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Samenvatting 

In dit rapport stond de vraag centraal op welke wijze het open data beleid van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vorm kan worden gegeven voor het Actueel 
Hoogtebestand Nederland: In hoeverre en in welke vorm zou het AHN1, AHN2 en de 
subproducten volgens de open data eisen van de bestuursraad beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een juridisch perspectief met 
name vanuit het risico op aansprakelijkheid.  
Aansprakelijkheid van open data-aanbieders kan bestaan uit aansprakelijkheid voor 
foutieve of onvolledige data, een inbreuk op het recht op privacy of intellectuele ei-
gendomsrechten van anderen.  
Het risico op aansprakelijkheid dat open data-aanbieders lopen door het aanbieden 
van foutieve of onvolledige data zal beperkt zijn omdat de data een ongericht ka-
rakter heeft en het gebruik ervan niet vooraf is ingekaderd. Een open data-aanbieder 
dient zich wel in te spannen om de kwaliteit van de data op niveau te houden en dat 
niveau inzichtelijk te maken zodat gebruikers weten wat ze van de data mogen ver-
wachten.  
Een mogelijk risico op aansprakelijkheid is aanwezig in de privacyschending. Het is 
naar onze inschatting reëel te stellen dat, met de huidige invulling van het begrip 
persoonsgegeven, de Wet bescherming persoonsgegevens op het AHN van toepas-
sing moet zijn. Als de Wbp van toepassing is op het AHN dan kan er geen sprake zijn 
van open data in de zin van het open data beleid van IenM. Het AHN kan in dit geval 
alleen ter beschikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het risico van aansprakelijkheid wegens 
privacyschending is nihil zolang de open data-aanbieder zich houdt aan de bepa-
lingen van de Wbp. 
Het is mogelijk dat derden door de beleidsverandering naar open data onevenredig 
worden bevoordeeld of juist onevenredig worden benadeeld. Onder omstandigheden 
kan dan het openbaar maken van het AHN als open data als onrechtmatig worden 
aangemerkt. Hierbij geldt dat een burger slechts voor vergoeding van de door hem 
geleden schade in aanmerking komt als hij onevenredig zwaar is getroffen. Hoewel 
de drempel behoorlijk hoog ligt, zou het onder bijzondere omstandigheden kunnen 
zijn dat er onrechtmatig gehandeld wordt.  
Van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van anderen zal niet snel sprake 
zijn omdat de open data-aanbieder zijn gegevens doorgaans zelf verzameld of de da-
ta in zijn opdracht wordt verzameld.  
Disclaimers kunnen een rol spelen bij de beperking van de aansprakelijkheid van een 
open data-aanbieder tegenover gebruikers van die data. Onze conclusie is dat een 
disclaimer niets toevoegt aan het invullen van de zorgplicht van de aanbieder door 
het verschaffen van (goede) meta-data. 
De bovenstaande analyse van de mogelijke aansprakelijkheid voert ons tot de con-
clusie dat een keuze voor beschikbaar stelling onder een Creative Commons ZERO 
verklaring voor de hand ligt. Dit zal echter anders zijn als de Wet bescherming per-
soonsgegevens van toepassing is op het AHN. Mocht dit zo zijn dan kan het AHN al-
leen ter beschikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen 
van deze wet. 
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1 Inleiding 

In dit rapport staat de vraag centraal op welke wijze het open data beleid van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vorm kan worden gegeven voor het Actueel 
Hoogtebestand Nederland. 
 
De bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2012 
vastgesteld dat open data van het Ministerie in beginsel minimaal onder de volgende 
condities als gratis downloadbaar bestand voor hergebruik ter beschikking wordt ge-
steld: 

• datasets zijn via het centrale overheidsportaal data.overheid.nl vindbaar; 
• datasets zijn te downloaden via een in de metadata gedefinieerd webadres 

(URL); 
• datasets zijn voorzien van de set van metadata; 
• datasets kennen geen gebruiksvoorwaarden; 
• nieuwe versies van datasets komen zo snel als redelijkerwijs mogelijk be-

schikbaar; 
• naast de meest recente dataset zijn —mits bestaand— minimaal vier voor-

gaande versies beschikbaar; 
• eenmalige datasets blijven minimaal vijf jaar beschikbaar. 

 
De bestuursraad heeft verder gesteld dat: 
“Vanuit DGRW wordt verder het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) aangedra-
gen als een belangrijke open te stellen dataset. AHN vormt een mooie toevoeging 
aan de bestaande (geo)basisregistraties, waar veel vraag naar bestaat.  
 
Met de betrokken projectleiders zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Voor 1 januari 2013 zijn de mogelijkheden voor het conform de in para-
graaf 5 beschreven uitgangspunten beschikbaar stellen van wegverkeerda-
ta en openbaarvervoerdata onderzocht; 

• DGRW maakt zich in samenspraak met RWS en de waterschappen sterk 
voor het voor 1 januari 2013 vrijgeven van het AHN conform de in para-
graaf 5 beschreven uitgangspunten.” 

 
Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag in hoeverre en in welke vorm het AHN1, 
AHN2 en de subproducten volgens de open data eisen van de bestuursraad beschik-
baar kunnen worden gesteld. Dit is gebeurd vanuit een juridisch perspectief.  
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de data beslisboom voor het leveren van 
gegevens zoals gepresenteerd als bijlage bij het rapport “Databeleid Rijkswaterstaat 
Deel: Hoofdwatersysteem; Een overzicht van de juridische kaders omtrent het om-
gaan met data”.1 

                                        
1 Zie ook het beleidsstuk “Overzicht Databeleid RWS; Een overzicht van de kaders voor de omgang 

met data binnen Rijkswaterstaat” door Wim de Haas, Serge Bouwens, Maarten van der Werff). On-
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Deze beslisbomen moeten ondersteuning bieden aan data beheerders bij het bepalen 
van de voorwaarden waaronder een dataset van de DID beschikbaar kan worden ge-
steld aan gebruikers binnen de RWS organisatie, binnen de overheid en aan derden.  
 
Met behulp van de databeleidsbeslisboom zijn voor AHN1, AHN2 en de subproducten 
de randvoorwaarden van het databeleid voor deze datasets ingevuld. Dit onderzoek 
kan als de basis dienen voor het officieel vaststellen van het beleid door RWS. 
 

                                                                                                                           
derdeel van het Overzicht is het rapport “Beslisbomen RWS Data; Handreikingen bij het databeleid 

voor het omgaan met gegevens”. 
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2 Open data 

2.1 Inleiding 

Een scherpe definitie van open data is noodzakelijk om in een concreet geval iets te 
kunnen zeggen over de mogelijke juridische gevolgen van een beleidsverandering 
naar open data. Een belangrijke voorvraag bij het beoordelen van de mogelijke juri-
dische gevolgen een open data-aanbieder is daarom steeds: wat wordt er verstaan 
onder open data en onder welke voorwaarden worden de data aangeboden?  
In het algemeen wordt onder open data het volgende verstaan:  
 
Juridische eisen aan open data 

• Data moeten licentievrij zijn: een ieder moet de data zonder enige voorwaarde 
kunnen gebruiken voor willekeurige doeleinden.2 

 
Financiële eisen aan open data 

• Data is beschikbaar tegen maximaal de marginale verstrekkingskosten, bij 
voorkeur gratis. 

 
Technische eisen aan open data 

• Data moeten brondata zijn; de ruwe data die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van een wettelijke taak. 

• Data formaten moeten open zijn; 
• Data moeten kunnen worden verwerkt door een machine; 
• Data moet worden voorzien van afdoende metadata (mede omwille van de 

vindbaarheid). 
 
Organisatorische eisen aan open data 

• Data moeten toegankelijk zijn: data moet worden gepubliceerd, bij voorkeur 
in een algemeen toegankelijk forum, bijvoorbeeld een centraal portaal als 
data.overheid.nl. 

• Data moeten regelmatig worden gecontroleerd of ze aan de open 
overheidsdata principes voldoen 

• Een open data helpdesk moet worden ingericht om gebruikers optimaal van 
dienst te kunnen zijn. 

 

2.2 Bestuursraad ministerie van Infrastructuur en Milieu3 

De bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2012 de 

                                        
2 De Nederlandse Rijksoverheid heeft de voorkeur voor een Creative Commons Publiek Domein 
Verklaring of een Creative Commons ZERO verklaring. Een mogelijke maar geen voorkeurslicentie, 
vanuit het perspectief van de hergebruiker, kan naamsvermelding zijn. Deze optie heeft in Australië de 
voorkeur. 
3 Bestuursraad ministerie van Infrastructuur en Milieu, Open data: Roadmap, juni 2012 
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beslisnota Open data: Roadmap geaccordeerd. We volstaan hier met het aanhalen 
van de relevante frases uit deze beslisnota. 
 
Het kabinet hanteert de volgende omschrijving van open data. Open data betreft da-
ta die: 

• verzameld zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak; 
• gefinancierd zijn met publieke middelen voor de uitvoering van die taak; 
• openbaar beschikbaar zijn op grond van de Wet openbaarheid van be-

stuur; 
• bij voorkeur voldoen aan 'open standaarden‘; 
• bij voorkeur door een computer kunnen worden gelezen. 
 

Het kernteam neemt deze definitie als uitgangspunt voor IenM, maar scherpt deze 
op de volgende punten aan: 

• onder ‘verzamelen‘ wordt ook het genereren van data verstaan. De over-
heid produceert ook zelf data; 

• in lijn met bestaande, overheidsbrede afspraken sluit IenM als invulling van 
het begrip ‘open standaarden‘ aan bij de pas-toe-of-leg-uit-lijst zoals ge-
publiceerd door het Forum Standaardisatie. Bij zwaarwegende argumenten 
kunnen overheden beredeneerd van deze lijst afwijken; 

• voor zover bekend zijn alle datasets van IenM computer leesbaar. In het 
onwaarschijnlijke geval dat er datasets worden aangetroffen die niet aan 
deze voorwaarde voldoen, vallen ze buiten scope. Het is immers niet mo-
gelijk deze datasets zonder verdere (kostbare) bewerking in digitale vorm 
voor hergebruik aan te bieden. Vanzelfsprekend is op dergelijke datasets 
de Wob onverkort van toepassing; 

• In lijn met de voorgestelde herziening van genoemde Europese richtlijn 
verstaat IenM onder computer leesbaar ook dat de datasets van metadata 
voorzien moeten zijn.  

 
Het kernteam stelt voor de dienstverlening rond de gratis downloadbare datasets 
vanuit kostenoogpunt beperkt te houden. Dit houdt in dat IenM: 

• zich ten aanzien van de downloadfaciliteit en -capaciteit voor het beschik-
baar stellen van open data beperkt tot een inspanningsverplichting met be-
trekking tot beschikbaarheid en tijdigheid; 

• voor het bepalen van de benodigde downloadfaciliteit en -capaciteit niet 
uitgaat van een mogelijke piekbelasting, maar de verwachte normale be-
lasting uitgaande van de omvang van beschikbaar gestelde datasets; 

• voorzieningen treft om te voorkomen dat bij onverwacht grote vraag de 
downloadfaciliteit ‘omvalt‘; 

• geen helpdeskfunctie biedt, maar wel een (e-mail) loket inricht voor het 
melden van fouten en storingen; 

• de data uitsluitend as-is aanbiedt, dat wil zeggen op de wijze zoals deze 
verzameld is ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak. Er wor-
den geen bewerkingen op de data uitgevoerd die uitsluitend tot doel heb-
ben het hergebruik te bevorderen; 

• bij het vervallen van een publieke taak, de inwinning van de data stopt. 
• Dat betekent niet dat IenM geen enkele waarborg ten aanzien van zijn 

open data zou moeten afgeven. 
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De bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2012 
vastgesteld dat open data van het Ministerie in beginsel minimaal onder de volgende 
condities als gratis downloadbaar bestand voor hergebruik ter beschikking wordt ge-
steld: 

• datasets zijn via het centrale overheidsportaal data.overheid.nl vindbaar; 
• datasets zijn te downloaden via een in de metadata gedefinieerd webadres 

(URL); 
• datasets zijn voorzien van de set van metadata zoals gehanteerd door da-

ta.overheid.nl; 
• datasets kennen geen gebruiksvoorwaarden; 
• nieuwe versies van datasets komen zo snel als redelijkerwijs mogelijk be-

schikbaar; 
• naast de meest recente dataset zijn —mits bestaand— minimaal vier voor-

gaande versies beschikbaar; 
• eenmalige datasets blijven minimaal vijf jaar beschikbaar. 

 
De continuïteit van de inwinning van datasets vormt voor veel commerciële herge-
bruikers een belangrijk punt van zorg. Hoewel het kernteam het daarom wenselijk 
acht eventuele stopzetting ruim van te voren kenbaar te maken, is dit niet in over-
eenstemming met de politieke werkelijkheid.  
 
