden gebruikt voor eender welk doel buiten de publieke taak, ook 
beschikbaar moeten zijn voor de private sector. Zodra een overheidsinstelling dus “iets doet” met haar 
informatie dat buiten de publieke taak valt, kan zij niet verhinderen dat de private sector die informatie 
ook kan gebruiken.  

4.1.3. Voorwaarden voor hergebruik 
De richtlijn legt een aantal voorwaarden op aan de overheidsinstellingen die hergebruik van hun 
documenten toestaan, die de toegankelijkheid en de transparantie moeten vergroten. Het is daarbij steeds 
de bedoeling om de documenten zo veel mogelijk langs elektronische weg ter beschikking te stellen.125 
Dit houdt echter niet in dat het openbare lichaam documenten moet digitaliseren om aan een verzoek 
tegemoet te komen. Bovendien wordt het ook expliciet vrijgesteld van het creëren of aanpassen van 
documenten, of het blijven produceren van documenten enkel met het oog op het hergebruik ervan door 
een particuliere of publieke organisatie.126 Dit laatste kan onaangename gevolgen hebben voor een private 
afnemer; het openbaar lichaam moet dus zo snel mogelijk laten weten dat het de betrokken documenten 
niet meer zal produceren.  

Een verzoek tot hergebruik moet volgens art. 4 van de richtlijn worden beantwoord binnen een redelijke 
termijn, die strookt met de termijnen voorzien in de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Aan de 
openbare lichamen van lidstaten waar dergelijke wetgeving nog niet zou bestaan (bijvoorbeeld 
Luxemburg of het federale niveau in Duitsland), wordt een termijn opgelegd van maximum twintig 
werkdagen. Voor dynamische informatie, waarvan de economische waarde afhankelijk is van de 

                                                 
124 Art. 1.4 Richtlijn inzake hergebruik, verwijzend naar Richtlijn 95/46/EC van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrij verkeer van die gegevens (PbEG 1995, L 281/31). 
125 Art. 3 Richtlijn inzake hergebruik.  
126 Art. 5 Richtlijn inzake hergebruik.  
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onmiddellijke beschikbaarheid en regelmatige updates, moet echter rekening gehouden worden met een 
tijdsspanne die het mogelijk maakt om hun economisch potentieel volledig te benutten. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om weerberichten of verkeersinformatie, die enkel een waarde hebben in real time of op zeer 
korte termijn.  

Eén van de heikele punten van de richtlijn was de vergoeding die een openbaar lichaam kan vragen voor 
het hergebruik. Vooral op dit vlak waren er voordien zeer grote verschillen tussen de lidstaten. Waar 
sommige landen eerder neigden naar een vergoeding die enkel de kosten van de terbeschikkingstelling 
besloeg, rekenden andere lidstaten of organisaties, met het Verenigd Koninkrijk en de meteorologische 
sector op kop, marktgerichte prijzen. Aangezien de overheidsinstellingen in veel gevallen een monopolie 
hadden op de betrokken informatie, kon de private sector nog weinig kanten op. In sommige gevallen, 
bijvoorbeeld voor weersinformatie, namen de bedrijven zelfs hun toevlucht tot Amerikaanse bronnen van 
informatie over Europa. 

Die grote verschillen hebben dan ook geleid tot een compromis met het volgende maximum prijsniveau: 
de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten 
mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, 
vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoedingen moeten kostengeoriënteerd 
zijn.127 Houdt dit in dat vergoedingen onder de vorm van royalty’s niet meer kunnen? Deze zijn immers 
niet kosten-, maar inkomstengeoriënteerd. In theorie een legitieme vraag, maar in de praktijk zal in veel 
gevallen de totale kost van de productie van de informatie echter zo groot zijn, dat de aanvrager beter af 
zal zijn met het betalen van royalty’s.  

De lidstaten krijgen de keuze in de richtlijn of zij willen gebruik maken van licenties om voorwaarden op 
te leggen aan het hergebruik. Deze voorwaarden mogen geen onnodige beperkingen opleggen aan het 
hergebruik en niet worden gebruikt om de mededinging aan banden te leggen.128 De licenties kunnen 
onder meer bepalingen bevatten over de auteursrechten, bronvermelding, aansprakelijkheid, formaten, 
updates, etc. 

4.1.4. Discriminatieverbod en eerlijke handel 
De richtlijn heeft ook de bedoeling om de mededinging en de goede werking van de markt te beschermen. 
Het discriminatieverbod van art. 10 zorgt ervoor dat vergelijkbare categorieën van hergebruikers aan niet-
discriminerende voorwaarden de documenten kunnen verkrijgen. Verschillende voorwaarden zouden dus 
wel mogelijk zijn voor non-profit organisaties en bedrijven, al moeten we er natuurlijk wel rekening mee 
houden dat de beschikbaarheid zelf voor allebei moet gelden.  

Als het openbaar lichaam zijn eigen informatie gebruikt om commerciële producten of diensten mee aan te 
bieden op de markt, en buiten zijn publieke taak treedt, moet die informatie aan dezelfde vergoedingen en 
voorwaarden worden onderworpen als die welke gelden voor de gebruikers uit de private sector. Het 
openbaar lichaam zal dus zijn eigen gegevens moeten “kopen” of een licentie met zichzelf afsluiten.  

In de praktijk zal dit ertoe leiden dat het openbare lichaam zijn commerciële activiteiten moet afscheiden 
van zijn publieke taken.129 Zo niet, valt het onmogelijk te controleren tegen welke voorwaarden het 
openbaar lichaam zijn eigen documenten hergebruikt.  

                                                 
127 Art. 6 Richtlijn inzake hergebruik.   
128 Art. 8 Richtlijn inzake hergebruik.  
129 In Nederland heeft het KMI bijvoorbeeld zijn commerciële activiteiten ondergebracht in een aparte vennootschap.  
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4.2. Het decreet van 27 april 2007 

4.2.1. Inleiding 
De richtlijn werd in Vlaanderen omgezet door het decreet van 27 april 2007. Daarmee is Vlaanderen de op 
één na laatste overheid die in België de richtlijn moest omzetten – enkel de ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ontbreekt nog.  

In december 2006 werd België op het matje geroepen door de Europese Commissie. De Commissie 
daagde België, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Luxemburg voor het Hof van Justitie wegens de niet-
omzetting of een gebrekkige omzetting.130 Net voor de klacht van de Commissie waren de decreten van 
het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap al wel verschenen131, en de Franse Gemeenschap132 en 
de federale overheid133 volgden niet veel later. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten slotte, werd een 
voorstel van ordonnantie in het Parlement ingediend op 29 juni 2007.134 Blijkbaar was dit echter niet meer 
nodig om de Europese autoriteiten te overtuigen, want België werd, in tegenstelling tot Spanje en 
Luxemburg, niet veroordeeld door het Hof van Justitie wegens niet-omzetting van de richtlijn.135

4.2.2. Definities 
Het decreet sluit grotendeels aan bij de inhoud van de richtlijn, maar er werd ook getracht om zo veel 
mogelijk af te stemmen op de bestaande regeling inzake openbaarheid van bestuur, zowel wat de 
terminologie als de procedure betreft. Het ontwerp van decreet is van toepassing op bestuursdocumenten 
waarover instanties beschikken, zoals gedefinieerd in het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid 
van bestuur: “de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt”.136 Zoals de 
Memorie van Toelichting bij het decreet verklaart, is het begrip “gekoppeld aan een bepaalde drager. Voor 
de toepassing van dit decreet is het niet zozeer echter de drager die wordt hergebruikt waarin de gegevens 
vervat liggen, maar de gegevens zelf of de informatie die in die drager bevangen zit.” De term 
bestuursdocument “dekt echter voldoende de lading” van de definitie vermeld in de richtlijn.137

                                                 
130 Europa Rapid Press Release, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1891&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en.  
131 Decr. W. houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EC van het Europees Parlement en de Raad van 17 
november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 27 
december 2006; Decr. D. 18 december 2006 inzake het hergebruik van overheidsdocumenten, B.S. 15 maart 2007; 
Decr. Fr. 25 januari 2007 houdend omzetting van de Richtlijn 2003/98/EC van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, B.S 19 februari 2007.  
132 Decr. Fr. 25 januari 2007 houdend omzetting van de Richtlijn 2003/98/EC van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, B.S 19 februari 2007. 
133 Wet 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 
november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, B.S. 19 april 2007.  
134 Voorstel Ord. Br. (GOSUIN, TEITELBAUM, DESTEXHE) tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, Parl. Doc. 
Br., 2006-2007, A-395/1.  
135 HvJ 465/06, Commissie v. Spanje; HvJ 529/06, Commissie v. Luxemburg, voorlopig enkel te consulteren op 
www.curia.eu.  
136 Artikel 2,2° Decreet Vl. 27 april 2007.   
137 MvT Decr. Vl. 27 april 2007, Parl. Doc Vl. 2006-2007, nr. 1077/1, 11.  
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Ook de definitie van “instantie” werd ontleend aan het openbaarheidsdecreet138, omdat het introduceren 
van nieuwe begrippen zou “tot een nodeloze verwarring kunnen leiden tussen enerzijds hergebruik en 
anderzijds openbaarheid”.139  
De definitie van hergebruik sluit aan bij de definitie van de richtlijn, met een uitbreiding voor de situatie 
waarin een instantie haar eigen bestuursdocumenten gebruikt voor andere doeleinden dan de publieke 
taak. Dit was niet opgenomen in de richtlijn, maar kon wel impliciet worden afgeleid uit de strekking van 
de definitie. Om misverstanden te vermijden, werd dit wel opgenomen in de definitie van het ontwerp van 
decreet. Deze definitie luidt: “het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van 
bestuursdocumenten voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd. Het gebruik van 
bestuursdocumenten binnen de instantie uitsluitend voor andere doeleinden binnen de publieke taak en de 
uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties uitsluitend met het oog op de vervulling van hun 
publieke taak zijn geen hergebruik”.140 De eerste uitzondering was niet opgenomen in de definitie van de 
richtlijn, maar lijkt evident: als het gebruik door andere overheden voor hun publieke taken geen 
hergebruik is, is dergelijk gebruik binnen dezelfde instelling dat ook niet.141

Hergebruik omvat zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden. Ook gebruik voor non-profit 
doeleinden door bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties en belangenverenigingen valt dus onder 
deze regels, ook al zijn de regels op Europees niveau vooral ontstaan met het oog op het stimuleren van de 
informatie-industrie.  
                                                 
138 Artikel 3,3° van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bepaalt dat instanties bestuursinstanties of 
milieu-instanties zijn. Bestuursinstanties worden als volgt gedefinieerd:  
“a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie ; 
b) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van 
rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door a) ;
c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van 
rechtspersonen, voorzover zij door een bestuursinstantie in de zin van a) zijn belast met de uitoefening van een taak 
van algemeen belang of voorzover zij een taak van algemeen belang behartigen en beslissingen nemen die derden 
binden. 
De rechterlijke macht valt buiten deze definitie, behalve wanneer ze optreedt in een andere hoedanigheid dan de 
rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, 
behalve inzake aangelegenheden met betrekking tot overheidsopdrachten en personeelsleden van hun diensten. De 
uitvoerende macht valt er eveneens buiten voorzover deze optreedt in een rechterlijke hoedanigheid” (artikel 3,1° 
van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur).  
Een milieu-instantie wordt op haar beurt omschreven als  
a) een bestuursinstantie ; 
b) elke rechtspersoon, natuurlijke persoon of groepering ervan die onder toezicht staat van een bestuursinstantie, 
voorzover zij openbare verantwoordelijkheden of functies uitoefent of openbare diensten verleent met betrekking tot 
het milieu. 
De rechterlijke macht valt buiten deze definitie, behalve wanneer ze optreedt in een andere hoedanigheid dan de 
rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, 
behalve inzake aangelegenheden met betrekking tot overheidsopdrachten en personeelsleden van hun diensten. De 
uitvoerende macht valt er eveneens buiten voorzover deze optreedt in een rechterlijke hoedanigheid (artikel 3,2° 
Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur). 
139 MvT Decr.Vl. 27 april 2007, Parl. Doc Vl. 2006-2007, nr. 1077/1, 10.  
140 Artikel 2.3° Decreet 27 april 2007.  
141 KATLEEN JANSSEN, “Hergebruik van overheidsinformatie – binnenkort ook bij u in de winkel?”, Privacy en 
Informatie 2006, 60. 

 46



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

4.2.3. Uitzonderingen op het toepassingsgebied 
De uitzonderingen van de richtlijn werden behouden. De volgende documenten worden niet als 
bestuursdocumenten beschouwd voor de toepassing van het decreet inzake hergebruik van 
overheidsinformatie142: 

1° bestuursdocumenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet valt onder de publieke taak van 
de betrokken instanties. Het gaat hierbij voornamelijk om informatieproducten en –diensten met een 
toegevoegde waarde die door de overheid zelf worden geproduceerd. Zij moeten deze producten uiteraard 
niet ter beschikking stellen aan alle mogelijke concurrenten.143

2° bestuursdocumenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten. Deze uitzondering 
ligt voor de hand, aangezien het toestaan van hergebruik van deze documenten zou “afbreuk doen aan de 
eigen rechten van de auteur of titularis van dat auteursrecht of intellectueel recht om dit te regelen”.144 
Intellectuele eigendomsrechten van de overheden zelf leiden echter niet tot een uitsluiting van het 
toepassingsgebied. De richtlijn moedigt de overheden zelfs aan om hun auteursrechten “op dusdanige 
wijze uit te oefenen dat hergebruikt wordt vergemakkelijkt”.145 Dit betekent evenwel niet dat afbreuk 
wordt gedaan aan de bestaande auteursrechten.  

3° bestuursdocumenten of onderdelen ervan waarvan de openbaarmaking is uitgesloten ingevolge de 
toepassing van de bepalingen van hoofdstuk II, afdeling II, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende 
de openbaarheid van bestuur. Deze uitzondering spreekt zo mogelijk nog meer voor zich dan de 
voorgaande: documenten waartoe om legitieme redenen, zoals de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer of van de nationale veiligheid, geen toegang kan worden verschaft, kunnen uiteraard ook niet 
worden hergebruikt.146 Het verschil tussen deze uitzondering en de andere is dat het hergebruik in dit 
geval verboden is, terwijl in de andere situaties hergebruik niet verboden is, maar het juist niet hoeft te 
gebeuren volgens de wetgeving op het hergebruik.147

4° bestuursdocumenten waarover openbare omroepen of hun dochterondernemingen en andere 
instellingen of hun dochterondernemingen beschikken om een publieke-omroeptaak te vervullen; 

5° bestuursdocumenten waarover onderwijs- of onderzoeksinstellingen beschikken, zoals scholen, 
universiteiten, archieven, bibliotheken en onderzoeksinstituten met inbegrip van, waar toepasselijk, 
organisaties die opgericht zijn voor de overdracht van onderzoeksresultaten. Kan de ICT-monitor worden 
beschouwd als een organisatie die opgericht is voor de overdracht van onderzoeksresultaten? Dan vallen 
alle datasets die zich in de ICT-monitor bevinden buiten het toepassingsgebied van het ontwerpdecreet. 
We kunnen stellen dat de monitor niet is opgericht met de directe bedoeling om als doorgeefluik voor 
onderzoeksresultaten te dienen, maar om het beleid van de overheid inzake ICT-gebruik in Vlaanderen te 
ondersteunen, dus het decreet zal van toepassing zijn.  

                                                 
142 Artikel 2, Decreet 27 april 2007.  
143 KATLEEN JANSSEN, “Overheidsinformatie als een economisch goed. Het beschikken over overheidsinformatie 
als een comparatief voordeel”, Bladen voor documentatie 2007, nr. 2, 30.  
144 MvT Decr. Vl. 27 april 2007, Parl. Doc Vl. 2006-2007, nr. 1077/1, 12.  
145 Overweging 22 Richtlijn inzake hergebruik.  
146 KATLEEN JANSSEN, “Overheidsinformatie als een economisch goed. Het beschikken over overheidsinformatie 
als een comparatief voordeel”, Bladen voor documentatie 2007, nr. 2, 30.  
147 MvT Decr. Vl. 27 april 2007, Parl. Doc Vl. 2006-2007, nr. 1077/1, 12.  
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6° bestuursdocumenten waarover culturele instellingen beschikken, zoals musea, bibliotheken, archieven, 
orkesten, operahuizen, balletgezelschappen en theaters. 

4.2.4. Algemeen principe 
Het basisprincipe van het decreet houdt in dat “elke instantie bepaalt, met betrekking tot de 
bestuursdocumenten waarover ze beschikt, autonoom of het hergebruik van deze bestuursdocumenten is 
toegestaan. De overheid die verantwoordelijk is voor de ICT-monitor kan dus zelf beslissen of zij de 
gegevens die opgenomen zijn in de monitor beschikbaar maakt voor hergebruik. Dit geldt natuurlijk enkel 
voor de gegevens die onder het toepassingsgebied van het decreet vallen. Datasets die afkomstig zijn van 
derden en waarop die derden de intellectuele eigendomsrechten hebben, kunnen dus zonder hun 
toestemming niet worden ter beschikking gesteld van derden.  

De Vlaamse regering heeft op deze vrijheid van de instanties toch een belangrijke uitzondering gemaakt 
voor de departementen binnen de Vlaamse ministeries en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid. Voor deze instanties geldt dat het hergebruik steeds is toegestaan. De Vlaamse 
overheid hoopt met dit besluit het goede voorbeeld te geven aan alle andere instanties die onder haar 
bevoegdheid ressorteren.148 Wanneer de ICT-monitor dus wordt gecreëerd en beheerd onder de auspiciën 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of van een IVA zonder rechtspersoonlijkheid, heeft de 
betrokken overheidsdienst geen keuze en moet de inhoud van de monitor, onder de voorwaarden van het 
decreet van 27 april 2007 uiteraard, beschikbaar zijn voor hergebruik. In dat geval moet ook de 
modellicentie opgesteld door de Vlaamse regering worden gebruikt (cf. infra). Indien de ICT-monitor 
onder een andere vorm wordt georganiseerd, heeft de betrokken organisatie een grotere 
beslissingsvrijheid.  

Indien hergebruik is toegestaan, dan kunnen die bestuursdocumenten worden hergebruikt zowel voor 
commerciële als niet-commerciële doeleinden. De overheid verantwoordelijk voor de ICT-monitor kan 
dus enkel beslissen of zij hergebruik toelaat voor alle doeleinden of juist voor geen enkel doeleinde. Zij 
kan geen onderscheid maken tussen commerciële en niet-commerciële doeleinden, door bijvoorbeeld 
hergebruik door een non-profit instelling of een onderzoeksinstelling toe te laten, en hergebruik door een 
commercieel bedrijf of een commerciële uitgever niet. Het enige onderscheid dat kan worden gemaakt 
tussen verschillende soorten hergebruik ligt in de voorwaarden, maar niet in het al of niet toelaten ervan. 
Gelet op de ruime definitie van hergebruik kan dit vergaande gevolgen hebben. Telkens de overheid zelf 
haar gegevens gebruikt voor een activiteit die buiten de publieke taak valt, is zij deze gegevens aan het 
hergebruiken volgens de definitie van de richtlijn en het ontwerp van decreet, en moet zij dus deze 
gegevens ook ter beschikking stellen van private partijen die deze gegevens willen gebruiken.  

4.2.5. Regels voor de terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten 
Indien mogelijk, stelt de instantie de bestuursdocumenten ter beschikking in de door de aanvrager 
gewenste vorm. Indien dat niet mogelijk is, moet de instantie echter geen tijd of geld investeren in het 
converteren van het bestuursdocument naar de gewenste vorm. Zij moet enkel meedelen aan de aanvrager 
in welke andere vorm of vormen de bestuursdocumenten beschikbaar zijn of redelijkerwijze ter 

                                                 
148 Artikel 1 B. Vl. Reg. 19 juli 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de diverse 
departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid., B.S. 5 november 2007.   
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beschikking gesteld kunnen worden.149 Bovendien kan een instantie op grond van het decreet inzake 
hergebruik niet worden verplicht om bestuursdocumenten te creëren of aan te passen om aan een aanvraag 
tot hergebruik te voldoen, of om uittreksels van bestuursdocumenten te verstrekken, als dat een 
onevenredige inspanning zou vereisen, die verder gaat dan een eenvoudige handeling.150 De bedrijven of 
andere geïnteresseerde gebruikers kunnen dus niet vragen dat de beschikbare statistische gegevens over 
ICT-gebruik worden gecombineerd en/of geïnterpreteerd om hen een pasklaar antwoord te verschaffen, 
tenzij dit enkel een eenvoudige handeling zou zijn.  

