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Regeling beschikbaarheid algemeen weerbericht en
KNMI-gegevens, prijs KNMI-gegevens en nadere
regeling KNMI-taken en -raad
Regeling, houdende regels met betrekking tot taken van het KNMI, onderzoek door het KNMI, algemeen weerbericht, de beschikbaarstelling en prijs
van KNMI-gegevens, en de rechtspositie van de leden van de KNMI-raad
26 juni 2002/HDJZ/AWW/2002-1165
Hoofddirectie Juridische Zaken
De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4,
5, vijfde lid, 6, tweede en derde lid,
10, vierde lid, en 11, vijfde lid, van de
Wet op het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut;
Besluit:

teksten, tabellen, gesproken woord of
anderszins, waarbij de oorspronkelijke gegevens nog als zodanig herkenbaar en reproduceerbaar zijn;
i. onbewerkte gegevens: meteorologische gegevens die geen bewerking
hebben ondergaan als bedoeld onder
h;
j. producten en diensten met toegevoegde waarde: producten en diensten
waarin de oorspronkelijk gebruikte
gegevens niet meer als zodanig herkenbaar zijn;
k. meteorologische infrastructuur:
geheel van systemen en apparatuur
voor meteorologische waarnemingen
en rekenmodellen, activiteiten en bijdragen aan organisaties;
l. de KNMI-raad: de raad, bedoeld in
artikel 11 van de wet.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan
onder:
a. wet: Wet op het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut;
b. de minister: de minister van
Verkeer en Waterstaat;
c. onderdeel van het algemeen weerbericht: een onderdeel als bedoeld in
artikel 5, tweede lid, van de wet;
d. licentie: een recht tot gebruik van
KNMI-gegevens op grond een overeenkomst als bedoeld in artikel 22,
onder a;
e. particulier weerbureau: rechtspersoon met winstoogmerk die als doel
heeft van KNMI-gegevens gebruik te
maken om daarmee meteorologische
producten en diensten voort te brengen ten behoeve van aan hem bekende afnemers;
f. omroep of uitgever: rechtspersoon
die ten doel heeft via openbare media
KNMI-gegevens openbaar te maken
aan een onbepaald publiek;
g. eindgebruiker: natuurlijke of rechtspersoon die beoogt KNMI-gegevens
voor eigen niet-meteorologische doeleinden te gebruiken;
h. bewerkte KNMI-gegevens: gegevens
die een nadere bewerking hebben
ondergaan in de vorm van figuren,

Hoofdstuk 2. Internationale organisaties
Artikel 2
1. Tot internationale organisaties als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de wet behoren:
a. de Wereld Meteorologische
Organisatie,
b. het Europees Centrum voor
Weersverwachtingen voor de
Middellange Termijn, en
c. de Europese Organisatie voor de
exploitatie van Meteorologische
Satellieten.
2. Bij het deelnemen van het KNMI
in de in het eerste lid bedoelde organisaties wordt gehandeld binnen door
de minister gegeven instructies ter
zake.
Hoofdstuk 3. Onderzoek
Artikel 3
1. Het KNMI stelt ten minste eenmaal in de vier jaren voor een periode van vier kalenderjaren een onderzoeksprogramma vast, waarin:
a. voor de korte en middellange termijn op hoofdlijnen de visie op en de
doelstellingen van het onderzoek, verricht door het KNMI, zijn opgenomen en ingegaan wordt op de poten-
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tiële meerwaarde van dat onderzoek
voor de publieke kennisinfrastructuur
voor de meteorologie of andere geofysische terreinen.
2. Zo spoedig mogelijk na vaststelling
verstrekt de hoofddirecteur een afschrift van het onderzoeksprogramma
aan de minister en de KNMI-raad.
Artikel 4
1. Het KNMI stelt jaarlijks voor 31
december voor het daarop volgende
kalenderjaar, in overeenstemming met
het onderzoeksprogramma, een
onderzoeksplan op, waarin de in dat
jaar te verrichten onderzoeksactiviteiten van het KNMI worden opgenomen. Het onderzoeksplan kan tussentijds gewijzigd worden.
2. Artikel 3, eerste lid, aanhef en
onder b, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het onderzoeksplan.
Artikel 5
Het KNMI stelt jaarlijks voor 31
december een jaarplan voor onderzoek op, waarin opgenomen:
a. een begroting van de personele en
materiële kosten met betrekking tot
het onderzoeksplan, onderscheiden
naar onderzoek ten laste van de
begroting van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, onderzoek
voor dan wel samen met instellingen
die een publiek belang hebben bij dat
onderzoek en onderzoek in opdracht
van derden die een commercieel
belang hebben bij dat onderzoek,
b. de bedrijfsvoering en administratieve organisatie met betrekking tot
onderzoek, en
c. een raming van de personele en
materiele kosten van het onderzoeksprogramma.
Artikel 6
Het KNMI verricht slechts onderzoek
voor zover dat past binnen het jaarplan.
Artikel 7
Ten aanzien van het toerekenen door
het KNMI van de aan het onderzoek
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verricht in opdracht van derden verbonden kosten gelden de volgende
beginselen van kostprijsadministratie:
a. de kosten worden op bedrijfseconomische wijze berekend door middel
van een kostencalculatiemodel dat
zodanig is ingericht dat daaruit op
elk moment eenduidig en op inzichtelijke wijze de kosten van het onderzoek verricht in opdracht van derden
kunnen worden afgeleid;
b. de kosten worden geraamd voor
het kalenderjaar waarover het onderzoek verricht in opdracht van derden
zich uitstrekt;
c. indien werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het onderzoek
verricht in opdracht van derden, worden de daaraan toe te rekenen loonkosten en personeelskosten aan het
onderzoek verricht in opdracht van
derden toegerekend en verantwoord;
d. indien productiemiddelen worden
ingezet ten behoeve van het onderzoek verricht in opdracht van derden,
worden de daaraan toe te rekenen
kosten aan het onderzoek verricht in
opdracht van derden toegerekend en
verantwoord;
e. indien financiële middelen worden
ingezet ten behoeve van het onderzoek verricht in opdracht van derden,
geschiedt dit onder op de markt conforme voorwaarden met een minimumopslag van 5% op de berekende
kosten en worden de aan de inzet van
financiële middelen verbonden kosten
aan het onderzoek in opdracht van
derden toegerekend en verantwoord.
Artikel 8
1. Het KNMI zendt jaarlijks voor 1
mei een jaarverslag en daarbij behorende financiële verantwoording met
betrekking tot haar onderzoekswerkzaamheden in het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan de minister.
2. Het KNMI voegt bij zijn financiële
verantwoording een verklaring van
een accountant waaruit blijkt of voldaan is aan artikel 7.
3. Jaarverslag, financiële verantwoording en verklaring liggen voor een
ieder ter inzage ten kantore van het
KNMI.
Hoofdstuk 4. Inhoud en beschikbaarheid van het algemeen weerbericht
Artikel 9
1. De hoofddirecteur stelt onderdelen
van het algemeen weerbericht ter
beschikking van:

a. voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k: alle particuliere
weerbureaus, omroepen en uitgevers
die via openbare media en communicatiemiddelen in weersinformatie
voorzien, waarbij voor de onderdelen
g, h, j en k geldt dat zij alleen op
aanvraag ter beschikking worden
gesteld;
b. voor zover het betreft onderdeel e:
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
c. voor zover het betreft de onderdelen f en h: overheidsorganisaties die
ter zake de preparatie op en de
bestrijding van calamiteiten tot taak
hebben en van overheidsorganisaties,
belast met scheepvaartbegeleiding en
het beheer van waterstaatkundige
werken;
d. voor zover het betreft onderdeel i:
overheids- en andere organisaties met
als taak de zorg voor de veiligheid
van het wegverkeer of het informeren
van weggebruikers;
e. voor zover het betreft onderdeel k:
het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties en andere overheidsorganisaties die het bestrijden
van calamiteiten waarbij het weer een
belangrijke rol speelt tot taak hebben.
Artikel 10
De hoofddirecteur stelt onderdelen
van het algemeen weerbericht ter
beschikking met behulp van onder
meer de volgende middelen:
a. voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k met uitzondering
van onderdeel i: internet;
b.voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k met uitzondering
van onderdeel f: elektronische fax,
elektronische post of datacommunicatie middels internet;
c.voor zover het betreft onderdeel f:
marifoonkanalen.
Artikel 11
Onderdeel a van het algemeen weerbericht bevat informatie over de volgende weersverschijnselen:
a. de neerslagsoort, de mate van zonneschijn of de mate van bewolking;
b. de temperatuur van de lucht;
c. de windrichting en de windsnelheid;
d. de zichtwaarde;
e. de luchtdruk.
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Artikel 12
Onderdeel b van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:
a. de hoeveelheid neerslag in de voorafgaande periode van 12 uren;
b. om 09:00 uur: de minimumtemperatuur in de voorafgaande periode
van 18:00 uur tot 06.00 uur;
c. om 21.00 uur: de maximumtemperatuur in de voorafgaande periode
van 06:00 tot 18:00 uur.
d. een toelichting op de waarschuwingen en verwachtingen, bestaande uit
een beschrijving van maximaal 1000
letterposities van de meteorologische
verschijnselen die aanleiding zijn voor
de waarschuwingen dan wel de verwachtingen;
e. een actuele weerkaart.
Artikel 13
Onderdeel c van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:
a. de mate van zonneschijn of bewolking;
b. de neerslagkans, -soort en -intensiteit;
c. de kans op onweer, mist, gladheid
of windstoten;
d. bij de berichtgeving tussen 12.00
uur en 06.00 uur: de minimumtemperatuur;
e. de maximumtemperatuur;
f. windrichting en windkracht;
g. een prognostische weerkaart voor
de weersverwachting van vandaag;
h. om een weersomslag of de mate
van wisselvalligheid te beschrijven:
tijdstip en verwachte tijdsduur van in
dit artikel genoemde weerverschijnselen.
Artikel 14
Onderdeel d van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:
a. een korte typerende beschrijving
van het te verwachten weer;
b. in voorkomende gevallen: een
trendmatige ontwikkeling;
c. de mate van zonneschijn in percentages of uren;
d. de kans op neerslag;
e. de minimum- en maximumtemperatuur;
f. de windrichting en de windkracht,
boven land in open terrein;
g. prognostische weerkaarten van
maximaal 36 uren vooruit.
Artikel 15
1. Onderdeel e van het algemeen
weerbericht bevat informatie over de
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mate van zonkracht voor vandaag en
morgen op een schaal van 0 tot 10.
2. Het bericht inzake de zonkrachtverwachting wordt alleen in de maanden april tot en met september uitgegeven. In die periode verschijnt het
bericht dagelijks om 6:00 uur.

