Het publiek wordt in het ongewisse gelaten over de
besluitvorming over het openstellen van gegevens over bedrijfseigendom
Madrid, 20 September 2021 – In een open brief aan de Europese commissarissen Thierry Breton
en Vera Jourová hebben Access Info en andere vooraanstaande transparantieorganisaties,
waaronder de Open State Foundation hun bezorgdheid geuit over het uitblijven van een besluit
van de Commissie over de publicatie van bedrijfsgegevens in het kader van de Europese “Open
Data Directive” (Open Data-richtlijn), zelfs nadat de deadline van 17 juni 2021 voor de
lidstaten om de richtlijn om te zetten is verstreken.
De Europese Commissie had nu al een maand lang een openbare raadpleging moeten houden over het
uitvoeringsbesluit voor de Europese Open Data-richtlijn, zodat potentiële gebruikers, waaronder
journalisten, bedrijven en corruptiebestrijdingsorganisaties, argumenten naar voren konden brengen
over de democratische waarde van de richtlijn voor de bestrijding van corruptie, het waarborgen van
een gelijk speelveld voor bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap.
In de brief uiten de transparantie-organisaties hun bezorgdheid over het feit dat er sinds januari 2021
geen nieuws is over de goedkeuring van de effectbeoordeling, wat betekent dat er, zelfs in de
lidstaten die de richtlijn hebben omgezet, vertragingen zijn bij het openstellen van vitale datasets.
Een ander punt van zorg is dat de effectbeoordeling uit augustus 2020 die door adviesbureaus voor de
Europese Commissie is uitgevoerd, niet lijkt te zijn gedeeld met de vertegenwoordigers van de
lidstaten in het Open Data Comité van de Europese Commissie. Daarnaast is deze niet openbaar
verspreid, waardoor een debat over de conclusies ervan onmogelijk is. Access Info heeft alleen een
kopie verkregen na een verzoek om toegang tot documenten.
Uit de door Access Info opgestelde analyse van de effectbeoordeling (juni 2021) bleek dat het
belangrijkste obstakel voor het openstellen van vennootschapsregisters is dat in een paar rijke landen,
zoals Duitsland, Italië en Nederland, de verkoop van deze gegevens tot inkomstenderving zou leiden,
en dat in een paar andere landen investeringen nodig zouden kunnen zijn om de registers om te zetten
in open gegevensformaten. Dit heeft geleid tot de aanbeveling deze gegevens niet open te stellen, in
plaats van andere mogelijke oplossingen te kiezen, zoals gespreide publicatie terwijl wordt
geïnvesteerd in de verbetering van databases.
Een ander punt van zorg is dat de Commissie in januari 2021 aan Access Info en de andere
organisaties weliswaar heeft aangegeven dat er mogelijke privacy belemmeringen zijn voor het
openstellen van bedrijfsgegevens, maar dat deze in de effectbeoordeling in feite niet aan de orde
worden gesteld. Dit onderstreept de urgentie van een publiek debat en het houden van de lang
uitgestelde openbare raadpleging.
"De pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk bedrijfsgegevens zijn voor onderzoeksjournalisten
en waakhonden uit het maatschappelijk middenveld om fraude, corruptie en verkeerde bestedingen te
bestrijden. We hebben deze gegevens dringend nodig om de besteding van Europa's enorme
herstelpakket te volgen," aldus Helen Darbishire, uitvoerend directeur van Access Info Europe.

"In dit verband is de nogal paradoxale geheimzinnigheid rond de richtlijn open gegevens
onaanvaardbaar, net als de enorme vertragingen bij de goedkeuring van de uitvoeringswet," voegde
Darbishire daaraan toe.
"Het kan niet zo zijn dat in 2021 de bezorgdheid over de financiële kosten van het digitaliseren van
gegevens een belemmering voor openheid vormt. Het is evenmin aanvaardbaar dat overheden
voorrang geven aan de winsten uit de verkoop van bedrijfsgegevens boven de enorme financiële
voordelen voor de samenleving van het openstellen van die gegevens," aldus Jesse Renema van de
Open State Foundation.
De ondertekenaars van de brieven roepen Breton en Jourová op hun plannen voor de goedkeuring
van de uitvoeringswet en het tijdschema voor de openbare raadpleging mee te delen.
De organisaties hebben ook gevraagd welke informatie aan de lidstaten is verstrekt met betrekking
tot de vertragingen van de uitvoeringswet en hoe dit van invloed kan zijn op de omzetting en
uitvoering van de Open Data-richtlijn.
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