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Management samenvatting 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
In hoeverre valt ‘NETPOS’ onder de scope van de Wet openbaarheid van bestuur en moet 
‘NETPOS’ als open data beschikbaar worden gesteld aan een ieder? 

 
Het rapport is ingegaan op het open data beleid van het ministerie van Infrastructuur en milieu, de 
Wet openbaarheid van bestuur, de Kadasterwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie.  
 
NETPOS 
NETPOS staat voor Netherlands Positioning Service (NETPOS). NETPOS bestaat uit 38 GNSS-
referentiestations verspreid over heel Nederland. Van deze stations is de positie heel nauwkeurig be-
paald. De door de referentiestations ingewonnen data leveren informatie die een gebruiker van een 
GNSS-ontvanger in staat stelt om op vrijwel iedere locatie in Nederland zijn positie te bepalen. Het 
GNSS- referentiestation neemt op basis van de informatie van de GNSS-satellieten een aantal factoren 
waar. Deze waarnemingen, de ruwe data, worden naar het NETPOS-rekencentrum gestuurd. Daar 
wordt de ruwe data omgezet in een correctiemodel. Vanuit dit model worden vervolgens correctiesig-
nalen gegenereerd die worden gestuurd naar de eindgebruiker die daarmee heel precies zijn positie 
kan bepalen.  
Van belang voor dit onderzoek is dat er bij NETPOS sprake is van twee type data en een dienst: 

1. Gestreamde data: de ruwe data die real-time wordt gestreamd, 
2. Opgeslagen data: de ruwe data die wordt opgeslagen, en 
3. NETPOS-dienst: het verstrekken van correctiesignalen naar eindgebruikers. 

 
Wet openbaarheid van bestuur 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is van toepassing op documenten die een bestuurlijke aan-
gelegenheid betreffen. Het begrip “document” in de Wob moet ruim moet worden opgevat: iedere in-
formatie die is opgeslagen (ongeacht het medium) valt in principe onder de wet.  
Betoogd kan worden dat er bij data die slechts gestreamd wordt (RTCM) en niet bij het Kadaster op-
geslagen wordt, geen sprake is van een document in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Rechtspraak die dit kan bevestigen ontbreekt echter. Voor data die opgeslagen wordt (RINEX), 
zal daarentegen wel sprake zijn van een document.  
 
Er moet ook sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. Hoewel dit begrip volgens de Raad van 
State ruim uitgelegd dient te worden, geeft het wel een begrenzing aan de toepasselijkheid van de 
Wob. Wat in verband met het Kadaster als bestuurlijke aangelegenheid heeft te gelden zal aan de 
hand van de taken zoals omschreven in de Kadasterwet beantwoord moeten worden. Concreet gaat 
het om: 

 het houden en bijwerken van de basisregistratie kadaster (art. 3 lid 1 onder b Kw); 
 het instandhouden van een net van coördinaatpunten (art. 3 lid 1 onder c Kw); 

 
Het Kadaster is wettelijk verantwoordelijk voor “het instandhouden van een net van coördinaatpun-
ten”. Hoewel de rol van GPS hierin steeds belangrijker is geworden kan worden geconcludeerd dat de 
wettelijk taak van het Kadaster alleen ziet op (het bijhouden van) de coördinaten van de klassieke RD-
punten (zoals kerktorens en RD-stenen), het GPS-kernnet en die van de referentie-stations. Derhalve 
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niet om de NETPOS dienst inclusief de door de GNSS-referentiestations ingewonnen data zelf. Men zie 
ook nog art. 100 lid 3 Kw dat met betrekking tot de informatie zich beperkt “tot inlichtingen over het 
net van coördinaatpunten”. In elk geval wordt het inwinnen van data door de referentiestations, maar 
ook het berekenen van het correctiesignaal niet door de Kadasterwet als taak genoemd. 
 
Daarentegen is ook het, kennelijk door het Kadaster aangehangen, functioneel standpunt verdedig-
baar. Bij het gebruik van de GNSS-referentiestations is meer nodig dan louter de beschrijving en de 
coördinaten van de stations. Ook de waarnemingen (de ruwe data) die de referentiestations zelf uit-
zenden zijn nodig voor de plaatsbepaling binnen het RD-stelsel.  
 
Met betrekking tot de taak “het houden en bijwerken van de basisregistratie kadaster” kan worden 
vastgesteld dat de NETPOS-dienst een praktische functie vervult met betrekking tot het inmeten en 
reconstrueren van kadastrale grenzen. Het gebruik van het NETPOS correctiesignaal kan worden be-
schouwd als louter een hulpmiddel, net zoals de GPS-ontvanger zelf, een theodoliet of de daarbij toe-
gepaste software. Onze conclusie is dan ook dat NETPOS-dienst in dit opzicht slechts functioneert als 
een bedrijfsmiddel voor de uitvoering van de taken in het kader van de basisregistratie kadaster. 
 
Conclusie 
Ons inziens zijn de Wet openbaarheid van bestuur en de bepalingen van de Kadasterwet voor wat be-
treft de openbaarheid van data niet van toepassing op de gestreamde data alsmede de (tijdelijk) op-
geslagen data van de GNSS-referentiestations van het Kadaster. De wettelijk taak van het Kadaster 
ziet alleen op (het bijhouden van) de coördinaten van de klassieke RD-punten (zoals kerktorens en 
RD-stenen), het GPS-kernnet en die van de referentie-stations. Derhalve niet om de NETPOS dienst 
inclusief de door de GNSS-referentiestations verzamelde data zelf. Het inwinnen van data door de re-
ferentiestations, maar ook het berekenen van het correctiesignaal wordt niet door de Kadasterwet als 
taak van het Kadaster genoemd. 
 
Men kan zich wel afvragen of de huidige tekst in de Kadasterwet nog voldoet in de moderne situatie 
waar GNSS-referentiestations een belangrijke rol vervullen. Wij onderschrijven dat voor het gebruik 
van de GNSS-referentiestations meer nodig is dan louter de beschrijving en de coördinaten van de 
stations. Ook de waarnemingen (de ruwe data) die de referentiestations zelf uitzenden zijn nodig voor 
de plaatsbepaling binnen het RD-stelsel. 
Of de wettelijke taak van het Kadaster naast de coördinaten, ook de waarnemingen (de ruwe data) 
die de referentiestations uitzenden moet behelzen, is een onderwerp van nadere discussie. Deze dis-
cussie moet worden gevoerd door het Kadaster, in samenspraak met andere belanghebbenden binnen 
de geodetische infrastructuur (zoals het ministerie van Infrastructuur, het bedrijfsleven, en het Neder-
lands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG)). De discussie moet zich hierbij niet beperken 
tot de x- en y-coördinaat op land maar ook, als zijnde integraal onderdeel van de geodetische infra-
structuur, worden betrokken op de hoogte (NAP) en het referentiestelsel op zee. 
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1 Inleiding 

 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft door laten klinken dat het van zins is het signaal van 
de dienst NETPOS beschikbaar te stellen als open data. Dit is ingegeven door het ‘open data, tenzij’ 
beleid dat het ministerie sinds 2012 voert. Het ministerie voert aan dat men een verzoek betreffende 
NETPOS ingevolge art.3 van de Wet openbaarheid van bestuur moet inwilligen. Daarmee wordt 
NETPOS openbaar en is de Wet hergebruik overheidsinformatie van toepassing. 
 
Het doel van dit project is te komen tot een inschatting van (de mate) waarin de Wet openbaarheid 
bestuur en daarmee de Wet hergebruik overheidsinformatie van toepassing is op ‘NETPOS’. Op basis 
van deze uitkomsten kan GeoBusinessNederland invulling geven aan zijn strategie betreffende het 
voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om NETPOS als open data vrij te geven. 
 
In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 
In hoeverre valt ‘NETPOS’ onder de scope van de Wet openbaarheid van bestuur en moet 
‘NETPOS’ als open data beschikbaar worden gesteld aan een ieder? 

 
Het onderzoek zal gebruikmaken van een literatuurstudie en interviews. In de literatuurstudie zal wor-
den ingegaan op open data, het open data beleid van het ministerie van Infrastructuur en milieu, de 
parlementaire geschiedenis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsin-
formatie alsmede relevante jurisprudentie. In het geval van de Wet hergebruik overheidsinformatie zal 
ook gekeken worden naar de bron van deze wet: de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinfor-
matie (98/2003/EC en 2013/37/EU). 
 
Het onderzoek heeft daarnaast gebruik gemaakt van interviews. Hierbij lag de nadruk op NETPOS: 
welke componenten kunnen worden onderscheiden, hoe worden deze op dit moment ter beschikking 
gesteld aan wie, en op welke wijze kan NETPOS als open data beschikbaar worden gesteld. 
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2 NETPOS 

In dit hoofdstuk gaan wij kort in op NETPOS, als uitgangspunten van ons onderzoek. Wat is NETPOS 
precies, welke componenten kunnen worden onderscheiden, hoe worden deze op dit moment ter be-
schikking gesteld en aan wie. 

2.1 Achtergrondinformatie: basisbegrippen 

Het European Terrestrial Reference System (ETRS89) is het Europese referentiestelsel voor toepassin-
gen van satellietplaatsbepaling en is daarmee ook van belang voor Nederland.1 De vastleggingen in 
het terrein van ETRS89 zijn anders dan voor RD en NAP. ETRS89 vastleggingen kennen namelijk de 
vorm van punten in open gebied, geschikt voor het tijdelijk opstellen van GPS-meetapparatuur (GPS-
kernnet punten) en permanente opstellingen (AGRS.NL, RTK-referentiestations). 
 
