CONVENANT
DE TOEGANKELIJKHEID GESTROOMLIJND

DataLand

Ratio van de samenwerking:
1. Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben als afnemer behoefte aan een gestroomlijnde
overheidsinformatievoorziening, waarmee zij toegang verkrijgen tot goede en betrouwbare
overheidsinformatie.
2. De overheid ontplooit meerdere initiatieven om de overheidsinformatievoorziening te stroomlijnen
en de dienstverlening te verbeteren. Genoemd worden het programma “Andere Overheid” en het
Stelsel van Basisregistraties.
3. Onder verantwoordelijkheid van het Miniserie van VROM richten gemeenten en het Kadaster een
aantal basisregistraties in voor geo-gerelateerde basisgegevens. De inrichting van deze
basisregistraties is geen onderwerp van dit convenant.
4. Naar verwachting wordt het Kadaster beheerder van een aantal landelijke voorzieningen waarmee
geo-gerelateerde basisgegevens uit het gemeentelijke informatiedomein gefaciliteerd worden.
5. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor geo-gerelateerde gegevens, producten en markten die
buiten het Stelsel van Basisregistraties vallen.
6. Een groot aantal gemeenten is aangesloten bij DataLand. DataLand ambieert het landelijke
distributiepunt te zijn van gemeentelijke en geo-gerelateerde informatie voor alle Nederlandse
gemeenten.
7. Samenwerking tussen DataLand en Kadaster kan voordelen bieden op het gebied van
kwaliteitszorg, distributie, productontwikkeling, ICT en marketing.
8. Veel gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken om zowel de informatievoorziening van de
geo-gerelateerde basisregistraties als de overige geo-gerelateerde gegevens via één
distributiepunt te organiseren.
9. Het Kadaster en DataLand werken sinds 2001 succesvol samen. Beide partijen willen deze
samenwerking, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau, voorzetten en doorontwikkelen zodat
een daadkrachtige impuls wordt gegeven aan de stroomlijning en toegankelijkheid van de
overheidsinformatievoorziening.
10. Ministerie van VROM en VNG hebben kennis genomen van dit convenant.

Uitgangspunten voor de samenwerking:
1. Het Kadaster en DataLand sluiten dit convenant in aansluiting op de inrichting van de geogerelateerde basisregistraties die in de wet wordt geregeld.
2. Het Kadaster en DataLand ambiëren afnemers via het principe van “one-stop-shopping” toegang
te bieden tot gecombineerde overheidsinformatie. Deze gecombineerde overheidsinformatie is
afkomstig uit de informatiedomeinen van het Kadaster en de gemeenten.
3. Het Kadaster en DataLand ambiëren de bij DataLand aangesloten gemeenten gezamenlijk één
distributiepunt te bieden voor zowel de geo-gerelateerde basisgegevens als de overige geogerelateerde gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein.
4. Het Kadaster stimuleert de aanlevering van gemeentelijke gegevens via DataLand, met erkenning
voor de gemeentelijke autonomie.
5. Het Kadaster en DataLand hebben respect voor elkaars informatiedomeinen. Deze
informatiedomeinen worden op basis van wetgeving toegekend.
6. Kadaster beschouwt DataLand als eerste aanspreekpunt namens de aangesloten gemeenten
voor wat betreft vraagstukken van geo-gerelateerde gegevens die niet in de wetgeving rondom
het stelsel van basisregistraties zijn geregeld.

