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Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag een
artikel publiceren over een thema, een praktijkervaring? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een
seintje, we nemen beslist contact met u op.
Aimeriez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental publier un article sur un sujet spécifique
ou une expérience professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-nous et nous allons certainement
prendre contact avec vous.

Volgend eMagazine
Prochain eMagazine

N°4

14 December
14 Décembre

Zonder schriftelijke toelating van de uitgever mag
geen enkele tekst noch illustratie van 4INSTANCE,
geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de advertenties en artikels.
La reproduction des textes et photographies publiés
est interdite sans l’accord écrit de l’éditeur. L’éditeur
n’est pas reponsable des articles et publireportages.
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Les Fêtes de la Saint-Martin célèbrent leur 50e anniversaire
Depuis 1965, chaque mois de novembre, les habitants
de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur maison,
accueillent des artistes, et « partagent le beau » avec des
milliers de visiteurs. 50 ans de rencontres, d’échanges et
de convivialité !

Du 8 au 29 novembre 2015.
Expositions accessibles les samedis de 14h à 18h,
et les dimanches de 12h à 18h.
Accueil : École communale, Place Saint-Martin à
Tourinnes-la-Grosse

www.tourinnes.be
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En hommage à Max van der Linden, céramiste et créateur des Fêtes de la Saint-Martin, la commissaire des
expos IN 2015 est Caroline Andrin, professeur de céramique à La Cambre. Sur le thème “NOW. La céramique
50 ans après”, 12 artistes de renom exposent avec Caroline. Parallèlement, une exposition préparée par Ludovic
Recchia est dédiée à Pierre Caille, qui a été le professeur
de céramique de Max à La Cambre.
Les expos IN sont signalées en rouge. Des “ambassadeurs” sont à ladisposition des visiteurs à l’accueil et
dans les divers lieux d’expos IN. N’hésitez pas à les solliciter ; ils sont reconnaissables à leur grande écharpe
rouge et vous renseigneront volontiers sur le travail des
artistes.
Parcours “OFF” : plus de 200 artistes exposent par
ailleurs dans plus de 100 lieux. Le “OFF”, signalé partout en bleu, propose des ateliers d’artistes de l’entité et
les œuvres d’artistes venus de toute la Belgique et audelà. Certains artistes, comme Lucienne Camus et Anne
Huart, à l’initiative d’Action Environnement Beauvechain, ont créé une œuvre commémorative en hommage
à Max et aux 50esFêtes. Une expo spéciale “50 ans de
Fêtes” regroupe à Wahenge des affiches, catalogues, photos, coupures de presse et autres souvenirs marquants de
l’histoire des Fêtes.
Les Fêtes de la Saint-Martin, ce sont aussi des concerts,
divers événements et un grand spectacle avec plus de
150 acteurs, musiciens et choristes. “Les Misérables”
de Victor Hugo est la pièce jouée cette année, dans une

adaptation de Muriel Clairembourg “sur mesure” pour
Tourinnes.
Bienvenue à Tourinnes-la-Grosse pour ces 50es Fêtes de
la Saint-Martin !
Didier Cloos
Président des Amis de Tourinnes

Edmundo Solari
Homme de métal, Solari se sert de ce matériau
froid pour parler de l’homme de la rue, du citoyen
en déséquilibre sur le monde qui l’entoure.
Il le représente parfois la valise à la main, émigrant
comme il le fut lui-même (d’Uruguay à Bruxelles).
Son personnage cherche un autre lieu, d’autres horizons.
Ce personnage né de sa création et de sa sensibilité
est parfaitement universel, sans signe particulier,
mais avec la volonté manifeste d’aller vers l’autre,
de communiquer, parfois équilibriste de sa propre
vie, poète égaré dans le quotidien tel un personnage issu d’un film de Jacques Tati.
www.edmundo-solari.be
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Europese richtlijn «hergebruik van overheidsinformatie»
geïmplementeerd in een Nederlandse wet.
«Open data, hergebruik van overheidsinformatie», wat komt daar allemaal bij kijken ? Onze noorderburen implementeerden halfweg 2015 de Europese richtlijn in een wet.
Wat verandert er door deze wet? Waar moet je als overheidsorganisatie rekening mee houden en wat is eigenlijk het
verband met Open Data ? Op een zeer duidelijke manier van vraag en antwoord krijgt u hieronder een overzicht van
wat hier allemaal bij komt kijken.

Algemeen
Wat is hergebruik van overheidsinformatie?
Overheidsinformatie is met een bepaald doel geproduceerd
(gecreëerd, verzameld, vermenigvuldigd of verspreid), namelijk om de publieke taak van een bepaalde instelling te
kunnen vervullen. Deze informatie kan in sommige gevallen
ook worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden,
anders dan het oorspronkelijke doel. Dat heet ‘hergebruik
van overheidsinformatie’.
Hoe is deze wet tot stand gekomen?
De Nederlandse regelgeving over hergebruik van overheidsinformatie is gebaseerd op de Europese HergebruikrichtN° 3 November - Novembre 2015

lijn I uit 2003 en de Hergebruikrichtlijn II uit 2013. Hergebruikrichtlijn I werd geïmplementeerd in de Wob, met de
gedachte dat hergebruik uitgaat van reeds openbare informatie en dat daarmee zou worden aangesloten bij de wetgeving
over openbaarmaking van informatie. Deze artikelen in de
Wob zijn vervallen met de inwerkingtreding van de nieuwe
Wet hergebruik. Bij de Hergebruikrichtlijn II uit 2013 is
gekozen om het hergebruik van overheidsinformatie voortaan te regelen in een aparte wet, dit is de Wet hergebruik van
overheidsinformatie.
Wat verandert er met de nieuwe Wet hergebruik van
overheidsinformatie?
Er zijn vier grote veranderingen:
- De reikwijdte is vergroot: de hergebruikregels zijn vanaf nu
ook van toepassing op musea, bibliotheken (inclusief universiteitsbibliotheken) en archieven.
- De keuzevrijheid om hergebruik al dan niet toe te staan,
vervalt. Een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven
uitzonderingen. De informatie moet openbaar zijn, er mogen
geen intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten en
verstrekking van de informatie mag niet in strijd zijn met de
bescherming van persoonsgegevens.