b. de melding dat er zware windstoten verwacht worden van 75 km per
uur of meer, waarbij die windstoten
krachtiger zijn dan anderhalf maal de
maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;
c. de melding dat er zeer zware windstoten verwacht worden van 100 km
Artikel 16
per uur of meer, waarbij die windstoOnderdeel f van het algemeen weerbe- ten krachtiger zijn dan anderhalf
richt bevat de volgende informatie:
maal de maximale windsnelheid van
a. de weersituatie;
de uitgegeven windwaarschuwing;
b. de windrichting en de windsneld. het kustdistrict waarop de waarheid;
schuwing van toepassing is.
c. de zichtwaarde;
d. het getij;
Artikel 19
e. vanaf windkracht 6: een waarschu- Onderdeel i van het algemeen weerbewing voor wind of storm;
richt bevat in voorkomende gevallen
f. een waarschuwing, indien er zware
de volgende informatie:
windstoten worden verwacht van 75
a. mist of mistbanken met een zicht
km per uur of meer, waarbij die
van 200 meter of minder;
windstoten krachtiger zijn dan ander- b. gladheid als gevolg van sneeuw of
half maal de maximale windsnelheid
bevriezend water;
van de uitgegeven windwaarschuwing; c. zware neerslag met wateroverlast;
g. voor zover nodig een melding van
d. zware windstoten .van 75 km per
significant weer, in het bijzonder alle
uur of meer;
weersverschijnselen die van belang
e. zeer zware windstoten van 100 km
zijn voor de veiligheid van de scheep- per uur of meer;
vaart in de kustgebieden, de
f. de waarschuwingen bevatten een
Waddenzee en het IJsselmeer;
trendmatige aanduiding betreffende
h. eventueel: het moment waarop sig- de ontwikkeling in de tijd.
nificante veranderingen verwacht
worden en de duur daarvan.
Artikel 20
1. Onderdeel j van het algemeen
Artikel 17
weerbericht bevat in voorkomende
Onderdeel g van het algemeen weergevallen de volgende informatie:
bericht bevat de volgende informatie: a. gladheid door ijzel op grote schaal;
a. de weersontwikkeling op de
b. sneeuwval met een intensiteit van 5
Noordzee;
cm per uur of hoger en een vers
b. de windrichting en de windkracht; sneeuwdek ten gevolge hebbende van
c. de zichtwaarde;
ten minste 5,5 cm;
d. vanaf windkracht 7: een waarschu- c. sneeuwjacht, inhoudende sneeuwval
wing voor wind of storm;
bij een windkracht van ten minste 6
e. een melding van significante golfBeaufort en een zicht van minder dan
hoogte en deining;
200 meter;
f. een melding van de lucht- en zeed. zware hagel, waarbij de doorsnede
watertemperatuur;
van de hagelstenen 2 cm of meer
g. voor zover nodig een melding van
bedraagt;
significant weer, in het bijzonder alle
e. zwaar onweer met een intensiteit
weersverschijnselen die van belang
van ten minste 15 ontladingen per
zijn voor de veiligheid op de
minuut binnen een straal van 15 km;
Noordzee;
f. zware tot zeer zware storm of orh. eventueel: het moment waarop sig- kaan, waarbij een windkracht van 10
nificante veranderingen verwacht
tot 12 wordt gemeten;
worden en de duur daarvan.
g. de melding dat er zeer zware windstoten verwacht worden van 100 km
Artikel 18
per uur of meer, waarbij die windstoOnderdeel h van het algemeen weerten krachtiger zijn dan anderhalf
bericht bevat in voorkomende gevalmaal de maximale windsnelheid van
len de volgende informatie:
de uitgegeven windwaarschuwing.
a. de melding dat sprake is van een
2. Waarschuwingen als bedoeld in het
windkracht 6 of hoger;
eerste lid kunnen opgesteld worden
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voor een algemeen publiek of voor
specifieke doelgroepen. De berichtgeving kan op de doelgroep toegesneden worden.
3. Een waarschuwing wordt vooraf
gegaan door een melding dat er een
waarschuwing komt.
4. Een waarschuwing wordt ingetrokken door middel van een afmeldbericht, indien een einde is gekomen
aan het betreffende weersverschijnsel
of het weersverschijnsel niet meer verwacht wordt.
Artikel 21
Onderdeel k van het algemeen weerbericht bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:
a. meteorologische gegevens en adviezen ten behoeve van de preparatie op
of de bestrijding van weersafhankelijke calamiteiten;
b. meteorologische gegevens en adviezen met betrekking tot de verspreiding van gevaarlijke stoffen die tijdens de biologische, chemische of
nucleaire calamiteiten vrijkomen of
kunnen vrijkomen in de atmosfeer.
Hoofdstuk 5. Licentieovereenkomsten
en andere overeenkomsten
§ 5.1 Algemene bepalingen
Artikel 22
Aan afnemers van KNMI-gegevens,
niet behorend tot behorend tot de
Staat, worden de gegevens beschikbaar gesteld in de vorm van:
a. een licentieovereenkomst op grond
waarvan een recht wordt verleend tot
het gebruik van KNMI-gegevens;
b. een andere overeenkomst.
Artikel 23
1. Licentieovereenkomsten worden
ten minste onder de voorwaarden
gesloten, dat:
a. tenzij daartoe een licentie dan wel
een aanvullende licentie is verleend,
KNMI-gegevens niet worden doorgeleverd aan derden en openbaar
gemaakt; en
b. indien openbaarmaking of doorlevering op grond van de licentie toegestaan is, de licentiehouder de bron
van de gegevens vermeldt.
2. In een licentieovereenkomst worden de overeengekomen KNMI-gegevens met de daarbij behorende prijs
gemeld.
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§ 5.2 Soorten licenties