Daarnaast kan van een instantie ook niet worden verlangd dat zij een bepaalde categorie van 
bestuursdocumenten, in dit geval een bepaalde statistiek of categorie van statistieken, blijft produceren, 
enkel met het oog op hergebruik van die bestuursdocumenten. De private sector kan niet verlangen dat de 
overheid investeert in het verzamelen van informatie die ze zelf niet meer nodig acht, enkel om het 
creëren van informatieproducten te financieren. Wanneer een instantie beslist om de productie van een 
bepaalde categorie bestuursdocumenten stop te zetten, moet zij wel zo spoedig als redelijkerwijze 
mogelijk is, de bestaande hergebruikers op de hoogte brengen van de stopzetting.151  

Kan de overheid die verantwoordelijk is voor de ICT-monitor een vergoeding vragen voor het ter 
beschikking stellen van de informatie voor hergebruik? Volgens artikel 7 van het decreet hoeft geen 
vergoeding te worden gevraagd. De instantie kan ook beslissen om de informatie gratis beschikbaar 
maken voor hergebruik. Wanneer toch een vergoeding wordt gevraagd, mogen de totale inkomsten uit het 
verstrekken van bestuursdocumenten voor hergebruik niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, 
productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. 
De vergoedingen moeten daarnaast over de desbetreffende berekeningsperiode genomen 
kostengeoriënteerd zijn en berekend worden overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de 
betrokken instantie van toepassing zijn. Een besluit van de Vlaamse regering zal de vergoedingsregeling 
verder moeten uitwerken. Zoals hij nu voorligt, is de regel immers zeer ruim. De vergoedingen kunnen 
variëren van onbestaand tot en met een redelijk rendement op investering. De overheid die 
verantwoordelijk is voor de ICT-monitor heeft dus een ruime keuze in haar vergoedingsbeleid. De 
Europese richtlijn moedigde de lidstaten en de overheidsinstellingen wel aan om enkel de 
verstrekkingskosten aan te rekenen, maar dit werd niet opgenomen als een formele verplichting en dan 
ook niet herhaald in het ontwerp van decreet.152

De instanties kunnen toestemming geven voor het onvoorwaardelijk hergebruik van bestuursdocumenten 
of kunnen voorwaarden opleggen, indien nodig door middel van een licentie, waarin relevante kwesties 
geregeld worden. De voorwaarden die worden opgelegd mogen de mogelijkheden van hergebruik niet 
nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen. De instanties kunnen 
ook modellicenties opleggen. De ICT-monitor zou dus alle data volledig vrij ter beschikking kunnen 

                                                 
149 Artikel 4 Decreet 27 april 2007.  
150 Artikel 5 Decreet 27 april 2007.  
151 Artikel 6 Decreet 27 april 2007.  
152 In tegenstelling tot bijvoorbeeld de federale wet op hergebruik van overheidsinformatie, waar de 
vergoedingsregeling anders in elkaar zit. De federale wet volgt eerder de geest van de richtlijn: “wanneer kosten 
worden aangerekend voor de reproductie en verspreiding van bestuursdocumenten, zijn die kosten gelijk aan de 
marginale kosten voor de reproductie en verspreiding”.152 Enkel wanneer er een bijkomende bewerking nodig is om 
de bestuursdocumenten gebruiksklaar te maken, mogen de totale kosten niet meer bedragen dan de kosten van 
verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op 
investeringen. Het gaat daarbij voornamelijk om het anonimiseren van bestuursdocumenten.  

 49



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

stellen, zonder het opleggen van enige gebruiksvoorwaarden. Gelet op het feit dat de data van 
verschillende bronnen afkomstig zullen zijn, en met de wensen van de leveranciers rekening zal moeten 
worden gehouden, zullen hoogstwaarschijnlijk voorwaarden moeten worden opgelegd aan het gebruik van 
de data over het ICT-gebruik in Vlaanderen. Dergelijke voorwaarden zijn dus zonder problemen mogelijk, 
zolang zij geen nodeloze beperking van het hergebruik vormen, of zorgen dat de concurrentie wordt 
verstoord. Het gebruik van licenties is hierbij niet vereist, maar wel steeds mogelijk.  

De Vlaamse regering en de instanties moeten alle nodige maatregelen nemen die het zoeken naar voor 
hergebruik vatbare bestuursdocumenten vereenvoudigen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het maken van 
overzichtslijsten van de belangrijkste documenten die vatbaar zijn voor hergebruik, of het creëren van een 
centrale portal die verwijst naar de vindplaatsen van informatie.  

4.2.6. De aanvraagprocedure 
Een aanvraag tot hergebruik moet schriftelijk worden ingediend. Schriftelijk wordt niet gedefinieerd in het 
ontwerp van decreet, maar wel in de memorie van toelichting. Daarbij wordt verwezen naar artikel 17 van 
het decreet inzake de openbaarheid van bestuur: “onder de term schriftelijk wordt verstaan dat de aanvraag 
ingediend wordt per brief, per fax, per e-mail, of dat de aanvraag persoonlijk wordt overhandigd”. De 
instantie kan er ook voor kiezen om via een interne richtlijn of ‘verordenende’ bepaling, de mogelijkheid 
te voorzien dat ook een webformulier kan gebruikt worden om een aanvraag tot hergebruik in te dienen.153  

De aanvraag moet de volgende elementen vermelden: de naam en het correspondentieadres van de 
aanvrager, de informatie die nodig is om de gevraagde bestuursdocumenten te identificeren, een 
beschrijving van het beoogde hergebruik en de vorm waarin de bestuursdocumenten bij voorkeur ter 
beschikking worden gesteld. De beschrijving van het beoogde hergebruik houdt dus in dat de aanvrager 
een reden zal moeten opgeven voor zijn aanvraag, dit in tegenstelling tot de aanvragen in het kader van het 
decreet inzake de openbaarheid van bestuur, waarbij geen reden voor het verzoek moet worden 
opgegeven. De vraag naar het beoogde hergebruik is echter logisch wanneer men weet dat verschillende 
voorwaarden mogen worden opgelegd aan bijvoorbeeld commercieel en niet-commercieel hergebruik.  

De aanvraag moet worden gericht aan de instantie die over het document beschikt of die het in een archief 
heeft neergelegd. Ze kan ook gericht worden aan de communicatieambtenaar.154 Een document dat in het 
bezit is van een openbaar lichaam, is een document waarvan dat openbare lichaam het hergebruik 
rechtmatig kan toestaan. De instantie moet dus de bevoegdheid hebben om over het betrokken document 
te beslissen. Dit zal onder meer niet het geval zijn wanneer de intellectuele eigendomsrechten bij een 
andere organisatie uit de publieke of de private sector liggen.  

In het geval de aanvraag wordt gericht aan een instantie die het document niet in haar bezit heeft, moet de 
aanvraag worden doorgestuurd. Een instantie kan een document niet “in haar bezit hebben” om twee 
redenen. Ten eerste is het mogelijk dat het document zich fysiek niet bij de betrokken instantie bevindt en 
dat de aanvrager zich vergist heeft en zich tot de verkeerde instantie heeft gericht. Het is echter ook 
mogelijk dat het document zich wel degelijk bij de betrokken instantie bevindt, maar dat deze instantie 
niet bevoegd is om een beslissing te nemen over de aanvragen tot hergebruik. In beide gevallen moet de 
aanvraag dus zo spoedig mogelijk worden doorgestuurd naar de instantie die het bestuursdocument 
vermoedelijk in haar bezit heeft. De aanvrager moet hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.  

                                                 
153 Memorie van toelichting, p. 16.  
154 Art. 10§3 Decreet 27 april 2007. 
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De procedure voor het verkrijgen van bestuursdocumenten met het oog op hergebruik verloopt volledig 
naar analogie met de procedure in het kader van de openbaarheid van bestuur. Dit geldt ook voor de 
termijnen waarbinnen de betrokken instantie een aanvraag moet behandelen. De instantie moet zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen de vijftien dagen na de registratie van de aanvraag een beslissing nemen. 
Deze termijn kan eventueel worden verlengd tot een termijn van dertig kalenderdagen indien de instantie 
oordeelt dat de bestuursdocumenten moeilijk te verzamelen zijn of als de toetsing van de aanvraag 
moeilijk tijdig uit te voeren is.155 Wanneer het hergebruik wordt toegestaan, moet de instantie de 
bestuursdocumenten ter beschikking stellen of een schriftelijk voorstel tot licentie sturen naar de 
aanvrager binnen de dertig werkdagen na registratie van de aanvraag. In het geval de beslissingstermijn 
werd verlengd tot dertig dagen, moet de “levering” ten laatste vijfenveertig kalenderdagen na de registratie 
gebeuren. 

4.2.7. Modellicenties 
De Vlaamse decreetgever heeft de Vlaamse regering een modellicentie laten opstellen voor het 
hergebruik. Daarnaast blijft het ook mogelijk voor de instanties om zelf modellicenties op te stellen. Die 
standaardlicenties kunnen onder meer bepalingen bevatten over de volgende materies: het voorwerp van 
hergebruik, het mogelijke doel ervan, de prijs, correct gebruik van de informatie, vermelden van de datum 
van het inwinnen van de informatie, gewaarborgd niet-wijzigen, bronvermelding, de duur van het gebruik, 
de vervalclausules waarbij het gebruik niet langer mogelijk is, de mogelijke sancties, de bevoegde 
rechtbanken, etc. 

In een Ministerieel Besluit werd een modellicentie vastgelegd die door de departementen binnen de 
ministeries en de IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid kan worden gebruikt als leidraad om voorwaarden 
op te leggen bij het hergebruik van bestuursdocumenten.156 De begeleidende nota bij de licentie benadrukt 
de nood aan flexibiliteit in de modellicentie: “ten eerste moet rekening worden gehouden met de 
verschillende soorten instanties die van de licenties zouden kunnen gebruik maken. De modellicentie heeft 
immers haar grootste nut wanneer zij door zo veel mogelijk instanties worden gebruikt, zowel door de 
Vlaamse ministeries, door de IVA’s en de EVA’s, als door de provincies, de gemeenten en alle andere 
lokale instanties. Daarnaast moet de licentie ook kunnen worden aangepast aan de categorie of de vorm 
van de bestuursdocumenten waarvan het hergebruik wordt gevraagd. Het kan gaan om één document in de 
traditionele zin, al of niet elektronisch, maar het kan ook gaan om foto’s, audiovisueel materiaal, 
databanken, enzovoort. De modellicentie moet kunnen worden gebruikt voor al die soorten 
bestuursdocumenten en voor de mogelijke wijzen van levering van de documenten in kwestie. Het kan 
daarbij gaan om het eenmalig opsturen van een bepaald document, via e-mail, of via de traditionele post; 
om het opsturen van regelmatige updates (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks); om het downloaden van 
een document van de website; of om het geven van rechtstreekse toegang tot een databank van gegevens. 
Ten slotte moet de licentie zowel kunnen worden gebruikt als traditionele overeenkomst ‘op papier’, als 
voor het afsluiten van licenties via elektronische weg (zogenaamde click-use licenties). De modellicentie 
moet aangepast kunnen worden aan de gebruiksvoorwaarden die dergelijke online licenties met zich 
meebrengen”.157   

                                                 
155 Artikel 12§2 Decr. Vl. 27 april 2007 
156 Ministerieel Besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake hergebruik 
van overheidsinformatie, B.S. 5 november 2007.  
157 Ibid.  
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4.2.8. Discriminatieverbod en eerlijke handel 
De voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten mogen niet discriminerend zijn voor 
vergelijkbare categorieën van hergebruik. Het is dus wel mogelijk om verschillende voorwaarden en 
prijzen te hanteren voor verschillende soorten hergebruik, bijvoorbeeld voor commerciële en niet-
commerciële doeleinden. In hoeverre de categorieën ‘vergelijkbaar’ moeten zijn, wordt noch door het 
ontwerpdecreet, noch door de Europese richtlijn beantwoord. Het voor de hand liggende onderscheid 
tussen commercieel en niet-commercieel hergebruik wordt als voorbeeld gegeven, maar is alle 
commercieel gebruik vergelijkbaar? Of bevindt een onderneming die overheidsinformatie wil verkrijgen 
om haar eigen business strategieën te bepalen zich in dezelfde categorie als de informatie-industrie, die 
overheidsinformatie integreert in een informatieproduct of –dienst met een toegevoegde waarde, enkel 
omdat ze beide commerciële doeleinden dienen? 

Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat een instantie haar eigen bestuursdocumenten 
hergebruikt, d.w.z. de bestuursdocumenten gebruikt voor eender welk doeleinde buiten haar publieke taak. 
Als bestuursdocumenten door een instantie worden hergebruikt als basismateriaal voor activiteiten van die 
instantie die buiten de publieke taak vallen, zijn op de verstrekking van die bestuursdocumenten voor de 
activiteiten dezelfde vergoedingen en voorwaarden van toepassing als die welke gelden voor andere 
gebruikers.158

De bepalingen over eerlijke handel houden ook een verbod op exclusiviteitsovereenkomsten in. Het 
hergebruik moet openstaan voor alle potentiële marktdeelnemers, zelfs als een of meer marktdeelnemers 
de bestuursdocumenten reeds hergebruiken in producten of diensten met toegevoegde waarde.159 
Exclusiviteitsbepalingen die vervat liggen in bestaande overeenkomsten mogen niet worden verlengd, en 
moeten zeker tegen 31 december 2008 worden beëindigd.  

Dit verbod is echter niet absoluut. Een exclusieve overeenkomst is immers toch mogelijk indien het 
noodzakelijk is om een dienst van algemeen belang te verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien geen 
enkele commerciële uitgever bereid wordt gevonden de betrokken informatie te publiceren zonder het 
exclusieve recht daarop te verwerven. Deze overeenkomsten moeten wel periodiek en minimum elke drie 
jaar worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria en volgens een proces dat bepaald en beschreven 
is door de instantie.  

4.2.9. Beroepsprocedure 
Het decreet van 27 april 2007 bevat een uitgebreide beroepsprocedure, die gebaseerd is op de 
beroepsprocedure in het kader van de openbaarheid van bestuur. De bevoegde instantie is de 
beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waaraan enkele nieuwe leden zullen worden 
toegevoegd met een expertise in het domein van hergebruik. Deze beroepsinstantie wordt opgericht door 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007.160  

De beroepsinstantie wordt verdeeld in twee afdelingen: een afdeling openbaarheid van bestuur en een 
afdeling hergebruik van overheidsinformatie.161 Bij de benoeming van de leden van de afdeling 

                                                 
158 Art. 13, tweede lid Decreet 27 april 2007.  
159 Art. 14 Decreet 27 april 2007.  
160 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van 
bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, B.S. 5 november 2007.  
161 Artikel 1 Regeringsbesluit.  
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hergebruik moet de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat zowel mensen met juridische als economische 
ervaring deel uitmaken van die afdeling. De benoeming gebeurt voor vijf jaar.162

4.3. Relatie tussen de openbaarheid van bestuur en het hergebruik 
van overheidsinformatie 
Openbaarheid en hergebruik kunnen niet met elkaar vereenzelvigd worden, maar staan wel in verband met 
elkaar. Hergebruik bouwt als het ware voort op de openbaarheid: wanneer een document niet openbaar 
kan worden gemaakt voor de burgers, kan het uiteraard ook niet worden hergebruikt voor commerciële of 
niet-commerciële doeleinden. Toch is er een fundamenteel onderscheid.  Openbaarheid heeft aan de ene 
kant betrekking op democratische doeleinden: het moet de burger het mogelijk maken om zijn rechten en 
plichten uit te oefenen en te controleren of de overheid die hij heeft gekozen, haar mandaat naar behoren 
uitoefent. Hergebruik, aan de andere kant, heeft een economische inslag. De verkrijger van de 
bestuursdocumenten wil er een bepaald voordeel uit halen, dat verder gaat dan louter democratische 
redenen. Het hoeft daarbij niet steeds rechtstreeks om winst te gaan. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld 
een student die overheidsinformatie gebruikt voor zijn onderzoek of zijn thesis. Hij wil immers niet alleen 
op de hoogte zijn of de overheid haar taken naar behoren uitoefent, maar ook door het gebruik van de 
informatie in zijn thesis betere cijfers halen.  

De bestaande federale en Vlaamse wetgeving verwees reeds naar de situatie van hergebruik. Om 
verwarring en overlapping met de wetgeving inzake hergebruik te vermijden, werden deze artikels 
afgeschaft. In Vlaanderen had dit wel een andere impact dan op het federaal niveau, mede door de 
interpretatie die aan de betrokken artikels werd gegeven. Artikel 10 van de wet van 1994 en artikel 20 van 
het decreet van 2004 op de openbaarheid van bestuur bepaalden dat de bestuursdocumenten die met 
toepassing van deze wetgeving werden verkregen, niet mochten gebruikt of verspreid worden voor 
commerciële doeleinden (in het Vlaamse decreet werd wel een uitzondering gemaakt voor 
bestuursdocumenten die milieu-informatie bevatten). Deze bepalingen werden dus verwijderd uit de 
wetgeving.  

Volgens de Vlaamse memorie van toelichting was de opheffing noodzakelijk aangezien artikel 20 van het 
openbaarheidsdecreet een verbod tot commercieel hergebruik impliceerde. Bovendien, zo stelt de 
Memorie, “is het zo dat deze bepaling in zoverre ze onvoorwaardelijk onderscheid maakt tussen 
commercieel en niet-commercieel hergebruik, een discriminatie kan inhouden die in strijd is met de 
beginselen van de richtlijn”.163 In Vlaanderen heeft de afschaffing van het artikel echter ook het bizarre 
gevolg dat in sommige gevallen het hergebruik eerder bemoeilijkt wordt dan vereenvoudigd. Artikel 20 
van het openbaarheidsdecreet werd immers in die zin geïnterpreteerd dat enkel het hergebruiken voor 
commerciële doeleinden van de documenten op zich verboden was, maar dat gebruik of verspreiding wel 
mogelijk was als de documenten een bewerking hadden ondergaan. In dat geval waren er dan ook geen 
verdere prijzen of voorwaarden aan dat hergebruik verbonden. Onder het decreet op hergebruik kunnen er 
nu echter wel voorwaarden aan dergelijk hergebruik worden opgelegd, zodat het misschien eerder 
bemoeilijkt zou worden dan gestimuleerd.  

                                                 
162 Artikel 3 Regeringsbesluit.  
163 MvT Decr. Vl. 27 april 2007, Parl. Doc Vl. 2006-2007, nr. 1077/1, 21.  
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5. Bescherming van persoonsgegevens 

5.1. Inleiding 
De data die zijn opgenomen in de ICT-monitor zijn gegevens over het ICT-gebruik in Vlaanderen en 
werden oorspronkelijk ingewonnen bij natuurlijke of rechtspersonen. In eerste instantie werden dus, in het 
geval van natuurlijke personen, persoonsgegevens verzameld in de zin van de Wet van 8 december  1992 
tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 
(Wet Verwerking Persoonsgegevens).164 In de meeste gevallen zullen deze gegevens volgens de regels 
van het statistisch geheim en de verwerking van persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke 
doeleinden geanonimiseerd zijn, zodat er geen sprake meer is van persoonsgegevens. In dat geval zal het 
gebruik van data opgenomen in de ICT-monitor dan ook geen enkel gevaar betekenen voor de privacy van 
het individu.  

In bepaalde gevallen zullen de data die als input worden gebruikt in de ICT-monitor echter nog wel 
persoonsgegevens kunnen uitmaken. Soms zal het beleid immers willen gebruik maken van bestaande 
data die oorspronkelijk binnen de administratie werden verzameld voor een ander doeleinde. In dat geval 
moet wel rekening worden gehouden met de bescherming van de persoonsgegevens, zoals die geregeld 
wordt in de Wet Verwerking Persoonsgegevens.  

In de bespreking hieronder zal enkel kort worden ingegaan op de algemene principes van deze wet, en zal 
vooral worden gekeken naar de verwerking van gegevens binnen overheden kadert in de regels van de 
verwerking voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek.   

5.2. Het wettelijk kader – de Wet Verwerking Persoonsgegevens 

5.2.1. Toepassingsgebied 
De Wet Verwerking Persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon”.165 Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit. Om te bepalen of een persoon identificeerbaar is moet worden gekeken naar 
alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de 
verwerking verantwoordelijk is, dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn om genoemde personen 
te identificeren. Informatie betreffende een persoon wordt dus als persoonsgegevens beschouwd zolang 
iemand nog in staat is om, met wel redelijkerwijs inzetbaar middel ook, te achterhalen op welk individu de 
informatie betrekking heeft. Het begrip “redelijker wijze’ doelt op het feit dat identificatie niet onredelijk 

                                                 
164 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,  B.S. 3 februari 
1999. 
165 Art. 1§1 Wet Verwerking Persoonsgegevens.  
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veel tijd, geld of arbeid mag kosten. Belangrijk is dat degene die de persoonsgegevens registreert, niet 
noodzakelijk zelf onmiddellijk de betrokkene kan identificeren.  

