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Op 12 december 2011 stelde de Europese Commissie haar Open Data 
Strategie voor, met inbegrip van een voorstel tot aanpassing van de PSI-
richtlijn van 2003. Als centraal aanknopingspunt lijkt de Commissie het 
meer marktgetinte discours van hergebruik achter zich te willen laten. 
 
De Commissie wil komaf maken met de vrijheid van de lidstaten om hergebruik 
al dan niet toe te laten, en stelt een volwaardig recht op hergebruik voor. Alle 
algemeen beschikbare documenten moeten kunnen worden hergebruikt voor 
commerciële en niet-commerciële doeleinden. De overheidsinstanties hebben 
dus niet meer te kiezen of hun geodata hergebruikt mogen worden of niet.  
Als het aan de Commissie ligt, wordt ook de vergoedingsregeling grondig 
aangepakt. Als principe geldt dat vergoedingen beperkt moeten blijven tot de 
marginale kosten voor de vermenigvuldiging en verspreiding van de 
documenten, en enkel in uitzonderlijke gevallen mag een hoger bedrag worden 
gevraagd. Zo’n uitzonderlijk geval zou er zijn wanneer een instantie een 
aanzienlijk deel van de bedrijfskosten voor de uitvoering van haar openbare 
taken dekt met behulp van de intellectuele eigendomsrechten.  
Een hogere vergoeding zou dan onder drie bijkomende voorwaarden kunnen. 
Ten eerste moet het openbaar belang hiermee gediend zijn. Ten tweede moeten 
er objectieve, transparante en verifieerbare criteria zijn voor de vergoeding die, 
ten derde, door een onafhankelijke instantie moet worden goedgekeurd. In deze 
gevallen blijft de bestaande bovengrens van alle kosten, vermeerderd met een 
redelijk rendement op investeringen, ook nog steeds gelden. De 
overheidsinstantie moet zelf aantonen dat alle voorwaarden vervuld zijn. Op het 
eerste gezicht is dit een enorme stap in de richting van open data.  
 
Onafhankelijke instantie 
Dat de Europese Commissie zou aansturen op lagere prijzen, stond al lang in 
de sterren geschreven. Dat ze hogere vergoedingen ook wil onderwerpen aan 
de goedkeuring van een onafhankelijke instantie, was iets minder verwacht. 
Zo’n instantie zou in iedere lidstaat moeten worden gevormd, over specifieke 
toezichtsbevoegdheden kunnen beschikken en bindende beslissingen kunnen 
nemen – niet alleen over vergoedingen, maar ook andere aspecten van de 
hergebruikwetgeving. Dit zou de hergebruiker een betere oplossing moeten 
kunnen bieden bij mogelijke conflicten. (Al kunnen we ons indenken dat die 
hergebruiker vooral ook naar snelle oplossingen zoekt.)  
In sommige landen bestaan dergelijke instanties al, zoals de Sloveense 
Information Commissioner. In België rijst echter de vraag of pakweg de 
Commissie voor de Toegang tot en het Hergebruik van Bestuursdocumenten of 
de Vlaamse Beroepsinstantie aan deze voorwaarden voldoen. Wat zijn de 
voorwaarden om te spreken van een onafhankelijke instantie? Een aparte 
rechtspersoonlijkheid, benoeming door het parlement, andere garanties? Als 
deze instantie ooit de echte richtlijn haalt, zullen velen zich het hoofd breken 



over hoe ze dan moet worden georganiseerd, en ook niet onbelangrijk, 
gefinancierd.  
 
Cultuur 
Een ander element van het voorstel is de invoeging van culturele instellingen in 
het toepassingsgebied, ook al jaren een teer punt van de huidige richtlijn. Al 
moet dit onmiddellijk worden gerelativeerd: het gaat enkel om bibliotheken, 
archieven en musea, en ze krijgen enkel een ‘light-versie’ van de verplichtingen 
op hun bord. Ze mogen van de Commissie nog steeds zelf beslissen of ze 
hergebruik toelaten, en ze mogen ook hogere vergoedingen aanrekenen zonder 
enige verantwoording of ‘uitzonderlijke’ omstandigheden, zolang ze onder de 
algemene bovengrens blijven.  
 
Europees Parlement en Raad 
Als het aan de Commissie ligt, wordt hergebruik dus een stuk eenvoudiger en 
goedkoper. De bal ligt nu echter in het kamp van het Europees Parlement en de 
vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad van de EU. In dit laatste 
orgaan werd de riem al snel een gaatje losser gedaan. Het debat werd zelfs 
vanaf het begin niet eens gevoerd op basis van de tekst van de Commissie, 
maar van een nieuwe 'compromistekst', voorgesteld door het Deense 
voorzitterschap. Deze tekst was al terug veel soepeler voor mogelijke 
vergoedingen boven de marginale kost, en verzachtte ook enkele andere 
Commissie-voorstellen.  
Hopelijk zet deze trend zich niet voort bij de verdere discussies – anders blijft er 
van het grote ‘open data’-discours van de Commissie misschien bitter weinig 
over. 
 