“De meest nauwkeurige realisatie van ETRS89 in Nederland wordt gevormd door AGRS.NL, hetgeen 
staat voor Actief GPS Referentie Systeem. Ooit opgezet in een samenwerkingsverband tussen de NCG, 
het Kadaster, de Meetkundige Dienst (nu: CIV) van Rijkswaterstaat en de TU Delft, wordt sinds 1997 
het AGRS.NL geëxploiteerd door het Kadaster en Rijkswaterstaat AGI. Sinds 2000 is het AGRS.NL de 
basis van het RD- stelsel. De permanente metingen waarborgen de koppeling met het Europese coör-
dinatenstelsel ETRS89. Daarnaast zijn de GPS-metingen van het AGRS.NL beschikbaar voor weten-
schappelijke doeleinden.”2 
 
Met behulp van het GPS-kernnet is ETRS89 verder verdicht in Nederland. Het GPS-kernnet omvat 
meer dan 400 punten welke zijn ingemeten ten opzichte van de AGRS-stations. Daarnaast worden de 
punten van het GPS-kernnet in hoogte bepaald door middel van waterpassing. Het GPS-kernnet wordt 
bijgehouden door periodieke bepalingen per punt ten opzichte van de AGRS.NL-referentiestations en 
waterpassingen. 

2.2 Kadaster en NETPOS 

2.2.1 GNSS referentiestations 

Het Kadaster beheert momenteel 38 GNSS-referentiestations volledig en 5 GNSS-referentiestations 
gezamenlijk met de TU Delft: 
 
 vier stations ter invulling van internationale afspraken (onder andere ten behoeve van IGS, GLOSS 

en EPN), samen met  
 vijf andere stations maken deze deel uit van het AGRS netwerk in Nederland, 
 29 stations voor verdere verdichting om een landelijk RTK netwerk mogelijke te maken. 
 

                                                
1 NCG (2010), Huidige organisatie en ontwikkeling van de geodetische infrastructuur in Nederland, blz. 24  
2 NCG (2010), Huidige organisatie en ontwikkeling van de geodetische infrastructuur in Nederland, blz. 24 
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2.2.2 Hoe werkt NETPOS? 

NETPOS staat voor Netherlands Positioning Service (NETPOS) en is een Real-Time-Kinematic (RTK)-
netwerk. NETPOS bestaat uit 38 referentiestations verspreid over heel Nederland. Van deze stations is 
de positie heel nauwkeurig bepaald. De door de referentiestations ingewonnen data leveren informatie 
die een gebruiker van een GNSS-ontvanger in staat stelt om op vrijwel iedere locatie in Nederland zijn 
positie te bepalen. Het NETPOS-rekencentrum draagt zorg voor de opslag en de verspreiding van de 
metingen en de daaruit afgeleide informatie aan de samenwerkende diensten en overige klanten. De 
dienst NETPOS maakt het zo mogelijk met één GPS-ontvanger snel en nauwkeurig een positie in het 
terrein te bepalen. 
 
Het NETPOS referentiestation neemt op basis van de informatie van de GNSS-satellieten een aantal 
factoren waar (bijv. de real-time afstand (iedere 1 a 2 seconden) tussen het referentiestation en de 
satellieten en informatie over de satellietbanen). Deze waarnemingen, de ruwe data, worden via in-
ternet naar het NETPOS-rekencentrum gestuurd. Daar wordt de ruwe data omgezet in een correctie-
model (het state-space model). Vanuit de State Space Modellering worden vervolgens correctiesigna-
len gegenereerd die worden gestuurd naar de eindgebruiker die daarmee heel precies (centimeterni-
veau) zijn positie kan bepalen.  
 
NETPOS en AGRS 
De uitsluitend voor NETPOS gebruikte referentiestations (verder de GNSS-referentiestations) hebben 
deels een iets mindere kwaliteit dan de AGRS stations. Dit komt mede door de kwaliteit van de appa-
ratuur (o.a. goedkopere antenne). Zes van de 12 AGRS stations maken deel uit van de NETPOS infra-
structuur (groene en rode stations figuur 2.1). 
 

 
Figuur 2.1: Nederlandse AGRS referentiestations3 

                                                
3 http://gnss1.tudelft.nl/dpga/ 
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2.3 NETPOS componenten4 

NETPOS bestaat uit onderscheidende componenten: 
1. De NETPOS infrastructuur,  
2. De NETPOS dienst, 
3. Het NETPOS archief, en 
4. NETPOS overig. 

 

 
Figuur 2.2: NETPOS componenten (bron: interview met Hans van der Marel) 

2.3.1 NETPOS infrastructuur 

De NETPOS infrastructuur bestaat uit de GNSS-referentiestations en de daarmee ingewonnen ruwe 
data. Onder de ruwe data verstaan wij de data die de individuele GNSS-referentiestations sturen naar 
de centrale server: het NETPOS rekencentrum. 
 
Alle GNSS-referentiestations zenden in principe dezelfde ruwe data uit. De ruwe data bestaan uit de 
waarnemingen van de referentiestations zelf. De waarnemingen kunnen op twee manieren worden 
verzonden: 

1. als gestreamde ruwe data, of 
2. als niet gestreamde ruwe data 

 
Voor iedere manier is er een keuze in het formaat waarin de ruwe data wordt verzonden. Ten eerste 
kan worden gekozen voor het formaat van de leverancier van de referentiestations (bijv. In de open 
formaatbeschrijvingen van Topcon, Leica, Septentrio). Er kan ook worden gekozen voor andere for-
maten. De ‘waardes’ blijven in alle formaten hetzelfde alleen het formaat is anders. De omzetting van 
het ene naar het andere formaat kan met speciale GNSS software worden verricht. 
 
Voor gestreamde data heeft het Kadaster gekozen voor het, door internationale organisaties aanbevo-
len, open RTCM 3.2 formaat dat bedoeld is voor RTK-correcties en voor ‘data collection’. Voor de niet 
gestreamde data is gekozen voor het RINEX formaat. De keuze van de formaten is verbonden aan de 
keus voor streaming of niet. De gestreamde ruwe data in het RTCM formaat kan worden omgezet in 
het RINEX formaat ten behoeve van postprocessingsdoeleinden. 

                                                
4 Op basis van interview met Hans van der Marel 
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2.3.2 NETPOS dienst 

De NETPOS dienst bestaat uit het verwerken van de data van de GNSS-referentiestations en het ver-
sturen van het correctiesignaal (state-space).  
Doordat er sprake is van een RTK-netwerk zijn de referentiestations altijd binnen het bereik van de 
eindgebruiker en is er overal dezelfde nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk. Dit in tegenstelling tot 
RTK met één referentiestation: deze heeft een beperkt bereik en hoe verder van het referentiestation 
men zich bevindt hoe onnauwkeuriger de plaatsbepaling. 
 

2.3.3 NETPOS archief 

Op dit moment worden de door de referentiestations verstuurde waarnemingen niet door het Kadaster 
zelf opgeslagen. Dit wordt voor de RINEX data door de TU Delft gedaan (NETPOS ‘archief’). Hier wor-
den alle historische data van de GNSS-referentiestations opgeslagen in RINEX formaat voor verdere 
(wetenschappelijke) analyses. De ruwe data in het archief betreffen gegevens van een dag oud.  
 

2.3.4 NETPOS overig 

Onder NETPOS overig verstaan wij de activiteiten die niet onder de eerste drie activiteiten kunnen 
worden geschaard. Het gaat hier om de real-time/ near real-time gegevens van de ruwe data van 
NETPOS. Deze gegevens worden door het KNMI gebruikt (bepalen waterdamp in de lucht/ weersvoor-
spelling) en in Lofar (tbv ionosferische correcties). NETPOS overig wordt in RTCM formaat geleverd. 
 

2.3.5 Gebruik NETPOS 

NETPOS wordt gebruikt voor het inmeten en reconstructie van (perceels)grenzen en voor het bijhou-
den van het stelsel van coördinaatpunten. Beide functies zijn gerelateerd aan taken van het Kadaster 
zoals omschreven in de Kadasterwet: artikel 3 lid 1 onder b. “het houden en bijwerken van de basis-
registratie kadaster” en onder c. “het instandhouden van een net van coördinaatpunten”.  
Het Kadaster en Rijkswaterstaat maken gebruik van de NETPOS dienst. Ook bedrijven die in opdracht 
van Rijkswaterstaat of het Kadaster werkzaam zijn, mogen hier gebruik van maken.5 

                                                
5 Zie: http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Rijksdriehoeksmeting/NETPOS.htm 
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3 Open data beleid 

In dit onderzoek zijn we uitgegaan van het begrip “open data” in de zin van het open data beleid van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zoals dat vastgesteld is door de bestuursraad van dit minis-
terie. 
 
De bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in juni 2012 de Beslis-
nota “Open Data: Roadmap” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aangenomen. On-
der het principe “open, tenzij” moet in beginsel alle data van dit ministerie minimaal onder de volgen-
de condities als gratis downloadbaar bestand voor hergebruik ter beschikking zijn gesteld: 

 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 data.overheid.nl; 
 datasets kennen geen gebruiksvoorwaarden; 
 nieuwe versies van datasets komen zo snel als redelijkerwijs mogelijk beschikbaar; 
 naast de meest recente dataset zijn —mits bestaand— minimaal vier voorgaande versies be-

schikbaar; 
 eenmalige datasets blijven minimaal vijf jaar beschikbaar. 

Open data betreft data 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 bestuur; 
• bij voorkeur voldoen aan 'open standaarden‘; 
• bij voorkeur door een computer kunnen worden gelezen. 

 
Het kernteam open data van IenM heeft deze definitie als uitgangspunt voor IenM genomen, en aan-
gescherpt op de volgende punten: 

• onder ‘verzamelen‘ wordt ook het genereren van data verstaan. De overheid 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 gepubliceerd door het Forum Standaardi-
satie. 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 mogelijk 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.  