...
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Voor het verstrekken van de informatie mag niet meer dan
marginale verstrekkingskosten worden gevraagd. Culturele
instellingen en instellingen die afhankelijk zijn van inkomsten uit verstrekking mogen meer in rekening brengen.
- Alle documenten moeten zoveel mogelijk machineleesbaar
en in open formaat beschikbaar worden gesteld.
Verzoeken om hergebruik
Wat zijn de verschillen met een Wob-verzoek?
Een Wob-verzoek gaat alleen over openbaarmaking van informatie, zodat een burger daar kennis van kan nemen. De
Wet hergebruik gaat verder, in die zin dat informatie door
anderen ten volle kan worden gebruikt en benut voor andere
doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is
geproduceerd.
Als informatie al openbaar is, waarom dan nog op
verzoek beschikbaar stellen?
Tussen openbaar maken van informatie en het daadwerkelijk herbruikbaar beschikbaar stellen van informatie zit nog
een stap. Herbruikbaar beschikbaar stellen betekent dat de
informatie machine leesbaar is. Bij voorkeur worden er open
standaarden en open formaten gebruikt bij verstrekking van
openbare overheidsinformatie.
Wat heeft hergebruik van overheidsinformatie met
Open Data te maken?
De wet bevat de randvoorwaarden voor het hergebruik van
openbare overheidsinformatie. De wet gaat daarbij uit van
beschikbaarstelling naar aanleiding van een verzoek. De wet
N° 3 November - Novembre 2015

verplicht niet tot actief ter beschikking stellen van informatie als Open Data (actieve verstrekking). Als informatie op
eigen initiatief ter beschikking wordt gesteld als Open Data
is er ook sprake van hergebruik van overheidsinformatie. De
voorwaarden die hieromtrent in de wet zijn opgenomen gelden dus ook voor het ter beschikking stellen als Open Data.
Wat zijn mogelijke gronden om een verzoek om hergebruik af te wijzen?
In beginsel dient een verzoek te worden toegewezen. Er zijn
echter enkele vereisten om informatie te mogen verstrekken.
Ten eerste moet een verzoek worden afgewezen als het gaat
om informatie die niet openbaar mag of kan worden gemaakt.
Ook kan informatie niet worden verstrekt als derden over de
intellectuele eigendomsrechten beschikken. Tenslotte is verstrekking niet toegestaan als de data persoonsgegevens bevat
die niet zijn bedoeld voor hergebruik, zoals bijvoorbeeld informatie over personen die in registers is opgenomen.
Bepaalde onderwerpen zijn uitgezonderd van de wet
hergebruik van overheidsinformatie:
• informatie van publieke omroepen
• informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten
Voor musea en bibliotheken geldt bovendien dat zij hergebruik niet hoeven toe te staan indien zij zelf beschikken over de intellectuele eigendomsrechten. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk een verzoek te weigeren als

...
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de staat van het document dat niet toelaat, omdat het te
kwetsbaar is. Kwetsbaarheid is ook voor archieven een
legitiem argument om documenten niet voor hergebruik
beschikbaar te stellen.

Hoe ver moet je gaan bij de inspanningsverplichting
om de gevraagde informatie in een open standaard
en open formaat te verstrekken als de informatie nog
niet gedigitaliseerd is?

Wijze van verstrekking

De Wet hergebruik van overheidsinformatie behelst
geen verplichting tot digitaliseren specifiek voor hergebruik, wel een inspanningsverplichting. Het is dus de
bedoeling dat de gevraagde informatie zoveel mogelijk
via elektronische weg en in herbruikbaar formaat wordt
verstrekt. Er wordt hier bij de ontwikkelingen van informatiesystemen steeds vaker rekening mee gehouden.
Steeds meer zullen deze systemen faciliteren dat documenten via elektronische weg en in een open formaat
geleverd kunnen worden. Daar waar nog sprake is van
‘oude’ systemen kunnen deze eisen worden meegenomen in de aanbesteding voor een nieuw systeem.

Wat wordt eigenlijk bedoeld met ‘in een open en
machinaal leesbaar formaat’ en gebruik makend van
‘formele open standaarden’?
Open standaarden kennen vele dimensies. Het meest
besproken zijn de standaarden voor bestandsformaten.
Openheid is voor bestandsformaten van wezenlijk belang. Een open bestandsformaat garandeert de toegankelijkheid van informatie en is ook van belang voor de
digitale duurzaamheid. Kunnen we een bestand over 10
jaar nog openen? Ook speelt een rol dat je door open standaarden “leveranciers-onafhankelijk” en “interoperabel”
kunt zijn. Dat wil zeggen dat je meerdere softwarepakketten kunt gebruiken voor het verwerken van bestanden
en daarbij geen informatie verliest. In het digitale tijdperk slaan we veel informatie op in digitale bestanden.
Het bestandsformaat is vaak herkenbaar aan het deel
van de bestandsnaam achter de punt (bijvoorbeeld handreiking.pdf waarbij het bestandsformaat PDF is). Bestandsformaten zijn er voor allerlei typen bestanden,
van tekst-documenten tot audio en video bestanden. Het
vijf-sterrenmodel van Tim Berners-Lee is een algemeen
geaccepteerd model om de mate van herbruikbaarheid
aan te geven, waarbij vijf sterren het meest herbruikbaar
scenario weergeeft. ‘Formele open standaarden’ zijn te
vinden via de lijsten van Forum Standaardisatie. Voor
deze standaarden geldt het ‘pas toe of leg uit’ principe.
N° 3 November - Novembre 2015

Hoe ver gaat de inspanningsverplichting voor het digitaliseren? Stel je hebt documenten in 1998 gescand.
Is dat goed genoeg?
Dat hangt ervan af of het voldoet aan artikel 5 van de
wet: Is de informatie beschikbaar in een open en machine
leesbaar formaat, en voldoet het aan formele open standaarden? Hier gaat het om een inspanningsverplichting.
Er wordt aangeraden om als het een niet te grote inspanning is de documenten opnieuw in te scannen.
Verstrekking
Mag data worden bewerkt voor verstrekking?
Bij verstrekking voor hergebruik gaat het om de ‘ruwe’
gegevens, dat wil zeggen de gegevens zoals die bij de

instelling aanwezig zijn. Als er een bewerking van de
ruwe data plaatsvindt, dient die te passen binnen de publieke taak van de instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het begrijpelijker maken van data. De wijze waarop de data ter beschikking worden gesteld valt niet onder het begrip ’bewerken’. Zo oordeelde de Autoriteit
Consument & markt (ACM) dat het kosteloos of tegen
een geringe vergoeding verstrekken van de ‘kale’ voertuiggegevens van de RDW, onder andere via de ‘online
voertuiginformatie’ geen economische activiteit is. Het
gaat hier namelijk om het toegankelijk maken van publieke informatie. Daarom is de wet Markt en Overheid
niet van toepassing.
Ook is bij het bewerken van informatie van belang dat als
er een bewerking of verrijking van de data plaatsvindt die
ook door een andere partij had kunnen worden gedaan.
Het product of de dienst moet onder gelijke voorwaarden in de markt moet worden gezet. Dit betekent dat
een met een publieke taak belaste instelling hiervoor de
juiste kosten in rekening moet brengen omdat anders de
markt kan worden verstoord. Daarnaast moeten de onderliggende ruwe data openbaar zijn, zodat er een gelijk
speelveld ontstaat met andere partijen.
Houdt de richtlijn ook een verplichting in om de
kwaliteit van gegevens te vergroten voorafgaand aan
verstrekking voor hergebruik?
De wet omvat nadrukkelijk geen verplichting tot het bijwerken van de kwaliteit van gegevens alvorens verstrekking. Uitgangspunt is dat de gegevens zoals ze aanwezig
zijn bij de met een publieke taak belaste instelling beschikbaar worden gesteld, dus ook met die kwaliteit die

...
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nodig is om de publieke taak te kunnen uitvoeren. De met
een publieke taak belaste instelling is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van data. Het verstrekken van data
kan de kwaliteit ten goede komen door terugmeldingen
op de verstrekte informatie, vereiste is dan wel dat de
instelling in een terugmeld mechanisme voorziet.