In het vervolg van dit rapport zullen we onder open data de definitie van de be-
stuursraad hanteren.  
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3 Actueel Hoogtebestand Nederland4 

3.1 Inleiding 

 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Neder-
land hoogtegegevens.  
 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland wordt gebruikt voor waterbeheer en waterke-
ringbeheer, het dagelijks werk van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Aan de 
hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld, zoals het oppervlak van 
de grond, wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog 
het waterpeil in de sloten mag zijn en of het water in rivieren, uiterwaarden en slo-
ten voldoende kan worden afgevoerd. Ook kan ermee bepaald worden of de dijken 
nog hoog en sterk genoeg zijn. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten 
beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van 
bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handha-
ving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de hoogtegegevens. Zo 
hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, die ze 
met het AHN zichtbaar maakten, oude nederzettingen opgespoord die voor het blote 
oog niet opvielen. 
 
De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of 
helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd 
van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig resulteren samen in 
een heel nauwkeurige meting van de hoogte. 
 
Tussen 1997 en 2003 werd Nederland voor het eerst op deze manier gemeten. De 
hoogte van geheel Nederland is bekend met een precisie van ongeveer 15 centimeter 
voor elke zestien tot één vierkante meter. Vanaf 2007 wordt door de waterschappen 
en Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe versie die gedetailleerder en preciezer is: 
het AHN-2. In 2013 zal van heel Nederland voor elke 0,5 x 0,5 meter de hoogte ge-
meten zijn met een precisie van ongeveer 5 centimeter. 
 
 

                                        
4 De in dit hoofdstuk gepresenteerde informatie is gebaseerd op of rechtstreeks afkomstig uit 

http://www.ahn.nl/  
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Figuur 1: Viewer voor AHN-1 en AHN-2 vrij beschikbaar via www.ahn.nl 

 

3.2 AHN-1 en AHN-2 

 

3.2.1 Algemeen 

Het AHN als zodanig bestaat niet. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het 
AHN-1 en het AHN-2. Deze bestanden verschillen significant.5  
 
Het AHN-1 is vervaardigd in de periode van 1997 tot en met 2003. Niet alleen is de 
hoogtedata daardoor ouder (en door veranderingen in het terrein soms verouderd) 
ten opzichte van het AHN-2, ook was de toegepaste techniek nog minder vergevor-
derd. 
 
In het AHN-1 is de hoogte van geheel Nederland bekend met een precisie van onge-
veer 15 centimeter voor elke zestien tot één vierkante meter.  
Vanaf 2007 laten de waterschappen en Rijkswaterstaat een nieuwe versie maken die 
gedetailleerder en preciezer is: het AHN-2. In 2013 zal van heel Nederland voor elke 
0,5 x 0,5 meter de hoogte gemeten zijn met een precisie van ongeveer 5 centimeter. 
Op dit moment is het AHN-2 voor heel Nederland ingewonnen en voor ongeveer 
80% van Nederland beschikbaar voor gebruik (Limburg en delen van Overijssel en 
Drenthe worden begin 2013 opgeleverd). 
 

                                        
5 http://www.ahn.nl/bestellen/keuze_ahn_1_of_ahn_2 
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Kenmerk AHN-1 AHN-2 
Inwinperiode 1997-2003 2007-2012 

Systematische hoogtefout 5 cm 5 cm of minder 
Stochastische hoogtefout (1σ) 15 cm 5 cm of beter 

Puntdichtheid Variërend van 0,06 tot 1 
punt/m2  

Gemiddeld 8 punten/m2 

Filtering Alleen landelijk gebied is 
gefilterd 

Landelijk en stedelijk gebied is gefil-
terd conform maaivelddefinitie 

Tabel 1: Verschillen AHN-1 en AHN-26 

3.2.2 Basisbestand en afgeleide bestanden 

Het AHN bestaat uit verschillende bestanden. Er kan worden onderscheiden tussen 
enerzijds het basisbestand en anderzijds de daarvan afgeleide “hoogteproducten”. 
Binnen deze laatste afgeleide bestanden zijn er voor AHN1 standaard hoogtepro-
ducten en speciale hoogteproducten7. 
 
Het basisbestand, de standaard afgeleide hoogteproducten, wordt direct of indirect 
uit de oorspronkelijke laserpunten gemaakt. Deze standaard afgeleide hoogtepro-
ducten worden aan alle AHN-participanten geleverd na definitieve goedkeuring van 
het bestand.8 
 

Bewerkingen vanuit het basisbestand 
 
In een Digitaal Hoogte Model (DHM) is een hoogte gegeven op de snijpunten van 
een regelmatig raster of grid. De drie standaard DHM’s van het AHN-1 hebben grid-
groottes van 5x5 meter, 25x25 meter en 100x100 meter. 
 
Het 5x5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren 
naar een vierkant, regelmatig raster. 
 
Het 25x25 meter DHM wordt verkregen door het 5×5 meter DHM te middelen. Iede-
re 25 meter cel wordt berekend door het (ongewogen) gemiddelde te nemen van de 
onderliggende (maximaal 25) 5x5 meter cellen. Dit proces wordt ook wel ‘resampling’ 
genoemd. Als een 5x5 meter gridcel ‘nodata’ is wordt de cel niet meegenomen in de 
berekening. Wanneer meer dan de helft van alle onderliggende cellen ‘nodata’ is, 
krijgt de desbetreffende 25 meter cel ook de ‘nodata’-waarde (zie Figuur 2). De 
hoogtes in het 25×25 meter DHM zijn dus niet direct afkomstig uit de laserpunten, 
maar worden afgeleid uit het 5x5 meter DHM. 
 
Het 100×100 meter DHM wordt ook afgeleid uit het 5×5 meter DHM, door middeling 
van de maximaal 400 onderliggende 5x5 meter gridcellen. Wanneer meer dan de 
helft van alle onderliggende 5x5 meter cellen ‘nodata’ is, wordt de desbetreffende 
100 meter cel ook ‘nodata’. De hoogtes in het 100×100 meter DHM zijn dus niet di-
rect afkomstig uit de laserpunten, maar worden afgeleid uit het 5x5 meter DHM. 
 

                                        
6 Bron: www.ahn.nl  
7 Rijkswaterstaat 2004, De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland (versie 1.2 2004). 
8 Rijkswaterstaat 2004, De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland (versie 1.2 2004). 
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Bij het AHN-2 is het basisbestand het 0,5 m gefilterde grid. Voor ieder grid van 
0,5*0,5 meter zijn ongeveer 8 a 9 metingen gedaan. Deze metingen zijn geïnterpo-
leerd naar een grid van 0,5 meter.  
Het ruwe bestand (ongefilterde laserpunten) bevat alle metingen (alle data) met uit-
zondering van de data die op last van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst 
zijn verwijderd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om van bepaalde objecten lucht-
foto's en hoogte-informatie beschikbaar te stellen. Het AHN-2 heeft een dusdanig de-
tailniveau, dat deze restricties ook op het AHN-2 van toepassing zijn. Omdat het al-
leen de hoogte-informatie van objecten betreft, en niet de maaiveldhoogtes, hebben 
deze restricties slechts een beperkte invloed op de AHN-2 producten. 
Het 0,5 meter grid, ruw bevat alle punten, behalve de ruwe data van de MIVD objec-
ten. Van de MIVD objecten worden alleen de maaiveldhoogtes weergegeven, niet de 
hoogtes van objecten. 
De afgeleide bestanden van het AHN-2 zijn gecreëerd met additionele filteringen. Zo 
zijn bij het 0,5 meter grid (maaiveld) filtering alle niet-maaiveld objecten zoals vege-
tatie, gebouwen en diverse objecten waaronder voertuigen eruit gefilterd. Bij het 0,5 
meter grid (maaiveld) wordt alleen de maaiveldhoogte weergegeven, en het 5 meter 
grid is een extrapolatie van de 0,5 meter grids. 
 
De totale bestandgrootte van het AHN-2 is ongeveer 27Tbyte.  
 
 AHN-1 AHN-2 
Gridproducten   

100 meter grid, maaiveld V  

25 meter grid, maaiveld V  

5 meter grid, maaiveld V V 

0,5 meter grid, maaiveld  V 

0,5 meter grid, maaiveld, opgevuld  V 
0,5 meter grid ruw (ongefilterd)  V 

Puntenwolk-producten   
Ongefilterde laserpunten V  

Gefilterde laserpunten V V 

Uitgefilterde laserpunten V V 

Overige producten   
Luchtfoto's, behorend bij de ingewon-
nen data 

 V (alleen beschikbaar voor RWS en 
waterschappen) 

Metadata V V 

Tabel 2: Beschikbare producten AHN-1 en AHN-2 (V= beschikbaar)9 

 

3.2.1 Bijhoudingsfrequentie 

Het AHN-1 is klaar en wordt niet meer bijgehouden. Het wordt aangeboden ‘as-is’.  
 
Het AHN-2 zal in 2013 landsdekkend zijn. Ook de data die de basis voor dit bestand 
en de verschillende subproducten zal daarna niet meer worden ingewonnen.  
 
Er zijn plannen om een AHN-3 bestand te realiseren.  
 

                                        
9 Bron: www.ahn.nl  
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3.3 Het intellectueel eigendom van het AHN 

We onderscheiden hier het AHN-1 en AHN-2. 
 

3.3.1 AHN-1 

Het intellectueel eigendom van het AHN-1 ligt bij Rijkswaterstaat en de Provincies en 
Waterschappen die middels een met Rijkswaterstaat gesloten overeenkomst partici-
peren in de bouw van het AHN (artikel 2.1 Convenant AHN10). Alleen Rijkswaterstaat 
heeft recht het gebruiksrecht van het AHN aan derden te verkopen (Artikel 4.2 Con-
venant AHN). 
RWS, Provincies en Waterschappen, en het voormalig Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat hebben het gebruiksrecht van het AHN. Andere partijen kunnen het ge-
bruiksrecht kopen. 
 

3.3.2 AHN-2 

Voor het AHN-2 ligt het mogelijk anders. In het Convenant11 tussen Rijkswaterstaat 
en de Unie van Waterschappen, noch in de Samenwerkingsovereenkomst12 tussen 
Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis wordt het intellectueel eigendom van het 
AHN2 vastgelegd.   
Wel wordt het intellectueel eigendomsrecht voorbehouden in de contracten met der-
den.13 
  

3.3.3 Huidige voorwaarden voor verstrekken van AHN producten 

Op het gebruik van AHN producten zijn een aantal leveringsvoorwaarden van toepas-
sing. Deze luiden als volgt14: 
 

1. Het AHN en de producten van het AHN blijven te allen tijde het eigendom van 
de eigenaren van het AHN: de waterschappen en Rijkswaterstaat. 

2. Het is niet toegestaan het AHN of de producten van het AHN te verspreiden 
(aan derden) buiten uw organisatie. Bij afname geldt een beperking tot uitslui-
tend intern gebruik.  

3. Uitzondering op bovenstaande voorwaarde betreft het gebruik van het AHN bij 
projecten waar uw organisatie opdrachtgever voor is. U kunt het AHN dan 
voor de duur van het project beschikbaar stellen, mits de opdrachtnemer een 
verklaring omtrent het tijdelijk gebruik van het AHN heeft ondertekend. 

                                        
10 Convenant Actueel Hoogtebestand Nederland Rijkswaterstaat – Unie van Waterschappen, 26 juni 

1997. 
11 Convenant aangaande het Actueel Hoogtebestand voor een veilig watersysteembeheer in Neder-

land, Rijkswaterstaat & Unie van Waterschappen, d.d. 6 oktober 2010.  
12 Samenwerkingsovereenkomst inwincyclus AHN2, Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis 
13 Zie: Verklaring inzake het tijdelijk gebruiksrecht aan derden ten behoeve van de opdracht/het 

project XXXXXX 
14 http://www.ahn.nl/bestellen/leveringsvoorwaarden 
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4. Afbeeldingen van het AHN kunnen in publicaties vrijelijk worden verspreid mits 
de bronvermelding '(c) AHN - www.ahn.nl' wordt vermeld. 

5. Rijkswaterstaat, Het Waterschapshuis en de waterschappen aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële, 
materiele of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, 
bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enige wijze 
voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 

 
• het gebruik van AHN of de producten van het AHN;  
• het gebruik van informatie die op of via deze website wordt aangeboden;  
• de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;  
• vertraging in de levering van het AHN aan afnemer;  

 
Het AHN kan worden hergebruikt voor de creatie van afgeleide producten. Voor-
waarde is dat het AHN niet herleidbaar is in het afgeleide product. Dit beleid is een 
keer in de AHN stuurgroep besloten maar nooit verder uitgewerkt. 
 
