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Beleid inzake het hergebruik van ESCB-statistieken 

 

Het Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB) publiceert zijn statistieken en verwante 

methodologieën via de websites van de Europese Centrale Bank en van de nationale centrale 

banken (NCB's) en streeft er voortdurend naar het gebruik ervan te vergemakkelijken. Tegen die 

achtergrond, wenst het ESCB zijn gemeenschappelijk beleid inzake het hergebruik van ESCB-

statistieken te verduidelijken.  

Het ESCB heeft zich ertoe verbonden zijn statistieken gratis te verstrekken als een openbaar 
goed van hoge kwaliteit ongeacht elk later commercieel of niet-commercieel gebruik.  

Het ESCB voert een beleid van gratis toegang tot en gratis hergebruik van zijn publiek 
verspreide statistieken, met inachtneming van de hierna beschreven voorwaarden.  

Het ESCB hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn statistieken, conform de principes bepaald 
in de Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken.  

Gemeenschappelijke voorwaarden voor het hergebruik van ESCB-statistieken 

Alle openbaar beschikbare ESCB-statistieken mogen gratis worden hergebruikt, op voorwaarde 

dat de bron wordt vermeld (bv. ECB-statistieken) en dat de statistieken (inclusief metagegevens) 

niet gewijzigd worden. Het beleid van gratis toegang en gratis hergebruik impliceert geen recht 

om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen.  

De hierna volgende additionele regels zijn van kracht.  

1) Het recht van gratis hergebruik betreft statistieken die ter beschikking gesteld worden 

van het publiek in een standaard formaat en die moeten gebruikt worden in 

overeenstemming met de respectieve disclaimers van de NCB's en de ECB.  

2) Het recht van gratis gebruik geldt niet voor gegevens van derde partijen zonder 

voorafgaande toestemming van de opsteller ervan.  

3) Gebruikers mogen geen continuïteit van alle door de ESCB gepubliceerde statistieken 

verwachten en dienen rekening ermee te houden dat de statistieken wijzigingen kunnen 

ondergaan als gevolg van herzieningen of andere bijwerkingen.  

http://www.ecb.europa.eu/stats/html/pcstats.nl.html
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4) Toegang tot ESCB-statistieken kan in uitzonderlijke omstandigheden worden beperkt, 

bijvoorbeeld indien een gebruiker handelt op een wijze die indruist tegen de belangen 

van andere gebruikers.  