§ 5.3 Aanvullende licenties voor particuliere weerbureaus

van openbaarmaking als bedoeld in
artikel 25 en aan eindgebruikers,
Artikel 24
onder de voorwaarden dat het partiEen licentie, verleend aan een particu- Artikel 28
culier weerbureau zijn afnemer de
lier weerbureau, verleent dat particu- 1. Aan een particulier weerbureau
licentietarieven, bedoeld in de artikelier weerbureau het recht KNMIwelke beschikt over een licentie als
len 33 tot en met 38, in rekening
gegevens onbeperkt te gebruiken en
bedoeld in artikel 24, kan hooguit
brengt en van dat tarief 75% afdraagt
her te gebruiken in de producten en
één aanvullende licentie worden veraan het KNMI.
diensten met toegevoegde waarde die leend voor openbaarmaking als
2. Geen aanvullende licentie wordt
het particulier weerbureau verkoopt
bedoeld in artikel 25 van door hem
verleend voor doorlevering als
aan hem individueel bekende afnebewerkte KNMI-gegevens, voor zover bedoeld in het eerste lid, onder b, ten
mers, niet zijnde particuliere weerbudie gegevens uit eigen waarneming
behoeve van uitgebreide openbaarmareaus.
van het KNMI zijn verkregen of door king als bedoeld in artikel 25, tweede
het KNMI zijn bewerkt, bij produclid, en een verleende aanvullende
Artikel 25
ten en diensten met toegevoegde
licentie daarvoor vervalt bij toepas1. Een licentie, verleend aan een
waarde.
sing van artikel 36 op het particulier
omroep of uitgever in beperkte vorm, 2. Indien het particulier weerbureau
weerbureau.
verleent de omroep of uitgever het
bij openbaarmaking gebruik maakt
recht bewerkte KNMI-gegevens open- van een omroep, uitgever of een
Hoofdstuk 6. Tarieven KNMI-gegebaar te maken via openbare media
andere intermediair, blijft het particu- vens
aan een onbepaald publiek in beperk- lier weerbureau houder van de licente vorm, via één of meer kanalen en
tie.
Artikel 30
voor zover de tijdsduur tussen twee
3. Geen aanvullende licentie wordt
Indien KNMI-gegevens beschikbaar
opeenvolgende tijdstippen van een
verleend voor openbaarmaking als
worden gesteld op grond van een
geactualiseerde openbaarmaking van
bedoeld in artikel 25, tweede lid, en
overeenkomst als bedoeld in artikel
de informatie doorgaans meer is dan
een verleende licentie daarvoor wordt 22, onder b, wordt daarvoor een prijs
één uur.
ingetrokken bij toepassing van artikel in rekening gebracht die overeenkomt
2. Een licentie, verleend aan een
36 op het particulier weerbureau.
met de werkelijk gemaakte personele
omroep of uitgever in uitgebreide
en materiële kosten die aan de overvorm, verleent de omroep of uitgever Artikel 29
eengekomen dienst naar objectieve
het recht bewerkte KNMI-gegevens
1. Aan een particulier weerbureau
maatstaven kunnen worden toegereopenbaar te maken via openbare
welke beschikt over een licentie als
kend.
media aan een onbepaald publiek in
bedoeld in artikel 24, kan, voor zover
uitgebreide vorm, via één kanaal,
het KNMI-gegevens betreft die uit
Artikel 31
waarbij de openbaarmaking dagelijks eigen waarneming van het KNMI zijn Indien KNMI-gegevens beschikbaar
plaats vindt en de tijdsduur tussen
verkregen of door het KNMI zijn
worden gesteld op grond van een
twee opeenvolgende tijdstippen van
bewerkt, een aanvullende licentie
overeenkomst als bedoeld in artikel
een geactualiseerde openbaarmaking
worden verleend voor het doorleveren 22, onder a, wordt daarvoor een prijs
van de informatie doorgaans één uur van:
in rekening gebracht voor de kosten
of minder is.
a. door hem bewerkte KNMI-gegevoor de verstrekking en de licentietvens bij producten en diensten met
arieven, bedoeld in de artikelen 33 tot
Artikel 26
toegevoegde waarde aan eindgebruien met 38.
Een licentie, verleend aan een eindge- kers;
bruiker, geeft een eindgebruiker het
b. door hem bewerkte KNMI-gegeArtikel 32
recht KNMI-gegevens te gebruiken
vens bij producten en diensten met
De kosten voor verstrekking bestaan
voor eigen niet-meteorologische doel- toegevoegde waarde aan omroepen en uit de personele en materiële kosten
einden.
uitgevers ten behoeve van openbaardie specifiek aan de onttrekking van
making als bedoeld in artikel 25, eer- de KNMI-gegevens aan de meteoroArtikel 27
ste lid;
logische infrastructuur en de levering
1. Een licentie, verleend aan een afne- c. door hem bewerkte KNMI-gegevan die gegevens aan de afnemer naar
mer voor niet-commerciële toepassing vens bij producten en diensten met
objectieve maatstaven kunnen worden
in onderzoek, onderwijs en andere
toegevoegde waarde aan omroepen en toegerekend.
publieke taken, verleent die afnemer
uitgevers ten behoeve van openbaarhet recht KNMI-gegevens daarvoor
making als bedoeld in artikel 25,
Artikel 33
te gebruiken.
tweede lid, onder de voorwaarden dat 1. Voor het vaststellen van de licen2. De resultaten van het onderzoek
het particulier weerbureau zijn afnetietarieven wordt uitgegaan van de
en het toe te passen onderwijs kunnen mer de licentietarieven, bedoeld in de totale kosten van de meteorologische
op een voor wetenschappelijke publi- artikelen 33 tot en met 38, in rekeinfrastructuur en worden voorts de
caties gebruikelijke wijze en in een
ning brengt en van dat tarief 75%
volgende gegevenssoorten onderscheivoor dergelijke publicaties gebruikelij- afdraagt aan het KNMI;
den:
ke omvang openbaar gemaakt word. onbewerkte en door het KNMI
a. actuele waarnemingen;
den.
bewerkte KNMI-gegevens aan
b. klimatologische gegevens;
omroepen en uitgevers ten behoeve
c. bliksemgegevens;
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d. radargegevens;
e. modelgegevens;
f. bewaakte modelgegevens;
g. overige gegevens.
2. De kosten, bedoeld in het eerste
lid, zijn opgenomen in een kostencalculatiemodel, waarvoor de volgende
beginselen gelden:
a. kosten die specifiek aan de gegevenssoorten kunnen worden toegerekend, worden hieraan toegerekend;
b. de overige kosten worden op
grond van verdeelmaatstaven die in
het bijzonder rekening houden met de
mate waarin personele capaciteit ten
behoeve van de verschillende gegevenssoorten wordt aangewend omgeslagen over de gegevenssoorten.
Artikel 34
Licentietarieven voor gebruik van
KNMI-gegevens door particuliere
weerbureaus worden per gegevenssoort en per eenheid als volgt vastgesteld:
a. de per gegevenssoort volgens het
kostencalculatiemodel toegerekende
totale kosten, waarbij voor de gegevensoorten klimatologische gegevens,
modelgegevens en bewaakte modelgegevens een opslag geldt van 15% van
die totale kosten, worden verminderd
met,
b. het percentage dat de som van de
totale kosten voor de meteorologische
infrastructuur volgens het kostencalculatiemodel en 15% van de totale
kosten die op grond van het kostencalculatiemodel zijn toegerekend aan
klimatologische gegevens, modelgegevens en bewaakte modelgegevens,
hoger is dan de totale kosten van de
meteorologische infrastructuur,
c. van de aldus berekende uitkomst
per gegevenssoort wordt 4,21% genomen en gedeeld door
d. het aantal beschikbare eenheden
voor de gegevenssoort in dat jaar.
Artikel 35
1. Bij de afname van grote hoeveelheden gegevens van de soorten actuele
waarnemingen en klimatologische
gegevens wordt de prijs bepaald overeenkomstig de volgende formules
waarbij N staat voor het aantal eenheden en P voor de prijs per eenheid:
a. bij afname van 10.000 eenheden of
minder: N*P;
b. bij afname van 10.001 t/m 100.000
eenheden: [10.000 + 0,75(N 10.000)]*P;
c. bij afname van 100.001 t/m

1.000.000 eenheden: [77.500 + 0,50(N
- 100.000)]*P;
d. bij afname van meer dan 1.000.000
eenheden: [527.500 + 0,35(N –
1.000.000)]*P.
2. Bij de afname van grote hoeveelheden gegevens van de soort modelgegevens wordt de prijs bepaald overeenkomstig het volgende model
waarbij N staat voor het aantal eenheden en P voor de prijs per eenheid:
a. bij afname van 2.000 eenheden of
minder: N*P;
b. bij afname van 2.001 t/m 20.000
eenheden: [2.000 + 0,60(N 2.000)]*P;
c. bij afname van 20.001 t/m 200.000
eenheden: [12.800 + 0,40(N 20.000)]*P;
d. bij afname van meer dan 200.000
eenheden: [84.800 + 0,20(N –
200.000)]*P.
Artikel 36
1. Wanneer de licentietarieven van af
te nemen KNMI-gegevens meer
bedragen dan een derde deel van de
jaaromzet van een particulier weerbureau, wordt aan het particulier weerbureau slechts een derde deel van de
prijs van deze gegevens in rekening
gebracht.
2. Het eerste lid geldt niet of niet langer, indien een particulier weerbureau
een jaaromzet van negen maal de
voor de verkrijging van KNMI-gegevens in rekening gebrachte licentietarieven of meer heeft.
3. Een particulier weerbureau verschaft het KNMI de gegevens die het
KNMI nodig acht bij het beoordelen
van de vraag of het particulier weerbureau in aanmerking komt voor de
in het eerste lid bedoelde korting.
Artikel 37
1. De licentietarieven voor gebruik
door een omroep of uitgever als volgt
vastgesteld:
a. de licentietarieven voor een
omroep of uitgever ten behoeve van
openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, tweede lid, bedragen twee
derde van de tarieven voor het
gebruik door een particulier weerbureau;
b. de licentietarieven voor een
omroep of uitgever ten behoeve van
openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, eerste lid, bedragen één derde
van de tarieven voor het gebruik
door een particulier weerbureau;
2. De licentietarieven voor een eind-
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gebruiker bedragen één derde van de
tarieven voor het gebruik door een
particulier weerbureau.
Artikel 38
In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk, worden voor
de in de bijlage bij deze regeling
opgenomen KNMI-gegevens geen,
dan wel de in die bijlage opgenomen
afwijkende licentietarieven in rekening gebracht.
Artikel 39
Voor KNMI-gegevens, verstrekt op
grond van licentieovereenkomsten als
bedoeld in de artikelen 27 tot en met
29, worden door het KNMI geen
licentietarieven in rekening gebracht.
Artikel 40
Indien licenties verleend zijn aan
afnemers, behorend tot de Staat,
wordt aan die afnemers een prijs in
rekening gebracht met overeenkomstige toepassing van de artikelen 31 tot
en met 39.
Hoofdstuk 7. KNMI-raad
Artikel 41
Niet ambtelijke leden van de KNMIraad ontvangen een vergoeding voor
hun werkzaamheden voor de KNMIraad overeenkomstig artikel 1, tweede
lid, van het Vacatiegeldenbesluit
1988.
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 42
1. Een eerste onderzoeksprogramma
als bedoeld in artikel 3, eerste lid,
wordt vastgesteld in 2002 en heeft
betrekking op de periode 2003 tot en
met 2006.
2. Een eerste onderzoeksplan en jaarplan als bedoeld in de artikelen 4,
eerste lid, respectievelijk 5, eerste lid,
worden vastgesteld in 2002.
3. Een eerste financiële verantwoording als bedoeld in artikel 8 heeft
betrekking op het jaar 2003.
Artikel 43
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
Artikel 44
Deze regeling wordt aangehaald als:
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Regeling beschikbaarheid algemeen
weerbericht en KNMI-gegevens, prijs
KNMI-gegevens en nadere regeling
KNMI-taken en -raad.
Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
J.M. de Vries.
Bijlage, behorende bij artikel 38, met
KNMI-gegevens, waarvoor geen dan
wel afwijkende licentietarieven in rekening worden gebracht
1. Essentiële wereld weergegevens
WMO – Gratis
2. Hageldetectie Nederland – Gratis
3. Europese satellietgegevens NOAA
– Gratis
4. Afgeleide producten uit ECWMT
wereld atmosfeer model – Gratis
5. Afgeleide producten uit ECWMT
zeegolven model – Gratis
6. Afgeleide producten uit ECWMT
alternatieve modellen – Gratis
7. Zesuurlijkse gegevens van
Meteosat – Gratis
8. Producten van het hoge resolutie
atmosfeer model HiRLAM – Een
extra bedrag per EPU wordt in rekening gebracht
9. Basisverwachting voor zes vaste
Nederlandse referentiestations – Bij
bewaakte verwachtingen wordt uitgegaan van de prijs van de gebruikte
hirlam data voor alle locaties. Indien
naast BaV-reeksen gelijktijdig ten
minste de onderliggende hirlamdata
worden afgenomen, dan wordt het
tarief voor gebruik hirlam niet in
rekening gebracht
10. Windverwachting grenslaag –
Gratis
11. Gebiedshoeveelheid van de neerslag – Gratis
12. Weerkundige werkdocumenten en
situatierapporten – Gratis
13. Weerkundige interpretatie van
satellietgegevens – Gratis
14. Dagreeksen van gecontroleerde
historische weerwaarnemingen – Bij
afname van ongevalideerde elementen
wordt een reductie toegepast van 60%
op de elementsprijs. De opbouw van
de elementsprijs is ca 60% voor validatie en 40% voor gebruikte synopelementen. Wanneer, naast de gevalideerde elementen, gelijktijdig de
bijbehorende synops worden afgeno-