De bovenstaande voorwaarden komen niet als zodanig terug in de metadata van de 
bestanden gepubliceerd in het nationaalgeoregister. Er wordt ook geen gebruik ge-
maakt van de voorwaarden uit het GeoGedeeld licentieraamwerk zoals in het GIbe-
raad van september 2010 is besloten. 
 

  
Figuur 2: In het Nationaalgeoregister gepubliceerde gebruiksvoorwaarden AHN-2 ruw 

 
AHN-1 25 meter grid 
Op het AHN-1 25 meter grid is afwijkend data beleid van toepassing. Dit bestand is 
beschikbaar zonder kosten en zonder gebruiksvoorwaarden. Via een Web mapping 
service (WMS), Web Feature Service (WFS) en Web Coverage Service (WCS) wordt 
het AHN-1 25m beschikbaar gesteld op Publieke Dienstverlening op de Kaart 
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(PDOK)15. Een volledige download kan via RWS DID servicedesk gerealiseerd wor-
den.  
 
De gebruiksvoorwaarden worden getoond in het Nationaalgeoregister.16 Ondanks dat 
er een icoontje dat gebruiksvoorwaarden impliceert, leert de tekst bij de gebruiks-
voorwaarden dat het bestand vrij beschikbaar is. Dit is conform het voorgestane 
open data beleid van het Ministerie van IenM: de CC0 verklaring wordt gehanteerd.17 
 

3.3.4 Oude voorwaarden VVG/AGI 

Op het AHN1 zouden ook andere voorwaarden in het gebruik van toepassing kunnen 
zijn. In het verleden zijn op basis van de Voorwaarden voor het Verstrekken aan en 
Gebruiken van Gegevens van de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswater-
staat18 en Voorwaarden Gebruikerslicentie Actueel Hoogtebestand Nederland 
LICAHN9907 gegevens verstrekt. Volgens deze voorwaarden mogen gegevens alleen 
worden gebruikt voor schriftelijke publicaties op gebied voortvloeiend uit taakuitoe-
fening van eigen organisatie met bronvermelding. Voor andere vormen van publica-
ties moet er afzonderlijk toestemming worden gevraagd. Publicaties in digitale vorm 
zijn ten strengste verboden tenzij met uitdrukkelijke toestemming19. Gegevens of af-
geleiden producten mogen alleen verstrekt worden aan derden indien voortvloeiend 
uit publiekrechtelijke taken20 en na ondertekening van overeenkomst t.b.v. het verle-
nen van een tijdelijk gebruiksrecht aan derden. AGI sluit elke aansprakelijkheid uit 
voor gevolgen van overschrijden van termijn voor verstrekken van gegevens, tenzij 
overschrijding te wijten is aan grove schuld van RWS-AGI.  
 
Volgens de door ons geraadpleegde personen komen deze voorwaarden in de prak-
tijk niet meer voor. 

3.4 Huidig gebruik en ervaringen met en van gebruikers 

Het AHN is tot op heden alleen verstrekt voor intern gebruik.  
 
Geregistreerde gebruikers van het AHN-2 zijn professionele gebruikers van gemeen-
ten, provincies, waterschappen en het rijk. Ingenieursbureaus gebruiken de data 
eveneens maar dan als onderdeel van de uitvoering van een project in opdracht van 
een overheid.  
 
Geregistreerde gebruikers worden in een begeleidend mailtje bij hun aanvraag ge-
wezen op de kwaliteit van het AHN, met name op de ouderdom van het bestand 

                                        
15 Zie http://pdok.nl 
16 http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/main.home?searchuuid=5a1adb58-0bbe-

425d-b0fe-577a6c0a4228  
17 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl   
18 Voorwaarden voor het Verstrekken aan en Gebruiken van Gegevens van de Adviesdienst Geo-

informatie en ICT Rijkswaterstaat, 1995. 
19 Voorwaarden Gebruikerslicentie Actueel Hoogtebestand Nederland LICAHN9907, art. 2. 
20 Voorwaarden Gebruikerslicentie Actueel Hoogtebestand Nederland LICAHN9907, art. 3. 
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(soms meer dan 10 jaar oud) wordt gewezen. Het begeleidende mailtje is niet stan-
daard en kan per aanvraag verschillen. 
 
Het AHN-1 25 meter grid is reeds conform het open data beleid beschikbaar via een 
Web Mapping Service (WMS), een Web Feature Service (WFS) en een Web Coverage 
Service (WCS)21. Het bestand wordt ongeveer 20.000 keer per maand geraadpleegd 
via pdok. Gebruik is veelal als achtergrondkaart. 
 
Er zijn veel vragen geweest over Zuid-Limburg waar een stuk van het AHN-1 niet 
juist is verwerkt. Dit probleem is bekend bij de AHN organisatie maar er is besloten 
hier niets mee te doen. 
 
Sporadisch wordt misbruik van het AHN geconstateerd. Een voorbeeld is het scherp 
aanbieden op een project van een waterschap waar het AHN als gratis wordt geof-
freerd. Een controle met de lijst van geregistreerde gebruikers leverde geen match 
op. De data is dan waarschijnlijk afkomstig van een project en is daarna niet verwij-
derd.  
Ook is het voorgekomen dat een bepaald IP-adres het AHN via de webviewer de 
AHN tiles van Nederland systematisch aan het kopiëren was. In zo’n geval kan via 
het IP-adres de betrokkene worden achterhaald en gewaarschuwd.  
 

3.5 Potentiële afgeleide producten 

Het is de verwachting dat het AHN-1 en AHN-2 als basis gaan dienen voor een aantal 
waarde toegevoegde diensten. Hierbij kan worden gedacht aan: 
 

- een zonnepotentie app waarbij de geschiktheid van objecten voor duurzame 
energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) kan worden bepaald 

- het bepalen van geluidsoverlast door windmolens 
- volumeberekeningen 
- rollator app 
- fietsrouteplanner voor specifieke doelgroepen (wielrenners, stadsfietsers, se-

nioren) 
 

3.6 Potentieel oneigenlijk gebruik door open data 

Mogelijke schade door ongeïnformeerd of oneigenlijk gebruik kan ontstaan in geval-
len waar actuele informatie noodzakelijk is voor een besluit. Voorbeelden zijn het 
peilbesluit van de waterschappen maar ook in het geval van planstudies kan bij ge-
bruik van niet actuele data schade ontstaan. 
Waterschappen zijn zich bewust van de beperkingen van het AHN en winnen veelal 
aanvullende informatie in.  

                                        
21 Zie: https://pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls  
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Bij open data wordt het risico groter dat niet goed geïnformeerde gebruikers, in het 
bijzonder niet-professionals, de data gebruiken zonder de beperkingen van het be-
stand te kennen of het op waarde te kunnen schatten. 
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4 Beslisbomen uitgelegd en toegepast 

4.1 Inleiding 

In 2011 heeft de TU Delft voor het databeleid van de Waterdienst van Rijkswater-
staat een aantal databeleidsbeslisbomen uitgewerkt.22 In dit hoofdstuk worden deze 
databeleidsbeslisbomen toegepast op het AHN. 

4.2 De beslisbomen 

De databeleidsbeslisboom kent drie stappen: 
- Verzoek om data 
- Beslissing op het verzoek 
- Bepalen onder welke voorwaarden de gegevens worden verstrekt 

 
1. Verzoek om data 

De basis voor de beslisbomen is een verzoek om data. De Wet openbaarheid van be-
stuur (Wob) biedt hiervoor de juridische basis. Het moet dan gaan om verzoeken 
met betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid of een verzoek voor hergebruik. 
De beslisboom voorziet ook in gevallen dat het verzoek niet een Wob –verzoek be-
treft. In bijlage 1 wordt de bijbehorende beslisboom gepresenteerd. 
 

2. Beslissing op het verzoek  
De beslissing op het verzoek zal doorgaans positief of negatief zijn. Bij een positieve 
beoordeling kunnen de gegevens geleverd worden, eventueel met gebruiksvoor-
waarden. 
Bij een negatieve beslissing zijn er gronden die zwaarder wegen dan de gronden om 
het verzoek te honoreren. Deze gronden kunnen bijvoorbeeld de staatsveiligheid be-
treffen of de persoonlijke levenssfeer. 
 

3. Bepalen onder welke voorwaarden de gegevens worden verstrekt 
Indien de gegevens worden verstrekt, kunnen er gebruiksvoorwaarden worden opge-
legd. Naamsvermelding kan bijvoorbeeld verplicht zijn, of gebruik alleen voor intern 
gebruik of gebruik alleen voor een welbepaald doel. 
 
Open data beleid en beslisboom 
Het open data beleid van het ministerie van IenM zoals geformuleerd in de Open da-
ta Roadmap hanteert geen voorwaarden aan het gebruik. De gegevens zullen tevens 
kosteloos worden verstrekt. Tevens worden de gegevens actief toegankelijk gemaakt 
via downloaddiensten. 

                                        

22 Loenen, B. van, F.M. Welle Donker, S. Kulk, D.A. Groetelaers, J. de Jong, H.D. Ploeger (2011). Da-
tabeleid Rijkswaterstaat Deel: Hoofdwatersysteem; Een overzicht van de juridische kaders omtrent het 
omgaan met data. Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.  
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De verzoeker in de traditionele zin van het woord hoeft dus geen verzoek meer in te 
dienen, omdat de gegevens direct gedownload en gebruikt kunnen worden. 
Bij de beslissing of gegevens al dan niet actief gepubliceerd worden, dient rekening 
gehouden te worden met dit beleid.  

4.3 Toepassen van de beslisbomen op de AHN producten 

4.3.1 Beslisboom “Verzoek om data” 

Het open data beleid schrijft voor dat bestanden actief beschikbaar worden gesteld. 
Dit betekent dat er geen speciaal verzoek aan RWS of de waterschappen moet wor-
den gedaan om de bestanden beschikbaar te krijgen maar dat de bestanden actief 
op een algemeen toegankelijke plaats (bijvoorbeeld een website) voor een ieder be-
schikbaar zijn. Er hoeft dus geen verzoek meer te worden gedaan.  Eventuele gron-
den om de AHN producten niet beschikbaar te stellen moeten actief worden geïdenti-
ficeerd en indien van toepassing daarop worden gehandeld. De beslisboom “Verzoek 
om data”23 kan buiten beschouwing worden gelaten. 
 

4.3.2 Beslisboom “Beslissing op het verzoek” 

De tweede beslisboom “Beslissing op het verzoek”24 moet wel worden doorlopen om 
mogelijke gronden om het AHN niet beschikbaar te stellen pro-actief te identificeren. 
Mogelijke gronden om het AHN niet beschikbaar te stellen25: 
 
1. indien dit: 

• de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
• de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
• bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
• persoonsgegevens betreft 
• de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties kan schaden; 
• de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiek-

rechtelijke lichamen kan schaden; 
• de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
• inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
• het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie kan schaden; 
• bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen 

dan wel derden onevenredig worden bevoordeeld of benadeeld. 
 
Voor het AHN zijn er in ieder geval drie gronden die mogelijk spelen. Dit zijn: 

- Staatsveiligheid 
- Onevenredige bevoordeling of benadeling van derden 
- Persoonsgegevens 

                                        
23 Zie bijlage 1 bij dit rapport. 
24 Zie bijlagen 2 (Wob-verzoek) en 3 (verzoek voor hergebruik) bij dit rapport. 
25 Zie Wet openbaarheid van bestuur art. 10. 
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Staatsveiligheid26 
De ruwe bestanden van AHN-1 en AHN-2 bevatten elementen die de nationale vei-
ligheid kunnen schaden. Voor beide bestanden hebben de nationale veiligheidsdien-
sten (MIVD en AIVD) een analyse gemaakt en ervoor gezorgd dat bepaalde gebou-
wen niet als zodanig terugkomen in de AHN bestanden. Met deze procedure lijkt het 
mogelijke bezwaar om het bestand vrij te geven omdat de staatsveiligheid in het ge-
ding zou komen niet meer van toepassing. 
 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangele-
genheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden: On-
evenredige bevoordeling of benadeling van derden27 
Het is mogelijk dat derden door de beleidsverandering naar open data onevenredig 
worden bevoordeeld of juist onevenredig worden benadeeld. Hier kan worden ver-
wezen naar het vrijgeven van het Nationaal Wegenbestand. Andes, een kaartenma-
ker, claimde dat zij een vergelijkbaar product reeds in de markt had en dat zij met 
het vrijgeven van het NWB op onevenredige wijze benadeeld werden. 28 In hoofdstuk 
5 paragraaf 4 wordt dit aspect voor het AHN besproken. 
 
 
Persoonlijke levenssfeer29 
Op dit onderdeel wordt in paragraaf 2 van hoofdstuk 5 ingegaan. 
 
