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Als de overheid haar verzamelde gegevens gratis 

beschikbaar zou stellen, ontstaat er een nieuwe 

miljardenmarkt. Goed voor de economie, goed voor de 

werkgelegenheid. De eerste aarzelende stappen zijn gezet. 

Maar wie lokt de overheid bij haar gouden eieren weg?

Tekst: Walter Devenijns
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Griepmeldingen, kentekens, werkloosheidscijfers, vastgoedtransac-
ties, het weer. Je kunt het zo gek niet bedenken of de overheid verza-
melt er gegevens over. Ze zijn voor iedereen toegankelijk die ze in wil 
zien. Maar haar ‘gouden eitjes’ afstaan? 
De eerste aarzelende stappen zijn in Nederland wel gezet. Edwin 
Rijkaart slaagde er als een van de eersten in overheidsdata te gebrui-
ken voor commerciële toepassing. Samen met zijn broers ontwik-
kelde hij Buienradar. Het idee daarvoor ontstond na een reis door  
de Verenigde Staten, vertelt Rijkaart. Daar zag hij een regenradar op 
televisie mogelijk gemaakt door de Amerikaanse overheid die had 
besloten alle weergegevens gratis beschikbaar te stellen. Dat heeft 
gewerkt, zegt hij: ‘De grote weerbedrijven zitten in Amerika. Je ziet 
dat open data mensen stimuleren om softwareapplicaties en websites 
te ontwikkelen. We hebben het trucje in Nederland gedaan na het 
opkopen van informatie van het knmi. Na de verkoop van Buienradar 
aan rtl zijn we nu bezig in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
Daar hebben we inmiddels een paar miljoen gebruikers per maand’, 
verklaart hij trots.

uit je hok
Waarom lijkt de overheid andere ondernemers nog wel eens buiten de 
deur te houden? In dit informatietijdperk zijn gegevens geld waard. 
Het zou dan toch zo mooi zijn als de overheid alle data gratis uitdeelt 
aan iedereen die ze hebben wil. Zodat het echte ‘open data’ zijn. Dan 

kan iedereen zien op het web of met een app wanneer het gaat regenen 
of checken hoe oud een auto is met een bepaald kenteken of zien waar 
de griep het sterkst toeslaat. 
Het zou zomaar een hele nieuwe bedrijfstak kunnen opleveren met 
veel werkgelegenheid. Niet verkeerd in een economie die op de krimp- 
in plaats van de groeistand staat. En ook de overheid levert dat wat op: 
zij ziet de belastinginkomsten stijgen. Mooi toch? 
Ja, vindt Neelie Kroes. Binnen Europa probeert de Eurocommissaris, 
verantwoordelijk voor de Digitale Agenda, de open datamarkt echt 
open te breken. ‘Ze moeten uit hun hok komen,’ zegt Kroes. En ‘ze’ 
zijn dan de ministers van de lidstaten die de overheidsdata beheren. 
Die moeten de gegevens zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor her-
gebruik. Niet zeuren over kosten. Nee, gewoon publiceren. Open data 
zijn het nieuwe goud, vindt ze. Het is een grondstof waarmee allerlei 
handige softwaremakers nieuwe applicaties kunnen maken zoals  
Buienradar. Volgens Kroes kan de economie er een impuls van maar 
liefst 140 miljard euro door krijgen. 
Eind vorig jaar presenteerde Kroes een nieuwe richtlijn voor over-
heidsinformatie. Die moet overheden verplichten hun informatie 
voortaan aan iedereen beschikbaar te stellen, als het kan gratis of tegen 
marginale kosten. Niet elke lidstaat steunt dat van harte. Sommige 
hebben er moeite mee hun gegevens te delen met het publiek. Waarom 
zouden ze die data niet weggeven? ‘De belastingbetaler heeft er al een 
keer voor betaald’,  zegt Kroes. 
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Of het voorstel van Kroes ongeschonden de eindstreep haalt, is de 
vraag. Nederland steunt haar voorstel in beginsel wel, maar sommige 
overheidsorganen twijfelen. Het verzelfstandigde Kadaster dat zelf 
informatie verkoopt, wil best meegaan in de open-datadiscussie. Het 
vraagt zich alleen af wat er met de data gebeurt als die worden herge-
bruikt. Wie staat garant voor de kwaliteit, vroeg Kadaster-voorzitter 
Dorine Burmanje onlangs op een zitting van de Parlementaire onder-
zoekscommissie privatisering overheidsdiensten. 
Tijs van den Broek, binnen tno medeverantwoordelijk voor informa-
tietechnologie én open-datawatcher, noemt het voorstel van Kroes 
ambitieus. Ook hij is benieuwd of de Eurocommissaris haar beleid 
door kan zetten: ‘Ik hoop dat de lidstaten haar richtlijn steunen. Niet 
dat er veel uitsluitingsregels komen, waardoor de digitale exploitatie 
van overheidsinformatie moeilijk wordt.’