Er bestaan gegevens waarvan men kan zeggen dat ze absoluut anoniem zijn. Anoniem houdt in dat 
niemand, noch de verantwoordelijke van de verwerking noch iemand anders de identiteit van de 
betrokkene kan achterhalen. Deze gegevens, die buiten het toepassingsgebied van de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens vallen, komen echter veel minder vaak voor dan men geneigd is te denken. Tussen 
absoluut anonieme gegevens aan de ene kant en persoonsgegevens aan de andere kant liggen in 
werkelijkheid heel wat gegevens waarvan herleiding tot een persoon nog mogelijk is, zij het soms met 
zeer veel inspanning. De zogenaamde geanonimiseerde of gecodeerde gegevens verdienen hier bijzondere 
aandacht. Anders dan de absoluut anonieme gegevens is bij die gegevens herleiding tot een persoon 
theoretisch nog mogelijk, bijvoorbeeld wanneer dergelijke identificatie prohibitief hoge kosten met zich 
mee zou brengen. In de memorie van toelichting bij de Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens staat 
te lezen dat ook gecodeerde informatie waarbij door de verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet 
kan worden nagegaan op welk individu de informatie betrekking heeft, vermits hij niet in het bezit is 
gesteld van de noodzakelijke sleutels, derhalve als persoonsgegevens worden beschouwd indien de 
identificatie nog door iemand anders kan worden verricht.166

In een advies over het voorontwerp van de Wet Verwerking Persoonsgegevens stelt de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer echter dat de vraag of de terugweg redelijkerwijze nog 
mogelijk is, moet worden beoordeeld in hoofde van diegene die de gecodeerde gegevens verwerkt, met 
andere woorden dat moet worden nagegaan of deze laatste redelijkerwijze over de mogelijkheid beschikt 
om met de nodige sleutels de anonimisering ongedaan te maken.167 Concreet houdt dit in dat er in hoofde 
van de verantwoordelijke voor de verwerking slechts sprake is van een verwerking van persoonsgegevens 
in de mate dat hij over de redelijkerwijs inzetbare mogelijkheid beschikt om via een derde tot een 
decodering te kunnen overgaan. In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet over de 
mogelijkheid beschikt over te gaan tot decodering, is er enkel sprake van een verwerking van 
persoonsgegevens in hoofde van de derde die over de sleutels beschikt, maar niet in hoofde van de 
verwerker van de gecodeerde gegevens.  

De bewijslast met betrekking tot de vraag of gegevens al dan niet deugdelijk geanonimiseerd zijn en dus 
mochten worden verwerkt, rust in beginsel bij de verantwoordelijke voor de verwerking.168

In de gevallen dat de leverancier van de oorspronkelijke gegevens waarop de statistieken gebaseerd zijn, 
de gegevens kan heridentificeren, bijvoorbeeld met het oog op follow-up onderzoek of controle van het 
onderzoek, zijn het dus nog steeds persoonsgegevens. Dat heeft tot gevolg dat statistici die met 
gecodeerde gegevens werken, deze gegevens in principe niet kunnen herleiden, maar dat zij, aangezien zij 
toch onder de bepalingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens vallen, bepaalde verplichtingen 
                                                 
166 Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG  van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, 
Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 1566/1,13-14. 
167 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, advies nr. 30/96 betreffende het  voorontwerp 
van wet tot aanpassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, aan de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, http://privacy.fgov.be/publicaties.htm. 
168  M-H. BOULANGER, C.TERWAGNE, TH.LEONARD, S.LOUVEAUX, D.MOREAU en Y.POULLET, “La 
protection des données à caractère personnel en droit communautaire” J.T. dr. Eur. 1997, 125. 
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moeten vervullen – zoals het recht op toegang en correctie – waarvoor zij de gegevens wel moeten kunnen 
heridentificeren. Het werken met gecodeerde gegevens is dus geen oplossing om aan de verplichtingen 
van de Wet Verwerking Persoonsgegevens te ontsnappen. Dit is enkel het geval bij het werken met 
volledig anonieme gegevens.  

Wanneer het gaat om dergelijke gegevens die nog terug te herleiden zijn tot identificeerbare personen, is 
het ter beschikking stellen van deze gegevens een verwerking van persoonsgegevens. Een verwerking is 
immers breed op te vatten: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking 
stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen 
van persoonsgegevens. Eigenlijk alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, al dan niet met 
behulp van geautomatiseerde procédés, vanaf het moment van het verzamelen van gegevens tot en met het 
moment van het vernietigen, kan als een verwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens 
worden beschouwd.  

In het tweede geval dat, door de combinatie van gegevens uit de statistieken die beschikbaar worden 
gemaakt via de ICT-monitor, natuurlijke personen pas in tweede instantie rechtstreeks of onrechtstreeks 
identificeerbaar worden, gelden uiteraard ook de regels van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.  

5.2.2. Voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens 

5.2.2.1. Gevallen waarin persoonsgegevens mogen worden verwerkt 
Persoonsgegevens mogen slechts in een beperkt aantal gevallen worden verwerkt. Elke 
gegevensverwerking moet dus kunnen worden verantwoord vanuit een van opgesomde gevallen. Een 
verwerking van persoonsgegevens is enkel toelaatbaar: 

- wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 

- wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die 
overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;  

- wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de 
verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, decreet of 
ordonnantie; 

- wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 

- wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of 
die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de 
verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt; 

- wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van 
de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, 
mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt 
op bescherming uit hoofde van de wet, niet zwaarder doorwegen.  
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In vele gevallen wordt de juridische rechtvaardiging van de gegevens gestoeld op de toestemming van de 
betrokkene. Artikel 1§ 8 Wet Verwerking Persoonsgegevens bepaalt dat onder toestemming van de 
betrokkene moet worden verstaan, elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee 
de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene worden verwerkt. 

Met vrij wordt bedoeld dat er geen druk mag worden uitgeoefend op het verlenen van de toestemming. 
Van vrijwillige toestemming kan geen sprake zijn wanneer de betrokkene onder druk staat om zijn 
toestemming te geven. Dit is het geval wanneer de betrokkene in ondergeschikt verband staat of kennelijk 
de zwakkere contractspartij is, zoals in een werknemer-werkgever relatie. 

Specifiek houdt in dat de toestemming betrekking moet hebben op een bepaalde verwerking in een 
concreet geval en niet op de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen.  De verwerkingen moet 
op voldoende wijze zijn gedefinieerd, met inbegrip van de er door de verantwoordelijke voor de 
verwerking aan gegeven doelstellingen.  

Geïnformeerd houdt in dat de betrokkene kan beschikken over alle elementen die nodig zijn om een 
analyse te maken van het risico dat de verwerking vertegenwoordigt voor zijn rechten en vrijheden. Vage 
of erg summiere formuleringen zijn onvoldoende aangezien ze de betrokkene niet in staat stellen een 
dergelijke analyse te maken. Een toestemming gebaseerd op foutieve informatie over de doelstelling of de 
wijze van gegevensverwerking heeft geen enkele waarde. 

Het laatste door de wet opgesomde geval kan worden omschreven als een restcategorie. Indien men niet in 
staat is om terug te vallen op een specifieke toelaatbaarheidsgrond, kan men dit proberen in te roepen. De 
beoordeling gebeurt aan de hand van drie elementen zijnde het gerechtvaardigde belang, de 
noodzakelijkheid van de gegevensverwerking en het belang van de betrokkene. Een belang zal 
gerechtvaardigd zijn wanneer het kadert in de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de 
organisatie.169 Aan de noodzakelijkheidsvereiste is niet voldaan indien er minder ingrijpende of 
eenvoudigere manieren bestaan om het met de gegevensverwerking beoogde doel te bereiken. Ten slotte 
moet de afweging worden gemaakt met het belang van de betrokkene. Deze oefening moet de 
verantwoordelijke reeds zelf volbrengen en bekend maken. Het belangrijkste element in de afweging is op 
welke manier die gegevens worden gebruikt of aan de hand van welke gegevens de verwerkingen 
plaatsvinden. Andere relevante elementen zijn in hoeverre de verwerking in het voordeel van de 
betrokkene is en of de betrokkene de mogelijkheid heeft gehad om zich te verzetten tegen de verwerking 
van zijn persoonsgegevens. 

5.2.2.2. Voorwaarden voor een rechtmatige verwerking – de finaliteitsregel 
De verwerking van persoonsgegevens dient altijd te worden verricht met respect voor de wettelijk 
voorziene algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. 
Artikel 4§1 Wet Verwerking Persoonsgegevens legt dan ook een aantal verplichtingen op aan de 
verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens en het gebruik dat 
ervan mag worden gemaakt. 

Persoonsgegevens moeten: 

- eerlijk en rechtmatig worden verwerkt; 
                                                 
169 M. VAN EIJK en W. VAN HELDEN, "Klant te Koop", Commissie Bescherming Persoonsgegevens (Nl.), 2001, 
http://www.cbpweb.nl/documenten/av_24_Klant_te_koop.stm .  
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- voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen 
en vervolgens worden verwerkt op een wijze die verenigbaar is met die doeleinden. Verdere 
verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 
worden niet als onverenigbaar beschouwd; 

- toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt; 

- nauwkeurig zijn, en zo nodig worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te worden 
getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
waarvoor zij vervolgens worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te 
verbeteren; 

- in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer worden bewaard 
dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 
worden verwerkt, noodzakelijk is; 

Het lijkt ons aangewezen een aantal van de hierboven opgesomde punten te verduidelijken. 

A. Eerlijke en rechtmatige verwerking 

Deze meest vage algemene voorwaarde vindt haar grondslag in de Conventie tot bescherming van het 
individu met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa. 

We kunnen ons afvragen of het hier om een afzonderlijke voorwaarde gaat, dan wel of ze wordt 
gespecificeerd door de daarop volgende voorwaarden en door de overige wetsbepalingen van de Wet 
Verwerking Persoonsgegevens. De rechtmatigheid wordt inderdaad niet in het ijle weg bepaald, maar wel 
op basis van artikel 5170 Wet Verwerking Persoonsgegevens. Eerlijk betekent in de context van 
gegevensverwerking voornamelijk dat de verwerking op een transparante manier moet gebeuren. Het 
vereiste transparantieniveau moet op elk ogenblik van de verwerking worden gewaarborgd. Zij is door de 
wetgeving geconcretiseerd in de verplichting om de betrokkene te informeren voor de aanvang van de 
verwerking. De betrokkene moet weten wat het doel is van de verwerking, in wiens handen de gegevens 
zich bevinden, aan wie de gegevens eventueel worden doorgegevens en het bestaan van het recht op 
toegang en verbetering. 

B. Doelgebonden verwerking 

Opdat de verwerking op wettige wijze zou geschieden, moet de finaliteit van de verwerking worden 
bepaald door de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit beginsel wordt bestempeld als de hoeksteen 
van elke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.171

Het is belangrijk te weten wanneer er kan worden gezegd dat een doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigd is. Specifiek omschreven houdt in dat het doeleinde zodanig moet worden 
omschreven dat het voor iedereen, in het bijzonder de gemiddelde burger, begrijpelijk is wat het doeleinde 
inhoudt.172

                                                 
170 Dit artikel bespreekt de voorwaarden waaronder verwerking van persoonsgegevens toelaatbaar is.  
171  D. DE BOT, De Verwerking van Persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 125. 
172 F. BALLEGEER, “Mag een ziekenfonds de gezondheidsgegevens die het verwerkt zomaar gebruiken voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T.Gez. 2003-2004, 295. 
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Gerechtvaardigd lijkt vooral te verwijzen naar artikel 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens en lijkt 
bovendien moeilijk te scheiden van het eerder vermelde vereiste dat de verwerking rechtmatig dient te 
gebeuren. Toch volstaat het niet om onder één van de hypothesen van artikel 5 Wet Verwerking 
Persoonsgegevens te vallen om van een gerechtvaardigde verwerking te kunnen spreken. Dit artikel 
bepaalt namelijk enkel de hypothesen voor toelaatbaarheid van de verwerking. Valt men onder één van die 
hypothesen, dan bestaat er een vermoeden dat de belangen van de betrokkenen gerespecteerd en in 
evenwicht zijn. Dit vermoeden staat echter een concrete beoordeling van elk geval niet in de weg, om na 
te gaan of de rechten van de betrokkene toch niet geschaad zijn.  

Wanneer aan één gegevensverwerking meerdere doeleinden worden gekoppeld, onderscheiden zich twee 
mogelijkheden. Ofwel zijn de doeleinden verenigbaar ofwel niet. 

Als de verschillende doeleinden niet verenigbaar zijn, dan moet elk doeleinde apart uitdrukkelijk worden 
omschreven en gerechtvaardigd zijn. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
is zelf zo ver gegaan te stellen dat de verdere niet verenigbare verwerking slechts gerechtvaardigd kan zijn 
mits toestemming van de betrokkene. Deze stelling is echter vatbaar voor betwisting. Er zijn zes mogelijke 
rechtvaardigingsgronden voor elke verwerking. Het is bijgevolg niet duidelijk waarom enkel de 
toestemming de niet verenigbare verwerking zou rechtvaardigen.  

In alle gevallen waarin geen sprake is van verder gebruik of nevendoelen, dient elk doel afzonderlijk 
gerechtvaardigd te zijn. Zo kan het gebeuren dat na een eerste verwerking de verantwoordelijke beslist om 
de finaliteit van de verwerking fundamenteel te wijzigen. Dit wordt door de wet niet verboden, maar zal 
wel als een nieuwe verwerking worden beschouwd, waarvoor dus opnieuw alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn. 

Als de verschillende doeleinden verenigbaar of samenhangend zijn is geen aparte en uitdrukkelijk 
omschreven rechtvaardiging vereist voor de bijkomende doeleinden, indien de verdere verwerking voor 
het nevendoel, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen 
van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, niet onverenigbaar is 
met het hoofddoel. 

Het is belangrijk te weten wanneer doeleinden nu al dan niet verenigbaar zijn in de praktijk. Naast de 
hierboven geciteerde factoren die de wet zelf specificeert, zijn de volgende factoren relevant:173

- de verwantschap tussen het doel van de beoogde verdere verwerking; 

- de wijze van verkrijging van de gegevens; 

- de aard en/of de gevoeligheid van de gegevens; 

- de vraag of er beslissingen worden genomen die gevolgen hebben voor de betrokkene; 

- de passende waarborgen voor de betrokkene en de toegang ertoe.  

Voor wat betreft verwantschap tussen de verschillende doelen, kijkt men naar wat gebruikelijk is in de 
sector waarin de verwerker actief is, naar de vermoedelijke verwachtingen van de betrokkene en tevens de 
rechtsverhouding tussen de betrokkene en de bestandseigenaar.  

                                                 
173 VAN EIJK, M. en VAN HELDEN, W., “Klant te koop”, College Bescherming Persoonsgegevens, 2001, 
http://www.cbpweb.nl/documenten/av_24_Klant_te_koop.stm.  
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Wat de wijze van verkrijging betreft is er uiteraard een verschil of de gegevensverzameling al dan niet op 
expliciete wijze gebeurde. Expliciete verzameling biedt meer ademruimte aan de verantwoordelijke voor 
de verwerking, omdat dit de meest zichtbare wijze van handelen is. Bovendien is er een verschil 
naargelang de gegevens verkregen zijn op een volstrekt vrijwillige wijze, dan wel of de betrokkene 
persoonsgegevens moest verstrekken om een overeenkomst te kunnen sluiten of om van een dienst te 
genieten. Bij vrijwillige verstrekking zal men sneller tot verenigbaarheid kunnen besluiten. 

Bij de aard van de gegevens is het van belang te weten op welke basis een selectie gemaakt is uit de 
initieel verzamelde gegevens voor de verdere verwerking. Als de betrokkene op basis van een delicaat 
persoonsgegeven is geselecteerd, is de drempel voor verenigbaarheid hoger dan wanneer dit niet het geval 
is, in die zin dat een extra inspanning moet worden gedaan voor het vervullen van de andere factoren, 
zoals het voorzien van passende waarborgen. Zo kan de verdere verwerking dus toch nog verenigbaar zijn 
met het primaire doel.  

Niettemin zal het moeilijk zijn om door een extra inspanning op bijvoorbeeld het vlak van waarborgen, 
een gebrek aan verwantschap tussen de doelen te compenseren, in die gevallen waar de betrokkene een 
legitieme verwachting van vertrouwelijkheid heeft ten aanzien van de persoonsgegevens. In dergelijke 
hypothesen is de verdere verwerking waarschijnlijk onverenigbaar met de initiële gegevensverzameling. 
De mogelijkheden zijn nog beperkter waar het gaat om gevoelige gegevens in de zin van de Wet 
Verwerking Persoonsgegevens. Deze gegevens mogen niet verwerkt worden tenzij men gebruik maakt 
van een van de specifiek voorziene uitzonderingen. We herhalen dat de verwachting van de betrokkene 
over de gevolgen of de draagwijdte van de gegevensverwerking een erg belangrijk element is in de 
afweging van de verenigbaarheid. Het onverenigbare gebruik van persoonsgegevens wordt strafrechtelijk 
bestraft.  

C. Proportionele en effectieve verwerking 

De derde voorwaarde voor een rechtmatige gegevensverwerking luidt dat deze toereikend, terzake dienend 
en niet overmatig dient te zijn uitgaande van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden 
verwerkt. Het gaat met andere woorden om een proportionaliteitsvereiste. Ook al is de verwerking nuttig 
en noodzakelijk, ze mag geen onevenredige inmenging in het persoonlijke leven van de betrokkene tot 
gevolg hebben.  

Het doeleinde van een verwerking van gezondheidsgegevens zal pas gerechtvaardigd zijn als het 
beantwoordt aan artikel 7 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens en als de verwerking niet verder 
reikt dan voor de verwezenlijking van het doel nodig is.174

5.2.2.3. Vertrouwelijkheid en beveiliging 
De Wet Verwerking Persoonsgegevens legt in artikel 16 aan de verantwoordelijke voor de verwerking een 
aantal verplichtingen op inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevensverwerking. Deze 
verplichtingen die als technisch en organisatorisch kunnen worden omschreven hebben betrekking op het 
beheer van de verwerkingen. De analyse van deze verplichtingen wordt bemoeilijkt door de gebrekkige en 
onduidelijke structuur van dit artikel 16. 

A. Algemene beveiligingsverplichting 

                                                 
174 F. BALLEGEER, “Mag een ziekenfonds de gezondheidsgegevens die het verwerkt zomaar gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T.Gez. 2003-2004, 295. 
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Vooreerst legt artikel 16 §4 een algemene beveiligingsplicht op. Om de veiligheid van persoonsgegevens 
te waarborgen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking, alsmede zijn verwerker, de gepaste 
technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de 
persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de 
wijziging van of de toegang tot en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 

Deze plicht tot beveiliging is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Indien blijkt dat de 
beveiliging gefaald heeft of te wensen overlaat, moet de betrokkene een fout in hoofde van de 
verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker aantonen.  

Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend enerzijds met de 
stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en anderzijds met de 
aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens met zich meebrengen. 

B. Specifieke beveiligingsmaatregelen 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens omschrijft een aantal organisatorische en technische 
verplichtingen meer in detail.  

Ten eerste moet de verantwoordelijke voor de verwerking er nauwlettend over waken dat de gegevens 
worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet terzake dienende gegevens, evenals die welke zijn 
verkregen of verder verwerkt in strijd met de artikelen 4 tot 8 worden verbeterd of verwijderd.  

Ten tweede moet de verantwoordelijke voor de verwerking ervoor zorgen dat voor de personen die onder 
zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot 
hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor 
de behoeften van de dienst.  

Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust ook de plicht zijn medewerkers op te leiden. Alle 
personen die onder zijn gezag handelen,  moeten op de hoogte zijn van de bepalingen van deze wet en 
haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden. 

Tevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking zich ervan vergewissen of programma’s voor de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de 
aangifte waarvan sprake is in artikel 17 en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt. Hij 
moet met andere woorden weten welke functionaliteiten de software heeft en ervoor zorgen dat deze 
functionaliteiten in de aangifte worden vermeld. 

C. Vertrouwelijkheid van de verwerking 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking en de 
verwerker om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren. Artikel 16 §3 bepaalt dat 
eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker 
zelf en die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de 
verwerking mag verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, decreet 
of een ordonnantie. 

