
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 2 maart, 14:00 – 16:30 

Locatie : Informatie Vlaanderen, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● AdN 

● CIBG 

● DAV 

● Fedict 

● GIAL (Stad Brussel) 

● FOD Economie (StatbeI) 

● Informatie Vlaanderen 

● IWEPS (WalStat) 

● Stad Gent 

● TenForce (invited expert) 

● UHasselt-ECOOM (invited expert) 

 

 

Verontschuldigd: 

 

● Etnic 

● FOD Economie (Statbel) 

● Intercommunale Leiedal 

● Stad Antwerpen 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Stad Oostende 

● WestToer 

● Open Knowledge Belgium (invited expert) 

● ProXML (invited expert) 



Bespreking 

CKAN en datumformaat 

Er werd gevraagd welk datumformaat CKAN gebruikt: intern is dat ISO 8601. 

 

Presentatie “Classification Governance in Research Information Systems” 

 

(link volgt) 

 

Omzetting Europese PSI richtlijn 

 

Vlaanderen heeft de richtlijn al omgezet naar een decreet, de andere gewesten volgen nog. 

Op federaal niveau zal het wetsontwerp in maart besproken worden in de Kamer. 

 

Verschillende licenties 

 

Momenteel worden er in België verschillende open licenties gebruikt (Open Data Licentie van 

Statbel, Etalab bij Stad Brussel, de Vlaamse Open Data Licentie, …), die meestal gebaseerd 

zijn op de internationaal gekende Creative Commons. Ook de federale open data strategie legt 

de nadruk op het gebruik van Creative Commons, al is dit nog niet vastgelegd in een 

uitvoeringsbesluit. 

 

Daarnaast zijn er ook verschillende meningen over het al dan niet vermelden van de bron. 

Sommige diensten geven bijvoorbeeld de voorkeur aan een “CC-BY”-achtige licentie waarbij het 

verplicht is om de bron te vermelden, als een soort van kwaliteitslabel. Andere diensten geven 

dan weer de voorkeur aan “CC0”-achtige licenties (geen verplichting om de bron te vermelden), 

net om lange opsommingen van bronnen te vermijden. 

 

Idealiter zouden de verschillende Belgische overheden dezelfde licentie(s) gebruiken, maar dat 

zal door de kabinetten van de overheden beslist moeten worden. In 2015 was er al eens een 

kort overleg, waarschijnlijk zal er binnenkort een nieuwe vergadering plaatsvinden. 



Unieke identifiers (URI) 

 

Er is nood aan unieke identifiers, in de vorm van een URI, voor overheidsdiensten die open data 

publiceren.  

 

Eén mogelijkheid is het ondernemingsnummer uit de KBO om te zetten naar een URI. Dat zou 

door de KBO zelf kunnen gebeuren, of er kan een officieuze bron worden gebruikt zoals 

OpenCorporates.com of KboData.be. 

Al is dat natuurlijk enkel een oplossing voor het identificeren van overheidsdiensten zelf (vb 

FOD Economie) en niet voor de verschillende afdelingen van die organisatie (vb StatBel). 

 

In Open Research is er een gelijkaardige behoefte, en wordt er voor het identificeren van 

academici een ORCID identifier gebruikt. 

 

Zie http://project-thor.eu/orcid-eu/ 

 

Geo en open data 

 

Een deel van de Vlaamse geo-data is als open data beschikbaar, en de metadata wordt door 

het Vlaamse Geopunt gepubliceerd op het Vlaamse open data portaal. 

 

In Wallonië wordt momenteel bekeken welke geodata in aanmerking komt om open data te 

worden. De metadata zal dan ook gepubliceerd worden op het Waalse open data portaal. 

http://project-thor.eu/orcid-eu/


Pan-Europese open data portaal 

 

Het nieuwe pan-Europese open data portaal werd in februari gelanceerd. 

 

Dit portaal maakt gebruik van een aantal open source componenten zoals Drupal, CKAN en 

Virtuoso, met daarnaast enkele bijkomende services zoals een previewer, een geo-component, 

een service voor machinevertaling en een SPARQL-eindpunt. 