Digitaliseren van documenten
Mogen archieven de kostprijs voor het digitaliseren
doorbereken in het tarief?
Nee. Voor archieven geldt ook artikel 9, lid 1 van de Wet
hergebruik van overheidsinformatie: ‘De met een publieke taak belaste instelling brengt voor het hergebruik van
informatie ten hoogste de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening.’

Tarieven
Mogen instellingen kosten in rekening brengen?
Instellingen mogen ervoor kiezen om de informatie gratis aan te bieden of tegen een vergoeding. Als zij een
vergoeding vragen voor hun diensten, dan bedraagt de
vergoeding maximaal de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de informatie.
Uitzonderingen
Dit is anders voor het Kadaster, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel (KvK): in de
wet is opgenomen dat deze instellingen redelijke kosten
in rekening mogen brengen om kostendekkend te kunnen
blijven werken. Ook geldt een uitzondering voor musea
en bibliotheken. Deze instellingen zijn voor hun voortbestaan deels afhankelijk van deze inkomsten. Daarom
mogen zij de kosten in rekening brengen die zij maken
voor de verzameling, productie, vermenigvuldiging en
verspreiding, conservering en vereffening van rechten,
vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.
In tegenstelling tot wat hier eerder vermeld stond, geldt
deze uitzondering niet voor archieven. Excuses voor
eventuele verwarring die hierdoor is ontstaan.
N° 3 November - Novembre 2015

Als archieven bepaalde informatie als gevolg van
een verzoek wel gaan digitaliseren, wie gaat dat dan
betalen?

Wat zijn marginale kosten?
Marginale verstrekkingskosten zijn de kosten voor een
extra verstrekking, voor de vermenigvuldiging en verspreiding van een document of informatiedrager. Dit
betekent dat de kosten van de informatiedrager mogen
worden doorberekend (dvd, usb-stick). Bij elektronische
verstrekking is het lastiger om kosten door te berekenen dan eerder bij papier. Het gaat om de kosten van het
verstrekken, niet de kosten van het digitaliseren.

Op grond artikel 14 van de Archiefwet kunnen archiefbescheiden kosteloos worden geraadpleegd en gebruikt.
Verzoekers kunnen dus ter plekke de archiefbescheiden
zelf digitaliseren (bijvoorbeeld door digitale fotografie),
waarbij de nodige voorzorgen moeten worden genomen
voor behoud van de originelen. Als het gaat om een
omvangrijk aantal archiefbescheiden (bijvoorbeeld reeksen en series), kunnen met de archiefinstelling afspraken
worden gemaakt over de beschikbaarheid van ruimte en
apparatuur. De archiefinstelling mag voor het digitaliseren of het gebruik van apparatuur niet meer in rekening
brengen dan de marginale verstrekkingskosten.
Kunnen de kosten van het digitaliseren van het eerste
verzoek om de informatie in rekening worden gebracht terwijl daarna de informatie (bijna) gratis wordt
aangeboden?
Nee. Alle verzoeken om hergebruik moeten op dezelfde
wijze worden behandeld, de Wet hergebruik kent een verbod op het maken van onderscheid. Bovendien worden

...
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op verzoek gedigitaliseerde stukken in de praktijk niet
bewaard, als het gaat om een beperkt aantal stukken uit
een archiefblok, omdat dat nogal kostbaar is. Het heeft
niet veel zin om `plukjes’ te bewaren voor later gebruik.
Praktisch gezien komt het vrijwel niet voor dat er meer
opeenvolgende verzoeken zijn voor dezelfde archiefbescheiden. Voor archiefbescheiden die op initiatief van
de instelling zelf worden gedigitaliseerd is het de bedoeling dat er geen kosten worden berekend.
Kan er in dat geval dan wel een verdeelsleutel worden
bedacht, zodat alle hergebruikers meebetalen aan de
digitalisering in plaats van alleen de eerste verzoeker?
Nee. Zie antwoord op de twee vorige vragen.

blieke taak belaste instelling dient dan ook de systemen
en processen op orde te hebben om te waarborgen dat
persoonsgegevens niet worden vrijgegeven en daarmee
een inbreuk wordt gemaakt op de bescherming van persoonsgegevens.
Het vrijgeven van data voor hergebruik vereist veel
zorgvuldigheid. Het is namelijk niet uit te sluiten dat de
hergebruiker de data vrijelijk kan koppelen aan andere
data waardoor mogelijk persoonsgegevens ter beschikking komen. Het is daarom zinvol om de hergebruiker
te informeren over de mogelijke risico’s dat zijn handelingen kunnen leiden tot een inbreuk op de bescherming
van persoonsgegevens.

Kan dit leiden tot twee verschillende tarievenregimes:
een voor al gedigitaliseerde documenten en een andere voor nog te digitaliseren documenten?

Aansprakelijkheid en misbruik

Nee.

In hoeverre moeten met een publieke taak belaste
instellingen borgen dat privacyschending niet mogelijk
is door het hergebruik van gegevens?

Belangrijk is om in het kader van aansprakelijkheid bij
het beschikbaar stellen van de data ook de context te
beschrijven. Met welk doel worden de data verzameld,
met welk doel worden ze door de instelling zelf gebruikt,
hoe vaak worden ze bijgewerkt, wie is de eigenaar van
de gegevens. Meer over aansprakelijkheid lees je in de
handreiking op data.overheid.nl.

Met een publieke taak belaste instellingen zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Als verantwoordelijke voor gegevens die vallen onder
de Wbp hebben deze instellingen een zorgplicht. Dat wil
onder meer zeggen dat deze instellingen geen data vrijgeven die persoonsgegevens bevatten. De met een pu-

Daarnaast wordt het gebruik van open licenties aanbevolen,
zoals Creative Commons Zero. Met deze verklaring geeft de
met een publieke taak belaste instelling toestemming om de
data te gebruiken voor alle doeleinden zonder aansprakelijk
te zijn voor de eindproducten op basis van die data. Voor veel
met een publieke taak belaste instellingen is dat van belang.

Privacy

N° 3 November - Novembre 2015

Ben ik als overheid aansprakelijk als gegevens die
zijn verstrekt niet kloppen?