D. Verhouding verantwoordelijke voor de verwerking en verwerker 
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In de optiek van de Wet Verwerking Persoonsgegevens brengt het uitbesteden van de verwerking van 
persoonsgegevens aan een verwerker extra risico's met zich mee. Om die reden is de verhouding tussen de 
verantwoordelijke voor de verwerking en de verwerker gereglementeerd. 

Artikel 16 §1 bepaalt dat indien een verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, de 
verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België: 

- een verwerker moet kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking; 

- moet toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in contractuele 
bepalingen; 

- de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking 
moet vaststellen in de overeenkomst; 

- met de verwerker moet overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de 
verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker gebonden is door dezelfde 
verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke is gehouden; 

- in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met betrekking 
tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in 
paragraaf 3 moet vaststellen. 

5.2.2.4. Aanmelding en transparantie 
Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust tevens een meldingsplicht. Deze aanmeldingsplicht 
strekt tot openbaarmaking van het doel van de gegevensverwerking en van de belangrijkste kenmerken 
ervan. De aanmelding draagt bijgevolg bij tot de transparantie van gegevensverwerkingen.  

De verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger moet, voordat wordt overgegaan tot 
een of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, de generieke 
doelstelling van deze verwerkingen melden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Om een administratieve rompslomp te vermijden is het voldoende één aanmelding te doen 
indien er sprake is van meerdere met elkaar samenhangende verwerkingen.  

De Commissie heeft uniforme aangifteformulieren ter beschikking gesteld op het internet.  

Wat betreft de inhoud van de aanmelding, moeten in ieder geval de volgende inlichtingen in de 
aanmelding voorkomen: 

- datum van aangifte;  

- naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en indien van toepassing diens 
vertegenwoordiger; 

- benaming van de geautomatiseerde verwerking; 

- doeleinden van de verwerking; 

- beschrijving categorieën van de betrokken gegevens; 

- ontvangers of categorieën ontvangers; 

- waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derde verbonden moeten zijn; 

 62



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

- wijze waarop de personen op wie de gegevens betrekking hebben daarvan in kennis worden 
gesteld; 

- termijn waarna de gegevens niet meer mogen worden bewaard, gebruikt of verspreid worden; 

- algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.  

5.2.2.5. Rechten van de betrokkene 
De wet voorziet in een aantal rechten voor alle personen wier gegevens het voorwerp uitmaken van een 
verwerking. Vooreerst heeft iedere natuurlijke persoon bij de verwerking van persoonsgegevens die op 
hem betrekking hebben, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er nog een 
aantal specifieke rechten. 

A. Recht op informatie 

Hierboven werd al even het transparantievereiste aangehaald, en de belangrijkste aspecten van de 
privacybescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De Wet Verwerking 
Persoonsgegevens voorziet dan ook dat iedere betrokkene in kennis moet worden gesteld van de nodige 
informatie, tenzij de betrokkene van de te verstrekken informatie reeds op de hoogte is. 

Als bij de betrokkene gegevens worden verzameld, moet hem minstens worden meegedeeld: 

- de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking; 

- doeleinden van de verwerking; 

- andere bijkomende informatie zoals 

                     - de ontvangers of de categorieën ontvangers van gegevens; 

                     - het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet- 
beantwoording; 

                     - het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op 
hem betrekking hebben.  

Deze bijkomende informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de 
persoonsgegevens worden verkregen moet toch niet worden meegedeeld indien dit niet nodig is om 
tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen. 

Wanneer is een dergelijke informatie nu niet nodig om tegen de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen? In advies nr. 30/96 gaf de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
aan dat indien de gegevensverzameling grotendeels ten behoeve van derden gebeurt, een eerlijke 
verwerking veronderstelt dat de identiteit van de ontvangers wordt meegedeeld. In dezelfde mate wordt, 
indien de verkregen gegevens zwaarwichtige gevolgen hebben voor de betrokkene, als essentieel 
beschouwd dat de betrokkene gewezen wordt op zijn recht van toegang en verbetering.175  

                                                 
175 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, advies nr. 30/96 van 13 november 1996 
betreffende het voorontwerp van wet tot aanpassing van de wet van 8 december 1992 tot  bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, aan de Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in 
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De informatie moet de betrokkene ook worden meegedeeld als hij in  een verwerking terechtkomt zonder 
dat de gegevens bij hemzelf werden ingezameld. In dat geval moet de verantwoordelijke voor de 
verwerking de betrokkene contacteren en hem op de hoogte brengen. Deze laatste informatieplicht geldt 
niet als de verwerking is opgelegd door of krachtens de wet of indien de uitvoering ervan onmogelijk is of 
onredelijke moeite zou kosten.  

B. Recht van toegang 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens bepaalt dat de betrokkene die zijn identiteit bewijst, het recht heeft 
om nog meer uitleg te krijgen in verband met de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens. 
Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, heeft het recht om van die gegevens mededeling te 
krijgen. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens op vraag onverwijld en ten laatste 
binnen de 45 dagen aan de betrokkene meedelen. Het verzoek moet aan de verantwoordelijke in 
schriftelijke vorm worden gericht.176

Waar het recht op informatie een passief recht is, in de zin dat het verstrekken van informatie een actieve 
verplichting is van de verantwoordelijke voor de verwerking, is het recht van toegang er een dat door de 
betrokken moet worden ingeroepen om een reactie van de verantwoordelijke teweeg te brengen. In de 
eerste plaats kan de betrokkene vragen dat hem in begrijpelijke vorm de gegevens zelf  worden verstrekt, 
alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.  

De betrokkene kan zich tevens inlichtingen doen verschaffen over het al dan niet bestaan van 
verwerkingen van hem betreffende gegevens, de doeleinden van deze verwerkingen, over de categorieën 
gegevens waarop de verwerkingen betrekking hebben en over de categorieën ontvangers aan wie de 
gegevens worden verstrekt.  

C. Recht van correctie 

Iedereen is gerechtigd om alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te doen 
verbeteren of gegevens waarvan de verwerking niet conform de wet gebeurt te doen verwijderen. De 
verantwoordelijke voor de verwerking moet onmiddellijk na het ontvangen van een verzoek tot correctie, 
bij elke mededeling van de persoonsgegevens duidelijk aangeven dat het gegeven betwist is. 

D. Recht van verzet 

Het recht om zich te verzetten tegen de opname in een bestand is in België ingevoerd met de omzetting 
van de Richtlijn. In het geval van een verwerking voor direct marketing moet men dat verzet niet 
motiveren. In alle andere gevallen zal men zich slechts kunnen verzetten als men kan aantonen dat men 
een zwaarwichtige en gerechtvaardigde reden heeft.  

5.2.2.6. Aansprakelijkheid 
De betrokkene beschikt over een aantal mogelijkheden om de diverse rechten die de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens hem toekent, af te dwingen. Een van die mogelijkheden is het recht op 
schadevergoeding ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking die in zekere mate objectief 
aansprakelijk is. De verantwoordelijke voor de verwerking is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit 
uit een handeling in strijd met de bij of krachtens de Wet Verwerking Persoonsgegevens bepaalde 

                                                                                                                                                              
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, 
http://privacy.fgov.be/publicaties.htm.  
176 Art. 10 §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens. 
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voorschriften, tenzij hij bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, hem niet kan worden 
toegerekend. Aangezien het hier om een lichte vorm van objectieve aansprakelijkheid gaat, heeft dit tot 
gevolg dat indien de oorzaak van de schade onbekend blijft, het slachtoffer moet worden vergoed door de 
verantwoordelijke voor de verwerking. Ook als de verantwoordelijke er niet in slaagt aan te tonen dat het 
feit hem niet kan worden toegerekend, moet hij de betrokkene vergoeden, ook al heeft hij zelf geen enkele 
fout begaan. De verantwoordelijke kan zich van deze objectieve aansprakelijkheid bevrijden. Daartoe 
moet hij bewijzen dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, hem niet kan worden toegerekend.  

Om aanspraak te kunnen maken op deze schadevergoeding, moet de betrokkene een drievoudig bewijs 
leveren: een onrechtmatige verwerking (verwerking in strijd met wet of uitvoeringsbesluiten), schade en 
een oorzakelijk verband. Zodra dit bewijs is geleverd, moet de verantwoordelijke voor de verwerking de 
schade vergoeden, tenzij hij zich van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden. 

Het bewijs van een onrechtmatige verwerking zal relatief gemakkelijk kunnen worden geleverd wanneer 
de wettelijke of reglementaire bepaling waarvan de schending wordt uitgeroepen, geen uitzonderingen 
kent. Anders is het wanneer die bepaling noodzakelijkerwijze door de rechter moet worden 
geïnterpreteerd. Zo wordt aanvaard dat de verplichtingen inzake beveiliging van de verwerking voor de 
verantwoordelijke middelenverbintenissen zijn.177  

Een vordering tot schadevergoeding tegen de verwerker kan niet worden gegrond op artikel 15 bis Wet 
Verwerking Persoonsgegevens. Dit artikel beperkt zicht tot het instellen van een objectieve 
aansprakelijkheid ten laste van de verantwoordelijke voor de verwerking. Om de verwerker aan te spreken 
zal de betrokkene zich moeten verlaten op het gemene recht. Dit betekent dat de betrokkene een fout in 
hoofde van de verwerker zal moeten aantonen. Als de verwerker kan aantonen dat het feit hem niet kan 
worden toegerekend en de oorzaak onbekend blijft, zal hij niet tot schadevergoeding kunnen worden 
verplicht.  

5.2.2.7. Strafbepalingen 
Dat de verplichtingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens geen vrijblijvende aanbevelingen zijn, 
blijkt uit de strafbepalingen opgenomen in hoofdstuk 8 van de wet. “Met een geldboete van honderd frank 
tot twintigduizend frank wordt gestraft de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger 
in België, zijn aangestelde of lasthebber die een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 15 of 16 
§1 niet nakomt”. 

Artikel 15 stelt dat bij het ontvangen van een verzoek tot verbetering, verwijdering of een verbod van 
gebruik of bekendmaking van persoonsgegevens of bij de kennisgeving van de instelling van het geding 
bedoeld in artikel 14 en tot een beslissing in kracht van gewijsde is getreden, de verantwoordelijke voor de 
verwerking bij elke mededeling van persoonsgegevens duidelijk dient aan te geven dat het gegeven 
betwist is. Artikel 16 handelt, zoals eerder uiteengezet over de vertrouwelijkheid en beveiliging van de 
verwerking. 

Strafbepalingen zijn voorts voorzien ten aanzien van de verantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger in 
België of zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt, wanneer de verwerking 
plaatsvindt op een wijze strijdig met de artikelen 4, §1, 5 tot 9, 10 §1, 17 en 19, zoals hierboven 
uiteengezet.  

                                                 
177 D. DE BOT, De Verwerking van persoonsgegevens,  Antwerpen, Kluwer, 2001, 254. 
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5.3. Bijzonder geval: latere verwerking voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden 

5.3.1. Het wettelijke kader 
In het geval binnen de ICT-monitor gebruik zou worden gemaakt van gegevens die als persoonsgegevens 
te kwalificeren vallen, zal het gaan om gegevens die verkregen zijn van andere departementen binnen de 
Vlaamse Gemeenschap, of eventueel van andere instellingen. In eerste instantie zijn deze 
persoonsgegevens dus niet verwerkt met als doel te worden gebruikt binnen de ICT-monitor. Er wordt 
m.a.w. secundair gebruik gemaakt van de betrokken persoonsgegevens. Hierop zijn specifieke bepalingen 
in afwijking van het “normale regime” aangaan de verwerking van persoonsgegevens van toepassing, 
meer bepaald met betrekking tot de latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden. Dit is het voorwerp van het uitvoeringsbesluit van de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens van 13 februari 2001.178

Afwijkingen zijn mogelijk op de volgende regels: 

– Art. 4, § 1, 2° Wet Verwerking Persoonsgegevens: persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en niet verder te 
worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met 
de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.  

Onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt verdere verwerking van de gegevens voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd; 

– Art. 4, § 1, 5° Wet Verwerking Persoonsgegevens: persoonsgegevens dienen in een vorm die het 
mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, 
noodzakelijk is.  

De Koning voorziet, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, in passende waarborgen voor persoonsgegevens die, langer dan hiervoor bepaald, 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard; 

– Art. 6, § 2 eerste lid Wet Verwerking Persoonsgegevens: Het verbod om gevoelige 
persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is 
voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de 
Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

– Art. 7 § 2, k) Wet Verwerking Persoonsgegevens:. Het verbod om gezondheidsgegevens te 
verwerken, is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het 
wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning 
bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer; 

                                                 
178 Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001.  

 66



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

– Art. 8 § 2, e) Wet Verwerking Persoonsgegevens: het verbod om gerechtelijke gegevens te 
verwerken, is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het 
wetenschappelijk onderzoek en verricht worden onder de voorwaarden vastgesteld door de 
Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

– Art. 9 § 2 tweede lid, a) Wet Verwerking Persoonsgegevens: indien de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn 
vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer mededeling van 
de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling 
van de gegevens, ten minste de informatie vastgelegd in dit artikel verstrekken, tenzij de 
betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.   De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van 
de in deze paragraaf bedoelde kennisgeving vrijgesteld: a) wanneer, met name voor statistische 
doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met 
het oog op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de kennisgeving aan de 
betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. 

Deze afwijkingen moeten echter aan passende waarborgen worden onderworpen. Deze worden vastgesteld 
in hoofdstuk II van het uitvoeringsbesluit.179

5.3.2. Latere verwerking voor statistische, historische of wetenschappelijke 
doeleinden 

5.3.2.1. Historische, statistische of wetgenschappelijke doeleinden 
Voor de omschrijving van deze begrippen, kan er noch naar de Wet Verwerking Persoonsgegevens, noch 
naar de Richtlijn worden teruggegrepen. Toch is het belangrijk deze begrippen verder te definiëren. Een 
houvast kan worden gevonden in de aanbeveling van de Raad van Europa inzake statistisch onderzoek.180

Overeenkomstig Aanbeveling R (97) 18 is een verwerking voor statistische doeleinden “elke handeling 
met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor statistische 
enquêtes of om een statistisch resultaat over te leggen.” “Statistisch resultaat” heeft betrekking op 
informatie verkregen door een verwerking van persoonsgegevens om een collectief verschijnsel bij een 
bepaalde bevolkingsgroep te omschrijven. Statistische werkzaamheden strekken er dus niet toe 
geïndividualiseerde beslissingen te nemen, maar veeleer kennis te verwerven over grote gehelen, zoals 
economische cycli, de leefomstandigheden van een groep binnen de maatschappij of de structuur van een 
markt, alsmede een analyse te maken van verschijnselen zoals tendensen bij de publieke opinie, het 
consumptiegedrag of ICT-gebruik van gezinnen, etc., en derhalve te komen tot oordelen of beslissingen 
met een collectieve draagwijdte. Statistiek strekt er dus toe massaverschijnselen te analyseren en heeft 
over het algemeen als doelstellingen: algemene informatievertrekking, het dienen van de wetenschap en 
hulp bij planning en besluitvorming. In dit laatste geval wordt er aan een openbare of private 
beslissingsinstantie informatie verstrekt over haar omgeving of werkingssfeer aan de hand waarvan zij een 
strategie kan uitwerken of een beslissing optimaliseren. 

                                                 
179 D. DE BOT, De verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 101. 
180 Aanbeveling nr. R 97 (18) van 30 september 1997 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de 
Lidstaten betreffende de bescherming van persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor statistische doeleinden. 
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“Historisch onderzoek” verwijst naar verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op een analyse van 
een vroegere gebeurtenis of om die analyse mogelijk te maken. Een verwerking met historische 
doeleinden kan een verwerking met wetenschappelijke doeleinden zijn, maar ook een verwerking die niet 
aan wetenschappelijke criteria voldoet. Op te merken is dat de loutere archivering door de 
verantwoordelijke van zijn eigen bestanden niet wordt beschouwd als bewaring met historische 
doeleinden en derhalve niet in het toepassingsgebied van hoofdstuk II Uitvoeringsbesluit behoort. 

“Wetenschappelijk onderzoek” strekt ertoe wetmatigheden, gedragsregels en oorzakelijke verbanden vast 
te stellen die alle personen op wie ze betrekking hebben, overstijgen. Aldus is wetenschappelijk onderzoek 
erop gericht om globale verschijnselen te omschrijven. Dit bevat ook bevolkingsonderzoek verricht met 
het oog op de bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Belangrijk is dat de term 
“wetenschappelijk” zowel naar het doel als naar de methode van het onderzoek verwijst. Dit houdt in dat 
een marktonderzoek voor loutere commerciële doeleinden geen wetenschappelijk onderzoek is omdat het 
doel niet de vermeerdering van wetenschappelijke kennis is. Dat betekent evenwel niet dat 
wetenschappelijk onderzoek enkel door non-profit organisaties kan verricht worden. Dat dit onderzoek 
uiteindelijk moet leiden tot toepassingen die voor commerciële expoitatie in aanmerking komen, is daarbij 
niet relevant.181

Het gebruik van persoonsgegevens binnen de ICT-monitor zal als een verdere verwerking voor statistische 
doeleinden kunnen worden beschouwd, aangezien dergelijke verwerking bedoeld is als 
beleidsondersteuning, en dus als hulp bij planning en besluitvorming zoals omschreven in de Aanbeveling 
van de Raad van Europa.  

5.3.2.2. Latere verwerking 
Dit begrip heeft betrekking op het geval waarin de verantwoordelijke voor de verwerking, die 
persoonsgegevens verwerkt in het kader van zijn of haar normale en legitieme werkzaamheden, die 
gegevens zelf wenst te hergebruiken of ze wenst aan een ontvanger/ derde mede te delen met het oog op 
historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek.182 Het gaat in het kader van de ICT-monitor 
bovendien om een secundaire verzameling van persoonsgegevens: er wordt gebruik gemaakt van 
persoonsgegevens waarover men als verantwoordelijke reeds beschikt, maar die men voor andere 
doeleinden heeft verkregen; of van persoonsgegevens waarover derden reeds beschikken, zij het voor 
andere doeleinden.183

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen twee gevallen:  

• Persoonsgegevens worden oorspronkelijk verzameld voor een doeleinde dat niet van historische, 
statistische of wetenschappelijke aard is, en later hergebruikt voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden die op zich verenigbaar zijn met die oorspronkelijke doeleinden. In 
dit geval is hoofdstuk II van het Uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 niet van toepassing.184 185 

                                                 
181 D. DE BOT, o.c., 102. 
182 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
183 D. DE BOT, o.c., 103. 
184 Er is in dit geval wel sprake van “latere verwerking”, maar die gebeurt op een wijze die verenigbaar is met de 
oorspronkelijke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verkregen. 
185 D. DE BOT, o.c., 103. 
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Kortweg gezegd, wordt in dit geval het doelmatigheidsbeginsel van art. 4, § 1, 2° Wet Verwerking 
Persoonsgegevens gehuldigd. Dit beginsel houdt in dat het doeleinde van de verwerking 
aangegeven en omschreven moet zijn. Op die manier kan worden nagegaan of de verdere 
verwerking van de gegevens verenigbaar is met dat doeleinde. M.a.w. de vastgestelde doeleinden 
in hoofde van de verantwoordelijke bepalen wat men met de verdere persoonsgegevens verder kan 
en mag doen.186 De algemene regels van de Wet Verwerking Persoonsgegevens blijven dus 
gelden.  

• Persoonsgegevens worden oorspronkelijk verzameld voor een doeleinde dat niet van historische, 
statistische of wetenschappelijke aard is en later hergebruikt voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden die niet verenigbaar zijn met die oorspronkelijke doeleinden. In dit 
geval is hoofdstuk II Uitvoeringsbesluit wel van toepassing. Verwerking kan m.a.w. enkel indien 
de voorwaarden in hoofdstuk II van het Uitvoeringsbesluit zijn nageleefd. Hierbij dient wel in 
rekening te worden genomen dat de regeling in het uitvoeringsbesluit “enkel” van toepassing is op 
de “latere verwerking” en bovendien moet men alleen aan de voorwaarden van deze regeling 
voldoen als men gebruik wil maken van de afwijkingen waarin de wet voorziet.187 Deze 
afwijkingen zijn reeds hoger opgesomd. Indien de voorwaarden van hoofdstuk II 
Uitvoeringsbesluit worden nageleefd, wordt de secundaire verwerking van de persoonsgegevens 
in die gevallen toch als verenigbaar beschouwd met het oorspronkelijke doeleinde (art. 4, § 1, 2° 
Wet Verwerking Persoonsgegevens). Tevens mogen deze gegevens langer worden bewaard dan 
noodzakelijk is/ was voor de verwezenlijking van het oorspronkelijke doeleinde (art. 4, § 2, 5° 
Wet Verwerking Persoonsgegevens)188 en is er geen “dwingende” informatieplicht ten aanzien 
van de betrokkenen (art. 9 §2 tweede lid, a) Wet Verwerking Persoonsgegevens). 