 
Een ander aspect is het intellectueel eigendom van derden30. Op dit onderdeel gaat 
hoofdstuk 5 paragraaf 6 nader in. 
 
 

4.3.3 Beslisboom “Bepalen onder welke voorwaarden de gegevens 
worden verstrekt” 

Het open data beleid van het Ministerie van IenM schrijft voor dat de bestanden zon-
der voorwaarden in het gebruik beschikbaar zijn. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan of 
dit vanuit het perspectief van het risico op aansprakelijkheid kan worden gerecht-
vaardigd. 
Een bijzondere randvoorwaarde bij de voorwaarden waarop de gegevens worden 
verstrekt is INSPIRE.  
 

                                        
26 Zie bijlage 4 bij dit rapport. 
27 Zie bijlage 5 bij dit rapport. 
28 Voorzieningenrechter Rb ’s-Hertogenbosch 14 december 2011, LJN: BU8010. In dit geval werd de 

vordering afgewezen nu eiser slechts in algemene bewoordingen gesteld had dat zij ernstige schade 

zou ondervinden door het toestaan van hergebruik van het NWB, en verder niet aannemelijk heeft 

gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare ge-

volgen zou leiden.  
29 Zie bijlage 6 bij dit rapport. 
30 Zie bijlage 3 bij dit rapport. 
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INSPIRE31 
 
Het AHN-1 25 meter grid is aangemerkt als INSPIRE dataset (annex II Hoogte). 32 
Dit betekent dat de INSPIRE verplichtingen van toepassing zijn op het AHN-1 be-
stand.  
Bestuursorganen die ruimtelijke gegevens (waarop de INSPIRE-wet van toepassing 
is) bewaren moeten deze gegevens beschikbaar stellen33 aan zowel het publiek, 
overheden als Europese instellingen en indien van toepassing contractanten die na-
mens Europese instellingen optreden34. Dit moet gebeuren via een netwerk van dien-
sten die onder andere het zoeken, raadplegen en downloaden van ruimtelijke gege-
vens mogelijk maken35 36. 
Daarnaast moet toegang tot de ruimtelijke informatie en diensten worden verleend 
via een Europees INSPIRE portaal alsmede via een nationaal toegangspunt (het na-
tionaal georegister).37  
De wet verplicht verder bestuursorganen beschrijvingen van hun verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en hun diensten op dit gebied ter beschikking te stellen in de 
vorm van metagegevens.38 
Ten slotte vereist INSPIRE dat INSPIRE gegevens conformeren aan de interoperabili-
teitseisen (i.e. voldoen aan de data specificaties van INSPIRE).39 In Van Loenen et al. 
(2011) is uitvoerig op de INSPIREeisen ingegaan. We volstaan hier met de verwijzing 
naar Van Loenen et al. (2011: hoofdstuk 5 INSPIRE) en met een verwijzing naar de 
INSPIREbeslisbomen in bijlage 8 van dit rapport. 

                                        
31 Dit deel is gebaseerd op Van Loenen en Grothe 2011. 
32 NB Het AHN-1 25 meter grid is aangemerkt als INSPIREplichtig. Een logisch gevolg zou zijn dat ook 

AHN-2 aangemerkt wordt als INSPIREplichtig. INSPIRE is van toepassing op een verzameling ruimte-

lijke gegevens die betrekking heeft op een of meer van bij algemene maatregel van bestuur aangewe-

zen thematische categorieën (INSPIREwet art. 2 lid 1). De uitzondering (art. 3 INSPIREwet) dat voor 

gegevens van een waterschap INSPIRE uitsluitend van toepassing is indien deze gegevens worden 

verzameld dan wel verspreid op grond van een bij of krachtens een wet gegeven regel lijkt hiermee 

moeilijk te vereenzelvigen. INSPIRE vereist dat het actueelste bestand ter beschikking wordt gesteld 

(zie art. 8 Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 

2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data 

sets and services). Het actueelste (en ook gedetailleerdste) bestand is in dit geval het AHN-2 bestand. 

Dat AHN-2 nog niet landsdekkend is, dat het lastig is om aan de performance eisen van INSPIRE te 

voldoen, of dat andere landen minder ver gevorderd zijn dan Nederland lijken in dit verband geen le-

gitieme redenen om INSPIRE niet van toepassing te verklaren op AHN-2. 
33 Art. 4(1)a Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie. 
34 Art. 4, Verordening (EU) Nr. 268/2010 . 
35  Art. 9 Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie. 
36 Aan deze netwerkdiensten worden interoperabiliteitseisen gesteld waaronder kwaliteitseisen als ge-

garandeerde beschikbaarheid. Voor nadere informatie over de eisen waaraan netwerkdiensten moeten 

voldaan volstaan we hier door te verwijzen naar Grothe 2011, en de Europese verordening 976/2009, 

Verordening 1088/2010 9, Verordening 1089/2010, en Verordening 102/2011. 
37 Art. 8 Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie. 
38 Art. 5 Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie.  De vereisten voor 

metadata zijn verder uitgewerkt in de Europese verordening 1205/2008 Zie ook Verordening (EU) Nr. 

268/2010.  
39 Dit wordt opgelegd via Europese Verordeningen (Verordening 1089/2010) en bijbehorende guideli-

nes. 
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5 Aansprakelijkheid voor open data 

5.1 Inleiding 

Mogelijke aansprakelijkheid wordt vaak genoemd als bezwaar tegen het aanbieden 
van open data. Dat het gebruik van open data risico’s met zich meebrengt is voor-
stelbaar. De informatie en kennis die in open data schuilt, wordt gebruikt bij het ma-
ken van beslissingen. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan beleidsmatige 
beslissingen van overheden, maar ook aan beslissingen van bedrijven en burgers.40 
Open data-sets met geografische informatie zullen in het bijzonder de feitelijke on-
derbouwing zijn van tal van beslissingen. Tegelijkertijd is het soms lastig om geogra-
fische informatie te interpreteren en is niet iedereen zich bewust van de onzekerhe-
den die in dergelijke informatie besloten liggen.41 Ook gegevens die op het eerste 
oog vergelijkbaar lijken, kunnen dat niet zijn en met name het combineren van ge-
geven brengt dan risico’s met zich mee.42 Kortom: als fouten of onvolledigheden in 
de data aanwezig zijn kunnen anderen daardoor schade lijden.  
Ook als de data juist en volledig is, kunnen anderen in hun belangen worden ge-
schaad door het openbaar maken en gebruik van de data. Als de data persoonsge-
gevens bevat dan moet de open data-aanbieder aan wettelijke verplichtingen vol-
doen om de privacy van anderen te waarborgen. Een open data-aanbieder die niet 
aan die verplichtingen voldoet en daarmee schade veroorzaakt, kan tot schadever-
goeding verplicht zijn. Een dataset kan ook gegevens bevatten waarop een intellec-
tueel eigendomsrecht van een ander rust. Voor gebruik van de data is dan toestem-
ming vereist. Een open data-aanbieder die dergelijke data gebruikt zonder daarvoor 
toestemming te hebben kan ook schadeplichtig zijn. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de mogelijkheid dat het ter beschikking stellen van een data set als 
open date belangen van derden schendt, bijvoorbeeld de commerciële belangen van 
een bedrijf dat grote investeringen heeft gedaan in de verwerving van vergelijkbare 
data.  
 
Opgemerkt moet worden dat over de aansprakelijkheid van open data-aanbieders 
weinig tot geen specifieke rechtspraak en literatuur beschikbaar is.43 
 
 

                                        
40  Een ondernemer kan bijvoorbeeld met een applicatie die op open data is gebouwd, onderzoeken of 

er parkeerproblemen zijn in de buurt waar hij zich wil vestigen. Een burger die op zoek is naar een 
nieuwe woning kan inzicht krijgen in de demografische samenstelling van de buurt die hij op het 
oog heeft, of zien of er sprake is van bodemverontreiniging. 

41  Morrison 1995, p. 3. 
42  Curry 1998, p. 11-56. 
43  Onsrud 1999, p. 643 en Onsrud 2009, p. 1. 
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5.2 Grondslagen voor aansprakelijkheid 

Het Burgerlijk Wetboek biedt verschillende grondslagen voor aansprakelijkheid. De 
belangrijkste hiervan zijn de schadevergoeding wegens wanprestatie44 en wegens 
onrechtmatige daad.45  
Er is sprake van wanprestatie als een partij een verbintenis niet nakomt en deze te-
kortkoming hem kan worden toegerekend.46 Er zou van wanprestatie sprake kunnen 
als de data-aanbieder overeenkomsten tot levering van bepaalde data is aangegaan 
met data-afnemers, en deze verplichting in het geheel niet nakomt of foutieve data 
levert. Het sluiten van dergelijke overeenkomsten druist echter in tegen de open da-
ta-filosofie waarin gegevens zonder voorwaarden aan het algemene publiek worden 
aangeboden.47 Van aansprakelijkheid op grond van wanprestatie zal derhalve geen 
sprake zijn, bij gebreke aaneen overeenkomst tot datalevering. . Eventuele aanspra-
kelijkheid voor schade als gevolg van foutieve of incomplete data zal daarom moeten 
berusten op een onrechtmatige daad van de aanbieder. In geval van gebrekkige 
producten kent de wet zelfs een specifieke regeling: de risico-aansprakelijkheid voor 
de producent. Wij zullen eerst de toepasselijkheid van deze regeling bespreken. 
 

5.3 Productaansprakelijkheid 

Het Burgerlijk Wetboek kent een regeling voor in het verkeer gebrachte producten 
die een gebrek vertonen.48 In dit geval is sprake van een risico-aansprakelijkheid: de 
producent van een gebrekkig product is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, 
zonder dat aangetoond behoeft te worden dat het in het verkeer brengen als zodanig 
onrechtmatig was. De benadeelde moet wel de schade, het gebrek en het oorzakelijk 
verband tussen het gebrek en de schade bewijzen.49 Deze regeling is een implemen-
tatie van een Europese richtlijn inzake de aansprakelijk voor producten met gebre-
ken.50 De ratio was deze richtlijn is om binnen de EU een uniform niveau van consu-
mentenbescherming te realiseren.51 Zoals hieronder zal blijken brengt deze ratio di-
verse beperkingen met zich mee die het onwaarschijnlijk maken dat de producten-
aansprakelijkheid van toepassing zal zijn op open data als het AHN. Uitleg van de 
richtlijn, en daarmee ook het Nederlands BW op dit punt, is uiteindelijk voorbehou-
den aan het Europese Hof van Justitie. 
 

                                        
44  Artikel 6:74 BW e.v. 
45  Artikel 6:162 BW e.v. 
46  Artikel 6:75 BW 
47 Ook bij zogenaamde open data licenties, zoals de creative commons suite, waar eventuele 
beperkingen in het gebruik worden opgelegd, is er geen sprake van afspraken omtrent de data 
levering. 
48 Artikel 6:185 BW. 

49 Artikel 6:188 BW. 
50 Richtlijn 85/374/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, PbEG L. 210/29. 
51 Meer bepaald gaat het, aldus de considerans van de Richtlijn om “het niveau van de bescherming 

van de consument tegen schade die door een product met gebreken wordt toegebracht aan diens 

gezondheid en goederen.” Zie Groene serie, Onrechtmatige daad (Stolker), afdeling 3 Boek 6 BW, 

aant. 2.  
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Allereerst is de vraag wanneer open data gebrekkig is. Een product is ‘gebrekkig’ als 
het niet de veiligheid verschaft die men van het product mag verwachten.52 Deze 
‘verwachting’ moet geobjectiveerd worden opgevat. De considerans bij de richtlijn 
verklaart immers dat het niet gaat om de verwachting van de betrokken benadeelde 
of producent, maar om de verwachting van het grote publiek.53 De wet verwijst hier-
bij nog naar het redelijkerwijs te verwachten gebruik.54 Als het gaat om zulke speci-
fieke producten dat omtrent de veiligheid daarvan alleen in een bepaalde kring ver-
wachtingen bestaan, zal bij die verwachtingen echter wel moeten worden aange-
knoopt.55 Met betrekking tot het AHN kan hierbij worden opgemerkt dat uit eerder 
onderzoek onder gebruikers blijkt dat met name de uniformiteit, volledigheid en be-
trouwbaarheid van de data beslissend is voor de beleving van de kwaliteit.56  
Daarnaast zijn er volgens de literatuur vele andere omstandigheden die kunnen 
meewegen bij het oordeel of een bepaald product al dan niet gebrekkig is. Zo zal van 
belang zijn de ernst van de schade en de mate van waarschijnlijk dat die schade zal 
intreden. In een het  kader buiten de productenaansprakelijkheid, namelijk die van 
de algemene aansprakelijkheid voor het in het leven roepen van een gevaarlijke situ-
atie heeft de Hoge Raad dit gezichtspunt neergelegd in het zogenaamde Kelderluik-
arrest57 (waarover nader in paragraaf 5.4).  
In het licht van het bovenstaande kunnen wij niet uitsluiten dat fouten of onvolledig-
heden in het AHN er toe kunnen leiden dat dit databestand en zijn afgeleide pro-
ducten inderdaad in de wettelijke zin gebrekkig zijn. 
Er zijn er echter drie beperkingen aan de toepasselijkheid van de bepalingen over de 
productaansprakelijkheid die het zeer onwaarschijnlijk maken dat ten aanzien van 
het AHN (en open data in het algemeen) een beroep hierop gedaan kan worden.  
Allereerst zijn kunnen volgens de wet alleen roerende zaken producten zijn.58 Een 
zaak is per definitie een stoffelijk lichamelijk object. In het licht van de ratio van de 
regeling is het begrijpelijk dat de Europese wetgever uitsluitend gedacht heeft aan 
traditionele producten als een fiets, een wasmachine of een snelkookpan die een 
consument schade kunnen berokkenen. Hoewel ten aanzien van het productaanspra-
kelijkheid voor informatie Dommering-van Rongen spreekt van een lacune en een 
miskenning van het feit dat informatie ook personen- of zaakschade kan opleveren,59 
is een ruimere toepassing aan de Europese wetgever. Hoe het ook zij, de AHN data 
die gedownload wordt vanaf een server kan op zichzelf beschouwd niet als een roe-
rende zaak worden aangemerkt. Van productaansprakelijkheid voor foutieve of on-
volledige data lijkt reeds daarom geen sprake te kunnen zijn.  
Westerdijk heeft echter betoogd dat software wel als product moet worden aange-
merkt omdat deze altijd op een stoffelijke drager is vastgelegd.60 Applicaties die put-
ten uit open data-bronnen zouden dan wel onder de productaansprakelijkheidsrege-