Hoe voorkom je dat commerciële partijen misbruik
maken van de gratis ter beschikking gestelde data
van archieven?
Bijvoorbeeld door de data één op één over te nemen in een
app waarvoor andere gebruikers dan weer moeten betalen.
Dat partijen op een of andere manier data aanbieden die van
de overheid afkomstig is, is specifiek de bedoeling van de
Wet hergebruik. Het doel van hergebruik is dat bedrijven
meerwaarde creëren met de informatie, de informatie combineren met andere data en daar een product of dienst van
maken, en daar dan ook geld voor vragen. Als commerciële
partijen de data één op één overnemen waardoor het lijkt alsof zij de aanbiedende partij zijn dan kan mogelijk sprake
zijn van misleiding waarvoor andere regels gelden.
Kan ik zomaar alle openbare gegevens vrijgeven voor
hergebruik?
Eenmaal openbaar komen gegevens in aanmerking voor hergebruik na een verzoek. Wel is van belang te weten of de met
een publieke taak belaste instelling wel beschikt over het intellectueel eigendomsrecht op de gegevens. In sommige gevallen mogen deze rechten niet worden uitgeoefend. Dan is
er nog een categorie waarbij de met een publieke taak belaste
instellingen over de rechten beschikken. Hier geldt dat als het
eenmaal één keer beschikbaar is gesteld er geen aanspraak
meer op de rechten mag worden gedaan.
De moeilijkheid zit vooral in gegevens waarvan het niet zeker is bij wie de rechten rusten of die verzameld zijn uit verschillende gegevens van verschillende partijen. Hierbij geldt
dat deze gegevens alleen beschikbaar mogen worden gesteld
als de rechten bijvoorbeeld zijn overgedragen door middel

...
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van een overeenkomst of bij inkoopvoorwaarden. Als dit
niet is gebeurd en de data wordt toch vrijgegeven dan bestaat
hier een aansprakelijkheidsrisico vanwege inbreuk op rechten van derden. Voorafgaand aan het geven van toestemming
voor hergebruik zou dus goed moeten worden gekeken naar
mogelijke rechten van derden. Ook hierover lees je meer in
de handreiking op data.overheid.nl.
Culturele instellingen
Culturele instellingen hebben in tegenstelling tot
andere met een publieke taak belaste instellingen
een discretionaire bevoegdheid om verzoeken af te
wijzen. Zit er een limiet aan af te wijzen verzoeken?
Een verzoek tot hergebruik kan in het geval van een culturele
instelling worden afgewezen als er sprake is van een onevenredig grote inspanning die verder gaat dan een eenvoudige
handeling om de informatie herbruikbaar ter beschikking
te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan erg omvangrijke
verzoeken om informatie die nog niet digitaal beschikbaar
is of documenten die gezien hun staat enkel inzage mogelijk maken, omdat ze te kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld oude
manuscripten). Deze voorbeelden geven een indicatie van de
limiet.
Culturele instellingen krijgen subsidie, zonder dat
daarin wordt meegenomen dat de informatie voor
hergebruik moet zijn. Komen die gegevens dan toch
voor hergebruik in aanmerking?
In beginsel wel, hierbij is het antwoord op de vraag van belang of de subsidie ontvangende partij een met een publieke
taak belaste instelling is. Verder moet de subsidieverstrekker
in de subsidiebeschikking de verplichting opnemen van het
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terugleveren van alle relevante data die wordt verzameld in
het kader van de subsidie. Dit kan in de opdrachtverlening
en contracten. Dit geldt ook voor uitbestede diensten. Een
voorbeeld hiervan zijn afvalophaaldiensten binnen een gemeente. In contracten met een afvalophaaldienst kan worden opgenomen dat de informatie over wanneer afval wordt
opgehaald terug wordt geleverd aan de opdrachtgever en dat
de opdrachtgever eigenaar van de gegevens is.
Archivering
Hoe verhoudt de vernietigingsplicht uit de Archiefwet
zich tot hergebruik?

De wet verplicht niet tot het bewaren van documenten
specifiek met hergebruik tot doel. Ook kan een instelling
niet worden verplicht bepaalde informatie of documenten te blijven verzamelen, vervaardigen of opslaan.
Vallen datasets onder de Archiefwet?
Ja, want het zijn archiefbescheiden in de zin van de wet,
ongeacht aard en vorm.

...
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Juridische omzetting van de richtlijn in België
De omzetting van de richtlijn in Belgische wetgeving impliceert een omzetting op zowel het federale niveau als op het niveau van de deelstaten.
De richtlijn 2013/37/EU zal in de loop van 2015 worden omzet.
De richtlijn hergebruik van overheidsinformatie is een
Europese richtlijn. Deze richtlijn is in 2003 geïntroduceerd en heeft als doel het bevorderen van het beschikbaar stellen van openbare overheidsinformatie door
overheidsinstellingen zodat andere partijen, burgers en
bedrijven, deze informatie kunnen gebruiken voor allerhande creatieve en innovatieve toepassingen. De basis is
dat openbare overheidsinformatie in aanmerking komt
voor hergebruik. Daarbij kan het gaan om documenten,
gegevens of datasets. Deze kunnen door derden worden
hergebruikt in apps, visualisaties, analyses en combinaties met andere data. Hiermee kan een bijdrage worden
geleverd aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en kan mogelijk economische meerwaarde worden gerealiseerd.
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De oorspronkelijke doelstellingen van de richtlijn van 2003 waren de volgende:
0 een algemeen kader vast te stellen voor rechtvaardige, evenredige en niet-discriminerende herge
bruikvoorwaarden;
0 de concurrentievervalsing op de gemeenschapsmarkt te beperken;
0 het vergemakkelijken en bevorderen van het hergebruik van overheidsinformatie voor de oprichting
van informatieproducten en -diensten door private ondernemingen om informatie met toegevoegde waar
de te produceren;
0 moderne toegangsmiddelen tot informatie en kennis te ontwikkelen.
De herziening van de richtlijn brengt het volgende met zich mee:
0 de verplichting om alle documenten van overheidsdiensten herbruikbaar te maken, onder voorbehoud van de door
de nationale regels en de richtlijn voorziene uitzonderingen;
0 de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de bibliotheken – met inbegrip van de universitaire bibliotheken –,
de musea en de archieven;
0 meer transparantie;
0 de aanmoediging om open licenties te gebruiken;
0 het gebruik van een machinaal leesbaar open source-formaat, met metadata die gemakkelijk te hergebruiken
zijn;
0 vergoedingen voor de transparante terbeschikkingstelling en verspreiding, indien mogelijk beperkt tot de mar
ginale kosten voor hun vermenigvuldiging. Wanneer vergoedingen hoger liggen dan de marginale kosten, moeten
ze worden vastgesteld aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria. De lidstaten zouden de
vaststellingcriteria kunnen bepalen voor vergoedingen die hoger liggen dan de marginale kosten, ofwel in de na
tionale regelgeving, ofwel door het aanstellen van de gepaste deskundige instantie(s) bevoegd voor het bepalen
van de bovengenoemde criteria;
0 rechtsmiddelen met de mogelijkheid tot beroep bij een onpartijdige instantie van herbehandeling, die losstaat van
het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen;
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ABC des démarches : trouver son chemin dans
les dédales de l’administration
Choisir une école, adopter un enfant, chercher du
financement dans le secteur culturel ou sportif…
A partir d’événements de la vie, chaque citoyen
est un jour amené à entreprendre des démarches
auprès de l’administration. Pour faciliter cette entrée dans les domaines qui sont les siens, le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de
mettre en ligne un « ABC DES DEMARCHES ».
En tant que service public, la Fédération Wallonie-Bruxelles place ses usagers au coeur de ses préoccupations. Elle
vient de mettre en ligne sur son portail un outil visant à informer tout bénéficiaire des démarches liées à un événement de vie ; qu’il s’agisse d’obligations à remplir, de droits
auxquels souscrire et d’autres informations plus générales
sur le sujet. Une vision synthétique et pratique pour accéder
aux différents services de l’administration.
Depuis la page d’accueil du portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’internaute peut démarrer sa recherche en
indiquant tout d’abord son profil d’usager (citoyen, entreprise, pouvoir local, secteur non-marchand). S’ouvre ensuite à lui une série de domaines d’activité dans le cadre
desquels il souhaite entamer des démarches (sport, culture,
justice, famille, études et formation, justice, loisirs…).
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Simple comme ABC : accéder à des démarches en trois étapes seulement