5.3.2.3. De getrapte regeling van het uitvoeringsbesluit 
Het Uitvoeringsbesluit voorziet in een getrapte regeling met drie gradaties: van (1) anonieme over (2) 
gecodeerde tot (3) niet-gecodeerde persoonsgegevens. Daarbij houdt de gradueel striktere 
beschermingsregeling gelijke tred met de toename van de risico’s voor de betrokkene. 

Als uitgangspunt geldt dat, indien mogelijk, moet worden gewerkt met anonieme gegevens (art. 3 
Uitvoeringsbesluit). Dit zijn gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in 
verband kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn.189

Vaak zal dat evenwel niet mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “longitudinal research”, 
waarbij gegevens over dezelfde personen op verschillende tijdstippen gedurende een bepaalde periode 
worden onderzocht.190 Andere gevallen waarbij het werken met anonieme persoonsgegevens niet mogelijk 
is, zijn o.a. record linkage (het onderzoek vereist een koppeling van gegevens betreffende dezelfde 
persoon doch uit verschillende bestanden) en het werken met een panel (in een onderzoek worden 
                                                 
186 D. DE BOT, o.c., 117. 
187 D. DE BOT, o.c., 103. 
188 Dit stemt overeen met artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit. Dit artikel stelt het volgende: De latere verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt geacht in overeenstemming te 
zijn met artikel 4, § 1, 2°, tweede zin, van de wet wanneer zij wordt verricht onder de voorwaarden gesteld in dit 
hoofdstuk. De bewaring van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, die is 
bedoeld in artikel 4, § 1, 5°, tweede zin, van de wet, is toegestaan onder de voorwaarden gesteld in dit hoofdstuk. 
189 Art. 1,5° Uitvoeringsbesluit.  
190 Ibid., 104. 
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uitspraken van dezelfde persoon doch op verschillende tijdstippen met elkaar vergeleken) of wanneer de 
klemtoon van het onderzoek ligt op specifieke, geïdentificeerde personen.191

Indien niet met anonieme gegevens kan worden gewerkt, moet worden nagegaan of het onderzoek kan 
worden doorgevoerd aan de hand van gecodeerde gegevens (art. 4 Uitvoeringsbesluit). Dit zijn 
persoonsgegevens die slechts door middel van een code in verband kunnen worden gebracht met een 
geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.192 In dit geval blijft de identiteit van de betrokkenen verborgen 
voor de onderzoeker door weglating van alle elementen waaruit de identiteit van de betrokkenen kan 
worden afgeleid. 193 De onderzoeker dient wel te vermelden in zijn aangifte waarom de latere verwerking 
van anonieme gegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statistische of wetenschappelijke 
doeleinden te verwezenlijken.194

Slechts indien onderzoek met gecodeerde gegevens niet mogelijk is, kan er met niet-gecodeerde 
persoonsgegevens worden gewerkt (art. 5 uitvoeringsbesluit).195 In dat geval vermeldt de onderzoeker in 
de aangifte waarom de latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken.196

A. Onderzoek met gecodeerde persoonsgegevens 

De persoonsgegevens moeten worden gecodeerd alvorens ze op enigerlei wijze voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Wie dit moet doen is afhankelijk van de 
omstandigheden:  

• Ingeval de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld voor 
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (ofwel de initiële 
verantwoordelijke voor de verwerking) die persoonsgegevens later verwerkt voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden of die verwerking toevertrouwt aan een verwerker, 
worden die persoonsgegevens voorafgaand aan de latere verwerking ervan gecodeerd, hetzij door 
de initiële verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij door de verwerker, hetzij door een 
intermediaire organisatie. In dit laatste geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als 
een verwerker;197 198 

• Ingeval de initiële verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens deze 
persoonsgegevens aan een derde meedeelt met het oog op een latere verwerking voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden, worden die persoonsgegevens voorafgaand aan die 
mededeling gecodeerd door de initiële verantwoordelijke voor de verwerking of door een 

                                                 
191 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
192 Art. 1,3° Uitvoeringsbesluit.  
193 D. DE BOT, o.c., 105. 
194 Art. 4, tweede lid Uitvoeringsbesluit. 
195 D. DE BOT, o.c., 105. 
196 Art. 5, tweede lid Uitvoeringsbesluit. 
197 Art. 8 Uitvoeringsbesluit. 
198 In dit geval dient er volgens art. 16 WVP een overeenkomst te worden opgesteld tussen de verantwoordelijke 
voor de verwerking en de intermediaire organisatie (zie vorige deliverables). 
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intermediaire organisatie. In dit laatste geval, wordt de intermediaire organisatie beschouwd als 
een verwerker;199 

• Ingeval verscheidene initiële verantwoordelijken voor verwerkingen aan dezelfde derde(n) 
persoonsgegevens meedelen met het oog op de latere verwerking ervan voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden, worden die persoonsgegevens voorafgaand aan die 
mededeling gecodeerd door een intermediaire organisatie. In dit geval, wordt de intermediaire 
organisatie beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking.200 Deze rol krijgt zij in dit 
geval toegewezen omdat de gegevensbescherming bijzonder in het gedrang komt wanneer 
persoonsgegevens van verschillende gegevensverstrekkers worden samengevoegd alvorens te 
worden gecodeerd. De Commissie meent dan ook in haar adviezen 8/99 en 25/99 dat “dergelijke 
intermediaire organisaties passende waarborgen moeten bieden en dat het wenselijk is dat zij 
worden gemachtigd die taak door of krachtens de wet te vervullen”. Dit laatste is echter niet 
opgenomen in het Uitvoeringsbesluit aangezien zulks tot gevolg zou hebben dat de rol van 
intermediaire organisatie alleen kan worden gespeeld door openbare of semi-openbare 
organisaties en alle private ondernemingen worden uitgesloten.201 

Binnen de regeling rond de secundaire verwerking van gecodeerde persoonsgegevens dienen de initiële 
verantwoordelijke voor de verwerking en de intermediaire organisatie die gegevens coderen met het oog 
op de latere verwerking ervan voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, de gepaste 
technische en organisatorische maatregelen te nemen om te beletten dat gecodeerde gegevens in niet-
gecodeerde worden omgezet.202 Deze verplichting voorziet m.a.w. onrechtstreeks in een bijzondere 
beveiliging van de sleutels voor de omzetting van gecodeerde naar identificerende gegevens. Deze 
beveiliging is immers cruciaal om te voorkomen dat de gecodeerde gegevens niet opnieuw in niet-
gecodeerde persoonsgegevens worden omgezet. De toegang, bijvoorbeeld, tot een conversietabel 
waardoor gecodeerde persoonsgegevens in niet gecodeerde persoonsgegevens kunnen worden omgezet, 
moet op passende wijze worden beveiligd.203 Dit geldt ook wanneer de initiële verantwoordelijke voor de 
verwerking de gegevens zelf codeert, teneinde ze zelf te hergebruiken voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden. 

Daarnaast kunnen de initiële verantwoordelijke voor de verwerking en de intermediaire organisatie 
gecodeerde gegevens slechts meedelen met het oog op de latere verwerking ervan voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden tegen overlegging door de verantwoordelijke voor de latere 
verwerking van het ontvangstbewijs van een volledige aangifte uitgereikt door de Commissie 
overeenkomstig artikel 17, § 2, van de wet.204

B. Onderzoek met niet-gecodeerde persoonsgegevens 

                                                 
199 Art. 9 Uitvoeringsbesluit. 
200 Art. 10 Uitvoeringsbesluit. 
201 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
202 Art. 12 Uitvoeringsbesluit. 
203 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
204 Art. 13 Uitvoeringsbesluit. 
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Artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit voorziet in een regeling voor de secundaire verwerking van niet-
gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden. Voor deze 
verwerkingen zijn de voorwaarden veel strenger dan bij onderzoek met gecodeerde persoonsgegevens. 
Samengevat komt het stelsel erop neer dat aan de betrokkene meer uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt en dat hij vooraf uitdrukkelijk in de verwerking moet toestemmen. Deze strengere regels worden 
opgelegd omdat voor de betrokken persoon de secundaire verwerking van zijn gegevens meer risico's 
inhoudt dan de primaire verzameling van zijn gegevens. Bij de primaire verzameling van zijn gegevens 
heeft de betrokkene immers een zekere controle over de verzameling van zijn gegevens aangezien hij kan 
weigeren bepaalde gegevens kenbaar te maken. Bij de secundaire verzameling van gegevens of anders 
gesteld de latere verwerking van gegevens, verliest de betrokken persoon deze controle. Gegevens 
verzameld voor zeer onderscheiden doeleinden kunnen worden gekoppeld waardoor nieuwe gegevens 
betreffende die persoon ontstaan zonder dat hij controle heeft over dit proces.205

a. Voorafgaandelijke kennisgeving 

Net zoals bij de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens dient er alvorens niet-gecodeerde 
persoonsgegevens later voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwerken, er 
bepaalde gegevens aan de betrokken persoon te worden verstrekt. Het gaat daarbij om: 

• De identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking; 

• De verwerkte categorieën van persoonsgegevens; 

• De herkomst van de gegevens; 

• Een precieze omschrijving van de doeleinden van de verwerking; 

• De personen of de categorieën van personen voor wie de persoonsgegevens bestemd zijn; 

• Het bestaan van een recht op raadpleging van zijn eigen persoonsgegevens, alsook van een recht 
op verbetering ervan; 

• Het bestaan van de verplichting om aan de betrokken persoon voorafgaandelijk toestemming te 
vragen voor de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinde.206 

Uiteraard dient deze kennisgeving in het geval van niet-gecodeerde gegevens door de verantwoordelijke 
voor de latere verwerking te gebeuren,207 en niet door de initiële verantwoordelijke voor de verwerking of 
de intermediaire organisatie zoals het geval is bij gecodeerde gegevens. Bij niet-gecodeerde gegevens 
weet de verantwoordelijke voor de latere verwerking immers wel de identiteit van de betrokkene. 

b. De uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 

Binnen het regime voor de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden, dient de betrokken persoon ook steeds uitdrukkelijk zijn 

                                                 
205 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
206 Art. 18, 7° Uitvoeringsbesluit. 
207 Art. 18 Uitvoeringsbesluit. 
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toestemming te geven voor de desbetreffende verwerking vooraleer deze wordt aangevat,208 daar waar bij 
de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens een kennisgeving voldoende is. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat hoewel zulks niet uitdrukkelijk is vereist, de kennisgeving meestal 
wordt verricht in een geschrift waarin aan de betrokkene tevens wordt gevraagd zijn toestemming te 
geven.209 In de praktijk zal de toestemming dus vaak ook schriftelijk zijn. 

c. Uitzonderingen 

Op bovengestelde regels zijn echter weer verschillende uitzonderingen voorzien. Zo dient de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden de opgelegde verplichtingen niet na te komen in de volgende 
twee gevallen: 

• indien de latere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden beperkt 
blijft tot niet-gecodeerde persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn 
gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokkene of van de feiten 
waarbij deze laatste betrokken is of is geweest.210 Eenzelfde omschrijving vindt men terug bij de 
gedeeltelijke uitsluiting van verwerking voor uitsluitend journalistieke, literaire of artistieke 
doeleinden.211 

• indien de nakoming van deze verplichtingen onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. 212 
Zulks is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de verwerking van grote hoeveelheden niet-gecodeerde 
persoonsgegevens in een niet-geautomatiseerde omgeving. Het is immers niet mogelijk de 
persoonsgegevens te coderen.213 In dit geval dient er wel een bepaalde procedure te worden 
gevolgd.214 Deze procedure stemt overeen met de procedure binnen het systeem voor gecodeerde 
persoonsgegevens. Bij niet-gecodeerde persoonsgegevens is het echter niet de initiële 
verantwoordelijke voor de verwerking of de intermediaire organisatie die deze procedure moet 
doorlopen, maar de verantwoordelijke voor de latere verwerking van niet-gecodeerde 
persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Indien hij 
bepaalde persoonsgegevens wenst te verwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan en 
toestemming van de betrokken persoon omdat dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite 
kost, dient hij zijn aangifte aan te vullen met volgende gegevens: 

• de precieze omschrijving van de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden van 
de verwerking; 

• de redenen die de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens noodzakelijk maken; 

                                                 
208 Art. 19 Uitvoeringsbesluit. 
209 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
210 Art. 20, 1° Uitvoeringsbesluit. 
211 D. DE BOT, o.c., 110. 
212 Art. 20, 2° Uitvoeringsbesluit. 
213 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 
2001. 
214 Art. 20, 2° Uitvoeringsbesluit. 
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• de redenen waarom aan de betrokken persoon geen toestemming met kennis van zaken kan 
worden gevraagd of de onevenredigheid van de inspanningen nodig om die toestemming te 
verkrijgen. de categorieën personen over wie niet-gecodeerde persoonsgegevens worden 
verwerkt; 

• de personen of categorieën van personen die de niet-gecodeerde persoonsgegevens kunnen 
raadplegen; 

• de herkomst van de gegevens.215 

Bij deze aangifte dient net zoals bij de verwerking van gecodeerde gegevens, een aanbeveling aan de 
Commissie te worden gevraagd. Voor deze procedure gelden dezelfde termijnen als bij de verwerking van 
gecodeerde gegevens. 

                                                 
215 Art. 21 Uitvoeringsbesluit. 
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6. Mededingingsrecht 

6.1. Inleiding 
De voornaamste bedoeling van de ICT-monitor ligt in de ondersteuning van het beleid van de Vlaamse 
overheid. Het is in eerste instantie niet de bedoeling om de monitor beschikbaar te maken voor private 
partijen. Indien dit toch gebeurt, zal rekening moeten worden gehouden met een aantal bijkomende 
juridische aspecten, onder andere met het mededingingsrecht. Gelet op het voorlopig geringe belang van 
deze denkpiste, zullen we deze problematiek enkel kort aanhalen.  

De gegevens van de ICT-monitor hebben niet alleen belang voor de overheid zelf, zij kunnen ook zeer 
waardevol zijn voor bedrijven die hun bedrijfstrategieën of marketingplannen voor de lancering van 
nieuwe ICT-producten en –diensten willen ondersteund zien door cijfermateriaal. De ICT-monitor kan 
dienen als centraal aanspreekpunt voor dergelijke ondernemingen, terwijl zij voorheen zelf op zoek 
moesten naar geschikte informatie of deze informatie ‘bestelden’ bij hierin gespecialiseerde 
onderzoeksbureaus. Dit houdt echter in dat de ICT-monitor op het veld treedt van dergelijke bestaande 
onderzoeksbureaus, waardoor deze concurrentie zullen krijgen van de ICT-monitor. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de ICT-monitor het mededingingsrecht zal moeten naleven.  

6.2. Toepassingsgebied: ondernemingen 
De regels van het mededingingsrecht of het kartelrecht zijn van toepassing op ondernemingen. In het 
Europese mededingingsrecht is de draagwijdte van het begrip onderneming niet in het EG-verdrag 
bepaald, maar door de rechtspraak van het Hof van Justitie. De principiële definitie werd vastgesteld in 
Höfner and Elsner v. Macrotron: “elke entiteit die economische activiteiten uitvoert, ongeacht de 
wettelijke status van die entiteit of de manier waarop zij wordt gefinancierd”.216   

Het Belgische mededingingsrecht, namelijk de Wet tot bescherming van de economische mededinging, 
gecoördineerd op 15 september 2006217, bevat in artikel 1(a) wel een definitie van onderneming: “alle 
natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven”. De Belgische 
wetgever liet zich dus inspireren door het Europese mededingingsrecht. De Raad voor de Mededinging en 
de Belgische hoven en rechtbanken interpreteren het begrip onderneming in navolging van de wetgever 
dus ook steevast met verwijzing naar het Europees mededingingsrecht.218

De term onderneming moet zeer breed worden geïnterpreteerd.219  Zij omvat elke entiteit die zich 
bezighoudt met economische of commerciële activiteiten, zoals de productie of verspreiding van 
goederen, of het leveren van diensten, variërend van een kleine winkel uitgebaat door een individu tot 

                                                 
216 H.v.J., Höfner and Elsner v. Macrotron GmbH, [1991] ECR I-1979, paragraaf 21.  
217 Koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van 
de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging, 
B.S. 29 september 2006.  
218 J. VAN PARYS, “Het begrip onderneming in mededingingsrecht: ziekenfonds als onderneming?”, Tijdschrift 
voor Belgische Mededinging 2006/1, 60. 
219 VAN BAEL & BELLIS, Competition law of the European Community, 4 ed., The Hague, Kluwer Law 
International, 2005, 29.  
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grote industriële bedrijven. Ook “economische activiteit” moet ruim worden opgevat volgens het Hof van 
Justitie: “elke activiteit die erin bestaat goederen of diensten aan te bieden op een gegeven markt”.220  

De rechtsvorm van de onderneming heeft geen belang voor de kwalificatie als een onderneming. Een 
onderneming hoeft dus geen vennootschap te zijn. Het is evenmin relevant of de onderneming privaat of 
publiek van aard is. Overheidsinstellingen die een economische activiteit uitoefenen worden ook als 
onderneming beschouwd, zoals ondermeer openbare bedrijven, of entiteiten door de overheid belast met 
een bepaalde taak. Zij vallen echter niet onder de regels van het kartelrecht wanneer zij publieke taken 
uitoefenen. Volgens het Hof van Justitie gaat het daarbij om “a task in the public interest which forms part 
of the essential functions of the state and where the activity is connected by its nature, its aims and rules to 
which it is subject with the exercise of powers […] which are typically those of a public authority”221

Het Hof van Justitie heeft in een aantal gevallen moeten beslissen welke activiteiten essentiële functies 
van de staat zijn en welke niet. In veel gevallen werden de openbare bedrijven geacht een economische 
activiteit uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld het Duitse federale tewerkstellingsagentschap, een 
pensioenfonds, de havenautoriteit van Genua, of de Nederlandse Orde van Advocaten.222 In andere 
gevallen werd volgens het Hof van Justitie wel een essentiële functie van de staat uitgeoefend: een privé-
bedrijf dat aan milieu-bewaking deed werd geacht een taak in het algemeen belang uit te oefenen, die een 
van de essentiële taken van de staat vormde bij het beschermen van het milieu. Sociale 
zekerheidsinstellingen die ziekte- of ongevalverzekeringen beheerden werden ook geen ondernemingen 
geacht.   

Om na te kijken of het mededingingsrecht van toepassing is, worden een aantal stappen doorlopen, door 
TUYTSCHAEVER omschreven als een beslissingsboom223: 

- Het begrip ‘onderneming’ dient te worden begrepen als elke eenheid die een economische 
activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd; 

- Het begrip ‘economische activiteit’ dient te worden begrepen als iedere activiteit bestaande in het 
aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt; 

- Het is niet relevant of een activiteit al dan niet door een publieke overheid wordt uitgeoefend; 

- Het is wel relevant of een activiteit al dan niet deel uitmaakt, dan wel afgescheiden kan worden 
van de uitoefening van het openbaar gezag. Om dit onderscheid te kunnen maken, is het 
noodzakelijk de door de overheid verrichte activiteiten van geval tot geval te onderzoeken en vast 
te stellen tot welke categorie zij behoren; 

- Indien de activiteit kan afgescheiden worden van de uitoefening van het overheidsgezag, dan 
betreft het mogelijk een economische activiteit die onderworpen is aan het mededingingsrecht; 

- Indien de activiteit niet kan afgescheiden worden van de uitoefening van het overheidsgezag, dan 
is de activiteit niet onderworpen aan het mededingingsrecht; 

                                                 
220 H.v.J., Commission v. Italy, [1987] ECR 2599, paragraaf 7.  
221 H.v.J., Diego Cali & Figli v. Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), [1997] ECR I-1457, paragraaf 16-17.  
222 VAN BAEL & BELLIS, op.cit., 33.  
223 F. TUYTSCHAEVER, “Meer over het begrip onderneming in het mededingingsrecht”, Tijdschrift voor Belgische 
mededinging 2006/2, 157-158.  
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- Teneinde het onderscheid te maken tussen de uitoefening van een economische activiteit of van 
het openbare gezag, is een relevante aanwijzing te weten of de activiteit in kwestie al dan niet 
door een private onderneming uitgeoefend zou kunnen worden.  