men dan wordt een reductie van 40%
op de elementsprijs toegepast.
15. Klimatologische gegevensbestanden – Voor klimatologische data
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten
gebruik(ers). Voor alle soorten
gebruikers wordt het tarief voor eindgebruikers toegepast. Bij klimatologische gegevens wordt de elementsprijs
verhoogd met de elementsprijs van de
waarnemingen. Voor alle soorten
gebruik(ers) wordt het tarief voor
eindgebruikers toegepast. Bij klimatologische gegevens wordt de elementsprijs verhoogd met de elementsprijs
van de waarnemingen
16. Externe toegang klimatologische
gegevensbank – De abonnementstarieven worden afgeleid uit verstrekkings- en productiekosten
17. Klimatologische rapporten – De
abonnementstarieven worden afgeleid
uit verstrekkings- en productiekosten
en de prijs voor klimatologische data
Toelichting
Algemeen
1. Inleiding
In november 2001 is de Wet op het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Stb. 2001, 562) (verder genoemd: de KNMI-wet) tot
stand gekomen. De KNMI-wet
schrijft voor een aantal onderwerpen
voor, dat deze bij ministeriele regeling
uitgewerkt moeten worden. Dat geldt
voor onderzoek verricht in opdracht
van derden door het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut
(KNMI), het onderzoeksprogramma,
onderzoeksplan en het jaarplan en
-verslag van het KNMI, de gegevens
die het KNMI verstrekt en de voorwaarden waaronder en de KNMIraad (artikelen 4, 5, vijfde lid, 6,
tweede lid, 10, vierde lid, en 11, vijfde
lid). Daaraan wordt uitvoering gegeven in deze regeling. Bij een enkel
ander onderwerp kan bij ministeriële
regeling een nadere invulling van dat
onderwerp plaatsvinden. In deze regeling is dat gebeurd met betrekking tot
taken van het KNMI en is er voor
gekozen om een aantal regels te stellen met betrekking tot de overeenkomsten die het KNMI sluit over het
beschikbaar stellen en het gebruik
van KNMI-gegevens (artikelen 3,
tweede lid, en 6, derde lid, onder c,
van de KNMI-wet).
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2. Onderzoek
Uitgangspunt van de regering is dat
de overheid doorgaans geen marktgerichte activiteiten uitvoert. Dit uitgangspunt is in de loop der jaren herhaaldelijk vastgelegd, onder meer in
de aanwijzingen inzake het verrichten
van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst (Stcrt. 1998,
95), het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het rapport ‘Markt en
Overheid’ en het in oktober 2001 in
de Tweede Kamer ingediende voorstel
van wet markt en overheid
(Kamerstukken II 2001/2002, 28 050,
nrs. 1-2). Het verrichten van onderzoek in opdracht van derden kan ook
een marktactiviteit zijn. Een marktactiviteit die in principe niet door de
overheid uitgevoerd moet worden.
Het uitgangspunt dat de overheid
geen onderzoek mag uitvoeren, indien
daarbij sprake is van een marktactiviteit kent evenwel uitzonderingen en
mits aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan, kan het verrichten
van onderzoek in opdracht van derden, waarbij zich (potentiële) concurrentie kan voordoen met commerciële
onderzoeksinstellingen, worden toegestaan. Eén van die voorwaarden is,
dat het verrichten van dergelijk
onderzoek een meerwaarde heeft voor
de publieke taakuitoefening. Ten aanzien van het KNMI is vastgesteld dat
dergelijk onderzoek in opdracht van
derden inderdaad die meerwaarde
kan hebben. De Tweede Kamer heeft
deze conclusie onderstreept. In eerste
instantie is dat gebeurd in een overleg
met Tweede Kamer op 7 april 1998
(Handelingen II 1997/98, blz. 55865589). Laatstelijk is dat bevestigd
door aanvaarding van de KNMI-wet.
Bij elk onderzoek in opdracht van
derden, waarbij sprake is van een
marktactiviteit zal derhalve nagegaan
moeten worden of dat een (potentiële)
meerwaarde heeft voor de publieke
taakuitoefening. Heeft dat niet die
meerwaarde, dan zal het om marktactiviteiten gaan die in principe niet
door het KNMI uitgevoerd mogen
worden. Omdat deze (potentiële)
meerwaarde niet alleen voor het verrichten van onderzoek in opdracht
van derden, maar ook voor ander
door het KNMI te verrichten onderzoek wenselijk wordt gevonden, is in
de regeling bepaald dat in het onderzoeksprogramma en -plan van het
KNMI wordt ingegaan op de (potentiële) meerwaarde van dat onderzoek
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voor de publieke kennisinfrastructuur
voor de meteorologie en andere geofysische terreinen (artikelen 3, eerste
lid, onder b, en 4, tweede lid).
Het onderzoek dat door het KNMI
verricht wordt, wordt onderscheiden
in een drietal categorieën. De eerste
categorie is het zogeheten eerste-geldstroomonderzoek. Het betreft hier
onderzoek geheel ten laste van de
VenW-begroting voor onderzoek
waarvoor geen derden opdrachtgevers
zijn. Een tweede categorie is het tweede-geldstroomonderzoek. Het gaat
daarbij om onderzoek voor dan wel
samen met andere instellingen die een
publiek belang hebben bij het onderzoek. Daar valt bijvoorbeeld onderzoek onder dat onder het EUKaderprogramma valt en onderzoek
dat voor dan wel samen met de
Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
wordt verricht. De financiering van
dergelijk onderzoek vindt deels ten
laste van de VenW-begroting plaats
en deels ten laste van de instellingen
waarvoor dan wel waarmee het
onderzoek gedaan wordt. Bij de laatste categorie, het derde-geldstroomonderzoek, gaat het om onderzoek in
opdracht van derden, die een duidelijk commercieel belang hebben bij
het onderzoek. Dergelijk onderzoek
wordt door derden-opdrachtgevers
gefinancierd. Om oneigenlijke bevoordeling te voorkomen zal dergelijk
onderzoek onder zoveel mogelijke
gelijke concurrentiecondities moeten
plaats vinden als in de markt. Aan de
prijs die in rekening wordt gebracht,
wordt de voorwaarde gesteld dat de
kosten van het onderzoek integraal
worden doorberekend (artikel 10,
tweede lid, van de KNMI-wet). Of dit
ook daadwerkelijk gebeurt, zal uit de
administratie van het overheidsorgaan, i.c. het KNMI, moeten blijken.
In artikel 7 wordt daarom aan de
administratie van onderzoek verricht
in opdracht van derden enkele eisen
gesteld. Vergelijkbare vereisten zijn
ook neergelegd in eerdergenoemde
aanwijzingen inzake het verrichten
van marktactiviteiten (aanwijzing 8
en volgende) en in de artikelen 22 en
23 van het wetsvoorstel markt en
overheid en de toelichting daarop
(Kamerstukken II 2001/2002, 28 050,
nr. 3, blz. 57-60). Daarnaast zal ook
uit de bij het jaarverslag behorende
financiële verantwoording moeten
blijken dat het KNMI inderdaad de

integrale kosten van het onderzoek
heeft doorberekend en de kosten conform artikel 7 heeft toegerekend. Om
dat ook voor derden inzichtelijk te
maken is in artikel 8 bepaald dat het
jaarverslag, de financiële verantwoording, alsmede de verklaring van een
accountant, i.c. de departementale
accountantsdienst, dat aan artikel 7 is
voldaan, ter inzage liggen ten kantore
van het KNMI.
Overigens verricht het KNMI maar
in bescheiden mate het eerdergenoemde derde-geldstroomonderzoek.