zoek het uit
Voorzichtig wordt in Nederland toch al aan open data gewerkt. Op 
een speciale website data.overheid.nl zijn zevenhonderd datasets 
geplaatst die gebruikt kunnen worden. Wie bijvoorbeeld de cijfers 
van de Rijksbegroting uit 2012 wil hebben, kan het bestand downloa-
den om het vrij van auteursrecht te gebruiken. 
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (rdw) levert de voertuig gegevens 
aan via een regelmatig geactualiseerd kentekenregister. Niets mooier 
dan op een app het eigen kenteken in te tikken om te kijken wanneer je 
auto naar de Apk-keuring moet. Alleen: de instantie laat weten dat het 
om een één jaar durende proef gaat. ‘Na afloop van de proef beslist de 
rdw hoe ze verder wil gaan met het beschikbaar stellen van open data’, 
meldt de dienst. Het nieuwe goud van Kroes schittert dus nog niet zo fel.
Hoezo een proef?, vraagt Edwin Rijkaart (Buienradar). Hij kan er met 
zijn hoofd niet bij. ‘Een jaar testen? Het zijn gewoon overheidsdata. Je 
moet dat zonder enige beperking kunnen gebruiken’, vindt hij. Open 
genoeg is de markt in zijn ogen dus nog steeds niet. Sommige over-
heidsbedrijven vragen nog steeds geld voor hun data, constateert hij. 
‘Toen we begonnen met Buienradar moesten we licentiekosten beta-
len. Dat waren stevige bedragen: zo’n 200.000 euro per jaar.’ En 
ondanks het feit dat het knmi besloot alle data vrij te geven, betaalt hij 
toch nog steeds enkele duizenden euro’s per maand aan zogenoemde 
verstrekkingskosten. ‘Dat is voor een bedrijf wel te doen, die trekt het 
af van de belasting. Maar voor een student die een leuke app in elkaar 
wil zetten, is dat heel andere koek. Open data zijn pas echt open als je 
het op een website plaatst en aan niemand vraagt: wie ben jij en wat 
wil je ermee? Dat je à la de Amerikaanse overheid zegt: Zoek het maar 
uit, maak er maar wat leuks van.’ 
In zijn ogen moet de overheid dus nog radicaler opereren. ‘Ik snap de 
rdw wel. Ze zijn nog zoekende naar de juiste digitale weg. Hoe zwaar 
wordt hun server belast met informatieverzoeken? Dat willen ze eerst 
weten. Maar er zijn in Nederland nog heel veel datasets die niet hele-
maal open zijn, waarbij de uitgever nog steeds een extra stapje moet 
maken. Soms zie ik een leuke app, duidelijk afkomstig van een stu-
dent. Als hij ambitie heeft, doet hij dat trucje ook in een ander land. 
Dan is het cirkeltje rond. Je hebt er een ondernemer bij. Dan ben je als 
overheid goed bezig.’