Wanneer we dit toepassen op de ICT-monitor, moet men zich dus de vraag stellen of een activiteit wordt 
uitgeoefend die deel uitmaakt van het openbaar gezag of niet. Voert de ICT-monitor activiteiten uit die 
door een private onderneming zouden kunnen worden uitgeoefend? Men zou kunnen argumenteren dat dit 
voornamelijk zal afhangen van het doel en de draagwijdte van de ICT-monitor. Indien het doel van de 
monitor vooral is om informatie te verschaffen aan de overheidsinstellingen, met het oog op het 
verbeteren van de beleidsvoering, dan kan worden geargumenteerd dat het gaat om een taak die binnen het 
openbaar gezag valt. Wanneer de activiteiten van de ICT-monitor worden opengetrokken naar het publiek 
en vooral naar de private sector toe, zou dit eventueel tot gevolg kunnen hebben dat het beheer van de 
ICT-monitor als een economische activiteit zal worden beschouwd en de beheerder ervan als een 
onderneming. In dat geval zal dus rekening moeten worden gehouden met het Belgische 
mededingingsrecht, en in uitzonderlijke gevallen zelfs met het Europese mededingingsrecht, wanneer de 
activiteiten de handel tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.  

6.3. Mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen 
Zowel op Europees vlak als op nationaal niveau zijn de mededingingsregels met betrekking tot 
marktgedrag van ondernemingen gesteund op drie pijlers: 

• Kartelverbod: overeenkomsten tussen ondernemingen (en onderling afgestelde feitelijke 
gedragingen) die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de betrokken markt 
of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst, zijn verboden.224 

• Misbruik van machtspositie: het is verboden dat één of meer ondernemingen misbruik maken van 
een machtspositie op de betrokken markt of op een wezenlijk deel daarvan.225 

• Concentraties: bepaalde fusies kunnen pas doorgaan na verregaande goedkeuring. Concentraties 
die een machtspositie in het leven roepen of versterken die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 
mededinging op de markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, 
moeten worden ontoelaatbaar verklaard.226 

Het dient evenwel opgemerkt te worden dat de rechtspraak een zeer belangrijke rol speelde en nog steeds 
speelt bij het op een case by case basis verklaren en verduidelijken van deze teksten, die om dit mogelijk 
te marken dan ook zeer algemeen zijn geformuleerd. In de situatie van de ICT-monitor zou er 
voornamelijk sprake kunnen zijn van misbruik van machtspositie.  

Een eerste stap in een mededingingsrechtelijk onderzoek, is deze van de marktdefiniëring. Een belangrijk 
concept gemeenschappelijk voor deze drie pijlers is dan ook het begrip ‘relevante markt’. De reden 
daarvoor is dat afbakening van de relevante product en geografische markt zijn weerslag zal hebben op 
o.a. de marktaandelen die de betrokken onderneming(en) bezitten, waardoor desgevallend sneller dan wel 

                                                 
224 Art. 81 EG-Verdrag; art. 2 Wet tot bescherming van de economische mededinging.  
225 Art. 82 EG-Verdrag; art. 3 Wet tot bescherming van de economische mededinging.  
226 Verordening 139/2004/EG van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen, PB L 24, 29 januari 2004; art. 6 e.v. Wet tot bescherming van de economische mededinging.  
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minder snel tot een dominante marktpositie zal besloten worden (wat er op zijn beurt toe zal leiden dat de 
onderneming(en) over een beperkte handelvrijheid beschikken). 

Zoals al aangegeven is het concept tweeledig en is de relevante markt opgebouwd enerzijds uit de 
relevante productmarkt en anderzijds uit de relevante geografische markt. De relevante productmarkt 
bevat al de producten en/of diensten die door de consument als onderling verwisselbaar of substitueerbaar 
worden beschouwd, omwille van de eigenschappen van de producten, de prijzen en de 
gebruiksdoeleinden. 

De relevante geografische markt is de regio, waarin de betrokken ondernemingen een rol spelen in het 
aanbod van en de vraag naar producten en diensten, waarin de mededingingsvoorwaarden voldoende 
homogeen zijn en die kan onderscheiden worden van naburige regio’s, doordat de 
mededingingsvoorwaarden aanzienlijk verschillen. 

Om deze markten af te bakenen wordt gekeken naar de substitueerbaarheid van de producten en/of 
diensten, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde.227 Substitueerbaarheid aan de vraagzijde is een 
maat voor de bereidheid van de consument om de betrokken dienst of het betrokken product te vervangen 
door andere diensten of producten, terwijl substitueerbaarheid aan de aanbodzijde aangeeft in hoeverre 
andere leveranciers dan die welke de betrokken producten of diensten aanbieden, bereid zijn hun 
productlijn op zeer korte tot korte termijn om te schakelen dan wel de betrokken producten of diensten 
kunnen aanbieden zonder aanzienlijke extra kosten. 

De volgende stap in de redenering, nadat de relevante markt(en) zijn afgebakend is dan het nagaan of de 
betrokken onderneming(en) over een machtspositie beschikken. Een onderneming wordt geacht een 
machtspositie te hebben, wanneer zij, alleen of samen met andere, een economische kracht bezit die haar 
in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk 
consumenten te gedragen. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat een onderneming geacht wordt 
over een dominante machtspositie te beschikken, maar vaak van doorslaggevende aard is het marktaandeel 
waarover deze onderneming beschikt.228 Verder dient ook rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van toegangsbelemmeringen of groeibelemmeringen voor (potentiële) concurrenten, 
verticale integratie, merkbelang, kopersmacht die een tegenwicht kan vormen, … 

Een machtspositie kan echter ook collectief van aard zijn. Twee of meer ondernemingen worden geacht 
een gezamenlijke machtspositie te hebben indien zij, ook al zijn er geen structurele of andere banden 
tussen hen, opereren op een markt waarvan de structuur gecoördineerde effecten bevordert. Wanneer de 
markt oligopolistisch van aard is, kan het dus zijn dat onderneming zonder kartelafspraken (art. 81 EG-
Verdrag) te maken, toch tot een soort coördinatie komen met dezelfde effecten. Om dit te ondervangen 
kunnen beide ondernemingen geacht worden een collectieve machtspositie te bekleden. 

Een onderneming die over een dominante machtspositie beschikt, zal (mogelijks) in haar vrijheid om te 
contracteren en de vrijheid van contracteren beperkt worden door de nationale mededingingsautoriteit 
(NMa), zoals die in principe onbeperkt geldt. Terwijl een onderneming in de vrije markt op elke wijze 
winstmaximalisatie kan (en moet) nastreven, zal een dominante onderneming bepaalde handelingen niet 

                                                 
227 De SSNIP (Small but Significant Non-Transitory Increase in Price) test wordt vaak gehanteerd bij 
marktafbakening. De test bestaat erin na te gaan welke prijsverhogingen een hypothetische monopolist met winst zou 
kunnen doorvoeren.  
228 H.v.J. 13 februari 1979, nr. C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG tegen de Commissie, Jurispr. 1979, p. 461. 
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kunnen stellen, aangezien de markt in dergelijke omstandigheden kan falen, waardoor er geen 
maatschappelijk efficiënte uitkomst is verzekerd.  

In het kader van art. 82 EG-Verdrag wordt ex post nagegaan of de handelingen van de dominante 
onderneming de mededinging beperken. Indien dit het geval is kan de Commissie of op Belgisch niveau 
de Raad van Mededinging naast het verbieden van bepaalde handelingen ook bepaalde verplichtingen 
opleggen (deze verplichtingen kunnen gedragsmaatregelen dan wel structurele verplichtingen zijn). 
Hetzelfde kan na een ex ante onderzoek gebeuren binnen de concentratiecontrole, indien een concentratie 
een mededingingsbelemmerende machtspositie in het leven roept.229

Het gaat onder meer om het verbod op het hanteren van wurgprijzen, het verbod op prijsdiscriminatie, 
verbod willekeurige exclusiviteitscontracten aan te gaan, verbod om te weigeren toegang te verlenen of te 
onderhandelen met bepaalde partijen,…230 Deze negatieve verboden hebben elk een positieve tegenhanger 
waarbij de bevoegde instantie voorschrijft aan de onderneming(en) hoe wel te handelen. 

Wanneer het gedrag van een dominante onderneming als een misbruik wordt gekwalificeerd en dus 
schending van art. 82 EG-Verdrag werd vastgesteld, bestaat echter nog steeds de mogelijkheid om 
sancties te ontlopen, wanneer de onderneming zulk gedrag kan verantwoorden. De verantwoording bestaat 
erin aan te tonen dat het negatieve effect op de mededinging, veroorzaakt door het omstreden gedrag, 
wordt gecompenseerd door de gecreëerde efficiëntiewinst.  

6.4. Bijzonder geval: diensten van algemeen economisch belang 
Indien de ICT-monitor te kwalificeren valt als een onderneming die een economische activiteit uitvoert, 
moet in tweede instantie worden nagegaan of het gaat om een dienst van algemeen economisch belang. 
Artikel 86 van het EG-Verdrag stelt immers dat de ondernemingen belast met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, onder de regels van 
het Verdrag vallen, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun 
toevertrouwde taak niet verhindert.  

Het gaat om ondernemingen die door de Staat belast zijn met de taak om een dienst van algemeen belang 
te beheren. Dit betekent dat de Staat juridische stappen moet ondernomen hebben om de voorziening van 
de dienst door de onderneming te verzekeren. Bijgevolg kan een onderneming die werd gecreëerd op 
privaat initiatief, niet beschouwd worden als een onderneming belast met een dienst van algemeen belang, 
ook al verstrekt ze wel een dergelijke dienst.231  

Een dienst van algemeen economisch belang kan worden beschouwd als een activiteit die een invloed 
heeft op en essentieel is voor een groot gedeelte van de bevolking, zowel van de lidstaten als van de 
Europese Gemeenschap in haar geheel. Het gaat om openbare diensten die op een voortdurende, 
regelmatige basis worden verstrekt in het belang van het algemene publiek, zoals de verstrekking van 
diensten van openbaar nut. Men moet wel in het achterhoofd houden dat het enkel gaat om economische 
activiteiten.232 Openbare diensten zoals onderwijs, sociale zekerheid, en aangelegenheden van vital 

                                                 
229 Vele van deze opgelegde verplichtingen en verboden stonden model voor de sectorspecifieke regeling van de 
sector elektronische communicatie. 
230 Zie R.O’Donoghue en J.A. Padilla, The law and economics of art. 82 EC, Oxford, Hart Publishing, 2006, 350p.  
231 VAN BAEL & BELLIS, Competition law of the European Community, 4 ed., The Hague, Kluwer Law 
International, 2005, 1010.  
232 Ibid., 1011.  
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national interest, zoals veiligheid, justitie, diplomatie, de bevolkingsregisters, etc.233 De Europese 
Commissie omschrijft de term als “diensten van economische aard, waarvoor de lidstaten of de 
Gemeenschap op grond van een criterium van algemeen belang openbare dienstverplichtingen van 
toepassing verklaren. Het begrip diensten van algemeen economisch belang betreft dus voornamelijk 
bepaalde diensten die worden verleend door de grote netwerkindustrieën, zoals het aanbieden van vervoer, 
postdiensten, energie en communicatie. De term heeft evenwel ook betrekking op alle andere economische 
activiteiten, waarop openbare dienstverplichtingen van toepassing zijn”.234  

De volgende diensten werden door het Hof van Justitie onder meer als diensten van algemeen economisch 
belang beschouwd:  

- het onderhoud van de bevaarbaarheid van de belangrijkste waterweg van het land;  

- een monopolie over het uitzenden van televisiereclame;  

- de exploitatie van luchtvaartroutes die niet commercieel leefbaar zijn;  

- postdiensten;  

- de exploitatie van een publiek telefoonnetwerk, maar niet de vertrekking van telefoontoestellen;  

- de exploitatie van nationale publieke ernergievoorraden.  

De Europese Commissie bekijkt de diensten van algemeen economisch belang vanuit het perspectief van 
de gebruiker en de impact van deze diensten op het dagelijkse leven van de burgers: Het belang van de 
burger staat in het middelpunt van het communautaire beleid inzake diensten van algemeen belang. 
Diensten van algemeen belang zijn van grote betekenis voor het concurrentievermogen van de Europese 
industrie als geheel en voor de economische, sociale en territoriale samenhang. Als gebruikers van deze 
diensten verwachten Europese burgers inmiddels diensten van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen. 
Publieke maatregelen op dit gebied worden derhalve voornamelijk afgestemd op de gebruikers en hun 
eisen. De Gemeenschap beschermt de doelstellingen van algemeen belang en neemt haar taak waar om het 
publiek te dienen”.235

Diensten die het karakter dragen van een fiscaal monopolie betreft ondernemingen die een exclusief recht 
hebben verkregen met de enige bedoeling om inkomsten te genereren voor de lidstaat, zoals de tabaks- en 
alcoholmonopolies die bestaan in sommige landen. Dergelijke monopolies lijken wel steeds meer te 
verdwijnen in de Europese Unie. Sinds de Sacchi-uitspraak van het Hof van Justitie blijkt echter dat enkel 
openbare belangen van niet-economische aard de creatie van een monopolie kunnen rechtvaardigen. Het 
Hof verfijnde zijn positie in Franzén, en stelde dat de structuur en de vergoedingen van het fiscaal 
monopolie evenredig moeten zijn met het algemeen belang dat wordt nagestreefd en de methode moet 
gebruiken die het minst beperkend is voor de handel op de interne markt. Het lijkt dan ook moeilijk voor 
te stellen hoe een winstgevend fiscaal monopolie gerechtvaardigd kan worden, aangezien het bezwaarlijk 

                                                 
233 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Groenboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2003) 270 def.  
234 Ibid.  
235 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Mededeling. Diensten van algemeen belang in 
Europa, COM (2000) 580 def.  
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van een niet-economische aard kan zijn.236 Deze diensten zijn dan ook van minder belang in het kader van 
de ICT-monitor en worden dan ook niet verder besproken.  

Diensten van algemeen economisch belang zijn onderworpen aan het mededingingsrecht, net zoals andere 
economische activiteiten. Onder bepaalde voorwaarden kan de toepassing van de mededingingregels 
echter worden uitgesloten. Dit is ten eerste het geval wanneer de regels de onderneming die belast is met 
het verstrekken van diensten van algemeen economisch belang zouden verhinderen om haar taak uit te 
voeren. Het is daarbij niet voldoende dat de uitvoering van de taak van de onderneming wordt bemoeilijkt. 
De Europese Commissie stelt bijvoorbeeld dat een vrijstelling enkel mogelijk is als de onderneming in 
kwestie geen andere technisch of economisch haalbare middelen heeft om haar taak uit te voeren. In 
hoeverre de mededingingsregels dan mogen worden genegeerd, is afhankelijk van een 
proportionaliteitstest. De vrijstelling wordt bepaald in functie van de bescherming die nodig is voor de 
vervulling van de verplichtingen in het kader van de openbare diensten van de onderneming.237  

Een tweede voorwaarde voor de vrijstelling is dat de toepassing ervan de ontwikkeling van het 
handelsverkeer niet mag beïnvloeden in een mate die strijdig is met het belang van de Europese 
Gemeenschap. 

Het EG-verdrag staat neutraal tegenover ondernemingsactiviteiten van de Staat. Er wordt geen verschil 
gemaakt tussen ondernemingen die het eigendom zijn van de Staat of van een privé-initiatief. Zij vallen 
allemaal onder de mededingingsregels, indien zij zich op een anti-competitieve wijze gedragen.238  

6.5. Staatssteun 
Wanneer de overheid beslist om het opzetten van een ICT-monitor te financieren, kan dat aanleiding 
geven tot enkele vragen met betrekking tot het geven van staatssteun onder artikel 87 van het EG-Verdrag. 
Iedere door de staat genomen of met staatsmiddelen bekostigde maatregel wordt als staatssteun 
beschouwd wanneer deze: 

• de begunstigde ervan een economisch voordeel oplevert;  

• selectief is, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigt;  

• de mededinging dreigt te vervalsen; en  

• het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt.  

Artikel 87 omschrijft wanneer staatssteun incompatibel is met de gemeenschappelijke markt: “behoudens 
de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met 
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, 
voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”.  

Vier cumulatieve elementen moeten aanwezig zijn om de staatssteun ongeldig te maken: 

                                                 
236 VAN BAEL & BELLIS, Competition law of the European Community, 4 ed., The Hague, Kluwer Law 
International, 2005, 1013.  
237 Ibid., 1016.  
238 L. GYSELEN, “Chapter I. National Monopolies – An Evolving State Action Doctrine Under Article 90 EEC”, in 
J.H.V. STUYCK and A.J. VOSSESTEIN (ed.), State Entrepreneurship, National Monopolies and European 
Community Law, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993, 1.  
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- De steun moet eerder specifiek dan algemeen van aard zijn. In de meeste gevallen zal het gaan om 
geld, maar de steun kan eender welke vorm aannemen, zoals preferentiële belastingvoorwaarden, 
preferentiële interestvoeten, investeringsbeurzen en subsidies. Ook voordelen in natura kunnen 
worden in aanmerking genomen.  

- het voordeel moet worden verstrekt aan een bepaalde onderneming of met het oog op de productie 
van bepaalde goederen; 

- de steun moet komen uit overheidsmiddelen; 

- het voordeel moet de mededinging verstoren en een effect hebben op de handel tussen de 
lidstaten. Staatssteun wordt geacht een effect te hebben op de handel tussen de lidstaten indien de 
ontvanger van de staatssteun concurreert met ondernemingen in andere lidstaten, ook indien de 
onderneming niet exporteert naar die lidstaten. Het argument is dat wanneer steun wordt gegeven 
in een lidstaat aan een onderneming, deze steun zal helpen om het nationaal productiepeil te 
verzekeren, waardoor het moeilijker is voor een concurrent in een andere lidstaat om een positie 
ter verwerven in deze nationale markt.  

De grootte van de staatssteun heeft geen belang voor het bepalen of een bepaalde maatregel kan 
worden toegelaten of niet. De impact op de handel tussen de lidstaten is belangrijker. Dit wil 
echter niet zeggen dat de Europese Commissie alle financiële steun die door de Lidstaten wordt 
gegeven, moet onderzoeken. Volgens Verordening 69/2001/EC van de Commissie van 12 januari 
2001239 wordt hulp aan ondernemingen niet gekwalificeerd als staatssteun wanneer zij het totaal 
van 100.000€ bruto over de loop van drie jaar niet overstijgt. Dit geldt voor alle sectoren, behalve 
transport, landbouw en visserij.  

De Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie hebben een zeer ruime interpretatie aan het 
begrip ‘steun’ gegeven. Het verbod treft een zeer groot aantal steunmaatregelen, ongeacht of deze direct of 
indirect zijn toegekend en ongeacht de vorm ervan. De vorm, de reden en het doel van de toegekende 
steun zijn immers van geen enkel belang, alleen de invloed daarvan op de mededinging telt. Daaruit volgt 
dat niet alleen positieve initiatieven, zoals subsidies, als steunmaatregelen worden beschouwd, maar ook 
alle maatregelen ter verlichting van de financiële lasten van een onderneming. 

Ondanks deze ruime interpretatie van het begrip ‘steun’ valt toch niet elke vorm van overheidsinterventie 
onder de regels met betrekking tot staatssteun. Zo wordt het investeren tegen marktvoorwaarden 
normalerwijs niet als staatssteun aangemerkt.240 Vervolgens worden steunmaatregelen ook soms niet als 
staatsteun gezien wanneer het om projecten gaat die algemene infrastructuur willen voorzien in het 
algemeen belang. Meer voorkomend echter zijn de gevallen van financieren van een dienst van algemeen 
economisch belang. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat een vergoeding voor kosten 
gemaakt bij het uitvoeren van een dienst van algemeen economisch belang niet onder Art. 87(1) EG 
Verdrag valt onder bepaalde voorwaarden die werden omschreven in de Altmark uitspraak.241  

Een overheidsmaatregel die te beschouwen is als een compensatie voor de prestaties die de begunstigde 
ondernemingen hebben verricht om openbare dienst verplichtingen uit te voeren, zodat deze 
                                                 
239 VERORDENING (EG) Nr. 69/2001 VAN DE COMMISSIE van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van 
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun, PB L 10, 30.  
240 M. HENCSEY, O. REYMOND, A. RIEDL, S. SANTAMATO en J. G. WESTERHOF, “State aid 
rules and public funding of broadband”, Competition Policy Newsletter 2005, nr. 1, 8-15. 
241 H.v.J. 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans, Jur. H.v.J. 2003, I, 7747. 
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ondernemingen in werkelijkheid geen financieel voordeel ontvangen, kan niet als staatsteun worden 
beschouwd.242 Er dienen echter nog vier voorwaarden te worden voldaan: 

• In de eerste plaats moet de begunstigde onderneming daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering 
van openbare dienst verplichtingen en moeten die verplichtingen duidelijk omschreven zijn. 