 
De dienstverlening rond de gratis downloadbare datasets wordt vanuit kostenoogpunt beperkt gehou-
den. Dit houdt in dat IenM: 

• zich ten aanzien van de downloadfaciliteit en -capaciteit voor het beschikbaar stellen van open 
data beperkt tot een inspanningsverplichting met betrekking tot beschikbaarheid en tijdigheid; 

• voor het bepalen van de benodigde downloadfaciliteit en -capaciteit niet uitgaat van een mo-
gelijke piekbelasting, maar de verwachte normale belasting uitgaande van de omvang van be-
schikbaar gestelde datasets; 
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• 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 zoals deze verzameld is ten behoeve van de 
uitvoering van de publieke taak. Er worden geen bewerkingen op de data uitgevoerd die uit-
sluitend tot doel hebben het hergebruik te bevorderen; 

• bij het vervallen van een publieke taak, de inwinning van de data stopt. 
 
De open data roadmap is leidend bij de implementatie van open data bij het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu waaronder het Kadaster. 
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4 Wettelijk kader 

4.1 Wet openbaarheid van bestuur 

Het recht op overheidsinformatie is een fundamenteel recht in een democratische rechtstaat.6 Burgers 
“hebben informatie nodig om invulling te geven aan de democratie, ze hebben informatie nodig om 
een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren en ze hebben informatie nodig om in de maat-
schappij te kunnen functioneren.”7 Een en ander is uitgewerkt in de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Deze wet ziet, aldus artikel 2, op informatie die onder bestuursorganen berust, en waarvan de 
openbaarheid niet reeds in een andere wetsbepaling is geregeld (een “bijzondere openbaarmakings-
regeling”). 
 
Artikel 3 lid 1 Wob luidt “ Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over 
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.” De verzoeker behoeft bij zijn verzoek 
geen belang te stellen (art. 3 lid 3 Wob).  
 
Voor toepassing van de Wob op informatie over een bepaald onderwerp moet in zijn algemeenheid 
voldaan zijn aan de eisen dat: 

a) de gevraagde informatie moet zijn neergelegd in documenten, en  
b) dat er sprake is van een onderwerp van bestuurlijke aard.  

 
Voor toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur op de GNSS-data zijn derhalve twee begrippen 
cruciaal: er moet sprake zijn van een “document” en een “bestuurlijke aangelegenheid”. Op beide 
vereisten wordt hieronder ingegaan. 
 

4.1.1 Document 

De eis dat er sprake moet zijn van informatie die is neergelegd in één of meer documenten hangt sa-
men met de grondslagen van de Wob.8 De wetgever heeft gekozen voor een tussenweg tussen een 
documentenstelsel en een informatiestelsel. Bij een documentenstelsel moet de verzoeker die docu-
menten waarvan hij openbaarmaking verlangt noemen of in elk geval beschrijven.9 Bij een informatie-
stelsel kan de verzoeker volstaan met een verzoek om informatie over een bepaalde aangelegenheid. 
Binnen het stelsel van de Wob is het voldoende als de verzoeker de bestuurlijke aangelegenheid 
noemt, waarna het bestuursorgaan moet onderzoeken of de informatie is neergelegd in documenten. 
 
Art. 1 Wob omschrijft onder a. een ‘document’ als ‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk 
stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat het ook kan 
gaan om (elektronische) informatie die is vastgelegd op gegevensdragers, zoals een diskette of de 

                                                
6 A.M. Klingenberg, Bestuursrecht, e-mail en internet. Bestuursrechtelijke aspecten voor elektronische overheidscommu-
nicatie (2011), p. 45. 
7 Klingenberg (2011), p. 48. 
8 E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie (2005), p. 94 .e.v. 
9 Een documentenstelsel wordt gehanteerd in de “EuroWob”, Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie (PbEG L 145/43). Zie Kamerstukken Ii 2011/12, 33 328, nr. 3, p. 10.  
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harde schijf van een computer. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een tekstverwekingsbestand, pdf of 
een e-mail.10 
 
Blijkens rechtspraak van de bestuursrechter, Raad van State, 12 oktober 2005, 
ECLI:NL:RVS:2005:AU4157 JB 2005/326 en 15 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV5076 AB 2006, 160 
is ook een elektronisch document waarin gegevens worden bijgehouden en aldus actueel wordt ge-
houden, een document in de zin van de Wob. “Aan de aanspraken op openbaarheid die aan de Wob 
kunnen worden ontleend mag geen afbreuk worden gedaan door de gekozen wijze van gegevensver-
werking” aldus de Raad van State. Ook e-mail berichten zijn documenten, aldus Raad van State, 25 
november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3635, AB 2016/47.  
 
Bij informatie die niet in een document is neergelegd, moet bij een Wob-verzoek nog vastgesteld 
worden of het bestuursorgaan die informatie zou moeten vergaren. Als dit slechts mogelijk is met een 
onevenredige inspanning uit de computerbestanden, is er geen sprake van een vergaringsplicht. Dat 
zou dus anders zijn als via ICT op betrekkelijk eenvoudige wijze de informatie kan worden verza-
meld.11 Zie Raad van State, 14-03-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8749, AB 2012/124 in het kader van 
een verzoek om aantallen bijstandsfraudeurs aan wie weer uitkeringen zijn verstrekt 
 
Uit de Wob vloeit geen recht op reconstructie van verloren gegane documenten. Er bestaat geen ver-
garingsplicht voor ontbrekende gegevens (ABRvS 16 april 2003, AB 242 (m.nt. PJS)). Zie ook Daalder 
die een verplichting tot het weer opbouwen van gewiste elektronische informatie “minder voor de 
hand” acht.12 
 
Uit de uitspraak Raad van State, 16 augustus 2006; ECLI:NL:RVS:2006:AY6317, Gst. 2007, 29; AB 
2006, 337 in het kader van een Wob verzoek met betrekking tot door de politie – in het kader van een 
lopend onderzoek – bezochte internetsites, blijkt dat informatie over bezochte internetsites van der-
den geen documenten zijn. Cruciaal in de uitspraak van de Raad van State is het feit dat het gaat om 
websites, “die door derden zijn samengesteld en waarvan ten behoeve van het onderzoek geen in-
formatie is gehaald”. Door het gebruik van de woorden ‘die door derden zijn samengesteld’ wordt dui-
delijk gemaakt, dat een website van een bestuursorgaan wel is te beschouwen als een document (of 
verzameling documenten) dat onder een bestuursorgaan berust. 
 
R. Kooper, Gst. 2007, 29 merkt hierover op: 
 
“(…) zijn de geraadpleegde internetsites ook documenten die, zoals de Wob verlangt, onder de korps-
beheerder berusten? Het antwoord van de afdeling luidt ontkennend en mijns inziens terecht. Zeker, 
het gaat hier om gegevensbestanden die voor de korpsbeheerder feitelijk met de spreekwoordelijke 
druk op de knop toegankelijk zijn. Daarin onderscheidt de korpsbeheerder zich echter niet van iedere 
andere internetgebruiker. Met de totstandkoming en de vulling van die bestanden heeft hij — zowel 
feitelijk als juridisch — niets te maken; daarvan blijkt althans niet. 
(…) 
In zijn hoger beroepschrift had appellant nog aangevoerd dat de geraadpleegde internetsites, al zou-
den deze niet zijn uitgeprint, toch automatisch op de computer zijn opgeslagen. (…) Aan dit argument 
besteedt de afdeling niet afzonderlijk aandacht. Inderdaad moet van deze (al dan niet automatisch) 
gedownloade informatie op grond van precies dezelfde redenering worden gezegd dat zij niet onder 
de korpsbeheerder berust. Die redenering staat los van de concrete verschijningsvorm van de infor-

                                                
10 Zie E.J. Daalder, noot onder Raad van State, 16 augustus 2006, AB 2006, 337 
11 P.J. Stolk, noot onder Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 maart 2012, AB 2012/124, met verwij-
zing naar E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur (2011), p. 141. 
12 Daalder (2005), p. 98. 
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matie. Het maakt niet uit of deze zich op papier, op een harde schijf of in cyberspace bevindt. Daar-
van uitgaande, weet ik echter niet goed raad met de overweging van de afdeling (in r.o. 2.6) dat van 
de sites t.b.v. het onderzoek geen informatie is gehaald. In de gedachtegang van de afdeling zou dat 
nu juist geen verschil mogen maken, tenzij wellicht de informatie naderhand een (ingrijpende) bewer-
king zou hebben ondergaan. Ik houd het op een verschrijving in de uitspraak.” 
 
Deze uitspraak biedt desondanks niet direct aanknopingspunten voor de bepaling van de status onder 
de Wob van het door de referentie-stations ingewonnen data. Wel wijst het er op dat data die zich 
(tijdelijk) op een computer van een bestuursorgaan bevinden niet als document hebben te gelden. 
Deze redenering zou ook toegepast kunnen worden op de in RTCM-formaat naar het NETPOS reken-
centrum gestreamde data. Het grote verschil tussen bezochte websites en de referentie-stations is wel 
dat het daar gaat om door het Kadaster ingewonnen data, voor zover het niet gaat om de AGRS-
stations die beheerd worden door de TU Delft. Een inschatting hoe de Raad van State deze gestream-
de data zal beoordelen in het kader van een Wob-verzoek is daarom lastig.  
 