En fonction de son profil et du domaine d’activité, il choisit
parmi une liste d’événements de vie : obtenir une subvention, trouver un financement, mener une carrière sportive,
occuper son enfant pendant les vacances, devenir famille
d’accueil, entamer des études supérieures, participer à
un programme d’échange… Après quoi, l’usager prend
connaissance des démarches existantes pour mener à bien
son projet. En quelques clics seulement, il accède à de précieuses informations.
Plus de proximité et de simplicité
L’ABC DES DEMARCHES concourt à l’action plus large
de modernisation du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles, entreprise depuis 2008 par ses dirigeants. De par
ses intentions de rendre plus fluide l’information et donc

plus accessibles ses services, l’administration vise notamment à soutenir ses publics dans l’accomplissement de leur
projet de vie.
Au-delà de l’ABC DES DEMARCHES, l’application Nostra, développée pour le projet en question, vise également,
de manière plus large, à établir un référentiel des démarches
administratives commun à la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi complet que possible dans le but de
gérer l’ensemble des contenus relatifs aux démarches proposées par ces deux entités. L’application Nostra constitue
la première pierre à l’édifice d’un futur « Espace personnel
» ; une plateforme au départ de laquelle les différentes catégories d’usagers de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourront effectuer leurs démarches et formalités en ligne (demander un subside, ou une aide financière par exemple).
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Welcome to the Smart Government
Entering the Era of Cognitive Computing with IBM
Data is growing exponentially, but currently only a small fraction of it is effectively leveraged. As government leaders
prepare for the next stage in business intelligence, they must be smarter in how they approach data and unlock its full
value. By leveraging new business models, innovative capabilities and the wealth of data available, governments can
create a robust and efficient public infrastructure, ensure safety and security, support the needs of individuals, facilitate
sustainable economic growth and build stronger communities. With the help of cognitive computing, IT can help take
the government to a whole new level of service to the community.

Governments have never been held back by a lack of data. In
fact, one could argue that, historically, they have been burdened
with an excess of data, much of which was rarely even used.
This information included personnel records, court records, tax
records, welfare eligibility records and more. Once stored, the
bulk of this data was most likely never accessed again, and
when it was needed, it often couldn’t be found.
The potential value of this data was recognized many years
ago but it was very difficult to extract that value with the tools
available at that time. In this paper-based environment, people
generally thought in terms of “files,” not “data,” and believed
the bits of information contained in these files had no value
N° 3 November - Novembre 2015

when isolated from the file as a whole. How the world has
changed since then: governments are now using computer
technology to capture and harvest data and extract value from
it. However, there remains a great deal of untapped potential
when it comes to agency missions.
Traditional IT systems have focused on processing, recording
and managing the core transactions of operations and form the
backbone of today’s systems. While the structured data, linear
processes and highly repeatable operations of these systems
are well suited to government agencies, a new approach has
emerged focusing on dynamic engagement with individuals,
businesses and stakeholders.
Trends such as mobile and social computing, which have
brought these systems of engagement into the digital front
office, require a highly dynamic, more exploratory approach
focused on both structured and unstructured data from a wide
variety of public and private sources. But reaching the full
potential of big data analytics calls for further technological
innovation.
With IBM Watson at the forefront, we are entering a whole new
era of computing. A cognitive system that enables a new partnership between people and computers and enhances and scales
human expertise, Watson represents a huge leap forward.
12
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This new era brings with it fundamental differences in how systems are built and interact with
humans. The cognitive era is about thinking itself – how we gather information, access it and
make decisions. Cognitive-based systems build knowledge and learn, understand natural language and reason and interact more naturally with human beings than traditional programmable
systems. The term “reasoning” refers to how cognitive systems demonstrate insights that are
very similar to those of humans.
Now cognitive systems are able to put content into context, providing confidence-weighted
responses, complete with supporting evidence. They can also quickly find the proverbial needle
in a haystack, identifying new patterns and gleaning new insights. Over time, cognitive systems will simulate even more closely how the brain actually works. In doing so, they could
help us solve the world’s most complex problems by penetrating the complexity of big data and

exploiting the power of natural language processing and machine learning.
So what can cognitive computing do for you? As cognitive computing enhances and scales human expertise, it captures the expertise of top performers and
accelerates the development of expertise in others. By enhancing the cognitive
process of professionals, it helps to improve decision making in the moment. At
the same time it will scale expertise in general by rapidly elevating the quality
and consistency of decision making across an organization.
Implementingcognitivecomputinghelpscreateanextremelysmartanddata-driven
government where, for all critical decisions, actionable information is available
when and where needed. This means governance and control will become more
effective and reliable. Fraud and error detection can be optimized, as well as
mitigation and prevention. Services can be improved based on insights gained
from those using the services. Intelligence networks, for their part, improve
overall efficiency, which can lead to reduced costs.
Adopting and integrating cognitive solutions into an organization, however,
is a journey and not a destination. Organizations therefore need to set realistic expectations and develop long-term plans with incremental milestones
to benefit from future advances in the technology. Based on experience with
clients and extensive research, we have identified multiple opportunities
across government mission areas for the innovative application of cognitive
computing today, as well as examined how the technology might evolve in
the future.
Cognitive computing is here – and this innovative capability is becoming ubiquitous in our everyday lives and fundamentally changing how we perform our jobs,
engage and interact with others, learn and make decisions. In a data-driven government, actionable information required for all critical decisions is accessible
when and where needed.The opportunities for better, smarter government through
optimal use of data are clear, as are the challenges.
The time to start the journey is now.
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Open Innovation in the Public Sector
Open innovation has been defined as a strategy that uses
“purposeful inflows and outflows of
knowledge to accelerate internal innovation and expand
the markets for the external use of innovation,
respectively” (1).

(1) source - Open Cities - Open Innovation and Business
Models in the Public Sector - Melissa Lee (ESADE)
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This strategy has been proposed as a way to develop
innovative products beyond the internal capacity of the
company as firms recognize that great talent often resides outside of their employ. A critical capability for open
innovation that has been identified in the literature is the
way that external providers of innovation are organized.

Open innovation is most likely to succeed only when
the needs of the entire ecosystem of sources and supporters of innovation are organized in ways that foster both
competition and collaboration.

When external innovators are organized into competitive
markets, the profit motive of the players is emphasized,
the relationships are governed by arm’s length contracts,
and there is little sharing among external participants. In
contrast to competitive markets are collaborative communities.
When external innovators are organized into collaborative communities, a range of extrinsic and intrinsic motives are emphasized, the relationships are informal, and
there is substantial technology sharing.