nemende commercialisering in de
meteorologische sector. Commerciële
weerbureaus maakten daarbij gebruik
van gegevens van de nationale meteorologische instituten, zonder dat daar
een vergoeding tegenover stond, die
in enige relatie stond met de aanzienlijke kosten die gemoeid zijn met het
in stand houden van de nationale
meteorologische infrastructuren. Om
toch enigszins de kosten van de investeringen in de nationale meteorologische infrastructuur terug te verdienen
is ECOMET opgericht. ECOMET
gaat uit van het beschikbaar stellen
3. Algemeen weerbericht
van meteorologische gegevens via
Een van de taken van het KNMI is – licentieovereenkomsten, waarbij voor
met het oog op de veiligheid van de
het in de licentie omschreven gebruik
Nederlandse samenleving – die
van de gegevens tarieven in rekening
samenleving op de hoogte te houden
worden gebracht. Vanuit het profijtvan de toestand van het weer en zo
beginsel is verder de gedachte dat
nodig tijdig te waarschuwen voor
wanneer die gegevens voor commergevaarlijke weersituaties. Dit gebeurt
ciële doeleinden worden gebruikt
door het algemeen weerbericht dat
hogere tarieven in rekening moeten
het KNMI verstrekt. Dit algemeen
worden gebracht dan wanneer die
weerbericht werd tot nu toe in meteo- gegevens voor andere toepassingen
rologische en informatietechnische zin worden gebruikt. Vandaar dat ECOgeconcretiseerd in een binnen het
MET onderscheid maakt tussen verMinisterie van Verkeer en Waterstaat schillende soorten van licentiehouders
geldende Interim-gedragslijn
en licentieovereenkomsten. Dat
Algemeen Weerbericht. Nu is deze
onderscheid is – mede omdat het
gedragslijn inhoudelijk vastgelegd in
bepalend is voor de hoogte van de
de artikelen 9 tot en met 21 van deze tarieven - ook in deze regeling vastgeregeling. Tegelijkertijd met de inwerlegd en wel in hoofdstuk 5. Artikel 6,
kingtreding van deze regeling, zal die tweede lid, onder c, en derde lid, van
Interim-gedragslijn vervallen.
de KNMI-wet, geeft de mogelijkheid
Zoals in de memorie van toelichting
om dergelijke regels te stellen. In
bij de KNMI-wet is aangegeven, is bij hoofdstuk 5 van de regeling wordt
de besluitvorming van destijds wat al achtereenvolgens een onderscheid
dan niet tot het algemeen weerbericht gemaakt tussen licenties, verleend aan
behoort gestreefd naar een balans
particuliere weerbureaus, aan omroetussen enerzijds de veiligheidsfunctie
pen en uitgevers, aan zogenaamde
van het KNMI en anderzijds de
eindgebruikers en licenties verleend
mogelijkheden van de weermarkt om voor onderzoek, onderwijs en andere
activiteiten te ontplooien. Om de
publieke taken.
afbakening met marktactiviteiten dui- De wijze waarop de tarieven worden
delijk te laten zijn, werd daarom in
vastgesteld is geregeld in hoofdstuk 6
die gedragslijn de inhoud van het
van deze regeling. In geval van veralgemeen weerbericht gedetailleerd
strekking van KNMI-gegevens op
omschreven. Die gedetailleerde
grond van een licentieovereenkomst
omschrijving is overgenomen in deze
worden er – indien aanwezig – altijd
regeling en is vanwege zijn gedetailverstrekkingskosten in rekening
leerdheid dan ook beperkt toegelicht
gebracht. Verstrekkingskosten zijn –
bij de afzonderlijke artikelen.
in grote lijnen – kosten die samenhangen met de onttrekking van de
4. Verstrekking van KNMI-gegevens
gevraagde KNMI-gegevens aan het
en prijzen en tarieven
geheel van systemen en apparatuur
Het beschikbaar stellen van KNMIwaaruit de meteorologische infragegevens wordt in hoge mate door
structuur bestaat en de specifieke kosECOMET gereguleerd, een privaatten van levering van die gegevens aan
rechtelijk samenwerkingsverband naar de afnemer. Wordt bijvoorbeeld een
Belgisch recht. Aanleiding tot de
specifiek overzicht met meteorologioprichting van ECOMET was de toe- sche gegevens gevraagd, dan betreft
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het de kosten die gemoeid zijn met de
onttrekking van de gegevens aan de
computer. De onttrekking heeft een
personele component in die zin dat
het een werknemer van het KNMI
tijd kost om dat overzicht uit de computer te halen en een materiële component omdat voor het kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken
afzonderlijke computers noodzakelijk
kunnen zijn en dat kosten met zich
brengt. De leveringskosten zouden
vervolgens kunnen bestaan uit de
kosten van het transport van de
gevraagde gegevens naar de elektronische brievenbus van het KNMI van
waaruit de gegevens aan de afnemer
worden verstrekt.
Tenzij er sprake is van een zogenaamde aanvullende licentie (artikelen 28 en 29), een licentie, verleend
voor onderzoek, onderwijs of voor
andere publieke belangen (artikel 27)
of het gaat om KNMI-gegevens
waarvoor op grond van internationale afspraken geen licentietarieven in
rekening worden gebracht (artikel
38), is de licentiehouder naast de verstrekkingskosten ook voor het
gebruik van die KNMI-gegevens een
prijs verschuldigd, de zogeheten licentietarieven. Dit tegen eerdergenoemde
achtergrond van de doelstelling van
ECOMET om een – overigens zeer
beperkt – deel van de aanzienlijke
investeringen die gemoeid zijn met de
instandhouding van de nationale
meteorologische infrastructuur terug
te verdienen. De hoogte van de licentietarieven is in de eerste plaats
afhankelijk van het type gebruik van
KNMI-gegevens. Een particulier
weerbureau betaalt het meest. Een
omroep of uitgever betaalt minder.
Een eindgebruiker nog minder en een
houder van een licentie voor nietcommercieel onderzoek, onderwijs of
andere publieke taken, betaalt geen
licentietarieven, maar alleen verstrekkingskosten.
In de tweede plaats is de hoogte van
de licentietarieven afhankelijk van het
gevraagde gegevensvolume.
Veruit het grootste deel van de
KNMI-gegevens worden op grond
van licenties verstrekt. Niettemin
worden KNMI-gegevens verstrekt
buiten licentieovereenkomsten om. Te
denken valt dan bijvoorbeeld aan
zogeheten weersverklaringen, waarbij
het KNMI ten behoeve van een verzekeraar een onafhankelijk oordeel
geeft over de toestand van het weer

op een bepaald moment. Dergelijke
informatie valt buiten de ECOMETafspraken en wordt niet op grond van
een licentie verstrekt, maar op grond
van andere afspraken. De prijs die
daarvoor in rekening gebracht wordt,
wordt dan ook op een andere wijze
vastgesteld (artikel 30).

European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts, respectievelijk
European Organisation for the
Exploitation of Meteorological
Satellites.
WMO is een VN-organisatie opgericht door een 40-tal landen na de op
11 oktober 1947 geopende
Convention of the World
Artikelen
Meteorological Organisation. Daarbij
heeft Nederland zich verplicht een
Artikel 1
bijdrage te leveren, zoals bijvoorbeeld
In het algemene deel van deze toelich- het verrichten van meteorologische
ting is al vermeld dat de licentietarie- waarnemingen in Nederland en die
ven die in rekening worden gebracht
ter beschikking stellen aan andere
onder meer afhankelijk zijn van het
WMO-leden. De hoofddirecteur van
soort licentieovereenkomst dat geslo- het KNMI als zodanig vertegenwoorten is met de afnemer. In feite wordt
digt de Nederlandse Staat. Binnen de
het soort licentieovereenkomst vooral WMO is verder het Intergovernbepaald door het soort afnemer waar- mental Panel on Climat Change in
mee de overeenkomst gesloten wordt. het leven geroepen, waar wetenschapVoor wat betreft de soort afnemer
pers uit de hele wereld aan deelneworden een viertal categorieën afnemen. Ook het KNMI heeft hierin zitmers onderscheiden: particuliere
ting.
weerbureaus, omroepen of uitgevers,
Het ECWMT is een Europese organieindgebruikers en afnemers die voor
satie, vooral van belang voor de openiet-commerciële toepassing KNMIrationele (middel)lange termijnvergegevens in onderzoek, onderwijs en
wachting en de
andere publieke taken willen gebruionderzoeksmogelijkheden, kansen en
ken. Aangezien, behalve voor de laat- faciliteiten die het biedt. Eumetsat is
ste soort afnemer, niet zonder meer
eveneens een Europees instituut. Het
vaststaat wat daaronder verstaan kan beheert de Europese meteorologische
worden en de betreffende begrippen
satellieten, waarvan de beelden intenmeerdere malen in deze regeling
sief gebruikt worden en waarvan de
gebruikt worden, zijn ze omschreven
satellietmetingen in diverse meteoroin dit artikel onder e tot en met f.
logische modellen worden geassimiIn het bijzonder voor aanvullende
leerd ten behoeve van de
licenties als bedoeld in de artikelen 28 (middel)lange termijnverwachtingen.
en 29 geldt dat de verlening daarvan
Tevens worden de verkregen gegevens
ook afhankelijk gesteld wordt van het gebruikt voor wetenschappelijke stusoort bewerking dat KNMI-gegevens dies naar de oorzaken van de optrehebben ondergaan. Ook het soort
dende veranderingen in het mondiale
bewerking van KNMI-gegevens komt klimaat. In beide instituten neemt het
meerdere malen in de regeling voor
KNMI, namens de Staat der
en behoeft daarom omschrijving in
Nederlanden, deel.
dit artikel. Dat is in de onderdelen h
tot en met j gebeurd.
Artikelen 3 en 4
Zoals in de memorie van toelichting
Artikel 2
bij de KNMI-wet is aangegeven, zulHet KNMI participeert in een drietal len aan het door het KNMI te verinternationale organisaties op het ter- richten wetenschappelijk onderzoek
rein van de meteorologie en andere
een meerjarig onderzoeksprogramma
geofysische terreinen: de Wereld
en een jaarlijks op te stellen onderMeteorologische Organisatie (WMO), zoeksplan ten grondslag moeten lighet Europees Centrum voor
gen.
Weersverwachtingen voor de
In artikel 3 wordt geregeld dat het
Middellange Termijn (ECWMT) en
KNMI ten minste eenmaal in de vier
de Europese organisatie voor de
jaren een onderzoeksprogramma voor
exploitatie van Meteorologische
een periode van vier jaar vaststelt.
Satellieten (EUMETSAT). Deze
Mochten er tussentijdse bijstellingen
organisaties zijn bekend onder de
noodzakelijk zijn, dan kan het dit
Engelstalige benamingen: World
vaker doen. Op grond van artikel 4
Meteorological Organization,
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zal het KNMI eveneens jaarlijks een
onderzoeksplan op moeten stellen.

