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Verwachtingen

• Redenen waarom data soms niet gedeeld kan worden. Onderscheid in AVG/privacy en 
ACM-bepalingen etc. 

• De (on)mogelijkheden om data over energiegebruik te delen tussen bedrijven, 
netbeheerder en overheid.

• Juridische kaders en randvoorwaarden vanuit wetgeving

• Nieuwe inzichten en kennis omtrent juridische kaders rondom data delen van energie 
en gebouwdata

• Hoe zaken rondom data en energie te werk gaan

• Eigenlijk wanneer mag je welke data delen. Wat is de motivatie hiervoor.  Zijn hieraan 
nog voorwaarden verbonden?

• to the point informatie, do's and dont’s

• Introductie over juridische aspecten die spelen bij het delen van energiedata. 



• Waarom ontsluiten wettelijke kaders?
• Probleem gecategoriseerd
• WAT

• Dashboard
• Site
• Vier/vijf lagen
• Drie ingangen
• Proof of the pudding is in the eating
• Afronding menu

• Vragen over het dashboard

• Vragen/onderwerpen die ook aandacht moeten krijgen? 



• Vraag gestuurd werken binnen vigerende wetten-> vanuit veld worden 
wetten als belemmerende ervaren- op/misvattingen:

1. De data is er wel, maar ze geven het me niet
2. Door AGV kan ik ‘niets’ meer omdat de adres gebonden data ontbreken
3. CBS kan alles, dus via die weg kun je alles krijgen
4. De wet moet veranderen, dan pas kan ik……
5. De energiewet gaat alles oplossen (Energiewet/warmtewet nog niet 

meegenomen)
Etc

Naast ontsluiting ook juridische toets bij aanvragen, meedenken met PL’s
binnen Vivet (en andere programma’s), FAQ’s, beantwoording vragen via 
data.overheid.nl, forum, 

Waarom ontsluiten wettelijke kaders?



Probleem gecategoriseerd

Betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid is probleem

• Data die moet worden afgeleid of bewerkt 
b.v. om op elkaar aan te sluiten
Of afleiden met kentallen etc. 

Missende data

• Data is niet geregeld (hiaten) 

• Data zou er moeten zijn, maar is er niet (missende handhaving)

• Data is niet toegankelijk: data is er wel, maar niet voor iedereen op 
gewenst niveau voor b.v. voor laag 3 en 4 
(privacy/doelbinding/commercieel verzameld/veiligheid)



WAT

• Ca 34 wetten en onderliggende wetgeving gekoppeld aan vraagkant 
per niveau van emissies, energie, maatregelen en voortgang

• Overzicht: informatie verzameld per wet
Juridisch
- Naam Wet- en regelgeving

- Doelstelling irt tafel elektriciteit en gebouwde omgeving

- Artikelen mbt datadelen

- Is wet oorspronkelijk Nederlands of relatie met Europese wet?

- Site

Data informatiemanagement
- Database/register en bronhouder

- Welke informatie kan vrij gemaakt worden via deze wet/onderliggende regelgeving? 

- Welke data wordt gemist (op domein verbruik, opwek, infra, elektriciteit/gas/warmte)?

Data naar inzichten/informatie  
- Voor wie speelt de missende data een rol? Overheden, burgers, bedrijven (wo. netbeheerders), kennisinstellingen

- Welke vraag kan niet worden beantwoord, en waarom is dat wel belangrijk? Op vier niveaus: emissies/energie/maatregelen/voortgang



Dashboard op site RVO

• Dashboard staat op de site van RVO en bedient zelfde doelgroep 
als nationale en regionale klimaatmonitor, die ook op deze site 
komen te staan

• Het dashboard is gemaakt door WaterZin en ABF Research

• Levert verklaringen en/of work arounds (doel vergroten begrip en 
stimuleren overleg)

• In 2023 kwartaalmatig update



Dashboard

Via de lagen uit IPO/VNG kernindicatoren om de vragen 

te clusteren

1. Emissies: 

2. Energie(transitie) onderverdeeld in a en b:
a. Reductie van energieverbruik en verduurzaming van energie opwek

b. Verbetering/verandering van het transport, conversie en opslag van 
energiedragers via infrastructuur

3. Resultaten

4. Voortgang



Dashboard op site RVO

Drie ingangen:

1. Vanuit de lagen via tegels

2. Vanuit de problemen 

3. Vanuit de wetten



Dashboard op site RVO

https://beta-vivet.databank.nl/mosaic/dashboard

https://beta-vivet.databank.nl/mosaic/dashboard


Via Tegel emissies



Via Tegel emissies
1e probleem 



27
Gestandaardi-

seerde
problemen 



Via Menu: 
wetten

Scroll down 
per wet 

Of 

Zoek functie



Via Details
Toont het overzicht zoals 
eerder benoemd

Via externe pagina
Toont de formele wetstekst



Via scroll down 
problemen 

Of scroll down per 
laag

Of zoekfunctie

Via Menu: 
Bekende problemen



Per probleem de 
relevante wetten met 
een verklaring 
waarom het probleem 
optreedt.