 

Het is de bedoeling om alle metadata van de nationale portalen automatisch te verzamelen. 

 

Zie http://www.europeandataportal.eu/ en https://gitlab.com/groups/european-data-portal. 

 

Federaal open data portaal 

 

Fedict en DAV hebben in januari een nieuwe versie van het federale open data portaal, op basis 

van Drupal 7, gelanceerd. Deze site vervangt zowel de bestaande data.gov.be website van 

Fedict als de psi.belgium.be website van DAV. 

 

Het is de bedoeling om eveneens de metadata van de regionale portalen automatisch te 

verzamelen en om te zetten naar het DCAT-AP formaat. Fedict zal de consultants van 

CapGemini  contacteren om deze metadata ook in het pan-europese open data portaal te 

integreren. 

 

De tools en configuratiebestanden zijn voor iedereen te raadplegen op het github-platform. 

 

Zie http://data.gov.be en https://github.com/Fedict/dcattools. 

  

Open data portaal Wallonië en IWEPS 

 

Het open data portaal van Wallonië bevat nu ook de metadata van de statistieken die IWEPS 

publiceert. 

 

Zie http://data.digitalwallonia.be/. 

 

 

Open data portaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

CIBG heeft een open data portaal, op basis van CKAN, gebouwd, dat in maart gelanceerd zal 

worden. Zie http://opendatastore.brussels. 

 

http://www.europeandataportal.eu/
https://gitlab.com/groups/european-data-portal
http://data.gov.be/
https://github.com/Fedict/dcattools
http://data.digitalwallonia.be/
http://opendatastore.brussels/


Open data evenementen 
 

Van 4 tot 6 maart organiseerde FutoroCité de “Citizens of Wallonia” hackathon in Mons. 

 

Op 19 maart organiseerde de Stad Gent de “(M)Apps4Gent” hackathon. 

 

De Stad Gent ondersteunt beginnende ondernemers die willen deelnemen aan de “Creative 

Ring Challenge Benelux”. Er zal gebruik gemaakt worden van open source toepassingen die 

ontwikkeld werden binnen FIWARE, een Europese initiatief om "Future Internet" bedrijven te 

ondersteunen. 

Op 7 april kunnen de deelnemers 25 000 EUR winnen om een prototype te realiseren, en in juni 

kunnen de finalisten nog eens 25 000 EUR verdienen om dit prototype verder te ontwikkelen tot 

een afgewerkt product.  

 

De EU organiseert eind april een “Transparency Hackathon”. 

 

Op 9 juni organiseert Informatie Vlaanderen de “Trefdag Informatie Vlaanderen”, waar (onder 

andere) open data aan bod zal komen. Er zal ook een wedstrijd (geen hackathon) 

georganiseerd worden om KMOs en start-ups aan te moedigen om  toepassingen te 

ontwikkelen. 

 

In juni organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarschijnlijk een hackathon of 

wedstrijd. 

 

OpenKnowledge organiseert de jaarlijkse “Open Summer of Code”, waar eventueel open data 

projecten aan bod kunnen komen. 

 

In oktober wordt de jaarlijkse International Open Data Conference georganiseerd, deze keer in 

Madrid (E). 

 

Omdat er al heel veel hackathons en apps-wedstrijden georganiseerd worden, gaan  Fedict en 

DAV geen eigen evenement organiseren. 

 



Overige 
 

DataScouts zou misschien hack4Belgium organiseren. 

 

Van 8 tot 11 juni organiseert euroCRIS het jaarlijkse CRIS event in Schotland rond “open 

access” voor research.  

 

Eind juni wordt er in Eindhoven (NL) het jaarlijkse “EU Data Forum” georganiseerd. 

 

IWEPS zoekt vrijwilligers om vanaf midden april een mobiele app te testen die verplaatsingen in 

Wallonië registreert (ter vervanging van de papieren mobiliteitsenquête). 
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