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Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het 
hergebruik van overheidsinformatie (Wet 
hergebruik van overheidsinformatie) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels 

te stellen over het hergebruik van overheidsinformatie in verband met de 
implementatie van Richtlijn nr. 2013/37/EU van het Europees parlement en 
de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013, L 175/1); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. richtlijn: Richtlijn 2003/98/EG van het Europees parlement en de Raad 

van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie 
(PbEG 2003 L 345); 

b. 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 
informatie tussen met een publieke taak belaste instellingen onderling 
uitsluitend met het oog op de vervulling van hun publieke 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; 

e. museum: een met een publieke taak belaste instelling die gericht is 
op het tonen van cultuurgoederen aan het algemene publiek; 

f. bibliotheek: voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die in 
overwegende mate door een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of 
in stand gehouden, de Koninklijke Bibliotheek, bedoeld in artikel 1.5 van 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de 
bibliotheekvoorziening van een universiteit, genoemd in de bijlage 
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behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 

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 naburige 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 biblio-

theken 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 bestuursorgaan. 

HOOFDSTUK II. VERZOEKEN OM HERGEBRUIK  

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 instelling 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. 

6. Onverminderd hetgeen bepaald in het vijfde lid, kan een museum of 
bibliotheek een verzoek om hergebruik afwijzen, indien het museum of de 
bibliotheek de rechthebbende van de informatie is in de zin van de 
Auteurswet, de Wet op naburige rechten of de Databankenwet. 

7. Een met een publieke taak belaste instelling die een verzoek om 
hergebruik afwijst omdat het verzoek informatie betreft als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdeel b, deelt aan de verzoeker de identiteit mee 
van de rechthebbende of de licentiegever van de gevraagde informatie. 

8. Indien een museum of bibliotheek een verzoek om hergebruik afwijst 
omdat het verzoek informatie betreft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onderdeel b, hoeft de identiteit van de rechthebbende of de licentiegever 
van de gevraagde informatie niet te worden medegedeeld. 
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Artikel 4 Behandeling van verzoeken  

1. Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die 
berusten bij een andere met een publieke taak belaste instelling dan die 
waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar die 
instelling verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het 
doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker. 

2. De beslissing op een verzoek om hergebruik wordt mondeling of 
schriftelijk genomen. 

3. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om 
hergebruik vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek 
vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. 
De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen. 

4. De met een publieke taak belaste instelling beslist op het verzoek om 
hergebruik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend 
vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 

5. De met een publieke taak belaste instelling kan de beslissing voor ten 
hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van 
de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de 
verzoeker. 

6. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend 
vanaf de dag na die waarop de met een publieke taak belaste instelling de 
verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende 
of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7. Indien de opschorting, bedoeld in het zesde lid, eindigt, doet de met 
een publieke taak belaste instelling daarvan zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen 
welke de beschikking alsnog moet worden gegeven. 

8. Indien de met een publieke taak belaste instelling heeft besloten 
informatie voor hergebruik ter beschikking te stellen, verstrekt het de 
informatie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn 
die het mogelijk maakt het potentieel van de informatie volledig te 
benutten. De verzoeker wordt in kennis gesteld van de termijn waarop de 
informatie zal worden verstrekt. 

HOOFDSTUK III. TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE 
VOOR HERGEBRUIK  

Artikel 5 Beschikbare formaten  

1. 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. 

2. Een met een publieke taak belaste instelling is niet verplicht vervaar-
diging van documenten voort te zetten en deze documenten op te blijven 
slaan, enkel met het oog op hergebruik. 

Artikel 6 Voorwaarden  

1. De voorwaarden voor hergebruik zijn voor vergelijkbare categorieën 
van hergebruik gelijk. 
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2. Een met een publieke taak belaste instelling verbindt aan de 
toestemming voor hergebruik geen licentievoorwaarden die de mogelijk-
heden tot hergebruik nodeloos beperken of waardoor de mededinging 
wordt beperkt. 

Artikel 7 Exclusieve rechten  

1. Een exclusief recht tot hergebruik wordt niet verleend, tenzij dat 
noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen belang. 

2. Indien een exclusief recht wordt verleend voor een dienst van 
algemeen belang, niet betreffende de digitalisering van verzamelingen 
overheidsinformatie die berusten bij musea of bibliotheken, wordt 
minstens elke drie jaar door de met een publieke taak belaste instelling 
die het exclusieve recht heeft verleend, bezien of de reden voor het 
verlenen van het exclusieve recht nog aanwezig is. 