Overheidsorganisaties als het KNMI
hebben geen marktrisico en om deze
ongelijkheid te compenseren zal het
Artikel 5
KNMI bij de berekening van haar
Het onderzoeksplan en het onderprijzen voor onderzoek voor derden
zoeksprogramma behoeven een finan- een vergoeding voor het marktrisico
ciële vertaling. Deze financiële vertin de vorm van een vergoeding voor
aling wordt opgenomen in een
het gebruik van eigen vermogen van
zogeheten jaarplan. Het is overigens
ten minste 5% in rekening moeten
niet de bedoeling dat een zelfstandig
brengen. Een vergelijkbare bepaling is
jaarplan te laten zijn, maar om dat
opgenomen in artikel 22 van het
jaarplan op te nemen in het jaarplan
wetsvoorstel markt en overheid. In de
dat het KNMI in het kader van de
toelichting op dat artikel is ook te
departementale begrotingscyclus moet lezen, dat het percentage van 5% is
overleggen. Daarbij zal er voor
ontleend aan het effectief rendement
gezorgd worden, dat de financiële
op staatsleningen, als de minst risicovertaling voor zover dat betrekking
volle vorm van belegging. Anders dan
heeft op het onderzoeksplan en het
in artikel 22 van dat wetsvoorstel is
onderzoeksprogramma duidelijk
in artikel 7 van deze regeling niet
afzonderlijk zichtbaar is.
bepaald dat het percentage van 5%
wordt berekend over het redelijkerArtikelen 7 en 8
wijs aan de marktactiviteiten toe te
Ingeval marktactiviteiten worden ver- rekenen eigen vermogen, maar is –
richt dient dit zoveel als mogelijk
meer naar analogie van aanwijzing 11
onder gelijke condities als in de
van de aanwijzingen inzake het vermarkt gebruikelijk is plaats te vinden. richten van marktactiviteiten –
Om oneigenlijke bevoordeling te
bepaald dat het percentage van 5%
voorkomen is uitgangspunt dat de
berekend wordt over de kosten die
prijs die voor het onderzoek in
gemaakt zijn voor het onderzoek in
opdracht van derden in rekening
opdracht van derden. Deze laatste
wordt gebracht gebaseerd wordt op
gang van zaken sluit beter aan bij de
de integrale kosten (zie artikel 10,
huidige administratieve gang van
tweede lid, van de KNMI-wet). Bij
zaken binnen het KNMI en qua uitdoor het KNMI verrichten van
komsten zal het nauwelijks verschillen
onderzoek in opdracht van derden
opleveren.
waarbij die derden een commercieel
Uit de financiële administratie van
belang hebben bij dat onderzoek, het het onderzoek zal een en ander ook
eerdergenoemde derde-geldstroomon- moeten blijken. Over de toerekening
derzoek, zullen die kosten dienen te
van kosten zal verantwoording moet
worden ontleend aan de kosten van
worden afgelegd via de bij het jaarhet inzetten van alle bij het onderverslag behorende financiële verantzoek voor derden gebruikte financiële woording (artikel 8). Het is hierbij
middelen, productiemiddelen en loon- overigens wederom niet de bedoeling
en andere personeelskosten die redeom het om een zelfstandig jaarverslag
lijkerwijs aan het onderzoek voor der- en een zelfstandige financiële verantden zijn toe te rekenen. Bovendien
woording te laten gaan. Het zal gaan
geldt dat voor het ter beschikking
om een jaarverslag en financiële verstellen van financiële middelen de in
antwoording die het KNMI moet
de markt gebruikelijke vergoedingen
overleggen in het kader van de deparmoeten gelden. Het gaat bij dit laattementale begrotingscyclus, waarbij
ste zowel om de kosten van ter
de financiële vertaling voor zover die
beschikking gestelde financiële midde- betrekking heeft op het onderzoekslen van vreemd vermogen als eigen
plan en het onderzoeksprogramma
vermogen. Wat dit laatste betreft is
duidelijk afzonderlijk zichtbaar is.
het KNMI gehouden voor het
Om ook buiten het KNMI inzichtegebruik van eigen vermogen een mini- lijk te maken dat het KNMI de intemale opslag van 5% voor het gebruik grale kosten van onderzoek verricht
van eigen vermogen op te nemen in
in opdracht van derden in rekening
de prijzen die zij in rekening brengt
brengt, is in het tweede lid van artikel
voor het onderzoek verricht in
8 bepaald dat jaarverslag, financiële
opdracht van derden. De opslag dient verantwoording en de accountantsals compensatie voor de afwezigheid
verklaring dat aan de in artikel 7
van marktrisico.
gestelde administratieve eisen is vol-
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daan voor een ieder ter inzage liggen
ten kantore van het KNMI.
Vermoedt een commerciële onderzoeksinstelling die concurrentie
ondervindt van onderzoek voor derden door het KNMI, dat het KNMI
de integrale kosten niet in rekening
brengt, dan zou zij in eerste instantie
die stukken kunnen raadplegen. Een
vergelijkbare bepaling is opgenomen
in artikel 23 van het wetsvoorstel
markt en overheid.
Artikel 9
Het algemeen weerbericht wordt ter
beschikking gesteld aan natuurlijke en
rechtspersonen, die het algemene
publiek van weersinformatie voorzien.
Dat gebeurt door particuliere weerbureaus die deze berichtgeving verwerken in de weersinformatie die zij al
dan niet via omroepen en uitgevers
ter beschikking stellen aan derden. In
de tweede plaats wordt het algemene
publiek van weersinformatie voorzien
door omroepen en uitgevers die via
openbare media en communicatiekanalen, zoals kranten, televisie- en
radioprogramma’s, internet, teletekst
en ANP, het algemene publiek van
weersinformatie voorzien.
Meer specifieke onderdelen van het
algemeen weerbericht, weerberichten
ten behoeve van de scheepvaart in de
Nederlandse kustwateren, de
Waddenzee en het IJsselmeer, waarschuwingen voor de scheepvaart,
waarschuwingen ten behoeve van het
wegverkeer, berichten inzake de zonkrachtverwachting en berichten bij
calamiteiten waarbij het weer een
belangrijke rol speelt, worden ook
verstrekt aan (onderdelen van) ministeries en andere (overheids)organisaties die over deze informatie moeten
beschikken om hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Zo worden
weerberichten ten behoeve van de
scheepvaart in de Nederlandse kustwateren, de Waddenzee en het
IJsselmeer en waarschuwingen ten
behoeve van de scheepvaart aan de
Kustwacht en de Verkeersposten
RWS ter beschikking gesteld en worden waarschuwingen ten behoeve van
het wegverkeer ter beschikking
gesteld van het Korps Landelijke
Politie Diensten (KLPD), de ANWB
en het Traffic Information Center
(TIC).Vanwege het meer specifieke
karakter van deze onderdelen van het
algemeen weerbericht, worden zij ook
niet altijd zonder meer verstrekt aan
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particuliere weerbureaus, maar alleen
op aanvraag.

gen van significant weer worden verstrekt, indien zich weersveranderingen
voor gaan doen, zoals een veel krachtiger wind, waarmee de scheepvaart,
diegenen die zich op een olieplatform
bevinden en eventuele anderen die
zich op de betreffende wateren bevinden rekening moeten kunnen houden.