4.1.2 Bestuurlijke aangelegenheid 

Artikel 3 lid 1 Wob beperkt de toepasselijkheid van de wet voorts tot informatie over een bestuurlijke 
aangelegenheid. Volgens art. 1 onder b is een bestuurlijke aangelegenheid “een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uit-
voering ervan”. Deze eis heeft expliciet de functie om de werkingssfeer van de Wob te beperken.13 Op 
de eerste plaats verplicht deze eis verzoekers te omschrijven om welke informatie het gaat. Ongespe-
cificeerde verzoeken worden op deze wijze uitgesloten.14  
 
Belangrijker is dat de toepassing van de Wob beperkt wordt wat betreft de aard van de gevraagde in-
formatie. Als voorbeelden van informatie die niet van bestuurlijke aard is kan worden genoemd het te 
leen vragen van boeken uit een bibliotheek, het vragen van inlichtingen over wetenschappelijke on-
derwerpen aan een researchinstituut15 het stellen van een rechtsvraag aan de orde van Advocaten,16 
doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau van verkiezingsprogramma’s, het handelen van de Mi-
nister van Financiën in zijn hoedanigheid als aandeelhouder van KPN, voor zover het gaat om beslis-
singen waarover geen politieke of bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is en onderzoeksresultaten 
van TNO uitgevoerd in opdracht van een (private) onderneming.17 
 
Desondanks dient, zo blijkt uit rechtspraak van de Raad van State, het begrip "bestuurlijke aangele-
genheid" ruim uitgelegd te worden. In de bewoordingen van de Raad van State: “Gelet op het doel 
van de Wob houdt het begrip "bestuurlijk" in: het openbaar bestuur in al zijn facetten. Het betreft niet 
alleen het externe optreden van het bestuur, maar ook de interne organisatie.”18 Zo is een stadsplat-
tegrond aangemerkt betrekking te hebben op een bestuurlijke aangelegenheid.19 Maar niet alle infor-
matie die zich bij een bestuursorgaan bevindt is daarmee dus bestuurlijke informatie. Daalder noemt 

                                                
13 Daalder (2005), p. 111 met verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van zowel de Wob 1978 als de huidige 
Wob. 
14 VNG (2009), Transparant bestuur, Een praktische handleiding voor gemeenten over de Wet openbaarheid van be-
stuur, p. 18. 
15 Daalder (2002), p. 111. 
16 Raad van State 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0976. 
17 VNG (2009), Transparant bestuur, Een praktische handleiding voor gemeenten over de Wet openbaarheid van be-
stuur, p. 18. 
18 Raad van State 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:659. 
19 Daalder (2005), p. 114, met verwijzing naar de niet gepubliceerde uitspraak van de Raad van State 23 mei 1986, 
R03.84.7197. 
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als voorbeelden middelen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn of welke programmatuur de 
overheid gebruikt ten behoeve van de taakuitoefening.20  
 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat wanneer vastgesteld is dat een document betrekking heeft op 
een bestuurlijke aangelegenheid, dit niet kan worden gesplitst in een deel wat niet en een deel wat 
wel betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen dat een bestuursorgaan het 
verstrekken van een deel van de informatie niet kan weigeren met de motivering dat dit deel geen be-
trekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. 21 
 

4.1.3 Uitzonderingsgronden Wob 

Indien er sprake is van een document en een bestuurlijke gelegenheid dan zijn er nog mogelijke 
gronden om NETPOS niet beschikbaar te stellen. Deze uitzonderingsgronden uit de Wob22 zijn van 
toepassing: 
 
indien dit [openbaarheid]: 

• 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 ver-

trouwelijk 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 publiekrechtelijke 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 in-

formatie kan schaden; 
• bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden on-

evenredig worden bevoordeeld of benadeeld. 
 
Voor NETPOS is er in ieder geval één grond die mogelijk speelt: 

- Onevenredige bevoordeling of benadeling van derden (art. 10 lid 2 onder g Wob) 
 
Het is mogelijk dat derden door de beleidsverandering naar open data onevenredig worden bevoor-
deeld of juist onevenredig worden benadeeld.  
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 aan-
merking komt als hij door het overheidsoptreden (in dit geval de keuze om gegevens als open data 
vrijwel ter beschikking te stellen) onevenredig zwaar is getroffen. Schade die behoort tot het normale 
bedrijfsrisico zal immers voor rekening van de burger blijven.23 Echter, niet vereist wordt dat de scha-
de zodanig ernstig is dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt.24  
 
 

                                                
20 Daalder (2005), p. 116. 
21 Daalder (2005), p. 115. 
22 Art. 10 Wet openbaarheid van bestuur 
23 HR 3 april 1998, NJ 1998, 726, m.nt. T. Koopmans; AB 1998/256, m.nt. Th.G. Drupsteen. 
24 Scheltema, Groene serie Onrechtmatige daad, regeling Boek 6 BW, aant. 409. 
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Binnen het domein van geo-informatie kan worden verwezen naar de rechtszaak die speelde rond het 
vrijgeven van het Nationaal Wegenbestand. Andes, een kaartenmaker, claimde dat zij een vergelijk-
baar product reeds in de markt had en dat zij met het vrijgeven van het NWB op onevenredige wijze 
benadeeld werden.25 De vordering in kort geding werd echter door de rechter afgewezen nu eiser 
slechts in algemene bewoordingen gesteld had dat zij ernstige schade zou ondervinden door het toe-
staan 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.  
 
Ter bepaling of er inderdaad sprake is van een onevenredig risico voor de burger spelen blijkens de 
rechtspraak diverse factoren een rol.26 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 bena-
deelden.27  
 
Hoewel aldus de drempel om het ter beschikkingstellen van gegevens als open data zelf als onrecht-
matig te achten behoorlijk hoog ligt, zou het onder bijzondere omstandigheden kunnen zijn dat er on-
rechtmatig gehandeld wordt. Zo’n omstandigheid zou kunnen zijn dat een afnemer in het verleden 
forse investeringen heeft gedaan om een product te vervaardigen terwijl hij niet behoefte te verwach-
ten dat de overheid zijn beleid zou aanpassen. Het enkele feit dat de beleidswijziging ongunstige ge-
volgen heeft is echter onvoldoende. Zo staat het de overheid in beginsel vrij om binnen korte tijd een 
afwijkend, voor belanghebbenden ongunstiger besluit te nemen louter omdat de inzichten zijn gewij-
zigd. De opvatting de opvatting dat het nemen van een afwijkend besluit enkel geoorloofd is indien 
daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond, althans goede grond bestaat, is door de Hoge Raad 
verworpen.28 
 

4.1.4 Wob van toepassing op NETPOS 

We concluderen dat het begrip “document” in de Wob ruim moet worden opgevat: iedere informatie 
die is opgeslagen (ongeacht het medium) valt in principe onder de wet. Men zou bij de door referen-
tiestations verzamelde data, mede gelet op de uitspraak van de Raad van State van 16 augustus 
2006, kunnen stellen dat een vereiste is dat er sprake moet zijn van elektronische opslag van die data 
bij het Kadaster zelf. Staat dit er aan in de weg de Wob van toepassing te verklaren aan informatie die 
vergaard wordt door het referentie station en alleen via streaming wordt verspreid en niet door de 
Dienst, maar door derden wordt opgeslagen?  
 
Daalder stelt, in het kader van zijn bespreking van het documentenstelsel dat mede aan de Wob ten 
grondslag ligt, de vraag of de eis dat er sprake moet zijn van een document wel gehandhaafd moet 
worden. Hij wijst in dit verband op het feit dat deze eis het gemakkelijker maakt voor een bestuursor-
gaan te stellen dat er over de gevraagde informatie geen documenten bestaan (terwijl die informatie 
in beginsel wel beschikbaar is). Hij concludeert echter dat de eis van document wel gehandhaafd 
moet worden nu “informatie die in de hoofden van ambtenaren en bestuurders zit” ook niet gemakke-
lijk voorwerp van een recht op informatie gemaakt kan worden.29 Uit dit specifieke voorbeeld van naar 
zijn aard ongrijpbare en nimmer gematerialiseerde informatie kan wellicht een argument ontleend 
worden om gestreamde data niet als document aan te kunnen merken. Desondanks lijkt ons dit ar-
gument aan kracht te verliezen nu de vergaarde data in RINEX formaat in elk geval voor opslag vat-

                                                
25 Voorzieningenrechter Rb ’s-Hertogenbosch 14 december 2011, LJN: BU8010. 
26 Scheltema, Groene serie Onrechtmatige daad,  V.1.4. 
27 Zie HR 18 januari 1991, NJ 1992/638, m.nt. C.J.H. Brunner (Leffers/Staat): indien een overheidshandeling een be-
perkte groep burgers onevenredig treft, kan het gaan om schade die voor vergoeding in aanmerking komt. 
28 HR 2 juni 1989, NJ 1989, 716 m.n. M. Scheltema. 
29 Daalder (2005), p. 96. 
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baar zijn, en reeds nu – zij het niet door het Kadaster zelf – opgeslagen worden en ter beschikking 
gesteld worden.  
 
Belangrijker is daarom de eis dat er sprake moet zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. Hoewel dit 
volgens de Raad van State ruim uitgelegd dient te worden, geeft dit wel een begrenzing aan de toe-
passelijkheid van de Wob. Wat in verband met het Kadaster in het kader van de landmeetkundige ac-
tiviteiten als bestuurlijke aangelegenheid heeft te gelden zal aan de hand van de taken zoals omschre-
ven in de Kadasterwet beantwoord moeten worden. Daarnaast kent de Kadasterwet een eigen regime 
met betrekking tot data die door het Kadaster verstrekt moet worden.  