                                        
52 Artikel 6:186 lid 1 BW. 
53 MvT, Kamerstukken II 1987/88, 19.636, nr. 3, p. 9. 
54 Art. 6:186 lid 1 sub b BW. 
55 Stolker, Groene serie Onrechtmatige daad, Artikel 186 Boek 6 BW, aant. 2; Dommering-van 

Rongen, Productaansprakelijkheid, 2000, p. 43 e.v.. 
56 ProCensus, Kwaliteitsevaluatie Actueel Hoogtebestand Nederland, 2002, p. 7 en 11. 
57 HR 5 november 1965, NJ 1966/136; m.nt. G.J. Scholten (Kelderluik). 
58  Artikel 6:187 lid 1 BW. 
59  Dommering-van Rongen 2000, p. 126-127. 
60  Westerdijk 1995. Zie ook: Dommering-van Rongen 2000, p. 21. 
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ling vallen. De vraag of een softwareproducent daadwerkelijk aansprakelijk gehou-
den kan worden op grond van productaansprakelijkheid is nog niet door rechters be-
antwoord. Dit laat daarmee open dat in elk geval data die op een drager (CD_ROM, 
DVD, etc) ter beschikking wordt gesteld wellicht toch onder het begrip ‘product’ ge-
bracht kan worden.61  
Voorts is de risico-aansprakelijkheid van de producent beperkt tot twee soorten 
schade: a) schade door dood of lichamelijk letsel en b) schade die door het gebrek-
kig product wordt toegebracht aan een andere zaak, mits die schade in de privésfeer 
is geleden.62 Dat betekent dat zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld van een be-
drijf, maar ook van een particulier) in elk geval niet onder de regeling van de pro-
ductaansprakelijk valt. Juist aan deze laatste categorie van schade zal gedacht moe-
ten worden bij het gebruik van (foutieve) open data. 
Tenslotte is  de regeling niet van toepassing op niet-commerciële productie.63 Dat wil 
zeggen dat er geen toepasselijkheid is van de risico-aansprakelijkheid indien er zowel 
a) geen sprake is van vervaardiging met het oog op verkoop of voor enige andere 
vorm van verspreiding met een economisch doel als b) de vervaardiging of versprei-
ding niet geschiedt in het kader van een beroep of bedrijf. Het eerste vereiste ziet 
dus op het doel van de productie (is dat economisch?), het tweede op de hoedanig-
heid van de producent (beroep of bedrijf?). Het begrip ‘bedrijf’ omvat mede een 
overheidsbedrijf (MvT, nr. 3, p. 8).64 Uit de rechtspraak van het Europees Hof volgt 
dat het geval dat een product uit openbare middelen afkomstig van de belastingbeta-
ler wordt bekostigd, niet af doet aan de economische en beroepsmatige aard van de 
vervaardiging van die producten. Wel valt een gratis verrichte activiteit, onder de uit-
sluiting.65  
Is onze conclusie dat het AHN in de regel buiten de toepassingssfeer van de pro-
ductaansprakelijkheid valt. Allereerst zal de data niet als zaak, en daarmee niet als 
product kunnen worden aangemerkt. Voorts is het toepassingsbereik van de regeling 
beperkt tot specifieke vormen van schade die onwaarschijnlijk zijn dat die zich zullen 
voordoen als gevolg van het normale gebruik van de data. Tenslotte is er bij het be-
schikbaarstellen van het AHN geen sprake van een commerciële productie door de 
stuurgroep.  

5.4 Onrechtmatige daad bij foutieve of onvolledige data  

Nu de specifieke regeling voor de productenaansprakelijkheid niet van toepassing zal 
zijn op open data, zal naar Nederlands recht aansprakelijkheid beoordeeld moeten 
worden aan de hand van de algemene norm van de aansprakelijkheid uit onrechtma-
tige daad. Aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige data kan ontstaan als de 
open data-aanbieder door het aanbieden daarvan in strijd heeft gehandeld met de 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm en dat hem aan te rekenen is. Meer bepaald 

                                        
61 Zoals hiervoor opgemerkt ligt deze interpretatie uiteindelijk niet bij de nationale rechter of nationale 

wetgever maar bij het Europees Hof van Justitie. Zie Groene Serie Onrechtmatige daad (Stolker) 

afdeling 3 Boek 6 BW, aant. 3.   
62 Artkel 6:190 BW. 
63 Artikel 6:185 lid 1 sub c BW. 
64 Stolker, Groene serie Onrechtmatige daad, Artikel 185 Boek 6 BW, aant. 6.1. 
65 HvJ 10 mei 2001, C-203/99. Zie Stolker, Groene serie Onrechtmatige daad, Artikel 185 Boek 6 BW, 

aant. 6.1. 
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gaat het er dus om of hij onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij het versprei-
den van de data..  
Bij het nader invullen van de inhoud van de zorgplicht kan aangesloten worden bij de 
criteria die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het kader van de zogenaamde ‘ge-
vaarzetting’. Of onrechtmatig is gehandeld door het in het leven roepen van een ge-
vaarlijke situatie wordt volgens vaste rechtspraak beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria: de aard en de omvang van de veroorzaakte schade, de waarschijn-
lijkheid van de schade, de aard van de gedraging en de bezwaarlijkheid van voor-
zorgsmaatregelen.66 In deze criteria komt met name tot uitdrukking dat schade ver-
goed zal moeten worden wanneer de kosten voor het treffen van voorzorgsmaatre-
gelen ter voorkoming van voorzienbare schade kleiner zijn dan de voorzienbare 
schade zelf. Hoewel deze norm geformuleerd is in het kader van het in het leven 
roepen van een gevaarlijke feitelijke situatie, zijn wij van mening dat de norm in be-
ginsel ook zal gelden bij het creëren van een potentieel gevaarlijke situatie door fou-
tieve of onvolledige data ter beschikking te stellen. Er is echter geen Nederlandse 
rechtspraak gevonden waarin aansprakelijkheid van open data-aanbieders voor fou-
tieve of onvolledige data aan de orde is. 
In de Verenigde Staten hebben rechters wel aansprakelijkheid voor onjuiste geogra-
fische informatie aangenomen, hoewel deze rechtspraak niet eenduidig is.67 Zo werd 
bijvoorbeeld de aanbieder van een onjuiste ‘instrument approach chart’ (een kaart 
die de aanvliegroute naar een landingsbaan beschrijft) die een vliegtuigcrash tot ge-
volg had, aansprakelijk gehouden.68 De kaart was gebaseerd op onjuiste data die 
was aangeleverd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. De Amerikaanse rechter 
oordeelde dat de aanbieder van de kaart onzorgvuldig handelde omdat een defect in 
een dergelijk product grote gevolgen kan hebben en de aanbieder het product daar-
om beter had moeten controleren, ging het in deze casus om een commerciële aan-
bieder van een kaart, ook de Amerikaanse overheid werd aansprakelijk gehouden 
voor schade als gevolg van onjuiste informatie op een kaart. Meer bepaald ging het 
hier om het onjuist vermelden van een TV zendmast op een kaart bestemd voor het 
luchtvaart verkeer.69 In het geval van een vuurtoren op een zeekaart die niet functi-
oneerde, werd de aansprakelijkheid echter niet gegrond op de onjuistheid van de in-
formatie op de kaart, maar op het niet herstellen van het licht, dan wel waarschuwen 
voor het niet functioneren.70 
Een vergelijking tussen aanvliegroutes met open data is echter moeilijk te maken. 
Aan de informatie in de beschreven aanvliegroute is betekenis en duiding gegeven. 
Open data is daarentegen informatie die niet verder geduid is. In het geval van het 
AHN (en ook de standaard afgeleide producten) is sprake van een verzameling van 
feitelijke gegevens die op zichzelf weinig betekenis heeft. Betekenis wordt bijvoor-
beeld gegeven door de onderzoeker die de gegevens analyseert en tot een vaststel-
ling komt of door de producent van een informatieproduct. Open data is op zichzelf 
niet het uitgangspunt bij het nemen van een beslissing. Een kaart met landingspro-
cedure schrijft voor welke beslissingen er genomen moeten worden. Open data kan 

                                        
66  HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (Kelderluik). 
67  Cho 2005, p. 351-396. Janssen en Crompvoets 2012, p. 114-115. 
68  Ninth Circuit Court of Appeals 15 februari 1985, 767 F. 2d 1288 (Brocklesby v. United States). 

69 District Court W.D. Michigan 19 januari 1978, 448 F. Spp. 445 (Reminga v United States), bevestigd 

door Sixth Circuit of Appeals 2 oktober 1980, 631 F.2d 449. 
70 US Supreme Court, 350 U.S. 61 (Indian towing company v United States)  
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worden gebruikt bij het nemen van een beslissing, maar de duiding van data die no-
dig is voor het nemen van een beslissing wordt vooral gedaan door de gebruiker van 
de data, niet de aanbieder van de data.  
Bovendien is informatie in  een kaart met landingsprocedures of een zeekaart  ge-
richt op specifieke gebruikers (piloten, gezagvoerder van een schip) en het gebruik 
ervan is vastomlijnd. Open data wordt daarentegen ongericht aangeboden en is niet 
toegespitst op een bepaald gebruik. 
Voor het onderscheid tussen gerichte en ongerichte (overheids)informatie kan aan-
gesloten worden bij Scheltema en Scheltema.71 Zij gebruiken het begrippenpaar in 
relatie tot zowel het publiek aan wie de informatie is gericht, als het doel waarvoor 
de informatie wordt gebruikt. Gerichte overheidsinformatie is informatie die zich richt 
tot bepaalde groepen van individuele burgers en ongerichte informatie is informatie 
die in het algemeen wordt verstrekt ten behoeve van iedere burger of een grote 
groep burgers. Ten aanzien van ongerichte informatie is het doel waarvoor de infor-
matie gebruikt wordt en de eventuele schade die voortvloeit uit de onjuistheid of on-
volledigheid van de informatie in veel mindere mate voorzienbaar. Aansprakelijkheid 
voor ongerichte onjuiste of onvolledige overheidsinformatie zal daarom minder snel 
dan aansprakelijkheid voor gerichte onjuiste of onvolledige overheidsinformatie wor-
den aangenomen. 
Wat betreft hun ongerichtheid zijn overheidsinformatie en open data enigszins verge-
lijkbaar. Een zuivere vergelijking is niet te maken omdat de vraag in hoeverre een 
burger van de juistheid en volledigheid van de informatie mag uitgaan afhankelijk is 
van de bijzondere relatie tussen de burger en de overheid, in het bijzonder de moge-
lijkheid van de overheid om haar burgers eenzijdig te binden. Zo heeft overheidsin-
formatie veelal betrekking op rechten en plichten van burgers ten opzichte van de 
machtige overheid, terwijl open data een verzameling van feitelijke gegevens is zon-
der enige rechtspositionele informatie.  
Wel kan er rechtstreeks aansluiting worden gezocht bij het idee dat de ongerichte in-
formatie een kleiner aansprakelijkheidsrisico met zich meebrengt dan gerichte infor-
matie. Hierbij spreekt ook het argument dat gerichte informatie eerder ‘gebrekkig’ zal 
zijn, nu er bij de gebruiker sprake zal zijn van een bepaalde verwachting. In die zin 
kan dus ook voor open data gelden dat de aansprakelijkheid van een open data-
aanbieder beperkter dan een data-aanbieder die zijn data aanbiedt aan een bepaald 
publiek dat een bepaald gebruik van de data voor ogen heeft. 
Ten aanzien van overheidsinformatie zijn Barendrecht e.a. van mening dat een rui-
mere aansprakelijkheid eerder in de rede ligt wanneer de overheid meer dan de ver-
strekkingskosten voor de informatie in rekening brengt.72 Zij dragen aan dat de 
overheid door het berekenen van kosten, het financiële nadeel van aansprakelijkheid 
kan spreiden. Ten aanzien van open data-aanbieders zou dat betekenen dat hun 
aansprakelijkheid mede afhangt van wat zij in rekening brengen voor het verstrekken 
en gebruik van de data.  
Hoewel de conclusie uit het voorafgaande is dat het aansprakelijk risico beperkt is, is 
het wel zo dat open data-aanbieders zorgvuldig moeten handen. Zo zullen zij voor-
zorgsmaatregelen moeten treffen om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen 
fouten of onvolledigheden in de data voorkomen. Perfectie kan niet worden geëist, 