Some of the approaches fostered collaborative communities, with informal relationships, technology sharing,
and a range of intrinsic and extrinsic motivations. Other
approaches saw competitive markets develop, with more
contractual relationships, stronger profit motives, and
less sharing among collaborators in the innovation community.

One sector that has embraced open innovation is the public sector, in which many cities have undertaken transformations involving externalizing their innovation processes. These cities provide a wealth of experience in
how to organize external sources of innovation. However, cities have not settled on a given business model for
civic open innovation and the commons.
Instead, they rely on a diversity of actors and range of
strategies to tackle innovation on multiple fronts.

Multiple approaches for civic open innovation

Open Data.
Many cities open some of their city datasets for public
use in developing civic software applications. However,
there was substantial diversity in the types of data opened. Some cities offer real-time crime feeds, school test
scores, and demographic information by neighborhoods;
other cities offered data on bicycle usage and placement
of fire hydrants.
Hackathons and Application Development Contests.
A hackathon is typically a one to two-day évent where
computer programmers and others involved in software
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development collaborate intensively to develop a new
software application that meets the challenge posed by
sponsors of the hackathon. Application development
contests are similar except that the challenge is hosted
online and typically runs a couple of months. Application development contests remove some of the difficulties of traditional hackathons such as hosting developers
for a continuous 24 to 72 hours of intense software development. They often attract a wider range of participants
than hackathons by allowing programmers in locations
all over the world to collaborate. Many developers not
willing to code for two days in a set location are more
open to this method, which allows them to work little by
little over a period of weeks or months.
Crowdsourcing.
Crowdsourcing is the use of the crowd to obtain ideas,
services, or content from a large group of people, usually
from an online community, rather than from traditional
channels such as employees or suppliers (Wikipedia.
com). Crowdsourcing is also used in cities as a tool built
into innovation projects. In Helsinki, for example, Code
for Europe fellows created an application to catalog art
archived in a public museum. As the citizens view newly
available but yet uncategorized images of art, they add
descriptions to the images. The application works to
aggregate this data, and after a number of descriptions
match, the application creates a permanent tag, making
previously unidentified works available for public enjoyment.
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Embedded Change Agents (Code for Europe Fellows).
As developed through this Commons for Europe project, Code for Europe, provides programmers, called
“fellows”, to work with cities to develop applications
for their Open Data initiatives. Code for Europe aims to
inject the code developer culture into cities using application development, to close the gap between cities and
citizens. The fellows work with an assigned city for a
period of nine months to a year to develop applications,
while also trying to break down bureaucratic processes
and bring innovation to city government. The sharing of
civic applications between cities is also a central component of thèse two organizations through the creation and
development of the repository, Europe Civic Commons.

a) City managers and internal civic departments who are
most familiar with the data and how the city operates.

Civic Accelerators.
Civic Accelerators aim to translate the concept of a startup accelerator to the Public Sector. Traditional business
accelerators offer advice and resources to fledgling firms
to help them grow. In contrast, Civic Accelerators match
cities with startups, private firms, and non-profit organizations interested in partnering with government to provide better services, bring modern technology to cities,
or change the way citizens interact with city hall.

d) Companies that use the open data in their existing applications (e.g., Google, Yelp). For example, Barcelona city
managers put significant effort in collaborating with Google, Yahoo, and other companies involved with its transportation and tourist data efforts in order to leverage their
existing platforms and large communities of users.

In summary, open innovation is not a single strategy or
approach.
Actors involved in civic open innovation
A diversity of actors are involved in cities’ open innovation initiatives. At the core are:
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b) Citizens who choose to participate. For example, in
Amsterdam, the term “civic innovator” has been coined to
designate citizens that, without being developers, participate in hackathons and city innovation events.
c) Developers who participate in creating applications.
Developers participate in sponsored hackathons, application development contests and crowdsourcing exercises,
usually numbering in the hundreds. In addition to the core
participants of city departments, citizens, and developers,
there are a number of additional actors that are included in
the initiatives. These include:

e) Consultants who help the city to open their data and helped companies to use the data.
f) Policy makers and city officials that establish the guidelines of how the data should be provided to developers and determine what data will be made available. Helsinki is a leader
in Europe in establishing data standardization efforts, resulting
in the European project CitySDK promoting standard formats
and application program interfaces for Open Data in Europe.
g) Venture capitalists who judge, incentivize, and support

the city´s efforts at application development. Many hackathons and application development contest leverage venture
capitalists to provide feedback on the viability and impact
of applications developed in the contest. Additionally, the
participation of potential investors incentivizes the participation of the developers interested in growing their applications into a sustainable business as many hoped to secure
funding post contest. Venture capitalists are also an integral
component of the Civic Accelerators, providing feedback
and potential funding to those startups as well.
h) Intermediaries. These organizations provide the ability
to connect to collaborators and work between the city and
those external agents. As cities have long operated with
hierarchical governance, long-range goals, and traditional
external contractors, they often struggle to adapt to the pace
of innovation and related risk. Intermediaries are companies that substitute for this lack of ability. Some operate in
almost lock-step with city hall, are funded by them, or serve
in defacto roles as the civic department for open data, as in
the case of Forum Virium in Helsinki. Others, such as Code
for Europe, function in parallel with cities, with their own
motivations and goals.
In sum, in contrast with the more common strategies in
Open Innovation in the private sector that are characterized
by dyadic relationships between a seeker and a solver (and
sometimes an intermediary) cities host many different categories of actors, five of which were neither seeker or solver,
but were actors supporting the effort. Also in contrast to
the bilateral focus of Open Innovation in the private sector,
cities appear to deliberately encourage cross-fertilization
across all the actors – be they citizens, developers, venture
capitalists or intermediaries
16
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Challenges in managing actors in civic open innovation
Managing such a mix of players in civic open innovation
initiatives is difficult. The different needs, motivations,
and priorities create competition for the scarce resources
within the city – money and time – and the attention of
the developer and citizen communities. In cases where
too much conflict exists, collaboration stalls. One challenge experienced by the internal civic departments responsible for open innovation is that other departments
within the city who needed to provide the data often had
other higher priorities.
Also, while some cities enthusiastically pursue open innovation and are finding encouraging results, open innovation is still commonly viewed as peripheral to the more
central projects of civic departments. Innovation projects
are often viewed as high risk and value-added, but not
mission critical. Strapped with limited time and fiscal
resources, these open innovation initiatives have to compete with the mainstay projects that these departments
had been committed to for décades with guaranteed results. It creates a case of competing interests between civic employees who are rewarded for results and severely
punished for failure, and the civic innovation champions
who were willing to take a gamble.
A second challenge is that, while the developer community is relatively homogenous - relatively young and
mostly male - motivation to participate in the development of civic applications varies substantially among
the developers. Code for Europe, for example, fosters a community of civicmotivated developers, as its
N° 3 November - Novembre 2015