4.2 Kadasterwet 

Van belang voor de NETPOS-dienst en de in verband daarmee ingewonnen data door de referentie-
stations zijn de in artikel 3 Kadasterwet geformuleerde taken van belang. Concreet gaat het om: 
 

 het houden en bijwerken van de basisregistratie kadaster (art. 3 lid 1 onder b Kw); 
 het instandhouden van een net van coördinaatpunten (art. 3 lid 1 onder c Kw); 

 
Daarnaast wordt in art. 3 lid 1 onder j. als algemene taak van het Kadaster genoemd: “het verstrek-
ken van inlichtingen omtrent gegevens die de Dienst heeft gekregen in het kader van de uitvoering 
van de taken, bedoeld in de onderdelen a tot en met f;” 
 
Met betrekking tot de openbaarheid van de in het kader van deze taken verzamelde gegevens is 
voorts het volgende bepaald in artikel 100 Kadasterwet. Lid 1 regelt dat het Kadaster desgevraagd in-
formatie verschaft uit de basisregistratie kadaster (registratie en kadastrale kaart) inclusief de aan de 
kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden. Dit laatste omvat in elk geval de landmeetkundi-
ge gegevens van hetgeen op die kaart wordt weergegeven (art. 50 Kw). Art. 100 lid 3 Kw bepaalt 
voorts “Desgevraagd verstrekt de Dienst inlichtingen over het net van coördinaatpunten”.  
 
Wij gaan eerst in op de instandhouding van het net van coördinaatpunten, in de praktijk bekend als 
het RD-net.  
 

4.2.1 RD-net 

Met betrekking tot de taak genoemd onder artikel 3 lid 1 onder Kadasterwet (netwerk van coördinaat-
punten) kan worden opgemerkt dat, aldus de Minister in het kader van de behandeling van de wijzi-
ging van de Kadasterwet in 2003, die taak “meer samenhang [vertoont] met de publieke taken op ge-
ografisch gebied dan bijvoorbeeld met de taken terzake van het houden van openbare registers en 
het houden en bijwerken van de kadastrale registratie.”30 
 
In het huidig meerjarenbeleidsplan (2016-2020)31 van het Kadaster wordt deze taak, zonder nadere 
toelichting, aangeduid als “het onderhouden van het Rijksdriehoeksnetwerk”. In een eerdere versie uit 
2009 (Meerjarenbeleidsplan 2010-2015) werd hier dieper op in gegaan, en wordt als “hoofdactiviteit” 
in het kader van deze wettelijke taak genoemd “het operationeel houden van NETPOS”: 
 

                                                
30 Kamerstukken II 2002/03, 28748, nr. 3 p. 13, MvT wijziging Kadasterwet 
31 https://www.kadaster.nl/web/artikel/download/Meerjarenbeleidsplan-20162020-2.htm (geraadpleegd op 31 mei 2016) 
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“Het Kadaster is wettelijk verantwoordelijk voor de Rijksdriehoeksmeting (RD), de infrastruc-
tuur voor geometrische plaatsbepaling (x- en y-coördinaten) van Nederland. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, die de verantwoordelijkheid heeft voor het NAP, de 
infrastructuur voor de hoogtebepaling (z-coördinaat). Hoofdactiviteiten in dit verband zijn de 
bijhouding van het GPS-kernnet, het operationeel houden van NETPOS en het meewerken aan 
de Rijksgrenscommissies voor het onderhoud van de grenzen met Duitsland en België.” 

 
Traditioneel onderscheidde men RD-punten van eerste, tweede en derde orde. Dit onderscheid is door 
de technische ontwikkelingen achterhaald. Meer bepaald, zoals in een NCG publicatie uit 2005 wordt 
aangegeven, de stations van het AGRS netwerk hadden inmiddels, door een lange reeks van GPS-
waarnemingen, een betere nauwkeurigheid gekregen dan de traditionele eerste-orde punten van het 
RD.32 De wet is daarom in 2003 aangepast. In de parlementaire geschiedenis wordt daarover het vol-
gende opgemerkt: 
 

“Er is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de taak die betrekking heeft op het instand-
houden van een net van coördinaatpunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting aan te 
passen aan gewijzigde werkzaamheden. De opkomst van meettechnieken die gebruik maken 
van satellietsignalen (in het bijzonder van het Global Positioning System (GPS)) maakt het on-
derscheid tussen punten van de eerste, tweede en derde orde – een onderscheiding die be-
rustte op de destijds uitgevoerde methode van meting en berekening – irrelevant. Punten van 
een lagere orde kunnen door hermeting met GPS een hogere nauwkeurigheid krijgen. Coördi-
naten van met GPS bepaalde punten zijn in het algemeen zelfs nauwkeuriger dan die van de 
eerste orde-punten.”33  

 
Voor wat nu precies onder “het instandhouden van een net van coördinaatpunten” verstaan moet 
worden is artikel 52 Kadasterwet van belang:  
 

“1. Er is een net van coördinaatpunten waarvan de coördinaten worden vastgelegd in het stel-
sel van de Rijksdriehoeksmeting en in het stelsel van het Europese referentiesysteem voor 
geodesie en navigatie. 
2. Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de registratie en de weergave van de 
in het eerste lid genoemde punten”. 

 
Het gestelde in art. 52 lid 2 Kw wordt uitgewerkt in de Kadasterregeling 1994 (art. 34 en 35, zie bijla-
ge), wat regels geeft over de nummering van de punten en de afbeelding daarvan op een overzichts-
kaart en de beschrijving van de coördinaten. Op te merken valt dat het gebruik van GPS (met de 
noodzakelijke correctiesignalen van de NETPOS dienst) de klassieke RD-punten niet heeft vervangen. 
 
Inzicht in de praktijk biedt een NGC publicatie uit 2005 waarin wordt aangegeven dat de taak van de 
eenheid Vastgoedinformatie en Geodesie van het Kadaster. betrekking heeft “ op de instandhouding 
van het RD-puntenveld, bestaande uit de stations van het AGRS.NL, de punten van het GPS-kernnet 
en de richtpunten, opstelbouten en richtbouten. Het RD-puntenveld bestaat uit ongeveer 6000 punten 
verspreid over Nederland met een onderlinge afstand van ongeveer 2,5 km.”34 Zie voorts de NCG pu-
blicatie, Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland 
uit 2010.35 

                                                
32 Arnoud de Bruijne, Joop van Buren, Anton Kösters, Hans van der Marel, De geodetische referentiestelsels van Neder-
land, NCG (2005), p. 27.  
33 Kamerstukken II 2002/03, 28748, nr. 3 p. 21, MvT wijziging Kadasterwet. 
34 Arnoud de Bruijne, Joop van Buren, Anton Kösters, Hans van der Marel, De geodetische referentiestelsels van Neder-
land, NCG (2005), p. 15. 
35 NCG, Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland, Delft 2010, p. 24. 
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Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de taak van het Kadaster strikt ge-
nomen alleen ziet op (het bijhouden van) de coördinaten van de klassieke RD-punten (zoals kerkto-
rens en RD-stenen), het GPS-kernnet en die van de referentie-stations. Derhalve niet om de NETPOS 
dienst inclusief de door de GNSS referentiestations ingewonnen ruwe data zelf. Men zie ook nog art. 
100 lid 3 Kw dat met betrekking tot de informatie zich beperkt “tot inlichtingen over het net van coör-
dinaatpunten”. Echter art. 3 lid 1 onder j. Kw spreekt meer in het algemeen over de taak: “het ver-
strekken van inlichtingen omtrent gegevens die de Dienst heeft gekregen in het kader van de uitvoe-
ring van de taken, bedoeld in de onderdelen a tot en met f;” 
 

 
Figuur 4.1: Informatie over RD-punt (kerktoren) op de website https://rdinfo.kadaster.nl/ (geraad-
pleegd 31 mei 2016) 
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Figuur 4.2: Informatie over RD-punt (steen) op de website https://rdinfo.kadaster.nl/ (geraadpleegd 
31 mei 2016) 
 

 
Figuur 4.3: Informatie over RD-punt (AGRS station Apeldoorn) op de website 
https://rdinfo.kadaster.nl/ (geraadpleegd 31 mei 2016) 
 
 
Standpunt Kadaster 
Uit de publieksinformatie zoals door het Kadaster is gepubliceerd op internet36, en hetgeen ook bleek 
in het interview met medewerkers van het Kadaster, gaat men echter uit van een ruimer, functioneel, 
standpunt. Men schrijft daar over het RD-stelsel als onderdeel van de geodetische infrastructuur: 
 

                                                
36 https://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Rijksdriehoeksmeting.htm (geraadpleegd op 30 mei 2016) 
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“Het Rijksdriehoeksstelsel (RD) is onderdeel van de geodetische infrastructuur van Nederland. 
Dit landelijke netwerk van coördinaatpunten wordt gebruikt voor landmeetkundige werkzaam-
heden en plaatsbepaling. Het stelsel bestaat uit actieve GNSS-referentiestations (GNSS=Global 
Navigation Satellite System) die constant signalen uitzenden en 'passieve' punten zoals kerkto-
rens en grondankers.” 

 
Een dergelijk onderscheid tussen “passieve punten”, de klassieke coördinaatpunten, en “actieve pun-
ten”, de referentiestations, maakt de Kadasterwet echter niet. Men kan wel opmerken dat men wat 
betreft de in artikel 3 lid 1 onder c Kadasterwet omschreven taak wel gedacht heeft aan met behulp 
van GPS (en dus met gebruikmaking van de correctiesignalen van de dienst NETPOS) vastgestelde 
coördinaten van RD-punten. Ook daar valt echter niet uit op te maken dat de GNSS-referentiestations 
mét de daardoor ingewonnen data als zodanig onder het “net van coördinaatpunten” zijn te rekenen.  
 
Wat pleit voor de functionele interpretatie is het feit dat bij het gebruik van de GNSS-
referentiestations meer nodig is dan de beschrijving en de harde coördinaat. Ook de waarnemingen 
(de ruwe data) die de referentiestations zelf uitzenden zijn nodig voor de plaatsbepaling binnen het 
RD-stelsel. Desondanks wordt dit laatste – het inwinnen van data door de referentiestations, maar ook 
het berekenen van het correctiesignaal – niet door de kadasterwet als taak genoemd. 
 