                                        
71  Scheltema 2008, p. 349-355. Zie ook: Barendrecht e.a. 2002. 
72  Barendrecht e.a. 2002, p. 165. 
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maar wel inzet om fouten te voorkomen en te verbeteren. Onsrud schrijft in algeme-
ne zin ten aanzien van aansprakelijkheid voor geografische informatie: 

No general purpose dataset will ever be complete for all potential pur-
poses that users might desire. Nor will the accuracy of data ever meet 
the needs of all conceivable uses. It is also inevitable that errors and 
blunders will be contained in any practical database. Thus, the law 
holds that those in the information chain should be liable only for those 
damages they had a duty to prevent.73 

 
Meta-data die de data beschrijft, kan daarin een belangrijke rol vervullen. Omdat 
open data doorgaans zonder voorbehoud wordt aangeboden en er geen voorwaar-
den worden verbonden aan het gebruik van die data, kan een voorzorgsmaatregel 
erin bestaan dat wordt aangegeven voor welk doeleinde de data is verzameld om de 
gebruiker een indicatie te geven van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de data. De 
gebruiker van de data kan aldus bepalen of de data geschikt is voor het doel dat hij 
voor ogen heeft. Ook andere gegevens over de kwaliteit van data, zoals het tijdstip 
van de laatste update of een revisiegeschiedenis, kunnen worden vermeld. Er kan 
tevens gedacht worden aan verwijzingen naar andere vergelijkbare databronnen zo-
dat de gebruiker over completere data kan beschikken en onjuistheden in de data 
sneller aan het licht komen.74 Ook kunnen er waarschuwingen voor voorzienbaar 
verkeerd gebruik van de data worden gegeven. Naast het feit dat de meta-data klopt 
en zoveel mogelijk compleet is, dient deze meta-data oor de gebruiker ook  toegan-
kelijk te zijn. Dit impliceert zowel dat deze zowel de beschikking moet hebben over 
de meta-data (bijvoorbeeld omdat hij deze samen met de data zelf moet downloa-
den), als dat deze meta-data ook voor hem leesbaar en begrijpelijk moet zijn. 
 

 
Figuur 3: Metadata in het nationaalgeoregister voor het AHN-2 0,5 meter grid. 

                                        
73  Onsrud 1999, p. 1. 
74  Rall 2010, p. 44. 
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Een mogelijkheid die gebruikers in staat stelt om fouten in de data te melden of vra-
gen te stellen als er onduidelijkheden over de data bestaan, zal dat eveneens het ri-
sico van aansprakelijkheid verkleinen. De open data-aanbieder toont daarmee de wil 
om de kwaliteit van de data te waarborgen. Dit zal – gelet op het hiervoor besproken 
Kelderluik-criterium ‘voorzienbaarheid van de schade’ – vooral spelen bij situaties dat 
er bij de aanbieder kennis is ontstaan dat er sprake is van een gevaarlijke situatie die 
zonder correctie van de data of het plaatsen van een waarschuwing blijft voortbe-
staan. Deze mogelijkheid kan gecombineerd worden met een systeem dat gebruikers 
van de data op de hoogte brengt van eventuele verbeteringen en updates. Dat kan 
bijvoorbeeld door gebruikers de mogelijkheid te bieden zich te abonneren op een 
RSS feed of e-mailnieuwsbrief. 

5.5 Onrechtmatig handelen door het ter beschikking stellen als open 
data als zodanig.  

Het is mogelijk dat derden door de beleidsverandering naar open data onevenredig 
worden bevoordeeld of juist onevenredig worden benadeeld. Onder omstandigheden 
kan dan het openbaar maken van het AHN als open data als onrechtmatig worden 
aangemerkt. Hier kan worden verwezen naar de discussie rond het vrijgeven van het 
Nationaal Wegenbestand. Andes, een kaartenmaker, claimde dat zij een vergelijkbaar 
product reeds in de markt had en dat zij met het vrijgeven van het NWB op oneven-
redige wijze benadeeld werden. 75   
Er zijn in abstracto twee situaties denkbaar: 

- Een gebruiker heeft het AHN ingekocht en biedt op basis daarvan producten 
of diensten aan. 

- Een derde heeft voor eigen rekening een eigen hoogtemodel ontwikkeld en 
wordt nu ernstig in zijn belangen geschaad. 

Meer bepaald gaat het hier om de toepassing van het leerstuk van de onrechtmatige 
overheidsdaad. Aangenomen wordt dat een burger slechts voor vergoeding van de 
door hem geleden schade in aanmerking komt als hij door het overheidsoptreden (in 
dit geval de keuze om gegevens als open data vrijwel ter beschikking te stellen) on-
evenredig zwaar is getroffen. Schade die behoort tot het normale bedrijfsrisico zal 
immers voor rekening van de burger blijven.76 Echter, niet vereist wordt dat de scha-
de zodanig ernstig is dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt.77  
In het geval van het Nationaal Wegenbestand werd de vordering in kort geding door 
de rechter afgewezen nu eiser slechts in algemene bewoordingen gesteld had dat zij 
ernstige schade zou ondervinden door het toestaan van hergebruik van het NWB, en 
verder niet aannemelijk heeft gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB 
voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare gevolgen zou leiden.78  

                                        
75 Voorzieningenrechter Rb ’s-Hertogenbosch 14 december 2011, LJN: BU8010.  
76 HR 3 april 1998, NJ 1998, 726, m.nt. T. Koopmans; AB 1998/256, m.nt. Th.G. Drupsteen. 
77 Scheltema, Groene serie Onrechtmatige daad, regeling Boek 6 BW, aant. 409. 
78 Voorzieningenrechter Rb ’s-Hertogenbosch 14 december 2011, LJN: BU8010.  



 

31 

 

Ter bepaling of er inderdaad sprake is van een onevenredig risico voor de burger 
spelen blijkens de rechtspraak diverse factoren een rol.79 Wij noemen met name de 
financiële positie van de benadeelde, de omvang van de schade, de voorzienbaarheid 
van de schade, en de beperkte kring van de benadeelden.80  
Hoewel aldus de drempel om het ter beschikkingstellen van gegevens als open data 
zelf als onrechtmatig te achten behoorlijk hoog ligt, zou het onder bijzondere om-
standigheden kunnen zijn dat er onrechtmatig gehandeld wordt. Zo’n omstandigheid 
zou kunnen zijn dat een afnemer in het verleden het bestand tegen betaling heeft 
verkregen en vervolgens forse investeringen heeft gedaan om op basis hiervan een 
product te vervaardigen terwijl hij niet behoefte te verwachten dat de overheid zijn 
beleid zou aanpassen.  
In hoeverre dit risico daadwerkelijk bestaat is lastig in te schatten. In Nederland zijn 
er volgens geïnterviewden geen partijen die het AHN landsdekkend hebben gekocht 
en daar waarde toegevoegde producten of diensten voor aanbieden. 
Wel is er een bedrijf dat op basis van luchtfoto’s een eigen landsdekkend hoogtemo-
del heeft ontwikkeld. Dit bedrijf, iDelft, is een mogelijke concurrent van het AHN. De 
core business van het bedrijf is volgens een geïnterviewde echter niet het verkopen 
van hun hoogtemodel maar het leveren van geïntegreerde dienstverlening.  

5.6 Privacy-inbreuk  

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels over de verwerking van 
persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon 
identificeren of kunnen identificeren.81 Een naam is een persoonsgegeven omdat 
daarmee een persoon direct wordt geïdentificeerd. Ook gegevens die een persoon 
indirect identificeren kunnen een persoonsgegeven zijn. Dergelijke gegevens kunnen 
zijn ontdaan van een naam, maar door combinatie met andere gegevens toch met 
een bepaalde persoon in verband worden gebracht.82 83 Voorbeelden zijn telefoon-
nummers en combinaties van postcodes met huisnummers. Van belang is of de iden-
titeit van een persoon er redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, mee kan 
worden vastgesteld. Hierbij moet worden gekeken naar alle middelen waarvan mag 
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking ver-
antwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn om genoemde per-
soon te identificeren.84 Het is niet doorslaggevend of de persoon daadwerkelijk door 

                                        
79 Scheltema, Groene serie Onrechtmatige daad, regeling Boek 6 BW, aant. 408-412. 
80 Zie HR 18 januari 1991, NJ 1992/638, m.nt. C.J.H. Brunner (Leffers/Staat): indien een overheids-

handeling een beperkte groep burgers onevenredig treft, kan het gaan om schade die voor vergoe-

ding in aanmerking komt.  
81  Artikel 1 sub a Wbp. 
82  Tekst en Commentaar Telecommunicatierecht, art. 1 Wbp, aant. 1. 

83  Het “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 

(General Data Protection Regulation)” verwoordt dit nog explicieter door aan de huidige definitie per-

soonsgegeven toe te voegen “in particular by reference to [..] location data, online identifier” (art. 4.). 
84 Overweging 26, Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Zie ook art 4. van “Proposal for 

a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with re-
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de gegevens is geïdentificeerd.85 De databeschermingsrichtlijn stelt dat “om te bepa-
len 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 persoon te identificeren”86.  
 
In de Memorie van Toelichting bij de Wbp valt te lezen dat als gegevens medebepa-
lend zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer 
wordt beoordeeld of behandeld, deze gegevens moeten worden aangemerkt als per-
soonsgegevens.87 Niet alleen objectieve informatie, maar ook subjectieve informatie 
zoals meningen en oordelen kunnen daarom persoonsgegevens zijn.88 89 Te denken 
valt aan de kredietwaardigheid of betrouwbaarheid van een persoon. 
Het is van belang dat gegevens die uitsluitend voorwerpen aanduiden ook persoons-
gegevens kunnen zijn. Zo kan de waarde van een woning betrekking hebben op een 
persoon omdat de woning behoort tot het vermogen van de eigenaar. Informatie 
over de waarde van de woning kan bijvoorbeeld worden gebruikt om belastingver-
plichtingen van de eigenaar vast te stellen en is daarmee een persoonsgegeven ge-
worden. Als dergelijke gegevens daarentegen worden geaggregeerd en gebruikt ter 
illustratie van de hoogte van de huizenprijzen in een bepaald gebied dan is er niet 
langer sprake van persoonsgegevens.90 
De mate waarin de gegevens door koppeling met andere gegevens identificeerbaar 
zijn, is dus van belang. De opmerkingen van de wetgever bij de invoering van de Ba-
sisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn daarvan een illustratie. In de me-
morie van toelichting bij de Wet BAG valt te lezen dat de gegevens in de basisregi-
straties adressen en gebouwen in beginsel geen persoonsgegevens zijn in de zin van 
de Wbp omdat ze niet zijn te herleiden tot identificeerbare personen. Wel kan de 
identiteit van een persoon te herleiden zijn door koppeling met andere gegevens en 
daarmee moet de verstrekker van BAG-gegevens rekening houden. Als de verstrek-
ker van BAG-gegevens ervan uit mag gaan dat de afnemer de gegevens in combina-
tie met andere gegevens kan herleiden tot een natuurlijke persoon, dan moeten de 
gegevens als persoonsgegevens worden aangemerkt.91 Voor open data-aanbieders 
betekent dat dat niet alleen de aangeboden data betrokken moet worden in de vraag 
of de gegevens identificerend zijn, maar ook andere beschikbare gegevens.92 
 

                                                                                                                           
gard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protec-

tion Regulation)” 
85  College Bescherming Persoonsgegevens 2007, p. 10. 

