
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deelnemersvoorwaarden Stuiveling Open Data Award 
(SODA) 2020 
 
Lees deze voorwaarden goed door. Er staat belangrijke informatie in over 

deelname aan de Stuiveling Open Data Award 2020. Door een inzending in te 
sturen en daardoor mee te doen aan de selectieprocedure, verklaar je deze 

voorwaarden te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.  

 

Spelregels                                                 
Inzendingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van één of meerdere 

publiek gefinancierde organisaties binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Natuurlijk mag je (open) data uit andere bronnen 

hiermee combineren. Bekijk in de bijlage de volgens het ministerie 
van BZK gehanteerde definitie van open data. 

 De inzending moet worden ingestuurd door middel van het formulier 

op de website www.soda2020.nl. 
 Door deel te nemen stem je er mee in dat een korte versie van jouw 

inzending wordt gepubliceerd op www.soda2020.nl.  
 De inzending is voorzien van adequate antwoorden op de gestelde 

vragen en ten minste één afbeelding.    
 Finalisten dienen, bij voorkeur fysiek en als het niet anders kan 

online, aanwezig te zijn tijdens de award uitreiking in het najaar van 
2020, om kans te maken op de prijs. 

 Finalisten zijn daarnaast bereid om hun toepassing te presenteren 
voor jury en publiek, voorafgaand aan de uitreiking.  

 Je mag meerdere toepassingen inzenden, maximaal 3 per deelnemer.  

 Insturen kan tot en met 5 oktober 2020. 
 

 

http://www.soda2020.nl/
http://www.soda2020.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreide voorwaarden 
De spelregels in dit document gelden voor de Stuiveling Open Data Award 

2020 die uitgeschreven wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, directie Informatiesamenleving en Overheid (in dit 
document ‘Organisatie’ genoemd). 
 

 

Deelname 
1.1. Door één of meerdere inzendingen te doen stemt de deelnemer in 

met deze algemene voorwaarden. 
1.2. Deelname aan SODA2020 staat open voor iedereen die gevestigd 

is in het Koninkrijk der Nederlanden. 
1.3. Zowel publieke als private organisaties als ook privépersonen 

kunnen deelnemen aan de award. 
1.4. Per deelnemer mag je maximaal 3 inzendingen doen. 
1.5. Inzendingen moeten digitaal worden aangeleverd via het daarvoor 

bestemde formulier op www.soda2020.nl/doe-mee   
1.6. De inzending is voorzien van adequate antwoorden op de gestelde 

vragen en minstens één afbeelding. 
1.7. Voor de toepassing is in elk geval gebruikt gemaakt van open data 

afkomstig van één of meer publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Natuurlijk mag je (open) 

data uit andere bronnen hiermee combineren. 

1.8. Met het accepteren van de voorwaarden verklaar je dat aan 

eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte data is voldaan. 
1.9. Deelnemers zijn bereid om tijdens het award event in het najaar 

van 2020, bij voorkeur fysiek en als het niet anders kan online, 

aanwezig te zijn indien de jury zijn/haar inzending vooraf 

selecteert als een van de beste inzendingen. 
1.10. Finalisten zijn daarnaast bereid om hun toepassing te presenteren 

voor jury en publiek, voorafgaand aan de uitreiking.  
 

 

Jurering en prijzen 
2.1. Alle inzendingen worden beoordeeld door de jury.  
2.2. BZK stelt een onafhankelijke, deskundige jury samen die vermeld 

wordt op de website.  
2.3. De jury maakt een voorselectie van maximaal 10 inzendingen. 
2.4. Alle inzendingen (die voldoen aan de deelnemersvoorwaarden) 

worden op de website www.soda2020.nl getoond. 
2.5. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 20.000,- en een 

(wissel)beker. 
2.6. Het prijzengeld dient te worden besteed aan de doorontwikkeling 

van de toepassing en/of inspanningen ten behoeve van het 
beschikbaar stellen en/of gebruiken van open data. 

http://www.soda2020.nl/doe-mee
http://www.soda2020.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. De winnende toepassing is alle daaropvolgende jaren dat de award 

wordt uitgereikt uitgesloten van deelname.  
2.8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 

 

Tijdpad  
3.1. De inzendingen voor SODA2020 lopen van 1 september 2020 tot 

en met 5 oktober 2020. 
3.2. Om kans te maken op de award moet de inzending uiterlijk 5 

oktober 2020 ontvangen zijn. 
3.3. Inzendingen kunnen na indienen niet meer in gewijzigde vorm 

worden ingezonden. 
3.4. De inzendingen die door de jury voorgeselecteerd zijn voor de 

award bijeenkomst, krijgen uiterlijk 21 oktober 2020 bericht. 
3.5. De selectie van inzendingen die zich mogen presenteren tijdens de 

award bijeenkomst, worden uiterlijk 21 oktober 2020 aan het 

publiek bekend gemaakt. 
3.6. Wanneer een geselecteerde deelnemer zich niet wil presenteren, 

of niet reageert op de uitnodiging voor de award bijeenkomst, 

selecteert de jury een nieuwe deelnemer uit de inzendingen.  
 