KNMI-gegevens worden verstrekt
worden op grond van licentieovereenkomsten, waarbij het gebruik, hergeArtikel 10
bruik en het bewerken van die gegeDe hoofddirecteur stelt het algemeen
vens een grote rol speelt. Een enkele
weerbericht voornamelijk ter beschikkeer komt het voor dat het KNMI
king via moderne communicatiemidgegevens verstrekt aan derden, waardelen als internet, elektronische postbij gebruik, hergebruik en het bewerbus. Via de externe
ken van die gegevens niet voorop
KNMI-Internetserver zijn in ieder
Artikel 20
staat. In die gevallen ligt het ook niet
geval die onderdelen van het algeDit artikel beschrijft de informatie die in de rede een licentieovereenkomst te
meen weerbericht opgenomen die
mogelijk verschaft moet worden bij
sluiten, maar worden de gegevens
ingevolge artikel 9, eerste lid, onder
waarschuwingen voor extreme weerverstrekt op grond van een ‘gewone’
a, zonder aanvraag ter beschikking
somstandigheden. Zo’n waarschuwing overeenkomst. Tot op heden gaat het
worden gesteld aan particuliere weer- kan verschillen al naar gelang tot
uitsluitend om de in het algemene
bureaus en omroepen en uitgevers die welke doelgroep de waarschuwing
deel van deze toelichting al genoemde
via openbare media en communicatie- zich richt. Dat is in het tweede lid
weersverklaringen en reconstructies
middelen in weersinformatie voorzien. vastgelegd. Zo is het mogelijk dat bij die op grond van een overeenkomst
Aangezien die Internetserver door
zware tot zeer zware storm of bij een verstrekt worden aan derden.
iedereen kan worden geraadpleegd,
orkaan het algemene publiek een
behoeft de hoofddirecteur ook niet
andere waarschuwing krijgt dan de
Artikel 23
alle particuliere weerbureaus en
scheepvaart of politie of hulpdiensten. Essentieel in ECOMET-verband is de
omroepen en uitgevers te kennen om
Opdat bij extreme weersomstandighe- auteursrechtelijke bescherming van de
ze de betreffende onderdelen van het
den het van zeer groot belang is, dat
gegevens en de informatie die door
algemeen weerbericht ter beschikking men daarmee rekening kan houden of NMI’s geproduceerd worden. Om die
te kunnen stellen.
zich daarop kan voorbereiden, moet
reden mogen KNMI-gegevens – al
met het waarschuwen voor extreme
dan niet in bewerkte vorm – niet zonArtikel 11
weersomstandigheden niet gewacht
der meer openbaar gemaakt worden
Tot de informatie die over de actuele worden totdat het KNMI de waarof aan derden doorgeleverd. Dit mag
meteorologische waarnemingen wordt schuwing in meteorologische zin af
alleen als de verleende licentie dat
gegeven behoort ook informatie over kan ronden. Ingevolge het derde lid,
toelaat. Laat de verleende licentie dat
de windsnelheid. De windsnelheid is
zal daarom voorafgaand aan de
toe en levert de licentiehouder door
de gemiddelde snelheid in kilometers
waarschuwing gemeld moeten worof maakt hij KNMI-gegevens openper uur. Bij andere onderdelen van
den, dat er een waarschuwing komt.
baar, dan zal de licentiehouder de
het algemeen weerbericht wordt soms In de meteorologische wereld spreekt bron van de gegevens moeten vermelinformatie over de windkracht gegemen dan van een voorwaarschuwing. den.
ven, hetgeen, behalve dat deze in een Is de waarschuwing niet meer van
Een licentieovereenkomst, in welke
andere eenheid wordt uitgedrukt,
kracht, dan zal dat eveneens gemeld
vorm dan ook, vermeldt steeds specinamelijk in schaaldelen Beaufort, iets moeten worden (vierde lid). Buiten de fiek de KNMI-gegevens die geleverd
anders is dan de windsnelheid. De
situatie, dat aan de extreme weersom- zullen worden en de bijbehorende
windkracht houdt rekening met de
standigheden een einde is gekomen,
prijzen.
verschijnselen die de wind teweegzal een dergelijk afmeldbericht ook
brengen en meet de gemiddelde snelgegeven moeten worden, indien er
Artikelen 24, 28 en 29
heid van de wind over een groter
sprake was van ‘loos alarm’.
Een particulier weerbureau heeft volgebied en over een langere periode
gens het ECOMET-systeem en artikel
(één a twee uur) dan de windsnelheid. Artikel 22
24 ‘slechts’ het recht KNMI-gegevens
Voor het ene onderdeel van het alge- Zoals in het algemene deel van deze
onbeperkt te gebruiken en her te
meen weerbericht, is het in meteorotoelichting al is vermeld, worden
gebruiken in de producten en dienlogische zin relevant om informatie
overeenkomsten voor het gebruik van sten met toegevoegde waarde die het
over de windsnelheid te hebben. Voor meteorologische gegevens – ook nu al aan zijn afnemers verkoopt. In dergeandere onderdelen is het juist relevant – gestalte gegeven in de vorm van
lijke producten en diensten met toegeom informatie over de windkracht te
licentieovereenkomsten. ECOMET
voegde waarde zijn de oorspronkelijhebben.
heeft voor de betrokken nationale
ke KNMI-gegevens als zodanig niet
meteorologische instituten (NMI’s)
meer herkenbaar. Tot openbaarmaArtikelen 12 en 14
een algemeen licentiesysteem geïntro- king en doorlevering van KNMIOp de weerkaarten, bedoeld in deze
duceerd. Nederland volgt op een
gegevens in al dan niet bewerkte
artikelen, zijn bijvoorbeeld gegevens
enkele uitzondering na, hetgeen in
vorm is hij – tenzij hij over een zelfopgenomen over de neerslag, tempeECOMET-verband is geaccepteerd,
standige licentie als bedoeld in artikel
ratuur, wind en luchtdruk.
het systeem van ECOMET. Op die
25 beschikt – zowel in ECOMET-veruitzonderingen en de achtergronden
band als in het Nederlandse systeem
Artikelen 16 en 17
hiervan zal hieronder worden terug
alleen maar bevoegd als hij over een
De in artikel 16, onder g, en in artigekomen.
aanvullende licentie beschikt.
kel 17, onder g, opgenomen meldinVeruit het grootste deel van de
Daarmee houdt de vergelijking met
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ECOMET op, want indien het systeem dat in ECOMET-verband
gehanteerd wordt op de Nederlandse
situatie losgelaten zou worden, zou de
ontvlechting van de commerciële
taken van het KNMI vrijwel ongedaan gemaakt worden. In de eerste
plaats omdat ECOMET het KNMI
een financieel belang zou hebben
gegeven bij het doorleveren van
KNMI-gegevens door een particulier
weerbureau ter hoogte van 2% van de
omzet van de meteorologische activiteiten van het particuliere weerbureau, hetgeen niet passend werd
geacht bij een ontvlechting van commerciële taken van het KNMI. In de
tweede plaats geldt dat – waar het
KNMI geen commerciële taken mag
verrichten – het uitsluitend van het
KNMI mogen betrekken van bepaalde gegevens en niet van een particulier weerbureau in de praktijk zou leiden tot ingewikkelde
driehoeksovereenkomsten, waarbij de
vragende partij voor de KNMI-gegevens met het KNMI een overeenkomst zou moeten sluiten en voor de
bewerking met het particulier weerbureau. Dat is niet wenselijk. Om aan
deze bezwaren tegemoet te komen
zijn voor de Nederlandse situatie
voor aanvullende licenties afzonderlijke afspraken gemaakt, welke in ECOMET-verband ook geaccepteerd zijn.
In het Nederlandse systeem kunnen
voor particuliere weerbureaus twee
soorten van aanvullende licenties verleend worden en deze aanvullende
licenties worden om niet verleend (zie
artikel 39). De eerste aanvullende
licentie is geregeld in artikel 28. Zij
geeft het particulier weerbureau het
recht om door hem bewerkte KNMIgegevens in combinatie met producten en diensten met toegevoegde
waarde die het particulier weerbureau
produceert openbaar te maken in
beperkte en uitgebreide vorm en geeft
het particulier weerbureau daarmee
min of meer dezelfde rechten als de
licentie van artikel 25, de licentie verleend aan een omroep of uitgever.
Zeker indien het openbaarmaking in
beperkte vorm betreft, gaat het in de
praktijk voornamelijk om openbaarmaking van producten en diensten
met toegevoegde waarde; de bewerkte
KNMI-gegevens spelen in dat verband doorgaans een ondergeschikte
rol, maar op deze wijze worden in
ieder geval ingewikkelde driehoeksovereenkomsten voorkomen. Bij

openbaarmaking in uitgebreide vorm
kan dat anders liggen. Vandaar dat
per particulier weerbureau hooguit
één aanvullende licentie op grond van
artikel 28 wordt verleend. Om in
geval van tussenkomst van derden bij
de openbaarmaking duidelijk te
maken dat de licentiehouder, het particulier weerbureau, aanspreekbaar
blijft op het nakomen van de voorwaarden, is het tweede lid opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld HWSweerstation radargegevens permanent
en uitgebreid publiceren op een
kanaal. Zij doen dat evenwel niet zelf,
maar door tussenkomst van een
derde en kan dat op grond van de
verleende licentie (voor één kanaal)
dus niet meer zelf doen, tenzij hiervoor een nieuwe licentie wordt aangevraagd, hetgeen dan een licentie op
grond van artikel 25, tweede lid, zou
moeten zijn waarvoor betaald zal
moeten worden, omdat er per particulier weerbureau hooguit één aanvullende licentie wordt verleend op
grond van artikel 28.
Artikel 29 regelt de tweede soort aanvullende licentie, waarover een particulier weerbureau kan beschikken. In
de eerste plaats de aanvullende licentie voor doorlevering van door het
particulier weerbureau bewerkte
KNMI-gegevens bij producten en
diensten van dat particuliere weerbureau ten behoeve van eindgebruikers.
In de tweede plaats de aanvullende
licentie voor doorlevering van door
het particulier weerbureau bewerkte
KNMI-gegevens bij producten en
diensten van dat particulier weerbureau ten behoeve van beperkte openbaarmaking door omroepen en uitgevers. Hiervoor gelden dezelfde
achtergronden als hiervoor genoemd
bij artikel 28.Tenslotte kan aan een
particulier weerbureau een aanvullende licentie worden verleend voor
doorlevering van door hem bewerkte
KNMI-gegevens bij producten en
diensten van toegevoegde waarde ten
behoeve van openbaarmaking in uitgebreide vorm dan wel doorlevering
van onbewerkte en bewerkte KNMIgegevens aan omroepen en uitgevers
ten behoeve van openbaarmaking in
beperkte of uitgebreide vorm en aan
eindgebruikers. Bij deze laatste aanvullende licenties voor doorlevering
kunnen KNMI-gegevens op veel grotere schaal worden verspreid dan het
geval is bij een aanvullende licentie
als bedoeld in de artikelen 28 en 29,
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eerste lid, onder a en b. Om die reden
wordt aan aanvullende licenties tot
doorlevering van gegevens als
bedoeld onder artikel 29, onder c en
d de voorwaarden gesteld, dat het
particulier weerbureau zijn afnemer
de in de artikelen 33 tot en met 38
opgenomen licentietarieven in rekening brengt en daarvan 75% afdraagt
aan het KNMI.
Aan anderen dan een omroep of uitgever en een eindgebruiker mogen
geen KNMI-gegevens worden doorgeleverd. Redenen hiervoor zijn, dat
een particulier weerbureau niet aan
een ander particulier weerbureau mag
leveren en dat een licentiehouder als
bedoeld in artikel 27 geen licentietarieven hoeft te betalen voor het verkrijgen van de desbetreffende KNMIgegevens en het KNMI vanwege het
niet verschuldigd zijn van licentietarieven bij voorkeur enig zicht houdt
op de gegevens die naar dergelijke
licentiehouders toegaan.
Zowel een aanvullende licentie als
bedoeld in artikel 28 als een aanvullende licentie als bedoeld in artikel 29
heeft alleen betrekking op de
Nederlandse meteorologische gegevens en niet op de meteorologische
gegevens die in internationaal verband zijn verkregen door het KNMI.
In ECOMET-verband wilde men
alleen akkoord gaan met de afwijkende afspraken voor het verlenen van
aanvullende licenties op voorwaarde
dat de aanvullende licenties slechts
betrekking hadden op gegevens die
het KNMI uit eigen waarneming had
verkregen of bewerkt. Vandaar dat
zowel in artikel 28 als in artikel 29
deze beperking is aangebracht.
Verder worden de aanvullende licenties niet zonder meer verstrekt aan
zogenaamde kleine weerbureaus. Een
klein weerbureau betaalt relatief minder voor de KNMI-gegevens. Zou
dat bureau via een aanvullende licentie KNMI-gegevens op grotere schaal
verspreiden, dan zou dat leiden tot
oneerlijke concurrentie met de wat
grotere particuliere weerbureaus die
aanzienlijk meer moeten betalen voor
hun KNMI-gegevens. Daarom is in
het derde lid van artikel 28 en in het
tweede lid van artikel 29 vastgelegd
dat aanvullende licenties niet, respectievelijk niet altijd aan dergelijke kleine bureaus verleend worden.
Aanvullende licenties als bedoeld in
de artikelen 28 en 29, worden alleen
verstrekt aan particuliere weerbureaus
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die al over een licentie als bedoeld in
artikel 24 beschikken en dan ook
alleen maar voor zover het KNMIgegevens betreft waarvoor de laatstbedoelde licentie is verleend.
Artikel 25
Dit artikel ziet op de licentie voor
omroepen of uitgevers. Deze licentie
kent twee verschillende vormen, een
beperkte en een uitgebreide. In het
eerste geval kan de omroep of uitgever doorgaans minder dan eenmaal
per uur KNMI-gegevens openbaar
maken via één of meer kanalen.
Wanneer het een heel enkele keer
toch vaker gebeurt, is dat niet gelijk
een probleem; door het opnemen van
het woord ‘doorgaans’ blijft er dan
sprake van een licentie voor openbaarmaking in beperkte vorm. Bij een
openbaarmaking in beperkte vorm
gaat het meestal om een publieke presentatie die beperkt blijft tot enkele
malen per dag het weerbericht tijdens
een nieuwsuitzending illustreren of
een telefonisch weerbericht. In het
tweede geval, openbaarmaking in uitgebreide vorm, wordt de licentie verleend voor dagelijkse openbaarmaking, waarbij de tijdsduur tussen twee
opeenvolgende tijdstippen van openbaarmaking doorgaans een uur of
minder is. De licentie wordt verleend
voor ten hoogste één kanaal. Wil de
omroep of uitgever de gegevens openbaar maken via meerdere kanalen,
dan dient het voor elk kanaal een
aparte licentie te bezitten. De openbaarmaking zelf is omvangrijk. Het
kan bestaan uit permanente presentatie van gegevens op een internetsite of
TV-zender met een verversing van de
informatie per uur of op frequentere
basis.
Het eerste en tweede lid van het artikel verlenen omroepen en uitgevers
twee verschillende soorten rechten tot
openbaarmaking. In de praktijk gaat
het tot nu toe ook altijd om situaties,
waarin er sprake is van ofwel een
beperkte openbaarmaking, waarbij de
tijdsduur tussen twee opeenvolgende
tijdstippen van geactualiseerde openbaarmaking meer is dan een uur,
ofwel een uitgebreide openbaarmaking, waarbij de openbaarmaking
dagelijks plaats vindt en de tijdsduur
tussen twee opeenvolgende tijdstippen
van openbaarmaking een uur of minder is. Mocht de situatie zich evenwel
voordoen, dat een omroep of uitgever
bijvoorbeeld in beperkte vorm open-