4.2.2 Basisregistratie kadaster 

Op grond van art. 3 lid 1 onder b Kw heeft het Kadaster de taak “het houden en bijwerken van de ba-
sisregistratie kadaster”. De basisregistratie kadaster omvat niet alleen wat wordt aangeduid als de re-
gistratie, de administratieve gegevens over rechten en beperkingen met betrekking tot onroerende 
zaken, maar ook de landelijke kadastrale kaart (art. 48 Kw). Voor ons onderwerp is de kadastrale 
kaart van belang.  
 
Uit het feit dat volgens art. 48 lid 3 Kw de kadastrale kaart de afbeelding bevat van de kadastrale 
grenzen van een perceel, weergegeven in het net van coördinaatpunten, is direct de praktische link 
tussen de NETPOS-dienst en de kaart af te leiden. Bij gebruikmaking van GPS en NETPOS ter bepaling 
van coördinaten bij zowel de inmeting als de uitzetting van de grens in het veld, is de nauwkeurigheid 
direct afhankelijk van het door de landmeter ontvangen correctie-signaal.  
 
Echter, anders dan bij de rol van de referentiestations bij de hiervoor genoemde taak van het instand-
houden van het netwerk van coördinaatpunten, kan het gebruik van het NETPOS correctiesignaal 
worden beschouwd als louter een meettechnisch hulpmiddel, net zoals de GPS-ontvanger zelf, een 
theodoliet of de daarbij toegepaste software. Men zie ook nog het feit dat de minister bij de behande-
ling van de wijziging van de Kadasterwet in 2003 heeft verklaard dat de taak van het instandhouden 
van het netwerk van coördinaat punten “meer samenhang [vertoont] met de publieke taken op geo-
grafisch gebied dan bijvoorbeeld met de taken terzake van het houden van openbare registers en het 
houden en bijwerken van de kadastrale registratie.”  
 
Bevestiging hiervan kan gevonden worden in de brief van het toenmalige ministerie van VROM van 16 
februari 2005 aan dhr. A.K. Doornbosch. Het RTK-netwerk (NETPOS-dienst) wordt gebruikt ter uitvoe-
ring van de wettelijke taken, maar het handhaven van de referentie-stations en het verstrekken van 
de door die referentie-stations ingewonnen data ten behoeve van de NETPOS-dienst is geen wettelijke 
taak.  
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Dezelfde redenering valt op te maken uit de brief van het Kadaster aan Minister I&M d.d. 16 maart 
2011 inzake advies vrijgave Netpos. Kort samengevat wordt daarin gesteld dat het Kadaster de wette-
lijke taak heeft de instandhouding van en informatie over het nationale en de Europese coordinaten-
stelsels. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van GPS.  
 
Onze conclusie is dan ook dat NETPOS-dienst in dit opzicht slechts functioneert als een bedrijfsmiddel 
voor de uitvoering van de taken in het kader van de basisregistratie kadaster. 
 

4.2.3 Conclusie Kadasterwet 

Met betrekking tot de vraag of de door de referentiestations ingewonnen data onder de wettelijke ta-
ken van het Kadaster valt zijn twee standpunten in te nemen. Op basis van de wet zelf is verdedig-
baar dat slechts de positie van de referentiestations onderdeel uitmaken van het net van coördinaat-
punten. Daartegenover staat een functionele interpretatie. Waar de klassieke RD-punten functioneren 
door het feit dat deze waarneembaar zijn (zie ook de schetsen zoals gepubliceerd door het Kadaster 
op internet), functioneren de referentiestations binnen het RD-net door het feit dat zij data inwinnen 
en dat deze data, hetzij rechtstreeks, hetzij via het rekencentrum, dienen voor de noodzakelijke cor-
rectie van het door de landmeter ontvangen GPS-signaal.  
 
Het moge duidelijk zijn dat deze functionele interpretatie niet is vastgelegd in de Kadasterwet (welke 
in feite nog uitgaat van punten met vastgelegde coördinaten), maar dat in de dagelijkse praktijk de 
referentiestations wel als zodanig functioneren. Mocht een rechter deze functionele interpretatie vol-
gen, dan is ons inziens sprake van een bestuurlijke aangelegenheid.  

4.3 Wet hergebruik overheidsinformatie 

Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik 
van overheidsinformatie)37 is de implementatie van de Europese richtlijn 2013/37/EU tot wijziging van 
Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.38 
 
De wet hergebruik overheidsinformatie (verder Who) stelt een minimumpakket aan voorschriften vast 
voor het hergebruik van overheidsinformatie en de concrete middelen ter vereenvoudiging van het 
hergebruik van bestaande documenten van publieke instanties van de lidstaten van de EU.  

                                                
37 Stb. 271. 
38 Richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsin-
formatie, PbL 175/1 en Kamerstukken II 34 123 Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik 
van overheidsinformatie).  
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4.3.1 Toepassingsbereik 

De Who is van toepassing op openbare documenten berustend bij met een publieke taak belaste in-
stelling.  
 
Document 
Een document wordt breed gedefinieerd als: “een bij een met een publieke taak belaste instelling be-
rustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”.39 Hierbij wordt aangesloten bij het 
begrip in de Wob. De memorie van toelichting stelt dat het bij verzoeken tot hergebruik gaat om de 
informatie in documenten, niet om de documenten zelf. Van een document is sprake zodra het een bij 
een met een publieke taak belaste instelling berustend schriftelijk stuk of ander materiaal betreft dat 
gegevens bevat. Deze begripsbepaling komt overeen met de betekenis die de Europese wetgever er 
aan heeft gegeven: eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektroni-
sche vorm of als geluidsbeeld- of audiovisuele opname), eender welk deel van een dergelijke inhoud.40 
Of zoals de Europese Richtlijn Hergebruik uit 2003 overwoog: “Een document dat in het bezit is van 
een openbaar lichaam, is een document waarvan dat openbare lichaam het hergebruik rechtmatig kan 
toestaan.” 41 Dit met de aantekening dat het begrip document niet wordt geacht computerprogram-
ma’s te bestrijken42. 

We concluderen dat het begrip document ruim moet worden opgevat: iedere informatie die is opge-
slagen (ongeacht het medium) valt in principe onder de Who.  

Met een publieke taak belaste instelling 
Een met een publieke taak belaste instelling als “een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, van de richtlijn”.43 Ook het Kadaster valt onder deze definitie. 
 
De Wet hergebruik is van toepassing op alle openbaar beschikbare overheidsinformatie. Het toepas-
singsbereik is dus omvangrijker dan alleen de bestuursinformatie ingevolge de Wob. Ook documenten 
die toegankelijk zijn op grond van de Archiefwet, of op grond van regelgeving inzake openbare regis-
ters of betreffende grote informatieproducenten, zoals het KNMI of het CBS vallen binnen de scope 
van de Who.44 De Who is dus ook van toepassing op informatie die op basis van de Kadasterwet 
openbaar is.  
 

4.3.2 Hergebruik 

De Who verstaat onder hergebruik “het gebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend 
bij een met een publieke taak belaste instelling, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd, anders dan de uitwisseling van in-
formatie tussen met een publieke taak belaste instellingen onderling uitsluitend met het oog op de 
vervulling van hun publieke taken”.45 
  

                                                
39 Art. 2 eerste lid onder d Who 
40 Zie Kamerstukken II 34123, nr. 3 en Richtlijn 37/2013/EU art. 2 derde lid. 
41 Zie ook Overweging 11 Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake 
het hergebruik van overheidsinformatie PbLL 345/ 90 
42 Overweging 9 Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het herge-
bruik van overheidsinformatie. 
43 Art. 2 eerste lid onder c Who  
44 Zie Kamerstukken 34123, nr. 3 
45 Art. 2 eerste lid onder b Who 
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Openbaar = hergebruiken 
De Who verplicht om openbare overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen indien 
daarom wordt verzocht.46 Als informatie niet openbaar is, is ook de verplichting tot hergebruik niet 
van toepassing. De Who is ook niet van toepassing op openbare persoonsgegevens waarvan herge-
bruik onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.47 
 
Licentievoorwaarden 
De Who bepaalt dat er geen licentievoorwaarden mogen worden opgelegd die het hergebruik node-
loos beperken of waardoor de mededinging wordt beperkt.48 Bronvermelding vereisen is een toege-
stane beperking.49 De Europese Commissie beveelt open licenties aan, maar verplicht gebruik ervan 
niet.50 Het open data beleid van het Ministerie van IenM schrijft het gebruik van een open licentie, 
CC0, wel voor. 
 
Op het punt van de licentievoorwaarden kent de Who een uitzondering voor het Kadaster. Als het Ka-
daster, vanwege het kostendekkend moeten werken, licentievoorwaarden aan het hergebruik wil ver-
binden, waarborgt zij dat deze voorwaarden het hergebruik en de mededinging niet «nodeloos beper-
ken». Bij deze beoordeling worden ook de overwegingen betrokken die tot de uitzonderingsposities 
hebben geleid. Van belang is o.a. dat aan de hergebruiker vooraf kenbaar wordt gemaakt welke 
voorwaarden van toepassing zijn. Dit kan door middel van een bericht op de website of bij de betref-
fende documenten of datasets.51 
 
Het Kadaster mag dus licentievoorwaarden gebruiken die meer beperkend zijn dan dat het open data 
beleid van het ministerie voorschrijft. Er is hier wel een duidelijke directe relatie met de bekostigings-
systematiek van de gegevens. 
 