strategy works to align developers with civic leaders
but is focused less on financial rewards and business
development. In contrast, in hackathons and application development contests, some developers are motivated by civic-mindedness and others by the profits
and rewards of winning the contest. The hackathon and
application development contests tend to attract developers with more diverse motivations, especially those
more interested in entrepreneurship in application development rather than pure civic engagement. Similarly, private companies varied in their alignment with
civic duty. Some businesses have a mission devoted
to civic improvement, while others collaborate with
the city as they would any other enterprise, focusing
on the bottom line. Thus, even within seemingly homogeneous actor categories, such as developers, there
was a diversity of motivation that need to be managed.
A third challenge is how to integrate intermediaries
with the other actors. Intermediaries are often the most
closely aligned external party to internal civic departments in the civic open innovation community. They
are often non-profit and therefore less financially motivated, as in the case of Code for Europe, and have
agendas to foster innovation (e.g., Waag Society).
However, intermediaries experience the same misalignment of priorities that varying divisions within
the city experience. Few civic departments within a
city place as high of a priority on innovation as did the
intermediaries, creating conflict when asking civil servants to prioritize those tasks over mainstay projects.
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Civic application business models
Continuing on this line of research, we sought to explore the business models of applications using open
data, used by citizens or city officials to interact with
the city, and/or sponsored by the city through contests,
hackathons, developer groups, or direct engagement. We
explored community of developers in European cities
involved in the Open Cities project (Barcelona, Rome,
Helsinki, Berlin, and Amsterdam) through interviewing.
Drawing on collected data, we constructed diverse types
of business model from the perspective of capturing value. Based on monetary motives, we classified application business models into two broad constituencies: forprofit and Non- for profit, each constituency has been
subdivided into different taxonomies.
The objective of this research is to understand how applications ideas are generated, and how cities or organizations can provide better service to developers looking to
use open data. For this purpose I was interested to grasp
developers’ motivations for creating applications, especially how the developers have already created them,
the problems they faced through the development and
how they will make them sustainable. How are the applications creating value and how this value creation can
continue to grow?
Furthermore, in almost all the application competitions,
mostly innovative applications are rewarded. But on the
other hand, the result shows that the most innovative applications won’t necessarily be the successful one in future
business practice. This research is seeking to address
this phenomenon by analyzing underlying business moN° 3 November - Novembre 2015

dels of applications through interviewing community of
developers in five European cities (Barcelona, Rome,
Helsinki, Berlin, Amsterdam). As a key reference to determine how these applications do business in order to
understand everything about applications ideas and how
cities or organizations can add value to developers looking to use their open data.
Most broadly, civic applications developed on the backbone of open data can be classified into two categories:
for-profit and not-for-profit. Each classification is then
further divided into more narrow divisions to better understand the nature of the business models. For-profit
models are categorized as making money, capturing reputation, creating awareness, testing idea, and personal
reputation. Not-for-profit models are classified as gaining
reputation, providing service, and creating awareness.
Conclusion
Despite all effort and support from the governments, the
overall success of civic applications, and the value created for citizens is lacking. This failure is generally not
because of the lack of innovation or creativity. Some underlying explanations for this failure are: first, that market of applications using open data is small and fragmented. There are not so many contests both national and
international for these applications. Furthermore, from
contest to contest and from country to country there are a
lot of difference in standards, which the developers need
to understand and adapt the application to each of these
standards. Second, there is a lack of knowledge of the application developers towards the possible business models behind their application (and business as a whole).

Most developers are only focusing on the freshness and
innovativeness of their ideas. Value capture is something
that unfortunately, they neglect generally. This is a clear
message for city officials. It is not enough to provide
open data for free to encourage innovation and enhance
transparency; they also need to invest in overall ecosystem management.
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Center for Innovation in Cities
Cities have been, since their birth, deeply bound to civilization.
Population, resources and knowledge have been increasingly accumulated in their streets and buildings for millennia.
These characteristics have placed cities at the vanguard of the
great changes in history. Imperial China’s cities permitted the
invention of paper, Gutenberg designed its printing press in the
German city of Mainz and the incandescent light bulbs were invented by Edison in a suburb of New York, to give just a few
examples.
This transformative role is very much alive today in our cities
where they are, more than ever, the meeting places of ideas, the
perfect ecosystem for innovation. In more recent years, cities
have also become themselves the object of the transforming activity they generate, aiming to improve sustainability, mobility
and the quality of life of their inhabitants generally.
Open innovation is one of the tools to best funnel this innovation in order to transform cities in a participative and sustainable
way. Emergence and success of initiatives like crowdfunding
platforms, smartphone applications thought to ease citizens’ lives and the first steps from administrations towards more Open
Government are examples of the interest and need of advancing
in that way.
The Center for Innovation in Cities puts together a group of academics with experience in open innovation, new technologies
and public administration that, under the Institute for Innovation
and Knowledge Management at ESADE, will focus its research
on analyzing, proposing or inspiring solutions to improve the
management of cities.
N° 3 November - Novembre 2015
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Van digitale overheid naar slimme overheid?
Af en toe doen zich fundamentele wijzigingen voor in de manier waarop ICT binnen de overheid wordt gebruikt en verandert opeens het hele denken en doen. De wetenschap spreekt in dit verband over paradigmaverandering. Ik houd het
wat luchtiger op «gamechangers». Ik heb er in mijn werkzame bestaan twee mogen meemaken, en naar mijn idee staan
we aan de vooravond van een derde, die misschien nog wel meer impact zal hebben als de twee voorgaande tezamen.