baar wil maken en daarbij die informatie doorgaans vaker wil actualiseren dan op grond van het eerste lid
toegestaan is, dan zal de omroep of
uitgever dat alleen mogen op grond
van een licentie als bedoeld in het
tweede lid.

sonele kosten gaat, zullen die kosten
ingevolge het tweede lid, onder b,
voornamelijk naar mate van het
beslag dat de verschillende gegevenssoorten leggen op de personele inzet,
verdeeld worden over die gegevenssoorten.

Artikelen 31 en 32
De prijs die voor KNMI-gegevens
moet worden in rekening gebracht en
betaald bestaat uit een tweetal componenten, enerzijds de verstrekkingskosten en anderzijds de licentietarieven. Bij de verstrekkingskosten gaat
het niet om kosten voor de instandhouding voor de meteorologische
infrastructuur, maar alleen om die
kosten die direct verband houden met
de onttrekking van de gevraagde
gegevens aan de meetpunten, computersystemen, etc. van het KNMI en
vervolgens de kosten die ontstaan
door levering van die gegevens aan de
afnemer. Bij de licentietarieven gaat
het daarentegen uitsluitend om een
bijdrage in de kosten van instandhouding van de meteorologische infrastructuur.

Artikel 34
In dit artikel is vastgelegd hoe per
eenheid van een bepaalde gegevenssoort voor een particulier weerbureau
het licentietarief wordt bepaald. In
ECOMET-verband is afgesproken dat
bij bepaalde gegevenssoorten naar
verhouding meer moet worden bijgedragen in de kosten van de nationale
meteorologische infrastructuur dan
bij andere gegevenssoorten. Voor de
gegevenssoorten klimatologische gegevens, modelgegevens en bewaakte
modelgegevens is in dat verband een
opslagpercentage van 15% afgesproken. Opdat niet bij de berekening van
de licentietarieven voor de gegevenssoorten wordt uitgegaan van een
hoger bedrag aan totale kosten voor
de meteorologische infrastructuur dan
de werkelijke kosten, moet voor de
berekening van de licentietarieven de
Artikel 33
totale kosten per gegevenssoort verUitgangspunt van ECOMET is dat
volgens evenredig verminderd worden
diegenen die daarvan profijt hebben
(artikel 34, onder b). Van de totale
een bijdrage betalen in de kosten
kosten per gegevenssoort die op
voor de instandhouding van de mete- grond van dit artikel berekend wororologische infrastructuur. In ECOden, wordt uiteindelijk een percentage
MET-verband is afgesproken dat
van 4,21% in rekening gebracht bij
minimaal een percentage van 3%van
een particulier weerbureau. Dit is
de kosten van de meteorologische
hoger dan het minimumpercentage
infrastructuur in rekening wordt
van 3% dat in ECOMET-verband is
gebracht aan particuliere weerbuafgesproken. Dat is toegestaan, want
reaus. Omroepen en uitgevers en
het percentage van 3 % is een minieindgebruikers betalen een daarvan
mumpercentage. Daarnaast is in het
afgeleid deel. De kosten voor het
percentage van ECOMET geen rekeinstandhouden van de nationale
ning gehouden met contributies aan
meteorologische infrastructuur kuninternationale organisaties als de
nen aanzienlijk verschillen al naar
WMO, ECMWF en EUMETSAT.
gelang de gegevenssoort waar het om Bij de totale kosten voor de
gaat. Om die reden worden de kosten Nederlandse meteorologische infraper gegevenssoort berekend. In het
structuur zijn dergelijke kosten wel
eerste lid is aangegeven om welke
betrokken. Ook dat is – gelet daarop
gegevenssoorten het gaat. De totale
dat in ECOMET-verband een minikosten voor de nationale meteorologi- mumpercentage is afgesproken – toesche infrastructuur zijn opgenomen in gestaan.
een kostencalculatiemodel dat zodanig is ingericht dat daaruit de kosten
Artikel 35
per gegevenssoort kunnen worden
Naar gelang meer KNMI-gegevens
afgeleid. Het gaat daarbij zowel om
worden afgenomen, zijn er minder
directe kosten als overige kosten die
kosten per eenheid aan sommige
minder direct aan de gegevenssoorten gegevenssoorten verbonden en ligt het
kunnen worden toegerekend, zoals
voor de hand om een minder hoge
overheadkosten. Aangezien het bij die bijdrage per eenheid in rekening te
overige kosten voornamelijk om perbrengen aan de licentiehouder. In
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ECOMET-verband is een systeem
van prijsdifferentiatie afgesproken bij
de afname van grote hoeveelheden
van sommige gegevenssoorten. Dat
systeem is in dit artikel vastgelegd.
Artikel 36
Kleine weerbureaus hebben naar verhouding veel KNMI-gegevens nodig
om hun werkzaamheden te kunnen
verrichten, maar hebben daar in
financiële zin minder profijt van dan
grotere weerbureaus. Tegen deze achtergrond is in ECOMET-verband
afgesproken dat de bijdrage van kleinere weerbureaus aan de kosten van
instandhouding van de nationale
meteorologische infrastructuur
beperkt wordt. De beperktere bijdrage aan de kosten van de nationale
meteorologische infrastructuur is in
dit artikel opgenomen.
Artikel 38
Op grond van internationale afspraken worden voor bepaalde gegevens
geen licentietarieven, dan wel afwijkende licentietarieven in rekening
gebracht. Deze gegevens zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 39
Bij aanvullende licenties en licenties,
verleend aan afnemers voor niet-commerciële toepassing in onderzoek,
onderwijs en andere publieke taken,
zijn geen licentietarieven verschuldigd. Wel zullen deze licentiehouders
– voor zover aanwezig – de zogenaamde verstrekkingskosten moeten
betalen.

Artikel 41
De KNMI-raad heeft tot taak het
wetenschappelijk niveau van het
KNMI te bewaken en daarover te
rapporteren en vertoont daarmee
grote overeenkomsten met de
Commissie van toezicht, bedoeld in
artikel 8, eerste lid, van de Wet op
het RIVM. Ook bij de vergoeding die
de leden van deze commissie ontvangen voor hun werkzaamheden is aangesloten bij de vergoeding die de
leden van de Commissie van toezicht
ontvangen, namelijk een vergoeding
ingevolge artikel 1, tweede lid, van
het Vacatiegeldenbesluit. Dat besluit
bepaalt eveneens dat ambtelijke leden
geen vergoeding voor hun werkzaamheden vervangen. Evenals het geval is
bij de Commissie van toezicht, zal
ook de KNMI-raad ambtelijke leden
kunnen hebben.
Artikel 42
Hoewel het KNMI ook nu al werkt
met een onderzoeksprogramma,
onderzoeksplan en financiële verantwoording, welke vergelijkbaar zijn
met een onderzoeksprogramma,
onderzoeksplan en financiële verantwoording als bedoeld in de artikelen
3, 4 en 8, van deze regeling, kunnen
die laatsten eerst daadwerkelijk op
grond van deze regeling opgesteld
worden na inwerkingtreding daarvan.
Met het oog daarop bevat dit artikel
enige overgangsbepalingen.
De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
J.M. de Vries.

Artikel 40
Met afnemers, behorend tot de Staat,
worden geen overeenkomsten gesloten. Niettemin worden wel licenties
afgegeven aan dergelijke afnemers en
zijn dergelijke afnemers – volgens
afspraken in ECOMET-verband – in
principe de verstrekkingskosten en de
licentietarieven verschuldigd. Met het
oog daarop zijn de artikelen 31 tot en
met 39 van overeenkomstige toepassing verklaard op de in rekening te
brengen prijs aan afnemers, behorende tot de Staat. Overigens zullen de
licentietarieven, gelet daarop dat het
vrijwel uitsluitend zal gaan om afnemers die KNMI-gegevens willen
gebruiken voor niet-commerciële toepassing bij publieke taken, doorgaans
nihil zijn.
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