• In de tweede plaats moeten de parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, 
vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld, om te vermijden dat de 
compensatie een economisch voordeel bevat waardoor de begunstigde onderneming ten opzichte 
van concurrerende ondernemingen kan worden bevoordeeld. 

• In de derde plaats mag de compensatie niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de 
uitvoering van de openbare dienst verplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede 
met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken. 

• In de vierde plaats, wanneer de met de uitvoering van openbare dienst verplichtingen te belasten 
onderneming in een concreet geval niet is gekozen in het kader van een openbare aanbesteding, 
waarbij de kandidaat kan worden geselecteerd die deze diensten tegen de laagste kosten voor de 
gemeenschap kan leveren, moet de noodzakelijke compensatie worden vastgesteld op basis van 
de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt om deze 
verplichtingen uit te voeren, rekening houdend met de opbrengsten en een redelijke winst uit de 
uitoefening van deze verplichtingen. 

Wanneer de voorvermelde criteria echter niet worden nageleefd dan is een compensatie voor een openbare 
dienst (onder Art. 87(1) EG Verdrag) als staatsteun aan te merken. Maar aangezien het verbod op 
staatssteun niet absoluut is, kunnen bepaalde vormen van staatssteun toch als verenigbaar met de 
gemeenschapswetgeving worden beschouwd na aanmelding bij de Commissie (waaronder een 
compensatie voor een openbare dienst). In Art. 87, leden 2 en 3 (ex artikel 92, leden 2 en 3), van het EG 
Verdrag wordt een reeks vrijstellingen opgesomd: 
 
"Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar: 

• steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze toegepast 
worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten;  

• steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere 
buitengewone gebeurtenissen;  

• steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die 
nadeel ondervinden van de deling van Duitsland (…)."  

Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen bovendien worden beschouwd: 
• steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van bepaalde activiteiten of 

regio's;  
• steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk 

Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te 
heffen;  

• steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen;  
• andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad”.  

                                                 
242 H.v.J. 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans, Jur. H.v.J. 2003, I, 7747, 87.  
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Wanneer nu een compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang niet aan de Altmark 
voorwaarden voldoet en dus toch als staatsteun kan worden gekwalificeerd, kan die toch ook als 
verenigbaar met het EG Verdrag worden beschouwd op grond van Art. 86 lid 2 EG Verdrag: nl. indien 
“hij voor het beheer van de diensten van algemeen economisch belang noodzakelijk is en de ontwikkeling 
van het handelsverkeer niet wordt beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de 
Gemeenschap.”243  

Dus ook opdat de compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang die toch als staatssteun 
wordt beschouwd als verenigbaar met het gemeenschapsrecht zou worden beschouwd, moeten bepaalde 
voorwaarden worden vervuld. Het komt er op neer dat de lidstaat de dienst zorgvuldig moet definiëren, 
een onderneming moet met de dienst worden belast en er mag geen overcompensatie worden verleend.244

                                                 
243 Europese Commissie 29 november 2005, “Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst”, PB C 297/4, 29 november 2005. 
244 Indien compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang als toegelaten staatssteun wordt aangemerkt 
moet in bepaalde gevallen zelfs geen aanmelding worden gedaan bij de Commissie. Zie Beschikking 2005/842/EG 
van de Commissie: Beschikking Europese Commissie 28 november 2005, betreffende de toepassing van artikel 86, 
lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met 
het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend, PB L 312/67, 29 
november 2005. 
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7. Publiek-private samenwerking 
De overheid kan beslissen om de ICT-monitor volledig zelf te ontwikkelen en te beheren, maar zij kan er 
ook voor kiezen om er een onderneming uit de private sector bij te betrekken. Zij kan dit doen door het 
uitschrijven van een traditionele overheidsopdracht, maar ook onder de vorm van publiek-private 
samenwerking. Vermits de Vlaamse Kenniscel PPS bij de uitvoering van dit project reeds werd 
geraadpleegd, verwijzen we naar de uitkomst van deze vergaderingen, en beperken we ons tot enkele 
kernpunten met betrekking tot PPS.  

7.1. Wettelijk kader 
Publiek-private samenwerking wordt in Vlaanderen onder meer geregeld door het Decreet van 18 juli 
2003 betreffende Publiek-Private Samenwerking.245 Het decreet geeft geen definitie van PPS zelf, maar 
enkel van “PPS-projecten”, “Vlaamse PPS-projecten” en “lokale PPS-projecten”. PPS-projecten zijn 
projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk en in een samenwerkingsverband 
worden gerealiseerd om een meerwaarde voor die partijen tot stand te brengen. Vlaamse PPS-projecten 
zijn PPS-projecten van de Vlaamse Gemeenschap, van het Vlaamse Gewest, van de intern 
verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en van de publiek- en privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en die, na advies van het Vlaams Kenniscentrum 
PPP, door de Vlaamse Regering als Vlaamse PPS-projecten worden erkend. Lokale PPS-projecten zijn 
PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen.  

7.2. Wat is PPS? 
Publiek-private samenwerking (PPS) berust op een bepaalde samenwerking tussen enerzijds de overheid 
en anderzijds de privé-sector. Elk van deze begrippen moet echter ruim begrepen worden. Het 
overheidsbegrip omvat niet alleen de traditionele overheidsinstanties, zoals de Belgische staat, de 
gemeenschappen en gewesten, en de gemeenten en provincies, maar ook functioneel gedecentraliseerde 
overheidsdiensten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome overheidsbedrijven, etc.). 
Daarnaast kan de privé-sector in al zijn verschijningsvormen (bedrijven, vakorganisaties, non-profit, 
individuele burgers, etc.) ook deel uitmaken van een PPS. Ten slotte kan het gaan om alle mogelijke 
vormen van samenwerking tussen de publieke en de private partner: oprichting van gezamenlijke 
rechtspersonen, feitelijke samenwerkingen, contractuele relaties, …246

PPS wordt ten eerste omschreven in functie van projecten. Het gaat dus enkel over concrete projecten of 
initiatieven, en niet over PPS in het kader van beleidsvoorbereiding of algemene taakstellingen.247

PPS vereist ook een samenwerkingsverband. Dit verband kan juridisch verschillende vormen aannemen, 
die meestal worden onderverdeeld in participatieve PPS, zoals specifieke projectvennootschappen, en 
contractuele PPS, zoals concessies of promotie-overeenkomsten.248 Bovendien moet het gaan om een 
projectmatig samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Er moet dus minstens één private 
en één publieke partner deel uitmaken van de samenwerking. Publiekrechtelijke partijen moeten volgens 
het PPS-decreet zeer ruim worden opgevat: de federale staat, een Gemeenschap, een Gewest, een lokaal 

                                                 
245 B.S. 19 september 2003.  
246 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-Private Samenwerking, Brugge, Die Keure, 2003, 7.  
247 Ibid., 9 
248 Ibid., 9.  
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bestuur of een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks onder determinerende invloed staat van één of 
meer van die overheden, hetgeen blijkt uit: 

a) ofwel het in hoofdzaak financieren of dekken van de werkzaamheden van die persoon; 
b) ofwel het uitoefenen van een toezicht op het beheer van die persoon; 
c) ofwel het aanwijzen van de leden van de bestuursorganen van die persoon voor meer dan helft.249 

PPS-projecten moeten verder gezamenlijke projecten zijn, met inbreng van zowel de publieke als de 
private partners. De relatie opdrachtgever – opdrachtnemer moet dus worden overstegen.  

Ten slotte moeten de projecten, in vergelijking met het traditionele optreden van de overheid, een 
meerwaarde realiseren. Dat kan een financiële meerwaarde zijn, maar ook een maatschappelijke 
meerwaarde of operationele meerwaarden (bijvoorbeeld snellere uitvoering, minder complexiteit).  

Voor Vlaamse PPS-projecten is een formele erkenning door de Vlaamse regering vereist, om te vermijden 
dat projecten die niet voldoen aan de kenmerken toch als PPS gekwalificeerd worden om een beroep te 
kunnen doen op het facilitair kader van het decreet. De Vlaamse Regering beslist slechts na advies van het 
Vlaams Kenniscentrum PPS en kan nadere voorwaarden vaststellen voor de erkenning. Het voldoen aan 
de criteria van de definitie is dus een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor erkenning. Voor 
lokale projecten is niet in een centrale toetsing voorzien. Die werd niet nodig geacht, maar kan altijd nog 
worden voorzien via de mogelijkheid tot uitbreiding van de bevoegdheden van het Vlaams Kenniscentrum 
PPS.  

7.3. PPS en overheidsopdrachten 
Het belangrijkste verschil tussen PPS en overheidsopdrachten ligt in de samenwerking. In het kader van 
een traditionele overheidsopdracht bereidt de overheid een project op autonome wijze voor en vertrouwt 
ze het ontwerp en de uitvoering ervan aan een derde/privé-partner toe. Er is dus zeer weinig sprake van 
samenwerking. Bovendien is er geen gezamenlijke inbreng of risicoverdeling. Ten slotte hebben de 
partijen geen gelijklopende doelstellingen in het geval van een overheidsopdracht. De privé-partner beoogt 
uit de opdracht een zo hoog mogelijke winst te halen. De overheid wil de opdracht daarentegen tegen de 
laagste prijs of de voordeligste voorwaarden gunnen.250  

Dit belet niet dat de overheidsopdrachtenwetgeving voor heel wat PPS-projecten van toepassing zal zijn. 
Het zal er dan op aankomen om de aanbestedingsprocedures aan te wenden en in te vullen op een wijze 
dat de PPS-doelstellingen erdoor niet in het gedrang worden gebracht.  

Wannneer PPS-contracten onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering vallen, 
rijst de vraag op welke wijze de flexibiliteit die eigen is aan PPS verzoend kan worden met de rigiditeit 
van de aanbestedingswetgeving. In principe dient immers een beroep gedaan te worden op een openbare 
of een beperkte procedure, zonder de mogelijkheid tot onderhandeling. Nochtans vergt de sluiting van een 
PPS-contract vaak een zekere graad van onderhandeling. Het zal vaak onmogelijk zijn om in het bestek 
gedetailleerd te beschrijven welke prestaties door de privé-partner precies moeten worden uitgevoerd.251 
Om deze redenen wordt dus gepeild naar manieren om op soepele en creatieve wijze te handelen binnen 
de grenzen van de overheidsopdrachtenreglementering.  

                                                 
249 Artikel 3.5 van het PPS-decreet. 
250 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, o.c., 14.  
251 Ibid., 95.  

 86



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

Eén van de procedures die kan worden gebruikt, is de marktverkenning. In sommige gevallen kan de 
overheid moeilijk bepalen wat van de private partner wordt verwacht, omdat zij bijvoorbeeld de 
doelstellingen niet technisch kan verwoorden of niet weet welke prestaties de markt kan bieden. IN dat 
geval kan het wenselijk zijn dat de markt vooraf wordt geraadpleegd om de nodige informatie te vergaren 
teneinde, in het licht van wat er op de markt beschikbaar is, de precieze doelstellingen te bepalen.252 
Dergelijke marktverkenning door gebruik te maken van een “technische dialoog” en advies te vragen of 
aanvaarden dat bij het opstellen van het bestek kan worden gebruikt, is volgens de richtlijn van 2004 
inzake overheidsopdrachten mogelijk op voorwaarde dat een dergelijk advies niet tot uitschakeling van de 
mededinging leidt.253 Ook de Raad van State erkent de mogelijkheid tot marktverkenning. Er moet vooral 
over worden gewaakt dat de ondernemingen die aan de marktverkenning deelnemen daardoor geen 
voordeel kunnen bekomen ten aanzien van de ondernemingen die aan de marktverkenning niet hebben 
deelgenomen. 

Een andere mogelijkheid om een project in onderling overleg te kunnen uitwerken is het gebruik maken 
van functionele specificaties.254 Veeleer dan het voorwerp van de opdracht en de uitvoeringswijze 
gedetailleerd te beschrijven, beperkt de overheid zich dan tot zogenaamde prestatiespecificaties. Het gaat 
dan om een algemene beschrijving van de behoefte, waarbij de opdrachtgever zich beperkt tot het 
definiëren van een probleem en tot het stellen van een aantal eisen waaraan kwalitatief moet worden 
voldaan. Met deze elementen wordt de markt opgegaan en worden marktpartijen verzocht een aanbieding 
te doen. 

Ook kan een beroep worden gedaan op een kader- of raamovereenkomst, waarbij het voorwerp van de 
samenwerking in algemene termen wordt omschreven en in een gefaseerde samenwerking wordt voorzien.  
Volgens richtlijn 2004/18 mag de looptijd van dergelijke raamovereenkomst niet langer zijn dan vier jaar, 
behalve in uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn, met name op grond van het voorwerp 
van de raamovereenkomst. De aanbestedende diensten mogen geen oneigenlijk gebruik maken van 
raamovereenkomsten en deze evenmin gebruiken om de mededinging te hinderen, te beperken of te 
vervalsen.  

Een volgende mogelijkheid is het gebruik van de onderhandelingsprocedure. In het kader van PPS kan dit 
in twee gevallen. Vooreerst kan, bij opdrachten van dienstverlening, een beroep op de 
onderhandelingsprocedure worden gedaan “wanneer de aard van de dienst zodanig is dat de specificaties 
van de opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. Voor opdrachten van 
werken en diensten is een beroep op de onderhandelingsprocedure, mits voorafgaande bekendmaking, ook 
mogelijk in “uitzonderlijke gevallen, wanneer het gaat om werken of diensten waarvan de aard of de 
onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen”.255  

Over de draagwijdte van deze noties bestaat evenwel geen grote duidelijkheid. Gesteld wordt dat deze 
procedure de hypothese beoogt waarin het opdrachtgevend bestuur in de onmogelijkheid verkeert om een 
volledige studie te maken over de uitvoering van de werken, enerzijds wegens de onvoldoende middelen 
waarover het beschikt, anderzijds wegens de noodzaak om studie en uitvoering van de werken 
voortdurend aan te passen naarmate ze vorderen waarbij één en ander te wijten is aan de complexiteit van 

                                                 
252 Ibid., 95.  
253 Considerans 8 van richtlijn 2004/18/EG.  
254 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, o.c., 98.  
255 Ibid., 102.  
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het werk en de talrijke en belangrijke onbekende technische factoren, die slechts bij uitvoering aan het 
licht kunnen komen.  

De onmogelijkheid om een globale prijs te bepalen houdt in dat het op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst onmogelijk is om de eenheidsprijzen of vaste prijzen, en de vermoedelijke of vaste 
hoeveelheden te bepalen.  

Ten slotte moet ook de concurrentiegerichte dialoog worden vermeld. Deze werd geïntroduceerd door de 
richtlijn van 2004 inzake overheidsopdrachten. Het gaat om “een procedure waaraan alle ondernemers 
mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de 
procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van 
de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde gegadigden zullen worden 
uitgenodigd om in te schrijven”. Voor de in de eerste alinea bedoelde procedure wordt een 
overheidsopdracht als "bijzonder complex" aangemerkt als de aanbestedende diensten objectief gezien 
niet in staat zijn de technische middelen te bepalen waarmee aan hun behoeften of doel kan worden 
tegemoet gekomen, en/of objectief niet in staat zijn de juridische en/of financiële voorwaarden van een 
project te specificeren.256

7.4. Vormen van PPS 
PPS is geen aparte rechtsfiguur. Er kunnen echter een aantal grote categorieën worden onderscheiden. Ten 
eerste kan een onderscheid worden gemaakt tussen eerder feitelijke PPS-projecten en meer formele 
vormen van PPS. Vooreerst kan worden gekozen om een PPS-project niet op een juridisch bindende wijze 
vorm te geven. De samenwerking tussen overheid en privé blijft dan een louter feitelijke samenwerking 
zonder at van juridisch afdwingbare verhoudingen, rechten en verplichtingen sprake is. In tal van gevallen 
zal dit echte enkel in de aanvangsfase van een project mogelijk zijn. In een verdere fase zal de 
samenwerking op juridisch bindende wijze moeten worden gestructureerd.257  

Binnen de juridisch gestructureerde vormen van PPS kunnen we een verder onderscheid maken tussen de 
eerder contractuele PPS en de participatieve PPS. De contractuele PPS houdt in dat de overheid en zijn 
privé-partner(s) een of meerdere overeenkomsten sluiten. Alle mogelijke overeenkomsten komen daarvoor 
in aanmerking. Zij kunnen zowel zakenrechtelijk van aard zijn als persoonlijke rechten omvatten. De 
contractuele PPS kan bijvoorbeeld leiden tot de oprichting van een gemeenschappelijk overleg- of 
onderzoeksorgaan zonder rechtspersoonlijkheid waarin de partners zijn vertegenwoordigd. Vermits één 
van de partijen een overheidspersoon is, kan doorgaans ook een beroep worden gedaan op 
publiekrechtelijke rechtsfiguren, zoals de domeinconcessie of de concessie van openbare dienst.258 Het 
kan daarnaast bijvoorbeeld ook gaan om een verkoop of een leasing, e.d.  

                                                 
256 Artikel 1.11 van richtlijn 2004/18/EG.  
257 Ibid., 16.  
258 Ibid., 16 e.v. De domeinconcessie kan worden gedefinieerd als de administratieve overeenkomst waarbij de 
overheid een persoon het recht verleent om een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk en op een wijze die het 
recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen en die om redenen ontleend aan het openbaar belang eenzijdig kan 
worden herroepen (R.v.St., Seaport Terminals, nr. 41.878, 2 januari 1993). De concessie van openbare dienst kan 
worden omschreven als “de administratieve overeenkomst waarbij de overheid een particulier (natuurlijk persoon of 
rechtspersoon) of een publiekrechtelijk orgaan tijdelijk ermee belast, onder haar gezag en mits naleving van de door 
haar bepaalde voorwaarden, een openbare dienst op eigen kosten en risico te exploiteren tegen een vergoeding die 
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Een tweede – en doorgaans de meest verregaande – juridisch vormgegeven samenwerkingsvorm bestaat in 
de oprichting door de overheid en de privé van een gemengde rechtspersoon, die met de realisatie van een 
gemeenschappelijk project wordt belast. Vaak zullen bij een PPS-project de overheid en één of meerdere 
andere partners samen een nieuwe vennootschap oprichten (waarbij mogelijk een reeds bestaande 
activiteit wordt ingebracht of overgedragen dan wel een nieuwe activiteit wordt ontwikkeld) of in een 
bepaalde vennootschap participeren. Dat kan diverse vormen aannemen. De overheid en één privé-
ondernemer kunnen een gemeenschappelijke dochteronderneming oprichten (joint venture) oprichten. 
Alternatief heeft één van hen een minderheidsparticipatie en de andere een meerderheidsparticipatie. 
Ofwel kunnen diverse partners deelnemen waarbij één van hen controle heeft, of geen van hen, ofwel 
allen samen, of een deel van hen samen.259  

                                                                                                                                                              
normaliter op de gebruikers wordt verhaald” (A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 2002, 144).  
259 PETER WYTINCK, “De toepasselijkheid van E.G. en nationale mededingingsregels op PPS”, ??.  

 89



MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen                          D 4.3 & 7.1: Juridische en Reguleringsaspecten   

                                                                             
                                          MonIT – ICT-monitor voor Vlaanderen  

8. Juridische scenario’s 
Uitgaande van het bestaande juridisch kader voor het ontwikkelen van een ICT-monitor, waarvan de 
belangrijkste elementen hierboven werden omschreven, kunnen de juridische aspecten van de 
verschillende stappen van het ontwikkelingsproces worden omschreven. Hierbij gaan we uit van de 
volgende onderverdeling. Eerst wordt gekeken naar de technische onderbouw, operationele en 
commerciële uitbouw en inhoudelijke uitbouw. Daarna wordt specifiek ingegaan op de relatie van de ICT-
monitor met de dataleveranciers aan de ene kant, en de datagebruikers aan de andere kant. Bij elk 
onderdeel worden de meest relevante issues aangehaald, maar deze worden niet allemaal in detail 
uitgewerkt, aangezien dat het opzet van dit rapport te buiten zou gaan.  