Verklaring om begrip 
te vergroten

Via Menu: 
Bekende problemen



Verrijking via gebruik

The proof of the pudding is in the eating

• Via forum 

• Via directe reacties binnen het dashboard

• Vragen binnen een week beantwoord

• Inhoud wordt kwartaalmatig aangepast



Komt bij mij, 

Bij Marja

Bij algemeen adres 
regionale klimaatmonitor

Of via nog te ontwikkelen 
forum

Via Menu: 
Contact



Verantwoording

Diclaimer

Menu: 
Werkwijze



Jullie input

• Vragen?

• Hebben jullie in input en adviezen?
• B.v. 

STAVAZA



Vragen/onderwerpen die ook aandacht 
moeten krijgen? 

• Zijn er oplossingen om onder condities van data gebruik te maken waar dat nu nog belemmerd wordt door 
regelgeving. B.v. met geheimhoudingsverklaringen of afspraken over aggregatie van data etc. 

• i. Via de ‘Remote Access’-omgeving (hierna: RA-omgeving)
• ii. Via Secured Data Services (hierna: SDS)

• De rol van data bij 'energieplanologie'. Welke data is noodzakelijk om goed onderbouwde keuzes maken over 
waar je de bouw van woningen, bedrijventerreinen, laadinfrastructuur en energie-infrastructuur wilt 
toelaten/stimuleren? In hoeverre is deze data al toegankelijk voor decentrale overheden?

• Geaggregeerde data op postcodeniveau voor gebouwde omgeving is meestal goed bruikbaar
• Gemoddelleerde data, zoals PBL via HESTIA maakt, en/of kengetallen van CBS
• Vragen

• gebouw- en bouwwerkgebonden data, privacy en data deel aspecten hiervan->voor energielabel zie 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z16174&did=2022D34032

• Inzicht in huidige juridische kaders en ook inzicht in de juridische kaders voor het delen van energiedata wanneer 
de nieuwe energiewet in werking treedt (uitgaande van de versie zoals deze nu bij de Raad is ingediend)

• Inbedding EU wetgeving wat inmiddels wel en wat niet. 

• Welke juridische (wetgevende)kaders zijn bij data delen van toepassing? Hoe kun je daar bij data delen rekening 
mee houden en borgen? Hoe kun je dit meten?

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z16174&did=2022D34032


Vragen/onderwerpen die ook aandacht 
moeten krijgen? 

• Zijn er oplossingen om onder condities van data gebruik te maken waar dat nu 
nog belemmerd wordt door regelgeving. B.v. met geheimhoudingsverklaringen of 
afspraken over aggregatie van data etc. 

• i. Via de ‘Remote Access’-omgeving (RA-omgeving)
• ii. Via Secured Data Services (SDS)

• De rol van data bij 'energieplanologie'. Welke data is noodzakelijk om goed 
onderbouwde keuzes maken over waar je de bouw van woningen, 
bedrijventerreinen, laadinfrastructuur en energie-infrastructuur wilt 
toelaten/stimuleren? In hoeverre is deze data al toegankelijk voor decentrale 
overheden?

• Geaggregeerde data op postcodeniveau voor gebouwde omgeving is meestal goed bruikbaar
• Gemodelleerde data, zoals PBL via HESTIA maakt, en/of kengetallen van CBS
• Vragen



AVG- toezichthouder AP

Gegevens mogen niet worden verwerkt tenzij er ten minste één wettelijke basis is om dit te doen:

• De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of 
meer specifieke doeleinden.

• Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waar betrokkene deel van is of om 
op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat hij een contract sluit.

• Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

• Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke 
persoon te behartigen.

• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de 
uitoefening van officiële autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke.

• Verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen die door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of door een derde worden behartigd, tenzij de belangen of fundamentele rechten 
en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren 
boven deze rechtmatige belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.



Marktwerking- toezichthouder ACM

Wet Markt en Overheid -> gedragsregels voor (semi) overheden

1. Doorberekening kosten
2. Bevoordelingsverbod
3. Gegevensgebruik
4. Functiescheiding

Voor netbeheerders geheimhoudsingsplicht (artikel 79 ,lid 1) uit 
Elektriciteitswet en mogen niet als gegevensverwerker (het levereren
van  goederen of diensten, waarmee zij in concurrentie treden)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0029818/2012-07-01


Marktwerking- toezichthouder ACM

Casus KLIC
Bezwaar vanuit de markt (acht partijen) tegen de KLICviewer van 
Kadaster. 

Volgens de ACM is de doorontwikkelde Klic-viewer geen economische 
activiteit : 
• nauw verbonden is met de publieke taak van het Kadaster op grond 

van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse 
netten en netwerken (Wibon) en de Kadasterwet. 

• Klic-viewer geeft het Kadaster uitvoering aan deze publieke taak


