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NDFF en Databankrecht 
 
NDFF uniek in de wereld 
Op 16 september jl. hebben de tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) en de 
Gegevensautoriteit Natuur (GaN) een overeenkomst ondertekend m.b.t. de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF). Demissionair minister van LNV Gerda Verburg was er speciaal voor naar 
Driebergen gekomen om namens LNV een deel van de overeenkomst te tekenen.  
Iedere PGO afzonderlijk, dus ook de Zoogdiervereniging, heeft vervolgens een set van 
overeenkomsten getekend, bestaande uit een zevental documenten (zoals statuten, een 
huishoudelijk reglement, een meerjarenbegroting en een communicatieplan) die tezamen die NDFF 
praktisch en juridisch mogelijk maken. 
De 10 PGO’s verenigd in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) beschouwen dit als een 
mijlpaal. Na meerdere mislukte pogingen is er nu eindelijk één gezamenlijke databank met 
natuurgegevens voor wetenschap, burgers, overheid, beheerders en. De overeenkomst is het 
resultaat van jaren samen werken. De komende maanden wordt nog ‘doorgebouwd’ om het 
systeem verder te verbeteren. 
 
NDFF biedt grote kansen 
De NDFF biedt ook voor de Zoogdiervereniging belangrijke voordelen. Tot nu toe werkten wij met 
verschillende databanken voor verschillende soorten en op verschillende wijze ingericht. Nu is er 
een format voor alle data, ook die van andere deelnemers aan de NDFF. Daardoor is het makkelijk 
om data van bijv. Waarneming.nl, Telmee.nl en andere bestanden te koppelen. Ook liggen er nu 
goede afspraken over de validatie en kwaliteitsborging van de gegevens. De NDFF heeft het 
gebruiksgemak enorm verbeterd, maar ook het belang van goede data versterkt. Ons doel is dat 
data gebruikt kunnen worden voor de effectieve bescherming van soorten en hun leefgebieden. 
De NDFF levert de Zoogdiervereniging meer op dan een uniform databestand. Onderdeel van de 
gesloten overeenkomst is dat het geld voor uitvoering van Verspreidingsonderzoek, NEM en 
Capacity Building voor de komende drie jaar gegarandeerd is. Hierna moet de NDFF zichzelf 
kunnen bedruipen. Wij zijn er samen met andere NDFF partners verantwoordelijk voor dat de NDFF 
een succesvol wordt. Een positief financieel resultaat wordt aangewend voor de verdere versterking 
van de NDFF in de zin dat we een landsdekkende, continue stroom van verspreidingsgegevens 
willen garanderen. En daar profiteert ook de Zoogdiervereniging weer van mee. 
 
Databankrecht 
Bij het opstellen van de contracten van de NDFF is gebleken dat in Nederland (en daarbuiten) 
wetgeving bestaat t.a.v. het eigendom van data in databestanden. In feite is de basisregel heel 
eenvoudig nl. de eigenaar van een databank is tevens de eigenaar van de data die in de 
betreffende databank zijn opgeslagen. De ratio hierachter is dat een databankeigenaar een nieuw 
en uniek bestand heeft gecreëerd. 
Wat betekent dit voor u en ons. Een waarnemer is ten allen tijde eigenaar van zijn eigen data die 
hij/zij in een eigen bestand heeft. Zodra deze data worden geleverd via Zoogdieratlas.nl, of 
anderszins aan de Zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging komen die data in een nieuwe 
verzameling waarvan de Zoogdiervereniging eigenaar is. Als die data vervolgens worden geleverd 
aan de NDFF is die databank, conform het databankrecht, de eigenaar van die dataverzameling. 
Alle waarnemingen die via Telmee.nl of Waarneming.nl worden ingevoerd gaan rechtstreeks naar 
de NDFF.  
De NDFF is weer eigendom van de GaN en de PGO’s samen. Alles wat met de data mag worden 
gedaan wordt bepaald door het Uitvoeringsorgaan GaN. De helft van de vier bestuursleden in dit 
Uitvoeringsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de PGO’s (gekozen door het bestuur van de 
VOFF). Het uitvoeringsorgaan ziet er op toe dat deze doelstelling strikt wordt nageleefd. De 
Zoogdiervereniging heeft hierop weer invloed via de VOFF. 
Voor de Zoogdiervereniging en de NDFF zijn alle zoogdierdata van belang, maar het zou kunnen 
zijn dat u als waarnemer uw data nog niet beschikbaar wilt stellen voor de NDFF, maar wel voor de 
zoogdieratlas. 
In bijzondere gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt met individuele waarnemers over het 
gebruik van data.  
Hebt u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met ons bureau 
(info@zoogdiervereniging.nl). 
 



Bovenstaande tekst verscheen eerder deze maand als voorwoord van voorzitter Jacob van Olst in 
De Telganger, onze periodiek voor waarnemers. 