 

Overige bepalingen 
4.1. Met het inzenden van de toepassing geef je de organisatie 

toestemming de omschrijving van de toepassing als voorbeeld 

kosteloos te gebruiken op de website en in andere publicaties van 
de organisatie. Bij plaatsing wordt - waar mogelijk - de naam van 

de inzender vermeld.  
4.2. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is van de door 

hem/haar ingezonden toepassing. In geval van aansprakelijkheid 

wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met 
betrekking tot de toepassing – of dit nu auteursrechten of andere 

rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de organisatie tegen deze 
aansprakelijkheid. 

4.3. In verband met het verwachte aantal inzendingen zal niet elke 
inzending individuele feedback ontvangen. Finalisten ontvangen 

wel individuele feedback.  
4.4. Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen worden terzijde 

gelegd.  
4.5. De inzending moet middels het formulier worden voorzien van de 

naam van de inzender, e-mailadres, een korte omschrijving, 

afbeelding en de overige vereisten op het formulier. Dit doet de 
inzender via het deelnameformulier op www.soda2020.nl. De 

organisatie houdt zich het recht voor om de ingezonden tekst te 
redigeren. 

http://www.soda2020.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Deelnemers zijn bereid om indien zij winnen een interview te 

geven dat geplaatst wordt op www.soda2020.nl en medewerking 
te verlenen aan eventuele media-verzoeken.  

4.7. De winnaar legt verantwoording af over de besteding van het 

geldbedrag door het daaropvolgende jaar tijdens het award event 
de voortgang te presenteren en door een blog te schrijven over 

welk effect het winnen van de award en het bijbehorende 
geldbedrag heeft gehad op de open data inspanningen van de 

winnaar.   
4.8. De organiserende partij en de organisaties waarvoor de juryleden 

werkzaam zijn, maken geen kans om het geldbedrag van 20.000 
euro te winnen. Zij kunnen wel deelnemen. Privépersonen die 

werkzaam zijn bij de organisaties van de juryleden en 

organiserende partij zijn vrij deel te nemen en maken kans op het 
geldbedrag, mits zij eigenaar van de ingezonden toepassing zijn. 

 
 

Privacy en eigendom 
5.1. De deelnemer blijft eigenaar van de ingezonden toepassing, tekst 

en afbeelding(en).  
5.2. De organisatie is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten 

naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade 
geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van 

inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de organisatie in 
zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen. 

5.3. Met deelname en het plaatsen van het voorbeeld van de 

toepassing ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens 
worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden 

gestuurd over selectie van de inzending als kanshebber en kan de 
organisatie je berichten over SODA2020 sturen. Persoonlijke 

gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. 
Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend 

met inachtneming van de AVG. 
 

 

Tot slot 
6.1. In het uiterste geval dat geen van de inzendingen voldoet aan de 

verwachtingen van de jury, kan de organisatie beslissen het 

award-traject te beëindigen. Er zal in dat geval geen award 

worden uitgereikt. 
6.2. Type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

 
 

 
 

http://www.soda2020.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage | De door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties gehanteerde definitie van open data 
 
 
De definitie van open data zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) deze hanteert is terug te vinden in de 
Nationale Open Data Agenda (NODA). Hierin staat: 
 

Open data bij de overheid zijn data die:  

 Uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de 

uitvoering van een publieke taak, en:  

 openbaar zijn, en:  

 vrij zijn van auteursrechten of andere rechten van derden, en:  

 computer-leesbaar zijn en bij voorkeur aan open standaarden 

voldoen, en:  

 voor hergebruik beschikbaar zijn zonder beperkingen zoals kosten of 

verplichte registratie. 

 
Deze definitie is voor verschillende interpretatie vatbaar. BZK hanteert 
hierin een ruime opvatting. Belangrijke notie hierbij is, dat het bij open 
data in eerste instantie om datasets ging, maar dat technologische 
vooruitgang het mogelijk maakt ook andere soorten informatie als open 
data te ontsluiten.       
 
Zijn grote tekstbestanden onder deze definitie ook open data? 
Ja, dat kan. Het is afhankelijk van hoe het wordt aangeboden: zitten de 
teksten ongestructureerd ‘verpakt’ in pdf-files, dan is sprake van 1 ster 
volgens het 5 sterren model van Tim Berners-Lee. Vanaf 3 sterren in dit 
model spreken we van open data. Worden teksten aangeboden als csv-
bestand, voorzien van meta-data, dan voldoet de data aan die 3 sterren. 
Hierdoor zijn de teksten machine-leesbaar en geautomatiseerd 
verwerkbaar, terwijl ze dat daarvoor niet, of zeer beperkt waren. De 
inhoud kan echter exact gelijk en al jaren openbaar zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan notulen, die steeds vaker ook als open data worden 
ontsloten.  
 
Zijn afbeeldingen onder deze definitie ook open data?  
Ja, dat kan. Ook in dit geval is het afhankelijk van hoe het wordt 
aangeboden en daarbij is met name de meta-datering van belang: door 
het toekennen van omschrijvingen in de meta-data, worden (links naar) 
afbeeldingen machine-leesbaar en daardoor geautomatiseerd 
verwerkbaar. Bijvoorbeeld dankzij de Open Cultuur Data API.  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/30/kamerbrief-over-nationale-open-data-agenda-2016-noda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_data#Linked_Open_Data:_vijfsterrenmodel
http://www.opencultuurdata.nl/api/
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