3. Indien een exclusief recht wordt verleend voor de digitalisering van 
verzamelingen van overheidsinformatie die berusten bij musea of 
bibliotheken, bedraagt de periode van exclusiviteit in het algemeen niet 
meer dan tien jaar. Indien de periode meer dan tien jaar bedraagt, wordt 
in het elfde jaar en, indien van toepassing, daarna tenminste elke zeven 
jaar, door de instelling die het exclusieve recht heeft verleend, bezien of 
de reden voor het verlenen van het exclusieve recht nog aanwezig is. 

4. In de overeenkomst waarin een exclusief recht wordt verleend voor 
de digitalisering van verzamelingen van overheidsinformatie die berusten 
bij musea of bibliotheken wordt vastgelegd dat de betrokken instelling 
gratis een kopie van de gedigitaliseerde informatie krijgt. De kopie is 
beschikbaar voor hergebruik na afloop van de periode waarvoor het 
exclusieve recht is verleend. 

5. Van elk exclusief recht dat wordt verleend, wordt mededeling gedaan 
door kennisgeving van de zakelijke inhoud ervan in een van 
overheidswege uitgegeven blad of op een andere geschikte wijze. 

Artikel 8 Uitfasering exclusieve rechten  

1. Exclusieve rechten tot hergebruik, die vóór 20 januari 2006 en niet 
voor een dienst van algemeen belang zijn verleend, worden na afloop van 
het desbetreffende contract niet opnieuw verleend, of vervallen, indien 
het contract een langere looptijd heeft dan tot en met 31 december 2008, 
met ingang van 31 december 2008 van rechtswege. 

2. Onverminderd hetgeen bepaald in het eerste lid, worden exclusieve 
rechten tot hergebruik, die vóór de inwerkingtreding van deze wet en niet 
voor een dienst van algemeen belang of voor de digitalisering van 
verzamelingen van overheidsinformatie van musea of bibliotheken zijn 
verleend, na afloop van het desbetreffende contract niet opnieuw 
verleend, of vervallen, indien het contract een langere looptijd heeft dan 
tot en met 18 juli 2043, met ingang van 18 juli 2043 van rechtswege. 

Artikel 9 Tarifering  

1. De met een publieke taak belaste instelling brengt voor het herge-
bruik van informatie ten hoogste de marginale kosten van vermenigvul-
diging, verstrekking en verspreiding in rekening. 

2. In afwijking van het eerste lid brengen musea en bibliotheken voor 
het hergebruik van informatie ten hoogste de gemaakte kosten voor 
verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, conservering 
en vereffening van rechten in rekening, vermeerderd met een redelijk 
rendement op investeringen. 

3. In afwijking van het eerste lid kan een met een publieke taak belaste 
instelling, ter bestrijding van de kosten van de uitvoering van de publieke 
taak, voor het hergebruik van informatie ten hoogste de gemaakte kosten 
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voor verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, in 
rekening brengen, vermeerderd met een redelijk rendement op investe-
ringen, indien dat bij wet is bepaald. De berekening van de kosten 
geschiedt op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria. 

4. De met een publieke taak belaste instelling maakt het vooraf kenbaar 
als kosten in rekening worden gebracht voor het hergebruik en met welke 
factoren rekening wordt gehouden bij de berekening daarvan. Op verzoek 
geeft de betrokken instelling inzicht in de berekening met betrekking tot 
een concreet verzoek om hergebruik. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot de criteria, bedoeld in het derde 
lid. 

HOOFDSTUK IV. WIJZIGING VAN ENIGE WETTEN  

Artikel 10 Wijziging Wet openbaarheid van bestuur  

De Wet openbaarheid van bestuur wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 1 vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot 
van onderdeel g door een punt, de onderdelen h en i. 

 B

Hoofdstuk V-A vervalt. 

 C

Artikel 16 vervalt. 

Artikel 11 Wijziging Archiefwet 1995  

De Archiefwet 1995 wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Na artikel 2a wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 2b Hergebruik  

1. Onder gebruik in de zin van de artikelen 14 en 17 van deze wet wordt 
ook het hergebruik verstaan in de zin van Richtlijn 2003/98/EG van het 
Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie (PbEG 2003 L 345). 

2. De Wet hergebruik van overheidsinformatie is niet van toepassing op 
het ter beschikking stellen van naar een archiefbewaarplaats overge-
brachte archiefbescheiden voor gebruik, tenzij bij deze wet anders is 
bepaald. 