‘overheidsdata 
moet je zonder 

enige beperking 
kunnen gebruiken. 

er is al voor 
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Hoe groot de Nederlandse markt voor open-datagebruikers is, is niet 
bekend. Van den Broek (tno) denkt dat de Nederlandse markt nog 
klein is. ‘Je ziet nu de eerste fase ontstaan. De overheid begint nu 
mondjesmaat data vrij te geven. Heel veel informatie zit nog opgeslo-
ten bij de grote overheidsinstanties zoals het Kadaster. Die verdienen 
geld door de verkoop van data. Er worden wel stappen gezet, maar het 
gaat erg langzaam. Want wie ontvangt de toekomstige baten? Zoals het 
er nu naar uitziet zal Europa de overheden dwingen om data vrij te 
geven. Dan komen er meer waardevolle datasets op de markt zoals 
gegevens over de huizenmarkt of op gebied van mobiliteit.’ Volgens 
Van den Broek heeft de open-datamarkt ook last van een aarzelend 
bedrijfsleven. Buienradar werd bedacht door drie broers, niet door een 
bedrijf. 

enorme zwieper 
‘Het is te makkelijk om altijd maar te zeggen dat de overheid het moet 
aanjagen. Dat is onzin’, zegt John Post, voorzitter van het Platform 
Open-data. Hij is bovendien lid van de Nationale app-jury. Begin dit 
jaar werd een Nationale App Prijs ingesteld door toenmalig minister 
Verhagen ‘om mensen te inspireren slimme, creatieve apps te ontwik-
kelen met gebruik van overheidsdata’. Niet alleen handig, maar ook 
goed voor economie en werkgelegenheid, vond Verhagen. Hij hoopte 
dat provincies en gemeenten het voorbeeld van het Rijk zou volgen om 
data zoveel mogelijk gratis beschikbaar te stellen. 
Post hoopt op een nieuwe killer-app die à la Buienradar de hele markt 
in een keer wakker schudt. ‘We zoeken naar een top-app die het 
gebruik van open data een enorme zwieper geeft. Het leuke van zo’n 
killer-app is dat je nooit weet wanneer die eraan komt. Die verzin je 
niet zomaar.’ Hij had, gezien het nieuws rondom de open data, ver-
wacht dat er al meer bijzondere apps gemaakt zouden zijn. Waardoor 
het nieuwe goud van Kroes nog niet massaal wordt gedolven, weet 
Post niet: ‘Misschien hebben we als platform nog niet de goede snaar te 
pakken gehad om het momentum te creëren. Deels is het de onbekend-
heid met de materie. Er is ook niet altijd een duidelijke lijn over de 
prijsstructuur voor het gebruik ervan. Moet je wel of niet betalen voor 
open data? Er is discussie over waar de verantwoordelijkheid ligt. Als 
er een app op de markt komt die iemand anders benadeelt, wie neemt 
dan de verantwoordelijkheid? De open-dataleverancier? Het bedrijfs-
leven wil ook graag weten of de gegevens onderhouden worden.’
App-bouwer en weerwebsite-eigenaar Rijkaart houdt regelmatig brain-
stormsessies. Misschien dat hij of zijn collega’s ooit die killer-app 
maken. ‘De overheid bezit veel informatie over de landbouw en vee-
teelt. Ze houden ook bij welke geitenboerderij last heeft van Q-koorts. 
Iemand wilde toen een fiets-app maken, waarbij je je routes kan plan-
nen om die geitenfokkers heen,’ lacht de maker van Buienradar. Het 
idee haalde het niet. De zoektocht naar het nieuwe goud van Kroes is 
nog maar net begonnen, zo blijkt. 

www.vno-ncw.nl/ict

‘het is te makkelijk 
om altijd te zeggen 

dat de overheid 
moet aanjagen’
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