Kadaster en DataLand komen overeen:
Overleg en communicatie
- Over dit convenant wordt een gezamenlijk persbericht opgesteld.
- Beide partijen zorgen, na afstemming, voor brede aandacht voor de resultaten die voortvloeien uit
de samenwerking.
- Tweemaal per jaar bespreken het Kadaster en DataLand behaalde resultaten, knelpunten en
ontwikkelingen.
- Gezamenlijk wordt een werkgroep opgericht. Deze werkgroep onderzoekt de doorontwikkeling
van de samenwerking en stelt daartoe jaarlijks een operationeel Werkplan op. De samenwerking
betreft de eerder genoemde gebieden van kwaliteitszorg, distributie, productontwikkeling, ICT en
marketing.
- Deze werkgroep rapporteert over de voortgang van activiteiten aan het bestuur van DataLand en
de Raad van Bestuur Kadaster.
Samenwerking
- Partijen voeren in onderlinge afstemming activiteiten uit die:
• de geo-gerelateerde overheidsinformatievoorziening stroomlijnt;
• de kwaliteit van geo-gerelateerde gegevens en onderlinge relaties verbetert;
• gecombineerde overheidsinformatie breed toegankelijk maakt;
• ontwikkeling van nieuwe informatieproducten en – diensten stimuleert.
- Op basis van een inspanningsverplichting spreken partijen elkaar aan op de kwaliteit van
gegevens uit de onderkende informatiedomeinen.
- DataLand vertaalt haar inspanningsverplichting in concrete acties richting de aangesloten
gemeenten.
- Bureaukosten voor de uitvoering van activiteiten worden onderling verrekend.
Toegankelijkheid overheidsinformatie
- Partijen stemmen de toegankelijkheid van de informatieproducten en -diensten op elkaar af.
- Met respect voor elkaars prijsbeleid maken partijen aanvullende afspraken over het toegankelijk
maken van gecombineerde informatieproducten en -diensten.
- Partijen maken onderlinge (prijs-)afspraken voor het verrichten van wederdiensten om
gecombineerde overheidsinformatie toegankelijk te maken.
- In de huidige situatie behoren de wettelijk verplichte afnemers van de Landelijke Voorzieningen
van de gemeentelijke geo-gerelateerde basisgegevens tot het aandachtsveld van de beheerder,
het Kadaster, en de andere afnemers tot dat van DataLand. Dataland heeft via de basisfunctionaliteit van de Landelijke Voorzieningen kosteloos toegang tot de gemeentelijke geo-gerelateerde
basisgegevens.
- Partijen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de informatievoorziening naar bij wet verplichte
afnemers en de andere afnemers.
Doorlooptijd en evaluatie
- Dit convenant treedt in werking op de dag van ondertekening en eindigt op 31 december 2011.
- Partijen evalueren de uitvoering en werking van dit convenant voor 1 november 2011. Aansluitend
wordt besloten tot continuering van het al dan niet aan te passen convenant.
- De ene partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken tot wijziging van het convenant. De
wijziging vereist schriftelijke instemming van beide partijen.

Opgemaakt en ondertekend op 15 december 2006,

Th. AJ Burmanje
Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster

M. Zonnevylle
Voorzitter Bestuur DataLand.

BIJLAGE

Werkplan 2007

In het Werkplan 2007 wordt door de werkgroep aandacht besteed aan de volgende activiteiten:
- Toekenning van wettelijke geo-gerelateerde basisgegevens en andere geo-gerelateerde
gegevens aan de onderkende informatiedomeinen.
- Analyse van de huidige en toekomstige informatievoorziening tussen gemeenten en Kadaster.
- Uitvoeren van marktanalyse naar behoefte aan gecombineerde overheidsinformatieproducten en diensten.
- Ontwikkeling, presentatie en exploitatie van een “BAG-informatieproduct” voor gemeenten, welke
gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie en beheer van de BAG.
- Ontwikkeling, presentatie en exploitatie van één nieuw gezamenlijk informatieproduct voor
afnemers.
- Afstemming van elkaars prijsbeleid, inclusief de bijdrage in verkoop van gecombineerde overheidsinformatieproducten. Gestart wordt met het overheidsinformatieproduct adrescoördinaten.
- Levering van geo-gerelateerde basisgegevens uit gemeentelijk informatiedomein door Kadaster
aan DataLand. Gestart wordt met Wkpb-gegevens.
- Uitwerking van de wijze waarop wettelijke verplichte geo-gerelateerde basisgegevens uit de
Landelijke Voorzieningen en overige geo-gerelateerde gegevens aan afnemers gestroomlijnd
toegankelijk gemaakt worden.
De activiteiten worden op basis van een vooraf wederzijds goedgekeurd Projectplan uitgevoerd.