 B

Aan de volzin van artikel 17, eerste lid, wordt na «beperkingen» 
ingevoegd: en overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Wet hergebruik 
van overheidsinformatie. 
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C

Artikel 19 komt te luiden: 

Artikel 19  

De zorgdrager stelt, indien de kosten, bedoeld in artikel 14 en in artikel 
18, zesde lid, in rekening worden gebracht, regels omtrent die kosten. 
Voor de kosten die in rekening worden gebracht is artikel 9, eerste en 
vierde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 12 Wijziging Kadasterwet  

In artikel 108 van de Kadasterwet wordt, onder vernummering van het 
derde tot het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 

3. Artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is 
van toepassing op de vergoedingen bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 13 Wijziging Wegenverkeerswet 1994  

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 4b wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende: 
4. Artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is 

van toepassing op de tarieven, bedoeld in het eerste lid, onderdeel n. 

2. In artikel 16b, derde lid, wordt «Wet openbaarheid van bestuur» 
vervangen door: Wet hergebruik van overheidsinformatie. 

Artikel 14 Wijziging Handelsregisterwet 2007  

In artikel 50 van de Handelsregisterwet 2007 wordt, onder vernum-
mering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid 
een lid ingevoegd, luidende: 

2. Artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is 
van toepassing op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 14a Wijziging Wet op het Koninklijk Nederlands Meteoro-
logisch Instituut  

Artikel 6 van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut komt te luiden: 

Artikel 6  

1. KNMI-gegevens die door het KNMI zijn verkregen uit eigen 
waarneming, worden op verzoek beschikbaar gesteld. 

2. Het KNMI kan aanvullende dienstverlening overeenkomen. 
3. Bij regeling van Onze Minister kunnen voor de beschikbaarstelling en 

het gebruik van KNMI-gegevens regels worden vastgesteld, met 
betrekking tot:

a. de mogelijkheid van het afgeven van licenties;
b. de vaststelling van licentietarieven;
c. overige aspecten van het afsluiten en de inhoud van overeenkomsten, 

waaronder de benodigde informatie en bescheiden. 
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HOOFDSTUK IV-A SAMENLOOPBEPALINGEN  

Artikel 14b Samenloop Reparatiewet Infrastructuur en milieu 
2014  

1. Indien artikel VII, onderdeel A van de Reparatiewet infrastructuur en 
milieu 2014 eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt 
artikel 12 van deze wet als volgt te luiden: 

Artikel 12 Wijziging Kadasterwet  

In artikel 108 van de Kadasterwet wordt, onder vernummering van het 
derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: 

3. Artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is 
van toepassing op de vergoedingen bedoeld in het eerste lid. 

2. Indien artikel VII, onderdeel A, van de Reparatiewet infrastructuur en 
milieu 2014, later in werking treedt dan deze wet, komt artikel VII, 
onderdeel A, onder 2, van die wet als volgt te luiden: 

2. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende: 5. Bij het aanbieden ter 
goedkeuring, bedoeld in artikel 17 van de Kaderwet zelfstandige bestuurs-
organen, vermeldt het bestuur van de Dienst over de voorgestelde 
vergoedingen de zienswijze van de raad van toezicht, bedoeld in artikel 3 
van de Organisatiewet Kadaster, en de reactie van de gebruikersraad, 
bedoeld in artikel 16 van die wet. 

Artikel 14c Wijziging Wet taken meteorologie en seismologie  

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 november 2013 ingediende 
voorstel van wet houdende regels omtrent de overheidszorg op het 
gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en 
seismologie) (Kamerstukken 33 802) tot wet is of wordt verheven en in 
werking is getreden of in werking treedt, wordt in artikel 3, eerste lid, van 
die wet «als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen 
door: als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie. 

Artikel 14d Samenloop Wijziging van de Wet openbaarheid van 
bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van 
misbruik  

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 december 2014 ingediende 
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet openbaarheid van 
bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik 
(Kamerstukken 34 106), tot wet is of wordt verheven en in werking is 
getreden of in werking treedt, wordt in artikel 4, vijfde lid, van deze wet 
«vier weken» vervangen door: twee weken. 

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN  

Artikel 15 Inwerkingtreding  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Artikel 16 Citeertitel  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet hergebruik van overheidsinfor-
matie. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 24 juni 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

Uitgegeven de zevende juli 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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