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Definitie Kwaliteit 

 NEN definitie: “Geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking 

heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en 

vanzelfsprekende behoeften te bevredigen.” 

 Term komt nauwelijks in de algemene wetgeving voor. 

 

 Kwaliteit(-sproblemen) kunnen leiden tot schade, die mogelijk voor 

vergoeding in aanmerking komt 
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Wanner kan sprake zijn van Aansprakelijkheid 

 Speelt tussen twee ‘partijen’ 

 die een relatie hebben (met elkaar in gesprek zijn) 

 die pas relatie krijgen doordat er iets mis gaat 

 

 We spreken dan van een Verbintenis uit 

 overeenkomst 

 de wet (onrechtmatige daad) 
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Aansprakelijkheid bij Overeenkomst 

 Bij een (‘echte’) overeenkomst maak je afspraken 

 doel waarvoor de data gebruikt gaat worden (welke kwaliteit nodig) 

 wijze waarop de data ontstaan is (kwaliteit die het heeft) 

 evt. (extra) controles, maximum schadebedrag, .. 

 

 Bij een ‘clickwrap licence’ is dit natuurlijk niet echt het geval 

 

 Dus deels kenbaar gemaakte en deels vanzelfsprekende behoeften 
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Aansprakelijkheid bij Overeenkomst 

 Als er ‘iets fout gaat’ door probleem in de data, is de vraag: 

 Is er tekortkoming in de nakoming ? 

 In principe; JA, tenzij .. (toerekenbaar tenzij niet schuld (naar wet, 

rechtshandeling of verkeersopvatting)) 

 Voor producent die aan consument levert nog strenger 

(consumentrecht) 

 Ook verantwoordelijk voor tekortkoming door ingezette persoon, 

gebruikt materiaal, .. 
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Aansprakelijkheid bij Overeenkomst 

 Duidelijkheid over wat de data precies is (metadata) helpt ! 

 Deskundigheid van afnemer speelt ook een rol 

 Dataproducent die weet waarvoor data gebruikt gaat worden kan 

waarschuwen, afraden, aanvulling adviseren, etc. 

 

 Intermediair of ‘combineerder’ ook eigen taak 

 Veelal deskundig, en op de hoogte van effect van ‘stapeleffect’ van 

fout(en) [bijv. geometrische precisie: voortplantingswet] 

 Volgende afnemer minder deskundig? 
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Aansprakelijkheid bij Onrechtmatige Daad (OD) 

 Ook als er geen relatie met iemand is kan je schade leiden 

 (b.v. lading valt van vrachtwagen op je fiets) 

 je ‘plukt’ (open) data van het internet 

 Er is dan dus geen kenbaar gemaakte, maar wel vanzelfsprekende 

behoefte bij de gebruiker 

 

 5 eisen voor vergoeding schade bij OD 
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5 Eisen 

 een onrechtmatige daad 

 inbreuk recht, strijd met wet, onbetamelijk in maatschappelijk verkeer 

 toerekenbaarheid 

 schuld of voor rekening van; JA tenzij evident gebrekkige data 

 schade 

 er moet alleen (vermogens) schade zijn (incl. gederfde inkomsten) 

 causaal verband 

 conditio sine qua non; zonder deze fout zou er geen schade zijn 

 relativiteit 

 geschonden norm moet strekken tot voorkoming deze schade 
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Onrechtmatige Daad (OD) 

 niet ieder fout(je) in de data levert direct een OD op 

 te verwachten oplettendheid van de gebruiker 

 vooral bij hergebruik bij Open Data ‘as is’ 

 inschatting van ernst en omvang schade en de kans erop, in relatie tot de 

zorgplicht voor de datahouder, hangt af van 

 voorzienbaarheid – bij Open Data geen idee hoe gebruik zal zijn 

 potentiële gevaar zal dus over het algemeen klein zijn 

 bij risico’s zullen al snel de uitzonderingen  van artikel 10 Wob gelden 

(en dus niet openbaar gemaakt worden) 

 

 (zie: https://data.overheid.nl/handreiking/stap2d/aansprakelijkheid) 
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5 Eisen 

 een onrechtmatige daad 

 inbreuk recht, strijd met wet, onbetamelijk in maatschappelijk verkeer 

 toerekenbaarheid 

 schuld of voor rekening van; JA tenzij evident gebrekkige data 

 schade 

 er moet (vermogens) schade zijn (incl. gederfde inkomsten) 

 causaal verband 

 conditio sine qua non; zonder dit gebrek zou er geen schade zijn 

 relativiteit 

 geschonden norm moet strekken tot voorkoming deze schade 
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Relativiteit 

 De geschonden norm moet strekken ter bescherming tegen de schade 

die de benadeelde heeft geleden (b.v. niet klagen dat door te hard 

rijden een tender op tijd is ingeleverd en jij het niet won) 

 Eigen positie overheid in deze 

 Arrest ‘Duwbak Linda’ uit 2004 

 duwboot zinkt door verroeste bodem, meerdere schepen schade en 

vertraging 

 overheid had certificaat veiligheidsreglement scheepvaartverkeer 

afgegeven (na keuring door bedrijf) 

 reglement strekt niet tot bescherming vermogensschade 
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Relativiteit 

 Speelt bij overheid belangrijke rol: 

 algemene publiekrechtelijke verplichting voor de overheid om een 

bepaalde taak uit te voeren, waarbij informatie als een bijproduct 

ontstaat, wel plicht dit zorgvuldig te doen, maar die norm heeft niet 

de strekking om de onbeperkte groep hergebruikers (en de 

opvolgende hergebruikers) te beschermen tegen risico's die men 

vooraf niet kan beoordelen 

 als informatieverstrekking aan het publiek deel van de publieke taak 

is, en dus openstellen van hergebruik taak is, of er zelfs een 

publicatieverplichting geldt, dan: 

 wel een hoge mate van verantwoordelijkheid 

 (zie https://data.overheid.nl/handreiking/stap2d/aansprakelijkheid) 
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Samenvattend 

 kenbaar gemaakte behoeften 

 wederzijdse duidelijkheid voorkomt veel problemen 

 en belegt de aansprakelijkheid bij gebrekkige kwaliteit 

 vanzelfsprekende behoeften 

 lastig in te schatten en dus meer kans op conflict; rol voor: 

 duidelijkheid wat de data is (en niet is) – metadata 

 voorzienbaarheid hergebruik voor dataproducent –vs–     

deskundigheid datagebruiker 

 overheid kan snel relativiteit inroepen 

 ‘middlemen’ kan vrij snel knel komen te zitten, en loopt dus risico 
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Nabranders 

 maatschappelijk verkeer is in beweging 

 verwachtingen internet, overheid, open data, etc. variëren en zijn in 

beweging 

 claim cultuur ‘niet geschoten is altijd mis’ 

 reputatieschade (voorkomen) 

 crowd sourcing zelfreinigend, maar vertraagd 

 bij goed zoeken (deels) tegenstrijdige data, wat dan ? 

 Big Data middelt en middelt, en zoekt correlatie patronen 

 dit stelt heel andere eisen dan ons kwaliteits-/nauwkeurigheids- 

denken en -training) 
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