86 Overweging 26, Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsge-

gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
87 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 46. 
88 Artikel 29 Werkgroep 2007, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, WP 136, p. 6. 
89 Artikel 29 Werkgroep 2005, Working document on data protection issues related to RFID technolo-

gy, WP 105, p. 8. 
90 Voorbeeld ontleent aan: Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, WP 

136, p. 10. 
91 Kamerstukken II 2006/07, 30 968, nr. 3, p. 17. 
92 Gegevens die beschikbaar zijn via http://energielabelapp.nl waar op adresniveau kan worden ge-
zocht naar het energielabel van een gebouw of woning zijn dus ook persoonsgegevens. 
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De Beslisboom privacy (bijlage 6) kent twee opties: of de gegevens uit het AHN be-
treffen persoonsgegevens of niet. 
  

5.6.1 De Wet bescherming persoonsgegevens is niet van toepassing op 
het AHN  

 
Het is mogelijk dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet van toepas-
sing is op het AHN. Er kan worden aangesloten bij de memorie van toelichting bij de 
Wet BAG waar werd opgemerkt dat de gegevens in de basisregistraties adressen en 
gebouwen in beginsel geen persoonsgegevens zijn in de zin van de Wbp omdat ze 
niet zijn te herleiden tot identificeerbare personen. Hetzelfde geldt voor het AHN: de 
gegevens zijn zelf niet te herleiden tot identificeerbare personen. Echter in combina-
tie met andere gegevens zal dit, net als bij de BAG, wel snel het geval zijn. 
 
De BAG wordt miljoenen keren per maand gebruikt (ingezien, gedownload etc). Dit 
heeft tot op heden tot geen enkele klacht voor wat betreft de verwerking van per-
soonsgegevens geleid. Ook het AHN-1 25 meter grid wordt veelvuldig gebruikt (zie 
Welle Donker et al. 2013), en ook daar zijn geen klachten bekend over de verwer-
king van de gegevens. 
 
 

 
Figuur 4: Aantal bevragingen van de BAG viewer (http://bagviewer.geodan.nl/index.html)  

 
 

5.6.2 De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op het 
AHN  
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Het AHN geeft een hoogtemodel van Nederland. Het is mogelijk om gebouwen, 
waaronder woningen te identificeren en op basis van het AHN te modelleren. Het is 
mogelijk om deze 3D-modellen te koppelen aan een locatie, bijvoorbeeld via de Ba-
sisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is als open data beschikbaar en 
met een link komt een 3D model van Nederland voor een ieder beschikbaar. Op basis 
van deze gegevens zou een inschatting kunnen worden gemaakt van het volume van 
de woningen, wat mogelijk gerelateerd kan worden aan de waarde van de woning, 
en zijn inkomenspositie. Dit kan leiden tot de conclusie dat de gegevens medebepa-
lend zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer 
wordt beoordeeld of behandeld. 
 
Zoals eerder gesteld is het van belang of de identiteit van een persoon er redelijker-
wijs, zonder onevenredige inspanning, mee kan worden vastgesteld. Het is niet door-
slaggevend of de persoon daadwerkelijk door de gegevens is geïdentificeerd. Het is 
mogelijk dat op dit moment het maken van een 3D model en het koppelen aan een 
locatie ingewikkeld is en een grote (zowel technische als intellectuele) inspanning 
vereist. Op termijn zal dit veranderen waardoor de identiteit van een persoon redelij-
kerwijs, zonder onevenredige inspanning, kan worden vastgesteld. 
 
Als de Wbp van toepassing is op het AHN dan kan er geen sprake zijn van open data 
in de zin van het open data beleid van IenM. De Wbp geeft nl. een aantal regels over 
de verwerking van persoonsgegevens. Zo is het verwerken van bijzondere persoons-
gegevens als godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid 
of seksuele leven, in beginsel verboden.93 Voor andere persoonsgegevens geldt dat 
ze onder voorwaarden verwerkt mogen worden. Zo moet de betrokkene voor de 
verwerking van de gegevens ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven,94 moet 
de verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de 
persoon en de verwerker (te denken valt aan een klantenbestand),95 of moet de 
verwerking nodig zijn om een wettelijke verplichting van de verwerker na te ko-
men.96 
De Wbp vereist dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven 
en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.97 98 Die persoonsgegevens mo-
gen bovendien niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doel-
einden waarvoor ze zijn verkregen.99 Een open data-aanbieder die zich niet aan de 
bepalingen van de Wbp houdt, loopt het risico aansprakelijk gehouden te worden 
voor daaruit ontstane schade. In Nederland zijn geen gevallen bekend waarin open 
data-aanbieders aansprakelijk zijn gesteld voor onrechtmatige verwerking van per-
soonsgegevens. 
 

                                        
93  Artikel 16 Wbp. Er wordt in artikel 17 Wbp bijvoorbeeld ten aanzien van geloofsovertuiging een 

uitzondering gemaakt voor kerkgenootschappen. 
94  Artikel 8a Wbp. 
95  Artikel 8b Wbp. 
96  Artikel 8c Wbp. 
97  Artikel 7 Wbp. 

98 Zie ook Kulk en Van Loenen 2012. 
99  Artikel 9 Wbp. 
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Het AHN kan in dit geval dus alleen ter beschikking worden gesteld onder voorwaar-
den die voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

5.7 Intellectuele eigendomsrechten van anderen 

Op informatie kunnen intellectuele eigendomsrechten van anderen rusten. Als de 
open data-aanbieder data aanbiedt waarop dergelijke rechten van anderen rusten, 
dan maakt hij inbreuk op die rechten en kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade die daaruit volgt. Er zijn twee soorten intellectuele eigendomsrechten die op 
open data zouden kunnen rusten: auteursrecht en databankenrecht. 
Het auteursrecht beschermt creatieve prestaties.100 Het is van toepassing op werken 
(uitingen) die, in de woorden van de Hoge Raad, een eigen, oorspronkelijk karakter 
bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen.101 Feiten kunnen niet wor-
den beschermd, maar een verzameling van feiten in een bepaalde vorm kan wel als 
werk auteursrechtelijk beschermd zijn, mits de verzameling een eigen karakter heeft 
en het persoonlijk stempel van de verzamelaar draagt.102 Er zal dan sprake moeten 
zijn van een creatieve selectie en presentatie van feiten. De data in een open dataset 
is veelal een niet-creatieve verzameling van feiten en zal daarom niet snel voor au-
teursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Als er in een uitzonderlijk geval 
wel sprake is van een dataverzameling waarop een auteursrecht van een ander rust 
dan maakt een open data-aanbieder inbreuk op dat auteursrecht door de verzame-
ling zonder toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken.103  
Een groter risico is gelegen in de inbreuk van een databankrecht van een ander. An-
ders dan het auteursrecht dat creatieve prestaties beschermt, beschermt het data-
bankenrecht investeringen in de inhoud van databanken. Het databankrecht is daar-
mee bij uitstek geschikt voor de bescherming van een feitenverzameling. Voorwaarde 
is wel dat de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de data-
bank in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.104 
Een databankrechthebbende kan zich verzetten tegen het opvragen of hergebruiken 
van zijn databank. Als een open data-aanbieder gebruik maakt van een dataset 
waarop een databankrecht van een ander rust en daarvoor geen toestemming heeft, 
dan maakt de open data-aanbieder inbreuk op het databankrecht van die ander. Hij 
handelt dan onrechtmatig en kan voor ontstane schade aansprakelijk worden gehou-
den. 

5.8 Beperking van aansprakelijkheid door disclaimer? 

Denkbaar is dat bij het aanbieden van de open data deze wordt voorzien van een 
exoneratie (‘disclaimer’) waarin de aanbieder meedeelt dat hij aansprakelijkheid voor 

                                        
100  Spoor & Verkade & Visser 2005, p. 58. Dit geldt zowel voor het creëren van een nieuw product op 

basis van feiten als voor nieuwe product op basis van bestaande producten zoals bijvoorbeeld een 
visualisatie met behulp van geolayers en data van anderen. 

101  HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, (Van Dale/Romme).  
102  Spoor & Verkade & Visser 2005, p. 71. 
103  Artikel 27 Auteurswet. 
104  Artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet (Dw). 
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de aangeboden data uitsluit. Een dergelijke disclaimer moet dan wel door de gebrui-
ker worden aanvaard alvorens de open data-aanbieder er zich op kan beroepen. 
Er zijn een aantal haken en ogen aan de geldigheid van een dergelijke disclaimer. Al-
lereerst veronderstelt het een contractuele relatie tussen aanbieder en gebruiker. 
Zoals wij reeds hebben besproken (zie paragraaf 5.2) is dit juist iets dat op gespan-
nen voet staat met de filosofie achter open data. 
Daarnaast moet de gebruiker de disclaimer hebben gezien en aanvaard. Siemerink, 
van Eijden en van Esch trekken in twijfel of een disclaimer op een website gelding 
heeft omdat de enkele toegang en het gebruik van de pagina onvoldoende is om aan 
te nemen dat er een overeenkomst tussen de websitehouder en gebruiker tot stand 
komt. Naast de vraag of de disclaimer de gebruiker van de website bereikt en deze 
deel uitmaakt van een overeenkomst tussen de data-aanbieder en datagebruiker, is 
het van belang om op te merken dat aansprakelijkheidsbeperkingen niet altijd gel-
ding hebben of deze kunnen verliezen. Zo is het niet mogelijk om productaansprake-
lijkheid te beperken of uit te sluiten.105 Ook sluit het Burgerlijk Wetboek de werking 
uit van aansprakelijkheidsbeperkingen in algemene voorwaarden als de aansprake-
lijkheidsbeperking onredelijk bezwarend is.106 Een aansprakelijkheidsbeperking van 
een open data-aanbieder heeft in de praktijk geen gelding hebben als het gaat om 
kleine gebruikers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Maar 
ook andere kleine gebruikers worden beschermd tegen dergelijke aansprakelijk-
heidsbeperkingen. In het licht van open data kan gedacht worden aan de alleen wer-
kende computerprogrammeur die een eenvoudige applicatie bouwt op basis van 
open data. 107 
De aansprakelijkheidsbepalingen in de Wbp zijn van dwingendrechtelijke aard. Daar-
van kan dus niet in overeenkomsten worden afgeweken.108 Een disclaimer die be-
paalt dat de open data-aanbieder niet aansprakelijk gehouden kan worden voor 
schade ontstaan door schendingen van de privacyregelgeving zal dus geen werking 
hebben. 
Ons oordeel is dat een disclaimer niets toevoegt aan de aansprakelijkheidsbeperking 
door de invulling van de zorgplicht van de aanbieder van het AHN door het verschaf-
fen van meta-data. Ons advies is derhalve om geen disclaimer te gebruiken.  

5.9 Beschikbaarstellen zonder licentie 

Het open data beleid van het Ministerie van IenM schrijft voor dat de bestanden zon-
der voorwaarden in het gebruik beschikbaar zijn. Met andere woorden, open data 
moeten licentievrij zijn: een ieder moet de data zonder enige voorwaarde kunnen 
gebruiken voor willekeurige doeleinden. De Nederlandse Rijksoverheid heeft de voor-
keur voor een Creative Commons Publiek Domein Verklaring of een Creative Com-
mons ZERO verklaring. 

                                        
105  Artikel 6:192 lid1 BW. 
106  Een beding dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke 

verplichting tot schadevergoeding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn en is daarmee 
vernietigbaar, tenzij door de gebruiker van de algemene voorwaarden het tegendeel wordt 
bewezen (artikel 6:233 en 6:237 sub f BW). 

107  Hijma 2010, p. 50 en Wessels & Jongeneel & Hendrikse 2006, p. 335-337. 
108 Kamerstukken II 1997-98, 25 892, nr. 3 (MvT), p. 176.  
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Aan de Creative Commons ZERO verklaring is verbonden dat hergebruik toegestaan 
is, maar dat niet de indruk mag worden gewekt door naamsvermelding dat de aan-
bieder zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.109 
Zoals uit de bovenstaande analyse van de mogelijke aansprakelijkheid blijkt, kan dit 
zonder enig bezwaar geschieden, mits de aanbieder van het AHN aan zijn zorgplicht 
voldoet door meta-data toe te voegen die juist en toegankelijk zijn. Tevens kwamen 
wij tot de conclusie dat het geen aanbeveling verdient een disclaimer toe te voegen 
hetgeen ook spreekt voor de keuze voor een Creative Commons ZERO verklaring.    
Dit zal echter anders zijn als de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing 
is op het AHN (zie paragraaf 5.6.2.). Mocht dit zo zijn dan kan het AHN alleen ter be-
schikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen van deze wet. 