4.3.3 Prijs van de gegevens 

Er mag voor hergebruik ten hoogste de (marginale) kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en 
verspreiding in rekening worden gebracht (art. 9 Who). Er zijn slechts enkele uitzonderingen op deze 
regel gemaakt52.  
 

“een met een publieke taak belaste instelling, [kan], ter bestrijding van de kosten van de uit-
voering van de publieke taak, voor het hergebruik van informatie ten hoogste de gemaakte 
kosten voor verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, in rekening brengen, 
vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen, indien dat bij wet is bepaald. De 
berekening van de kosten geschiedt op basis van objectieve, transparante en controleerbare 
criteria.” 

 
De uitzondering geldt vooralsnog voor het Kadaster (zie Kamerstukken 34123, nr. 3). De uitzonde-
ringspositie van het Kadaster is beargumenteerd vanuit het feit dat het Kadaster de eigen bedrijfsvoe-
ring voor een groot gedeelte uit de inkomsten uit het verstrekken van de door het Kadaster geprodu-
ceerde informatie moet financieren. Indien deze bron van inkomsten zou worden verminderd, bete-

                                                
46 Art. 3 vijfde lid Who 
47 Art. 2 eerste lid onder g Who 
48 Art. 6 Who 
49 Richtlijn 2013/37/EU overweging 26. 
50 Europese Commissie (2014a). Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake aanbevolen standaardlicenties, da-
tasets en kostentoerekening voor het hergebruik van documenten (PbEU 2014, C240/01). 
51 Zie Kamerstukken 34123, nr. 3 
52 Art. 9 derde lid Who. 
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kent dat een inkomstenderving die niet op een andere wijze kan worden gedragen. Bij het geheel 
wegvallen van tariefinkomsten zou het gaan om €25 miljoen bij het Kadaster (verstrekking van niet 
persoonlijke gegevens).53 
 

4.3.4 Formaten 

Voor hergebruik beschikbare informatie moet worden verstrekt in een open en machineleesbaar for-
maat (art. 5 eerste lid Who): 
 

“De voor hergebruik beschikbare informatie wordt verstrekt zoals de informatie bij de met een 
publieke taak belaste instelling aanwezig is en voor zover mogelijk langs elektronische weg, in 
een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata, waarbij het formaat en de 
metadata voor zover mogelijk voldoen aan formele open standaarden, overeenkomstig artikel 
5, eerste lid, van de richtlijn.” 
 

4.3.5 Jurisprudentie 

Relevante rechtspraak over de toepassing van de Wet hergebruik overheidsinformatie is niet gevon-
den. 
 

4.3.6 Conclusie Who 

We kunnen concluderen dat het toepassingsbereik van de Who voor wat betreft het begrip document 
aansluit bij de scope van de Wob: iedere openbare informatie, berustend bij een publieke taak belaste 
instelling, die is opgeslagen (ongeacht het medium) valt onder de Who. 
Voor het specifieke geval van het Kadaster kunnen er beperkende voorwaarden in het gebruik worden 
opgelegd en mag de prijs van de gegevens meer dan de marginale verstrekkingskosten bedragen voor 
zover deze inkomstenderving niet op een andere manier kan worden gedragen. 
 
In het geval dat er, voor de ruwe data van de GNSSreferentiestations, sprake is van openbare data op 
basis van ofwel de Wet openbaarheid van bestuur ofwel de Kadasterwet sec dan is de Wet hergebruik 
overheidsinformatie van toepassing. Hoewel het Ministerie van I&M een open data beleid voorstaat, 
heeft het Kadaster, op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie, de mogelijkheid om zijn ge-
gevens ter beschikking te stellen met beperkende voorwaarden in het gebruik en tegen een prijs ter 
hoogte van de marginale verstrekkingskosten voor zover deze inkomstenderving niet op een andere 
manier kan worden gedragen.  
Voor de ruwe data van de GNSSreferentiestations is er op dit moment geen sprake van inkomstender-
ving want deze data wordt niet verkocht. Het is onduidelijk in hoeverre daarmee voor de ruwe data 
van de GNSSreferentiestations gebruik kan worden gemaakt van de uitzonderingspositie in de Who. 
 
  

  
  

                                                
53 Kamerstukken II 34123, nr. 3. 
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5 Conclusie 

In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
In hoeverre valt ‘NETPOS’ onder de scope van de Wet openbaarheid van bestuur en moet 
‘NETPOS’ als open data beschikbaar worden gesteld aan een ieder? 

 
Het rapport is ingegaan op het open data beleid van het ministerie van Infrastructuur en milieu, de 
Wet openbaarheid van bestuur, de Kadasterwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie. De be-
langrijkste conclusies van het onderzoek worden hier gepresenteerd. 

5.1 Wet openbaarheid van bestuur 

a) document 
Betoogd kan worden dat bij data die slechts gestreamd wordt (RTCM) en niet bij het Kadaster opge-
slagen wordt, niet sprake is van een document in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Rechtspraak die dit kan bevestigen ontbreekt echter. Voor data die als RINEX ter beschikking gesteld 
wordt en dus opgeslagen wordt, zal daarentegen wel sprake zijn van een document. Opgemerkt kan 
worden dat hier geen sprake is van de uitzondering op grond van de rechtspraak van de Raad van 
State dat de overheid niet verplicht is om documenten die er niet zijn, te vergaren, te bewerken of op 
te stellen. Immers uit de door de referentiestations als RTCM gestreamde data kan op eenvoudige 
wijze RINEX-data afgeleid worden. 
Het feit dat deze opslag thans plaatsvindt op een externe server is zwak aangezien, mocht besloten 
worden om RINEX als open data ter beschikking te stellen, het Kadaster kan besluiten om de RINEX 
data zelf op te slaan.  
 
b) bestuurlijke aangelegenheid 
Onze conclusie is dat er in beginsel geen sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid. Wat in ver-
band met het Kadaster in het kader van de landmeetkundige activiteiten als bestuurlijke aangelegen-
heid heeft te gelden zal aan de hand van de taken zoals omschreven in de Kadasterwet beantwoord 
moeten worden. Daarnaast kent de Kadasterwet een eigen regime met betrekking tot data die door 
het Kadaster verstrekt moet worden. 

5.2 Kadasterwet, taken Kadaster 

a) net van coördinaatpunten 
Het Kadaster is wettelijk verantwoordelijk voor de Rijksdriehoeksmeting (RD). In de Kadasterwet 
wordt dit in art. 3 lid 1 onder b Kw omschreven als “het instandhouden van een net van coördinaat-
punten”.  
Hoewel de rol van GPS hierin steeds belangrijker is geworden kan, gelet op art. 52 Kw en de uitwer-
king daarvan in art. 34 en 35 Kadasterregeling 1994, worden geconcludeerd dat de wettelijk taak van 
het Kadaster alleen ziet op (het bijhouden van) de coördinaten van de klassieke RD-punten (zoals 
kerktorens en RD-stenen), het GPS-kernnet en die van de referentie-stations. Derhalve niet op de 
NETPOS dienst inclusief de door de GNSS-referentiestations ingewonnen data zelf. Men zie ook nog 
art. 100 lid 3 Kw dat met betrekking tot de informatie zich beperkt “tot inlichtingen over het net van 



 

 26 
 
 

coördinaatpunten”. In elk geval wordt het inwinnen van data door de referentiestations, maar ook het 
berekenen van het correctiesignaal niet door de Kadasterwet als taak genoemd. 
 
Daarentegen is ook het, kennelijk door het Kadaster aangehangen, functioneel standpunt verdedig-
baar. Bij het gebruik van de GNSS-referentiestations is meer nodig dan louter de beschrijving en de 
coördinaten van de stations. Ook de waarnemingen (de ruwe data) die de referentiestations zelf uit-
zenden zijn nodig voor de plaatsbepaling binnen het RD-stelsel.  
Een onderscheid tussen referentiestations die deel uitmaken van het AGRS.NL netwerk en referentie-
stations die slechts voor de NETPOS-dienst data inwinnen is kunstmatig. Er is in elk geval geen wette-
lijk onderscheid.  
Volgt men deze functionele interpretatie van de taak van het Kadaster op het gebied van het RD-net, 
dan zal de in dit kader door de referentiestation ingewonnen data vallen onder de in art. 3 lid 1 onder 
j. als algemene taak van het Kadaster genoemde: “verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens die 
de Dienst heeft gekregen in het kader van de uitvoering van de taken, bedoeld in de onderdelen a tot 
en met f.”  
Met betrekking tot het berekende correctiesignaal voor de NETPOS-dienst lijkt ons ook in bovenstaan-
de redeneerlijn in elk geval niet onder “gekregen gegevens” te kunnen vallen.  
 
b) bijhouding basisregistratie kadaster 
Met betrekking tot de taak “het houden en bijwerken van de basisregistratie kadaster” (art. 3 lid 1 on-
der c Kw) kan worden vastgesteld dat de NETPOS-dienst een praktische functie vervult met betrek-
king tot het inmeten en reconstrueren van kadastrale grenzen. Echter, anders dan bij de rol van de 
referentiestations bij de hiervoor genoemde taak van het instandhouden van het netwerk van coördi-
naatpunten, kan het gebruik van het NETPOS correctiesignaal worden beschouwd als louter een 
hulpmiddel, net zoals de GPS-ontvanger zelf, een theodoliet of de daarbij toegepaste software. Men 
zie ook nog het feit dat de minister bij de behandeling van de wijziging van de Kadasterwet in 2003 
heeft verklaard dat de taak van het instandhouden van het netwerk van coördinaat punten “meer sa-
menhang [vertoont] met de publieke taken op geografisch gebied dan bijvoorbeeld met de taken ter-
zake van het houden van openbare registers en het houden en bijwerken van de kadastrale registra-
tie.”  
Onze conclusie is dan ook dat NETPOS-dienst in dit opzicht slechts functioneert als een bedrijfsmiddel 
voor de uitvoering van de taken in het kader van de basisregistratie kadaster. 

