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Betreft

Resultaten inventarisatie open data

Onbelemmerd hergebruik van overheidsgegevens levert meerwaarde voor
economie en maatschappij. In de kabinetsreactie op het eerste en tweede
trendrapport open data van de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken 32802 nr.
12) is aangegeven dat daarom wordt ingezet op het in de volle breedte actief
aanbieden van overheidsdata. Nationale en internationale wet- en regelgeving met
betrekking tot intellectueel eigendom, persoonsgegevens en gevoelige informatie
wordt daarbij gerespecteerd. Waar deze wet- en regelgeving beschikbaarstelling
verhindert zullen de betreffende overheidsgegevens niet als open data
beschikbaar worden gesteld.
Zoals in de kabinetsreactie is aangegeven betekent een minder vrijblijvende
aanpak in het open databeleid allereerst het leveren van een goed overzicht van
de data die bij de departementen te vinden zijn. Burgers en bedrijven worden
daarmee gefaciliteerd in hun vraag naar open data. Hiermee wordt gebouwd aan
de nationale open data agenda (NODA) waarmee structuur, kwaliteit en
prioriteitstelling in het beschikbaar stellen van open data wordt gebracht. Dit
najaar ontvangt u een eerste versie van de NODA.
In de kabinetsreactie is ook aangegeven dat bij de levering van
inventarisatieresultaten een afsprakenkader open data wordt meegestuurd. De
‘leidraad open data gebruik’ is in deze brief als bijlage opgenomen. De leidraad is
bedoeld om duidelijkheid te bieden over de condities waaronder open data worden
geleverd. Ik zie dat als een uitvloeisel van het kabinetsbeleid om op basis van
heldere kaderstelling te bevorderen dat overheidsdata die publiek toegankelijk
zijn, actief en zonder belemmering beschikbaar worden gesteld.
De inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft 550 datasets opgeleverd die direct beschikbaar zijn voor hergebruik door
publiek. Daarnaast zijn er nog bijna 300 gepland of in onderzoek. Ook is
aangegeven welke niet beschikbaar kunnen komen, bijvoorbeeld omdat zij
voornamelijk persoonsgegevens bevatten.
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Teneinde zekerheid te kunnen bieden over het open of gesloten blijven van data
heeft een aantal departementen aangegeven meer tijd nodig te hebben voor
besluitvorming teneinde tot goede inventarisatieoverzichten te komen. In het
najaar van 2015 kunt u daarom een update van deze inventarisatie verwachten.
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Hiermee geef ik tevens uitvoering aan het verzoek tot rijksbrede inventarisatie van
het Kamerlid mevrouw Voortman van GroenLinks.
Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de eerste inventarisatieronde.
De overzichten van datasets per departement zijn te vinden op het nationale open
dataportaal, data.overheid.nl. via https://data.overheid.nl/data-inventarisatie-2015

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

Bijlage: Leidraad open data gebruik
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Leidraad Open Data Gebruik
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Open data zijn openbaar
De wet openbaarheid van bestuur biedt het kader om te beoordelen of
overheidsinformatie openbaar kan worden gemaakt. Uitgangspunt is dat
informatie openbaar kan worden gemaakt, tenzij er een weigeringrond is in de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of in wet of regelgeving voor instellingen die
niet onder de reikwijdte van de Wob vallen.

Open data zijn gratis
Uitgangspunt is dat de overheid geen kosten in rekening brengt voor het ter
beschikking stellen en gebruik van open data. In die gevallen waar de overheid
wel kosten in rekening brengt zijn deze marginaal (maximaal de
verstrekkingkosten).

Open data zijn beschikbaar “as-is”
Open data worden zoveel als mogelijk beschikbaar gesteld zoals deze beschikbaar
zijn in het primaire proces van de organisatie. Overheidsorganisaties kunnen er
voor kiezen een bewerkingsslag te maken met het oogmerk het hergebruik ervan
te faciliteren.
Als deze data ontsloten kunnen worden middels een zogenaamde open standaard,
dan wordt dat formaat gehanteerd. In het belang van hergebruik kunnen echter
ook bestandsformaten voorkomen die nog niet voorkomen op de lijst van open
standaarden.

Open data zijn vrij van rechten
Open data zijn herbruikbaar zonder beperkingen. Dat betekent dat er geen
auteursrechten, databankrechten of andere rechten op de data van toepassing
zijn. De hergebruiker wordt gevrijwaard van deze rechten doordat deze niet van
toepassing zijn op open data. Als zekerstelling wordt de data door de
verstrekkende organisatie voorzien van een Creatie Commons Zero (CC0)
verklaring. Een overheidsorganisatie mag bronvermelding vereisen van de
hergebruiker met behulp van een CC-By licentie. In dat geval zal de verstrekkende
organisatie aangeven hoe de bronvermelding moet plaatsvinden.

Open data zijn zonder registratie toegankelijk
Open data zijn voor iedereen direct toegankelijk. Op data.overheid.nl wordt de
mogelijkheid geboden om als hergebruiker te worden genoemd.
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Open data zijn computer verwerkbaar
Open data kunnen verwerkt worden tot nieuwe toepassingen. Iedere
overheidsinstelling heeft een inspanningsverplichting om data machine leesbaar
aan te bieden. Daarbij worden standaarden en open formaten gebruikt die
voorkomen op de lijst van het standaardisatie forum.
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Open data zijn voorzien van metadata
Zonder goede meta-data en context beschrijving en verversingsdatum van de data
kan de data niet worden hergebruikt op een goede manier. De betekenis van de
data, met welk doel is de data verzameld en uitleg over de gebruikte notatie wordt
meegegeven met de data evenals de ‘houdbaarheidsdatum’. De hergebruiker
wordt daarmee in staat gesteld om eventuele gebreken daarin zelf te constateren
en daarvan melding te doen.

Open data zijn zo volledig en ruw als mogelijk
Alle aspecten van de data die openbaar zijn worden zo volledig en ruw als
mogelijk beschikbaar gesteld. Indien de data ook via een service/API wordt
ontsloten wordt ook het basisbestand beschikbaar gesteld.

Open data zijn actueel
De actualiteit van de te verstrekken open data doet recht aan de aard van de
data. De frequentie van actualisering (en daarmee de retentieperiode) wordt als
metadata meegeleverd. Een overheidsorganisatie stelt de data beschikbaar zolang
het verzamelen en beheren ervan behoort tot de uitvoering van de bestuurlijke
taak. Hergebruikers worden tenminste drie maanden voor het opheffing van deze
taak geïnformeerd over beëindiging van beschikbaarstelling van deze data.

Open data zijn vindbaar
Open data zijn vindbaar via data.overheid.nl.
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