De eerste omwenteling die ik heb meegemaakt, destijds nog
als student bestuurskunde, was de komst van de PC begin
jaren tachtig. Die stond model voor de introductie van informatietechnologie binnen organisaties. Daarvóór was IT
een fenomeen dat zich vooral in rekencentra afspeelde, aan
het zicht van een ieder onttrokken. Nu kwam er opeens een
beeldscherm op het bureau van iedere ambtenaar te staan, en
ging het beleid over informatievoorziening van organisaties in
plaats van de automatisering van grootschalige administraties.
Begin jaren negentig, ik was inmiddels actief als adviseur voor
Overheid en ICT, deed zich een tweede wijziging voor: de
introductie van Internet. Als elektronische snelweg werd het
al snel door de Nederlandse beleidsmakers omarmd. Met de
voorbeelden van Amazon en andere Dot.Coms op het netvlies
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ging de overheid aan de slag met haar eigen dienstverlening.
Het beleid voor de e-Overheid was geboren. Inmiddels zijn we
twintig jaar verder en zijn we aardig op weg om een digitale
overheid te worden. Digital by default als het nieuwe normaal.
Inmiddels is heel het denken en doen gevormd rondom basisregistraties, nup-bouwstenen, generieke infrastructuren en
wat dies meer zij, allemaal bedoeld om het digitale loket van
de overheid in te richten. Een concept dat zijn oorsprong vindt
bij de regering Clinton eind jaren negentig van de vorige eeuw,
met het credo: putting people online, not in line. De nieuw aangetreden DigiCommissaris mag een dot gas geven om ervoor
te zorgen dat dit concept en de bijbehorende infrastructuur,
dat twintig jaar geleden is bedacht, nu snel wordt gerealiseerd.
Tegelijkertijd kondigt de volgende gamechanger zich aan.
Sleutelwoord daarin is slimme technologie. Horloges,
brillen, telefoons, weegschalen, ijskasten, energiemeters,
auto’s, zelfs babyspenen, alles is tegenwoordig «smart». Dat
wil zeggen, uitgerust met technologie die het mogelijk maakt
om allerlei soorten data vast te leggen, op te slaan en uit te
wisselen. De samenkomst en combinatie van ontwikkelingen zoals internet of things, big data, open data, wifi, cloud
computing, datacenters, breedband, sensoring, 3D-printen
e.d. creëert een volledig nieuwe invulling van het begrip
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informatiesamenleving. Dat is niet alleen een samenleving
die online via social media lief en leed deelt, vliegtickets
bestelt en met een nieuwe app belastingaangifte doet, maar
een samenleving waarin data over van alles en nog wat beschikbaar zijn. Experts voorspellen een data-explosie, waarbij «het onzichtbare zichtbaar» wordt gemaakt. We leven
straks niet alleen in een atmosfeer, maar ook in een infosfeer.
Futuristisch? Helemaal niet. Deze ontwikkeling voltrekt
zich op dit moment in volle kracht binnen stedelijke gebieden. Dit gebeurt allemaal onder de noemer Smart City. Een
breed en misschien wat modieus concept, -wie wil er niet
smart zijn-, maar steeds meer realiteit. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven profileren zich als zodanig,
en zelfs Assen staat tegenwoordig bekend als Sensor City.
Stedenall over the world zien namelijk de nieuwe technologie als een belangrijk instrument om de maatschappelijke en
economische uitdagingen te lijf te gaan. Leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit zijn daarbij bekende thema’s. Ook
de EU stimuleert deze ontwikkeling volop met fondsen en
faciliteiten. Binnen Europa is inmiddels een breed netwerk
actief van steden die zich ontwikkelen als Smart City.
De ontwikkeling van Smart Cities is naar mijn idee de voorbode van Smart Government. Niet alleen binnen steden,
maar op alle domeinen en binnen alle bestuurslagen zal deze
nieuwe technologie op de een of andere manier zijn intrede
doen. Dat zal forse gevolgen hebben voor de overheid, want
nieuwe vormen van beleid en bestuur dienen zich aan. Zitten
straks beleidsmakers achter een muur van terminals, waarbij
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slimme algoritmes uit de zeeën van data de beste beleidsvoorstellen toveren? Een situatie die de stad Rio de Janeiro
(6 miljoen inwoners) inmiddels al redelijk dicht is genaderd.
Daarnaast dienen zich allerlei nieuwe vragen aan. Neem
zoiets als het patiëntendossier. Nu feitelijk nog eigendom van
de zorgsector. Met alle apps op smartphones krijgt de burger steeds meer, actueel en online, zijn eigen medisch dossier. Niet alleen zal de informatiepositie tussen zorgvragers
en zorgverleners hierdoor veranderen, ook voor de informatiepositie van de overheid heeft dit gevolgen. Mogen
gemeenten bijvoorbeeld deze data gebruiken voor analyses van hun populatie, zodat zorgbudgetten effectiever
besteed kunnen worden? Moet de overheid daarom niet
naast digitale brievenbussen voor de burgers ook een digitale kluis inrichten, waar de medische gegevens van
de apps veilig kunnen worden uitgelezen en bewaard?

Wat te denken van de diverse downsides van deze ontwikkeling? Aan de ene kant is het natuurlijk gemakkelijk, als een
snelste-route-app de automobilist door het spitsuur van
de stad loodst of de actuele gezondheidssituatie in beeld
brengt. Aan de andere kant is de vraag hoe bescherming
van privacy invulling krijgt en of deze nieuwe ontwikkeling niet de definitieve doorbraak van de surveillancestaat
is. Ook niet onbelangrijk, de veiligheid en kwetsbaarheid
van de nieuwe infrastructuren. Als nu Digid door een
DDOS-aanval eruit ligt, zijn transacties met de overheid
niet mogelijk. Straks legt een hacker het hele verkeer plat
of verstoort de energievoorziening.
Het wordt tijd dat de overheid zich meer bewust wordt van
de impact van smart government. We staan namelijk aan
de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de relatie Overheid en ICT. De eerste contouren van dit hoofdstuk zijn het
beste zichtbaar op het niveau van steden. Deze nieuwe ontwikkeling zal echter ook andere overheden beroeren. Het
wordt daarom tijd niet alleen oog te hebben voor de digitale overheid, maar ook de slimme overheid op de agenda
zetten.

Evert Jan Mulder

adviseur
PBLQ
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Gemeente Breda wint Eurocloud Award Nederland 2015 met
Robbie de Rat en Waterakkers
Gemeente Breda heeft naast de prijs voor de Slimste Binnenstad van Nederland 2015 nu ook de Eurocloud Award Nederland 2015 in de wacht gesleept. Beide prijzen zijn gewonnen met het project Robbie de Rat en Waterakkers. In dit project volgt Breda via ultramoderne technieken de stroming in de
riolering en het oppervlaktewater en brengt dat in beeld.

Wethouder Van den Berg: “Deze prijs toont
de mogelijkheden van het beschikbaar
stellen van informatie en analyse in de cloud
en is een aanmoediging om Breda verder te
ontwikkelen op het gebied van informatisering.»

Voor het project Robbie de Rat hebben 2500 schoolkinderen
voor één keer een klein zendertje via een chippo door het
toilet mogen spoelen. Deze zendertjes gaan op reis door het
riool en geven de gemeente informatie over waar en hoe snel
de waterstromen door de rioolbuizen stromen. Bijvoorbeeld
in het geval van een lozing in het riool, het opsporen van verkeerde aansluitingen of het optimaliseren van onderhoud.
De schoolkinderen konden via de website van Robbie de Rat
(robbie.azurewebsites.net/) volgen.

Ook wordt de informatie gebruikt om het beheer te optimaliseren.
Deze techniek past de gemeente ook toe in de wijk Waterakkers waar een nieuw watersysteem is aangelegd. Dit
systeem heeft naast een bergingsfunctie voor overtollig hemelwater ook een zuiveringsfunctie. Om het functioneren
te volgen en te kunnen bijsturen wordt intensief gemeten
aan o.a. de neerslag, waterpeilen en watervolumes. Via
de website van Waterakkers (waterbreda.nl/waterakkers)
wordt de vrijkomende data beschikbaar gesteld en gevisualiseerd. Ook zijn in het veld QR-codes geplaatst. Zo
krijg je met een smartphone of tablet actuele informatie
over het systeem en de omgeving en kun je opvallende
zaken melden. Op deze manier heeft de gemeente er een
paar duizend ogen als sensoren bij, dat is uniek!

Gemeente Breda zet hierbij als eerste gemeente in Nederland een nieuwe, door Stistewa en ARCADIS ontwikkelde,
slimme techniek in. Tijdens de ondergrondse reis worden de
data opgehaald en verzonden. iReckon en Akertech hebben
daarvoor de benodigde elektronica en software ontwikkeld
en geïnstalleerd. De waarde van dergelijke metingen heeft
zich al bewezen. Zo kan met deze informatie bijvoorbeeld
het risico van gevaarlijke lozingen in beeld worden gebracht.
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