8.1. Technische onderbouw/operationele en commerciële 
uitbouw/inhoudelijke uitbouw 
De eerste vraag die moet worden gesteld, is of de overheid de ontwikkeling, de uitbouw en het onderhoud 
van de ICT-monitor zelf zal uitvoeren of zal uitbesteden aan een onderneming of instelling uit de private 
sector. Grosso modo zijn er drie mogelijkheden: 

a) De overheid zorgt zelf voor de ontwikkeling, al of niet binnen de centrale departementen of in een 
intern of extern verzelfstandigd agentschap.  

b) De overheid besteedt de ontwikkeling en het onderhoud uit via het uitschrijven van een 
overheidsopdracht. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de wetgeving op de 
overheidsopdrachten. 

c) De overheid gaat een publiek-private samenwerking aan met een private partner. Hierbij heeft ze 
de mogelijkheid tussen een participatieve of een contractuele PPS. Er zal nog steeds rekening 
moeten worden gehouden met de wetgeving op de overheidsopdrachten en zal de overheid moeten 
nagaan welke vorm van PPS het beste bij haar doelstellingen past. Hierbij zal rekening moeten 
worden gehouden met de planning voor het onderhoud en het “uitbaten” van de monitor. Deze 
kunnen mee worden geïntegreerd in dezelfde PPS-structuur.  

In het geval de overheid beslist om de ontwikkeling en het onderhoud van de ICT-monitor zelf voor haar 
rekening te nemen, zullen zich in principe geen problemen voordoen met betrekking tot de intellectuele 
rechten op de verschillende elementen van de ICT-monitor, zoals de software, de databank, de lay-out, 
etc. Het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006260 bevat immers een duidelijke regeling met 
betrekking tot de intellectuele rechten van de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens artikel 
II.8 van het statuut draagt het personeelslid het geheel van de vermogensrechten op de werken waarvan hij 
de (mede)auteur is en hij in de uitvoering van zijn functie tot stand brengt, over aan de Vlaamse 
Gemeenschap of de IVA met rechtspersoonlijkheid of de EVA. Het gaat over alle werken die de 
ambtenaar tot stand brengt, met inbegrip van software en het begeleidend en voorbereidend materiaal. De 
Vlaamse Gemeenschap, de IVA met rechtspersoonlijkheid of de EVA kunnen de werken 20 jaar lang 
onder eigen naam bekendmaken en exploiteren.  De vergoeding hiervoor is in het salaris inbegrepen. Het 
personeelslid mag deze werken zelf niet aan derden meedelen of bekend maken zonder voorafgaande 
toestemming van de werkgever. 

                                                 
260 B.S. 27 maart 2006.  
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Wanneer de overheid beslist om de ontwikkeling van de ruimtemonitor uit te besteden, zal zij moeten 
zorgen dat ze de rechten op de ICT-monitor en zijn verschillende elementen verwerft. In het algemeen zijn 
er twee mogelijkheden. Enerzijds kan de aannemer de intellectuele eigendomsrechten – of toch de 
vermogensrechten – overdragen aan de opdrachtgever. Anderzijds kan de aannemer zelf zijn rechten 
behouden, maar de opdrachtgever de toelating geven om bepaalde rechten uit te oefenen, door middel van 
een licentie. De licentie moet dan toelaten dat de overheid de ICT-monitor toegankelijk maakt voor alle 
belanghebbenden. Het toegankelijk maken van de data en de indicatoren die in de ICT-monitor zijn 
opgenomen binnen de overheid zal in de meeste gevallen geen probleem vormen. Het bekendmaken aan 
het grote publiek of aan potentieel geïnteresseerde private partijen zou eventueel tot problemen kunnen 
leiden, maar dit zal meer het geval zijn voor de verstrekking van data aan de ICT-monitor dan voor de 
ontwikkeling van de webtoegang of de software-tools die worden gebruikt.  

Bij het uitbesteden van de ontwikkeling van de ruimtemonitor zal de overheid uiteraard rekening moeten 
houden met de wetgeving in het kader van de overheidsopdrachten. De procedures voor het uitschrijven 
en het toekennen van de opdracht moeten strikt worden opgevolgd.  

Bij de technische en operationele uitbouw moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke 
aansprakelijkheid voor het naar behoren functioneren van de monitor.  Wanneer de overheid zelf de ICT-
monitor ontwikkelt zal zij uiteraard zelf moeten instaan voor de goede werking ervan, zoals de beveiliging 
tegen onrechtmatige toegang of het onrechtmatig kopiëren van data. Dit is eens te meer het geval wanneer 
de ICT-monitor ook data van andere overheden of private partijen bevat. Deze data zullen vaak beschermd 
zijn door intellectuele eigendomsrechten (zie verder). Wanneer de opbouw en het onderhoud zijn 
uitbesteed aan derde partijen, zullen in deze overeenkomsten garanties moeten worden vastgelegd over de 
werking van het systeem.  

8.2. Data-leveranciers 
Naast de technische en operationele kant van de ICT-monitor, moet bij het opstarten en de verdere 
uitwerking van de monitor ook worden gezorgd dat de data die nodig zijn voor de werking van de 
ruimtemonitor beschikbaar zijn en kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van de monitor, eventueel 
met inbegrip van verspreiding naar het publiek. In veel gevallen zijn deze data beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten en moeten licentie-overeenkomsten worden afgesloten voor het gebruik 
van de data. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen data afkomstig van private leveranciers en van 
publieke leveranciers.  

8.2.1. Private leveranciers 
Wanneer de overheid die belast wordt met het beheer van de ICT-monitor, een beroep wenst te doen op de 
data van de private sector, zal zij licenties moeten afsluiten met de betrokken partijen. Het kan hierbij gaan 
om standaardlicenties die onmiddellijk kunnen worden afgesloten, of om licenties die moeten worden 
onderhandeld tussen de overheid en de private leverancier.   

Om de inhoud van de licentie te bepalen, moet de overheid een duidelijk zicht hebben op onder meer de 
volgende aspecten van de ICT-monitor:  

- Hoe worden de data in de ICT-monitor verspreid? 

Hierbij is het van belang om te bepalen of de gebruikers van de monitor de data enkel kunnen 
raadplegen, of ook zelf bewerkingen kunnen uitvoeren of de data kunnen downloaden. Daarnaast 
kunnen de licentievoorwaarden ook verschillen wanneer de gebruikers rechtstreeks toegang 
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krijgen tot de data die als input voor de monitor wordt gebruikt, of enkel tot grafische 
voorstellingen van de resultaten van de combinatie van bepaalde data.  

- Wie krijgt toegang tot de ICT-monitor? 

De overheid zal moeten bepalen of de monitor enkel beschikbaar is binnen één administratie, of 
ook verspreid wordt naar andere administraties of overheden, naar de academische wereld, naar de 
private sector of naar de burgers. Dit kan een grote impact hebben op de bereidheid van de private 
leverancier om een licentie af te sluiten, en op de voorwaarden en prijzen die in de licentie worden 
opgelegd.  

- Voor welke doeleinden wordt de ICT-monitor verspreid? 

De overheid die belast is met het beheer van de ICT-monitor zal zich ook moeten beraden over de 
doeleinden waarvoor de monitor zal worden gebruikt. Het zal daarbij in eerste instantie gaan over 
beleidsvoorbereiding en –ondersteuning, maar er kan ook gedacht worden aan beleidsuitvoering, 
wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden, het informeren van het publiek, commercieel gebruik 
voor het bepalen van bedrijfsstrategieën of voor het creëren van informatieproducten of –diensten 
met toegevoegde waarde. Ook dit kan immers een aanzienlijke impact hebben op de inhoud van 
de licentie.  

- Tegen welke vergoeding wil de ICT-monitor de data verspreiden? 

Dit aspect zal uiteraard samenhangen met de categorieën van gebruikers die toegang krijgen tot de 
monitor en met de doeleinden waarvoor de monitor wordt verspreid. Indien de overheid de 
toegang tot de monitor afhankelijk stelt van een bepaalde vergoeding, zal dit een impact hebben 
op de vergoeding die aan de dataleverancier verschuldigd is. De dataleverancier kan een stuk van 
de verkregen vergoedingen eisen onder de vorm van royalty’s. Een dergelijk pay-per-use systeem 
zou echter ook kunnen indien de monitor gratis ter beschikking zou zijn.  

- Hoe lang duurt de licentie? 

Het is belangrijk dat de overheid een zekere garantie heeft dat de continuïteit van de instroom van 
data kan worden verzekerd. Bij het afsluiten van de licenties zal de overheid dus moeten proberen 
om een licentie af te sluiten van een voldoende duurtijd om in die continuïteit te kunnen voorzien, 
of ten minste moeten zorgen dat de licentie op een eenvoudige en efficiënte manier vernieuwbaar 
is.  

- Ook andere aspecten zullen duidelijk moeten worden geregeld in de overeenkomst, zoals de wijze 
en de timing van de levering en de betaling, de bescherming van de intellectuele eigendom, de 
aansprakelijkheid en garanties, de beëindiging van de overeenkomst in geval van niet-naleving 
van de voorwaarden, etc.  

Ook in deze gevallen zal bij het zoeken naar dataleveranciers rekening moeten worden gehouden met de 
voorwaarden van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten vooraleer licenties kunnen worden 
afgesloten.  

8.2.2. Publieke leveranciers 
De overheid die belast is met het beheer van de ICT-monitor zal ook een beroep doen op andere 
overheden die in het bezit zijn van data betreffende het pc-gebruik in Vlaanderen. Het kan daarbij gaan 
om andere diensten of instellingen op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook op het lokale, 
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federale, Europese of globale niveau, zoals het Nationaal Instituut voor de Statistiek, Eurostat, de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, UNESCO, etc.  

In sommige gevallen zullen deze instellingen hun data vrij ter beschikking stellen voor gebruik binnen de 
ICT-monitor. In andere gevallen zullen echter overeenkomsten moeten worden afgesloten. Deze 
overeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen. Enerzijds kan de overheidsinstelling louter 
optreden als dataleverancier voor de monitor, waarbij de overeenkomst meestal ook de vorm van een 
licentie zal aannemen, al of niet tegen een bepaalde vergoeding. Anderzijds kan de overheidsinstelling ook 
meer betrokken worden bij de opbouw, het onderhoud en het gebruik van de monitor, bijvoorbeeld omdat 
zij zelf ook geïnteresseerd is in de andere dat die via de monitor beschikbaar is. In dergelijke situaties 
kunnen de overheden een hechtere samenwerking afspreken, onder de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst of indien nodig op een meer formele basis, zoals een 
samenwerkingsakkoord of een regulerend initiatief.  

Dergelijke vormen ook een betere garantie voor de continuïteit van de beschikbaarheid van de data. Indien 
de betrokken overheden zelf gebruik maken van de monitor, zullen zij er immers ook bij gebaat zijn om de 
data up-to-date te houden. Bovendien zullen er minder risico’s zijn dat de overheidsinstelling die de data 
levert, ophoudt met de data te produceren omdat zij geen eigen baat meer heeft bij het verzamelen ervan.  

8.3. Data-klanten 
Het onderscheid dat hierboven reeds werd aangehaald tussen de mogelijke gebruikers van de ICT-monitor 
en de mogelijke doeleinden waarvoor de monitor wordt gebruikt, speelt ook een grote rol in de relatie 
tussen de overheid belast met het beheer van de monitor en de gebruikers van de monitor. Als mogelijke 
gebruikers kunnen we over het algemeen een onderscheid maken tussen de overheid zelf, de academische 
wereld, de private sector en de burgers. De mogelijke doeleinden kunnen we onderverdelen in drie 
categorieën. Ten eerste kan de monitor worden gebruikt voor het vervullen van de publieke taak, wat 
voornamelijk neerkomt op het gebruik voor beleidsdoeleinden. Daarnaast kan de ICT-monitor ook worden 
gebruikt voor zogenaamd hergebruik, d.i. elk gebruik voor commerciële of niet-commerciële doeleinden 
buiten de publieke taak, met inbegrip van commercieel gebruik of onderzoek. Ten derde moet men ook 
rekening houden met de toegang van de burger tot de data van de monitor in het kader van de 
openbaarheid van bestuur.  

8.3.1. Eerste mogelijkheid: de monitor wordt enkel gebruikt door de 
overheid voor de uitoefening van de publieke taak 
Deze situatie levert voor de overheid die belast is met het beheer van de monitor de minste complicaties 
op. Dit is zeker het geval indien de monitor enkel voor interne doeleinden wordt gebruikt. Wanneer de 
monitor ook wordt opengesteld voor andere administraties op hetzelfde of op andere bestuursniveaus, 
zullen eventueel overeenkomsten met deze gebruikers worden gesloten. Het zal immers afhangen van de 
overeenkomsten met de data-leveranciers of de data enkel op één centrale plaats mag beschikbaar zijn, of 
verspreid mag worden onder de overheidsinstanties, etc. De overheid kan kiezen om de monitor gratis 
beschikbaar te maken voor de andere instanties. Zij zou echter ook een vergoeding kunnen vragen, of 
afspraken proberen te maken voor de gemeenschappelijke financiering van de aankoop van de data en het 
onderhoud van de monitor.  
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8.3.2. Tweede mogelijkheid: de monitor wordt ook door andere gebruikers 
of voor andere doeleinden gebruikt 
De monitor kan ook buiten de overheid worden ter beschikking gesteld, aan bijvoorbeeld de private sector 
voor het bepalen van businessstrategieën of het creëren van informatieproducten en –diensten met een 
toegevoegde waarde, of aan de academische wereld of de burger. Daarnaast zou de overheid zelf 
eventueel ook gebruik kunnen maken van de monitor voor doeleinden die buiten haar publieke taak vallen 
(bijvoorbeeld de verkoop op de markt van rapporten op basis van de gegevens van de monitor, in 
concurrentie met de private informatie-industrie). In dergelijke gevallen moet met een aantal bijkomende 
factoren rekening worden gehouden.  

In de overeenkomsten met de dataleveranciers moet worden afgesproken wat met de data mag gebeuren, 
onder welke voorwaarden de data mogen worden verstrekt aan derden en welke vergoedingen moeten 
worden betaald. Bovendien moet rekening worden gehouden met de regels inzake het hergebruik van 
overheidsinformatie. Deze zijn immers van toepassing zodra de data die in de monitor zijn opgenomen 
voor andere (commerciële of niet-commerciële) doeleinden wordt gebruikt dan voor de uitvoering van de 
publieke taak. Dit zal meestal gebeuren door de private sector, maar kan dus ook betrekking hebben op 
activiteiten van de overheid. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 dat dergelijk 
hergebruik toestaat voor de bestuursdocumenten van de departementen binnen de Vlaamse ministeries en 
de voor de intern verzelfstandigde gezelschappen zonder rechtspersoonlijkheid, heeft de overheid geen 
keuze om hergebruik al of niet toe te laten. Als men dus wil vermijden dat de private sector de informatie 
in de monitor kan gebruiken voor hergebruik, zal dus moeten gedacht worden aan een andere constructie, 
zoals een extern verzelfstandigd agentschap, of een vorm van publiek-private samenwerking. Dergelijke 
instanties mogen immers wel zelf beslissen of zij hergebruik al of niet toelaten.  

Een aantal bijkomende vragen moeten nog wel worden gesteld betreffende het hergebruik. Op de eerste 
plaats moet worden nagekeken of de uitzonderingen in het decreet van 27 april 2007 van toepassing 
zouden kunnen zijn. Aan de ene kant moet de vraag worden gesteld of de monitor kan worden 
gekwalificeerd als een onderzoeksinstelling, of een organisatie die is opgericht voor de overdracht van 
onderzoeksresultaten. O.i. lijkt dit niet het geval te zijn, aangezien de monitor niet moet beschouwd als 
een onderzoeksinstelling, maar eerder een beleidsinstrument waarbij relevante informatie wordt verzameld 
om het beleid van de overheid te ondersteunen.  

Een tweede uitzondering betreft de bestuursdocumenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij 
derden berusten. Onder bestuursdocument moet trouwens elke drager, onder welke vorm ook, van 
informatie waarover een instantie beschikt. Het gaat dus om alle mogelijke informatie, zolang ze maar op 
een bepaalde drager werd vastgelegd. Alle datasets die in de ICT-monitor zijn opgenomen, zullen dus 
bestuursdocumenten zijn. Maar wanneer de intellectuele eigendomsrechten op die bestuursdocumenten bij 
derden liggen, moet de overheid die informatie niet noodzakelijk ter beschikking stellen voor hergebruik. 
Voor alle data in de monitor zal dus de rechthebbende van de intellectuele eigendom moeten worden 
bepaald. Wanneer dit een private leverancier is, kan de overheid zonder meer het hergebruik weigeren. 
Wanneer het gaat om een publieke leverancier, kunnen de zaken anders liggen. Wanneer de intellectuele 
eigendomsrechten immers liggen bij een instantie die volgens het besluit van 27 april het hergebruik niet 
kan weigeren, zou deze instantie het hergebruik ook via de ICT-monitor kunnen laten verlopen. Het is 
echter mogelijk dat deze instantie bepaalde voorwaarden aan het hergebruik van haar informatie oplegt, en 
deze koppelt aan het afsluiten van een licentie of het betalen van een vergoeding. In dat geval zal de 
monitor de gebruikers toch moeten doorverwijzen naar de betrokken instantie zelf. In het geval de 
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publieke leverancier een instantie is die niet onder het decreet van 27 april 2007 valt, zal steeds moeten 
worden doorverwezen naar deze instantie.  

Wanneer deze uitzonderingen niet van toepassing zijn, moet hergebruik dus worden toegestaan, wanneer 
de ICT-monitor onder de hoede staat van een departement van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap of van een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer dit niet 
het geval is, heeft de betrokken instantie dus nog steeds de keuze. Zij kan echter niet beslissen om 
hergebruik wel toe te staan voor bepaalde doeleinden, en te weigeren voor andere. Het is dus niet mogelijk 
om hergebruik voor wetenschappelijke doeleinden door de academische wereld toe te staan, maar de 
gegevens niet beschikbaar te stellen aan de informatie-industrie. Ook wanneer de overheid zelf activiteiten 
uitvoert buiten haar publieke taak moet de private sector de onderliggende bestuursdocumenten kunnen 
gebruiken. 

Wanneer de data van de ICT-monitor beschikbaar zijn voor hergebruik, moet de overheid zorgen dat de 
voorwaarden voor het hergebruik niet-discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik. 
Wat precies als vergelijkbare categorieën moet worden beschouwd zal de praktijk moeten uitwijzen, maar 
het is dus alleszins wel mogelijk om een onderscheid te maken tussen hergebruik voor 
onderzoeksdoeleinden en voor commerciële doeleinden. De overheid kan door middel van licenties 
garanties krijgen in verband met bronvermelding, het toelaatbare gebruik, verstrekking van informatie, 
etc.  

8.3.3. De toegang van de burger tot de ICT-monitor 
Ook indien de ICT-monitor enkel gebruikt wordt door de overheid binnen de grenzen van haar publieke 
taak, zal nog steeds rekening moeten worden gehouden met de regelgeving inzake de openbaarheid van 
bestuur. De inhoud van de monitor zal immers kunnen gekwalificeerd worden als bestuursdocumenten in 
het bezit van een instantie, waardoor zij binnen het toepassingsgebied van het decreet van 26 maart 2004 
valt.  

Wanneer een burger dus een verzoek indient tot het verkrijgen van uitleg over, inzage in of een kopie van 
(een deel van) de inhoud van de monitor, zal de overheid telkens moeten nagaan of zij aan dat verzoek kan 
voldoen. Voor de meeste aanvragen zal het niet mogelijk zijn een uitzonderingsgrond in te roepen, 
aangezien een bestuursdocument niet alleen de informatie omvat die door de betrokken overheid zelf werd 
gecreëerd, maar ook de informatie van anderen die zij in haar bezit heeft.  

Gesteld dat de formele voorwaarden voor een verzoek tot toegang tot het bestuursdocument vervuld zijn, 
zouden de enige uitzonderingsgronden die in aanmerking kunnen komen, de economische, financiële of 
commerciële belangen van een instantie zijn, of het vertrouwelijke karakter van commerciële of 
industriële informatie. Gelet op de aard van de informatie die in de monitor wordt opgenomen, zullen ook 
deze gronden waarschijnlijk weinig baat hebben.  

Wanneer de overheid bestuursdocumenten ter beschikking stelt waarvan de intellectuele 
eigendomsrechten bij een andere instantie of bij een private dataleverancier berusten, moet zij dit 
vermelden in haar beslissing, maar ze mag de toegang niet weigering op grond hiervan. Het zal dus quasi 
onmogelijk zijn om de toegang van buitenstaanders tot de data van de ICT-monitor uit te sluiten, enkel het 
verdere gebruik van die data kan worden beperkt.  
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