                                        
109 Zie http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. Voorts is de door de Rijksoverheid gehan-

teerde Nederlandse versie ( http://www.rijksoverheid.nl/copyright) opgenomen in Bijlage 3. 
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6 Open data voor de AHN producten 

6.1 Open data en het AHN algemeen 

 
In dit rapport stond de vraag centraal op welke wijze het open data beleid van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vorm kan worden gegeven voor het Actueel 
Hoogtebestand Nederland: In hoeverre en in welke vorm zou het AHN1, AHN2 en de 
subproducten volgens de open data eisen van de bestuursraad beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een juridisch perspectief met 
name vanuit het risico op aansprakelijkheid.  
 
Aansprakelijkheid van open data-aanbieders kan bestaan uit aansprakelijkheid voor 
foutieve of onvolledige data, een inbreuk op het recht op privacy of intellectuele ei-
gendomsrechten van anderen. In Nederland is geen rechtspraak gevonden waarin 
open data-aanbieders daadwerkelijk aansprakelijk zijn gehouden op dergelijke gron-
den. 
Het risico op aansprakelijkheid dat open data-aanbieders lopen door het aanbieden 
van foutieve of onvolledige data zal beperkt zijn omdat de data een ongericht ka-
rakter heeft en het gebruik ervan niet vooraf is ingekaderd. Een open data-aanbieder 
dient zich wel in te spannen om de kwaliteit van de data op niveau te houden en dat 
niveau inzichtelijk te maken zodat gebruikers weten wat ze van de data mogen ver-
wachten. Een open data-aanbieder die dat niet doet, loopt het risico aansprakelijk 
gehouden te worden uit hoofde van een onrechtmatige daad (schending van de 
zorgvuldigheidsnorm, meer in het bijzonder wegens gevaarzetting). Van specifieke 
productaansprakelijkheid zal geen sprake zijn. 
Een mogelijk risico op aansprakelijkheid is aanwezig in de privacyschending. Het is 
naar onze inschatting reëel te stellen dat, met de huidige invulling van het begrip 
persoonsgegeven, de Wet bescherming persoonsgegevens op het AHN van toepas-
sing moet zijn. Als de Wbp van toepassing is op het AHN dan kan er geen sprake zijn 
van open data in de zin van het open data beleid van IenM. Het AHN kan in dit geval 
alleen ter beschikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het risico van aansprakelijkheid wegens 
privacyschending is nihil zolang de open data-aanbieder zich houdt aan de bepa-
lingen van de Wbp. 
Het is mogelijk dat derden door de beleidsverandering naar open data onevenredig 
worden bevoordeeld of juist onevenredig worden benadeeld. Onder omstandigheden 
kan dan het openbaar maken van het AHN als open data als onrechtmatig worden 
aangemerkt. Hierbij geldt dat een burger slechts voor vergoeding van de door hem 
geleden schade in aanmerking komt als hij onevenredig zwaar is getroffen. Hoewel 
de drempel behoorlijk hoog ligt, zou het onder bijzondere omstandigheden kunnen 
zijn dat er onrechtmatig gehandeld wordt. Zo’n omstandigheid zou kunnen zijn dat 
een afnemer in het verleden het bestand tegen betaling heeft verkregen en vervol-
gens forse investeringen heeft gedaan om op basis hiervan een product te vervaar-
digen terwijl hij niet behoefte te verwachten dat de overheid zijn beleid zou aanpas-
sen.  
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Van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van anderen zal niet snel sprake 
zijn omdat de open data-aanbieder zijn gegevens doorgaans zelf verzameld of de da-
ta in zijn opdracht wordt verzameld. Is er wel sprake van beschermde data omdat er 
een auteursrecht of databankrecht van een ander op de ter beschikking gestelde da-
ta rust dan loopt de open data-aanbieder het risico om aansprakelijk gehouden te 
worden. Het is dus noodzakelijk om te vast te stellen wie recht kan doen gelden op 
de aangeboden data. 
Disclaimers kunnen een rol spelen bij de beperking van de aansprakelijkheid van een 
open data-aanbieder tegenover gebruikers van die data. De gebruiker van de data 
moet ten minste kennis kunnen nemen van de disclaimer en met de disclaimer ak-
koord gaan. Als de disclaimer in algemene voorwaarden is opgenomen dan mist deze 
mogelijk zijn werking tegenover kleine gebruikers. Onze conclusie is dat een disclai-
mer niets toevoegt aan het invullen van de zorgplicht van de aanbieder door het ver-
schaffen van (goede) meta-data. 
De bovenstaande analyse van de mogelijke aansprakelijkheid voert ons tot de con-
clusie dat een keuze voor beschikbaar stelling onder een Creative Commons ZERO 
verklaring voor de hand ligt. Dit zal echter anders zijn als de Wet bescherming per-
soonsgegevens van toepassing is op het AHN. Mocht dit zo zijn dan kan het AHN al-
leen ter beschikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen 
van deze wet. 
 

6.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen om aansprakelijkheidsrisico voor foutieve of onvolledige data te ver-
kleinen zijn: 

• Zorg voor toegankelijke, juiste, begrijpelijke, en actuele meta data110 
• Geef het doel waarvoor het AHN is verzameld; 
• Geef kwaliteit en nauwkeurigheid van data; 
• Geef datum laatste update en eventuele revisiegeschiedenis; 
• Geef de van toepassing zijnde voorwaarden voor gebruik aan; 
• Informeer over updates (internetpagina www.ahn.nl, nieuwsbrief en via 

bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers/abonnees); 
• Geef waarschuwingen voor voorzienbaar verkeerd gebruik; 
• Creëer voorziening waarmee fouten gemeld kunnen worden; 

 
Een mogelijk risico op aansprakelijkheid is aanwezig in de privacyschending. Het is 
naar onze inschatting reëel te stellen dat, met de huidige invulling van het begrip 
persoonsgegeven, de Wet bescherming persoonsgegevens op het AHN van toepas-
sing moet zijn. Als de Wbp van toepassing is op het AHN dan kan er geen sprake zijn 
van open data in de zin van het open data beleid van IenM. Het AHN kan in dit geval 
alleen ter beschikking worden gesteld onder voorwaarden die voldoen aan de eisen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het risico van aansprakelijkheid wegens 
privacyschending is nihil zolang de open data-aanbieder zich houdt aan de bepa-

                                        
110 De gebruiksvoorwaarden worden getoond in het Nationaalgeoregister.110 Voor het AHN-1 25 meter 

grid wordt er een icoontje dat gebruiksvoorwaarden impliceert getoond. Echter de tekst bij de ge-

bruiksvoorwaarden leert ons dat het bestand vrij beschikbaar is; de CC0 verklaring wordt gehanteerd. 
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lingen van de Wbp. Het verdient aanbeveling op dit punt het standpunt van het Col-
lege bescherming persoonsgegevens te vragen. 
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INSPIRE van 

toepassing?

Zie Geonovum lijst 

met INSPIRE 

datasets

ja

nee

Behandel als Wob-

verzoek (schema A 

of B)

Annex I, II of III 

dataset?

Annex I

Annex III

Annex II

Beslisboom INSPIRE

Actief verstrekken 

van gegevens
Verstrekken aan:

Nederlandse 

overheid

Overheid van EU 

Member State

Burger

Europese instelling

Ga naar X1

Ga naar X2

Organen opgericht 

bij int. 

overeenkomst 

waarbij EU en 

Nederland partij zijn

Ga naar X3

Ga naar X4
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Leveren aan 

overheid

X1: Leveren van INSPIRE gegevens aan Nederlandse overheden en overheden van EU lidstaten

Metadata in 

Zoekdienst

via

Uitzondering van 

toepassing?

Absolute 

uitzondering van 

toepassing?

ja

nee

Stel metadata gratis 

ter beschikking via 

zoekdienst

ja

nee

Stel geen metadata 

ter beschikking

ja

nee

Stel metadata gratis 

ter beschikking via 

zoekdienst

Relatieve 

uitzonderingsgrond:

Belang 

openbaarmaken 

groter dan ander 

belang?

NB: deze INSPIRE regels zijn alleen van toepassing voor publieke taken 

die van invloed kunnen zijn op het milieu
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Raadpleegdienst
Uitzondering van 

toepassing?

nee

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst

Absolute 

uitzondering van 

toepassing?

ja

ja

nee

Stel geen data ter 

beschikking via 

dienst

ja

nee

Relatieve 

uitzonderingsgrond:

Belang 

openbaarmaken 

groter dan ander 

belang?

Raadplegen gratis?

(alleen vergoeding 

indien nodig om 

totstandhouding 

gegevens te 

waarborgen)

ja

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

nee

ja

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen

nee

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

Stel data ter 

beschikking via 

dienst tegen max. 

wettelijk maximum 

(Art.13 lid 1 INSPIRE 

wet) 

nee

ja

Stel data ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen en 

tegen max. wettelijk 

maximum (Art.13 lid 

1 INSPIRE wet) 

NB: Betalen via een 

elektronische 

handels dienst moet 

mogelijk zijn

Uitzonderinggronden voor diensten voor overheden:

Absoluut: Veiligheid van de staat

Relatief: 

- betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties

- opsporing en vervolging van strafbare feiten

- beveiliging bedrijven

- voorkomen sabotage

Op dit moment niet 

mogelijk in 

Nederland

Leveren aan 

overheid
via
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Raadpleegdienst
Uitzondering van 

toepassing?

nee

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst

Absolute 

uitzondering van 

toepassing?

ja

ja

nee

Stel geen data ter 

beschikking via 

dienst

ja

nee

Relatieve 

uitzonderingsgrond:

Belang 

openbaarmaken 

groter dan ander 

belang?

Raadplegen gratis?

(alleen vergoeding 

indien nodig om 

totstandhouding 

gegevens te 

waarborgen)

ja

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

nee

ja

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen

nee

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

Stel data ter 

beschikking via 

dienst tegen max. 

wettelijk maximum 

(Art.13 lid 1 INSPIRE 

wet) 

nee

ja

Stel data ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen en 

tegen max. wettelijk 

maximum (Art.13 lid 

1 INSPIRE wet) 

NB: Betalen via een 

elektronische 

handels dienst moet 

mogelijk zijn

Uitzonderingsgronden voor raadpleeg-, download-, verwerkings- en 

aanroepdiensten voor het publiek:

Alle uitzonderingsgronden uit artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur

Op dit moment niet 

mogelijk in 

NederlandLeveren aan het 

publiek
via
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Raadpleegdienst
Uitzondering van 

toepassing?

nee

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst

Absolute 

uitzondering van 

toepassing?

ja

ja

nee

Stel geen data ter 

beschikking via 

dienst

ja

nee

Relatieve 

uitzonderingsgrond:

Belang 

openbaarmaken 

groter dan ander 

belang?

Raadplegen gratis?

(alleen vergoeding 

indien nodig om 

totstandhouding 

gegevens te 

waarborgen)

ja

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

nee

ja

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen

nee

Raadplegen zodat 

commercieel 

hergebruik 

onmogelijk is?

Stel data ter 

beschikking via 

dienst tegen max. 

wettelijk maximum 

(Art.13 lid 1 INSPIRE 

wet) 

nee

ja

Stel data ter 

beschikking via 

dienst met 

beperkingen en 

tegen max. wettelijk 

maximum (Art.13 lid 

1 INSPIRE wet) 

NB: Betalen via een 

elektronische 

handels dienst moet 

mogelijk zijn

Uitzonderinggronden voor diensten voor overheden:

Absoluut: Veiligheid van de staat

Relatief: 

- betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties

- opsporing en vervolging van strafbare feiten

- beveiliging bedrijven

- voorkomen sabotage

Op dit moment niet 

mogelijk in 

Nederland
Leveren aan 

Europese instelling 

of orgaan

via
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Download dienst

Verwerkingsdienst

Aanroepdienst

Uitzondering van 

toepassing?

nee

Stel data gratis ter 

beschikking via 

dienst

Absolute 

uitzondering van 

toepassing?

ja

ja

nee

Stel geen data ter 

beschikking via 

dienst

ja

nee

Relatieve 

uitzonderingsgrond:

Belang 

openbaarmaken 

groter dan ander 

belang?

Gegevens nodig ter 

vervulling van 

verplichting mbt EU 

milieuwetgeving 

verslaglegging?

ja

nee

Stel data ter 

beschikking via 

dienst tegen max. 

wettelijk maximum 

(Art.11h lid 1 Wob) 

NB: Betalen via een 

elektronische 

handels dienst moet 

mogelijk zijn

Uitzonderinggronden voor diensten voor overheden:

Absoluut: Veiligheid van de staat

Relatief: 

- betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties

- opsporing en vervolging van strafbare feiten

- beveiliging bedrijven

- voorkomen sabotage

Dienst gratis? nee

Leveren aan 

Europese instelling 

of orgaan

via
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