5.3 Wet hergebruik overheidsinformatie 

We concluderen dat het toepassingsbereik van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) voor wat 
betreft het begrip document aansluit bij de scope van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob): iede-
re openbare informatie, berustend bij een publieke taak belaste instelling, die is opgeslagen (ongeacht 
het medium) valt onder de Who. 
Indien het door het Kadaster aangehangen standpunt voor wat betreft de openbaarheid van de waar-
nemingen van de GNSS referentiestations doorslaggevend blijkt, dan biedt de Who het Kadaster de 
ruimte om beperkende voorwaarden aan het gebruik stellen en een prijs rekenen hoger dan de mar-
ginale verstrekkingskosten voor zover deze inkomstenderving niet op een andere manier kan worden 
gedragen. 
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5.4 Vier scenario’s 

Al met al zijn er de volgende vier scenario’s te schetsen: 
 

1. De gestreamde RTCM data van de GNSS referentiestations zijn geen document: de Wob is 
hierop niet van toepassing. 

2. De RINEX data van de GNSS referentiestations zijn wel een document, maar er is gelet op de 
wettelijke omschrijving van de taken van het Kadaster geen sprake van een bestuurlijke aan-
gelegenheid: de Wob is hierop niet van toepassing. 

3. De RINEX data van de GNSS referentiestations zijn wel een document, en er is gelet op de 
functionele interpretatie van de taak van het Kadaster tot instandhouding van een netwerk 
van coördinaatpunten wel sprake van een bestuurlijke aangelegenheid: de Wob is daarmee in 
op deze data van toepassing. Dit zal slechts uitzondering leiden als aangetoond kan worden 
dat er door openbaarmaking sprake is van onevenredige bevoordeling of benadering van der-
den (uitzonderingsgrond art. 10 lid 2 onder g Wob). Is de Wob van toepassing, dan is ook de 
Wet hergebruik van overheidsinformatie van toepassing op de data. Het Kadaster heeft dan 
wel nog de mogelijkheid om zijn gegevens ter beschikking te stellen met beperkende voor-
waarden in het gebruik en een prijs die gelijk is aan de marginale verstrekkingskosten voor 
zover deze inkomstenderving niet op een andere manier kan worden gedragen. Voor de ruwe 
data van de GNSS-referentiestations is er op dit moment geen sprake van inkomstenderving 
want deze data wordt niet verkocht. Het is onduidelijk in hoeverre voor de ruwe data van de 
GNSS-referentiestations gebruik kan worden gemaakt van deze bepaling in de Who. Het is 
heel goed mogelijk dat de gegevens in dit scenario tegen marginale verstrekkingskosten ter 
beschikking gesteld moeten worden.  

4. Op grond van de Kadasterwet rust er op het Kadaster de taak tot het “verstrekken van inlich-
tingen omtrent gegevens” die de Dienst heeft gekregen in het kader van de uitvoering van de 
taak tot instandhouding van het netwerk van coördinaatpunten. Bij een functionele interpreta-
tie van deze taak, zoals hiervoor beschreven, omvat dit ook de (ruwe) data van de referentie-
stations, doch niet het in het NETPOS-rekencentrum berekende correctiesignaal zelf.  

5.5 Tot slot 

Ons inziens zijn de Wet openbaarheid van bestuur en de Kadasterwet voor wat betreft de openbaar-
heid van data niet van toepassing op de gestreamde data alsmede de (tijdelijk) opgeslagen data van 
de GNSS-referentiestations van het Kadaster.  
 
Ons inziens ziet de wettelijk taak van het Kadaster alleen op (het bijhouden van) de coördinaten van 
de klassieke RD-punten (zoals kerktorens en RD-stenen), het GPS-kernnet en die van de referentie-
stations. Derhalve niet op de NETPOS dienst inclusief de door de GNSS-referentiestations verzamelde 
data zelf. Het inwinnen van data door de referentiestations, maar ook het berekenen van het correc-
tiesignaal wordt niet door de Kadasterwet als taak van het Kadaster genoemd. 
 
Men kan zich wel afvragen of de huidige tekst in de Kadasterwet nog voldoet in de moderne situatie 
waarbinnen GNSS-referentiestations een belangrijke rol vervullen. Wij onderschrijven dat voor het ge-
bruik van de GNSS-referentiestations meer nodig is dan louter de beschrijving en de coördinaten van 
de stations. Ook de waarnemingen (de ruwe data) die de referentiestations zelf uitzenden zijn nodig 
voor de plaatsbepaling binnen het RD-stelsel. 
Of de wettelijke taak van het Kadaster naast de coördinaten, ook de waarnemingen (de ruwe data) 
die de referentiestations uitzenden moet behelzen, is een onderwerp van nadere discussie. Deze dis-
cussie moet worden gevoerd door het Kadaster, in samenspraak met andere belanghebbenden binnen 
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de geodetische infrastructuur (bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur, het bedrijfsleven, en het 
Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG)). De discussie moet zich hierbij niet be-
perken tot de x- en y-coördinaat op land maar ook, als zijnde integraal onderdeel van de geodetische 
infrastructuur, worden betrokken op de hoogte (NAP) en het referentiestelsel op zee. 
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Ir. Jochem Lesparre, Kadaster 
 
Dr. ir. Hans van der Marel, TU Delft 
 
Ir. Jean-Paul Henry, 06-GPS 
Ir. Fred Janssen, Facto  
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Bijlage: Wet hergebruik overheidsinformatie 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
[..] 
b. hergebruik: het gebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend bij een met een pu-
blieke taak belaste instelling, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke 
taak waarvoor de informatie is geproduceerd, anders dan de uitwisseling van informatie tussen met 
een publieke taak belaste instellingen onderling uitsluitend met het oog op de vervulling van hun pu-
blieke taken; 
c. met een publieke taak belaste instelling: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van de richtlijn; 
d. document: een bij een met een publieke taak belaste instelling berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 
[..] 
 
Artikel 2 Toepassingsbereik 
1. Deze wet is niet van toepassing op: 
a. informatie die niet openbaar is op grond van de wet; 
b. informatie waarvan een derde de rechthebbende is in de zin van de Auteurswet, de Wet op de na-
burige rechten of de Databankenwet; 
c. informatie berustend bij een publieke omroep, bij een andere met een publieke omroeptaak belaste 
instelling of bij een instelling die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een publieke omroep of 
een andere met een publieke omroeptaak belaste instelling; 
d. informatie berustend bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen; 
e. informatie berustend bij andere culturele instellingen dan bibliotheken en musea; 
f. gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens en insignes bevatten; 
g. informatie die betrekking heeft op openbare persoonsgegevens waarvan hergebruik onverenigbaar 
is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
2. Voor de toepassing van deze wet worden de met een publieke taak belaste instellingen, die op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bestuursorgaan zijn, gelijk gesteld met een bestuurs-
orgaan. 
 
Artikel 3 Indienen en afwijzen van verzoeken 
1. Een ieder kan een verzoek om hergebruik richten tot een met een publieke taak belaste instelling of 
een onder verantwoordelijkheid van een met een publieke taak belaste instelling werkzame instelling, 
dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek welke informatie hij wenst te hergebruiken. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt de met een publieke taak belaste instel-
ling de verzoeker dit zo spoedig mogelijk te preciseren en is zij hem daarbij behulpzaam. 
5. De met een publieke taak belaste instelling kan een verzoek om hergebruik slechts afwijzen, indien 
het verzoek informatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, betreft. 
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Bijlage: Kadasterregeling 1994 

 
Titel 4. Registratie en weergave van de coördinaatpunten 
 
Artikel 34 
1. De in artikel 52, eerste lid, van de wet bedoelde coördinaatpunten (RD-punten) worden landelijk 
genummerd. De nummers zijn opgebouwd uit zes cijfers. 
2. De in het eerste lid bedoelde nummers verwijzen met de eerste drie cijfers naar het blad van de 
overzichtskaart op schaal 1:50.000, waarbij het derde cijfer verwijst naar het oorspronkelijk westelijk 
of oostelijk halfblad van de topografische indeling door het cijfer 9 respectievelijk 0. 
3. Het vierde cijfer geeft de orde van het punt aan. Het volgnummer in de groep wordt aangegeven 
door de laatste twee cijfers. 
4. Bij de nummering worden op de laatste drie posities de volgende cijferreeksen gebruikt: 
a. 101 tot en met 119 voor de oorspronkelijke eerste orde punten van het primaire driehoeksnet; 
b. 201 tot en met 299 voor de RD-punten van de tweede orde; 
c. 301 en hoger voor alle overige punten. 
 
Artikel 35 
1. De ligging van de in artikel 52, eerste lid, van de wet bedoelde punten wordt weergegeven op 
overzichtskaarten op schaal 1:50.000. 
2. De in het eerste lid bedoelde punten worden op kaarten weergegeven door een cirkeltje met een 
middellijn van 4 mm. Bij deze punten worden de drie laatste cijfers van het puntnummer in verticaal 
schrift met een hoogte van 3 mm vermeld. De eerste drie cijfers van de puntnummers worden ver-
meld in de rechterbovenhoek van de kaart. 
3. Sommige RD-punten zijn bij uitstek geschikt om te gebruiken als opstelpunt voor GPS-metingen. 
Deze punten worden op de overzichtskaart weergegeven met een rechthoekig kader om het driecijfe-
rige puntnummer. 
4. Beschrijving en coördinaten van RD-punten worden vermeld op coördinaatlijsten. 
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