
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 5 december 2018, 14:00 – 15:30 

Locatie : FOD BOSA DG DT, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● CMDC vzw (Sociaal Brussel) 

● DAV 

● FOD BOSA DG DT 

● Stad Antwerpen 

 

Verontschuldigd: 

 

● Informatie Vlaanderen 

● Intercommunale Leiedal 

● IWEPS (Walstat) 

● Stad Gent 

● Stad Brugge 

● Stad Brussel (GIAL) 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Stad Oostende 

● Statbel (FOD Economie) 

 

 



Bespreking 

Licenties 

 

Het KB dat de licenties op federaal niveau moet regelen, is nog steeds niet gepubliceerd. 

Hiervoor zal er overigens eerst nog een kleine wetswijziging moeten gebeuren. 

 

Derde versie PSI Richtlijn 

 

Er wordt gewerkt aan een derde versie van de EU Public Sector Information Richtlijn, deze zal 

dan tegen 2021 omgezet moeten worden. Waarschijnlijk zal er voor België niet zo heel veel 

veranderen, al kan er wel meer nadruk gelegd worden op APIs. 

 

BeST adressen 

 

Het BeST-project dat de adressen van de 3 authentieke bronnen (Gewesten) combineert, heeft 

vertraging opgelopen. Het is wel al mogelijk om toegang tot testbestanden – waarvan de 

kwaliteit momenteel nog niet goed genoeg is – aan te vragen en te downloaden via SFTP. 

 

Het is de bedoeling om in 2019 alle Belgische adressen met bijhorende geografische 

coördinaten als open data (dus toegankelijk voor iedereen) te publiceren in een reeks XML 

bestanden, en om overheidsdiensten enkele diensten aan te bieden via web services met een 

SLA.  

 

https://dtservices.bosa.be/nl/services/fsb/catalogue/bestservices-s332 

 

Sociaal Brussel 

 

Sociaal Brussel is een tweetalige website van het CMDC, met een overzicht van de organisaties 

en diensten in de welzijns- en gezondheidssector in het Brussels Gewest. 

 

https://sociaal.brussels/ 

 

Er zijn ook een hele reeks web services ontwikkeld, waarvan de documentatie (op aanvraag) 

beschikbaar is voor geïnteresseerden. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) zal bijvoorbeeld deze webservices gebruiken om een overzicht te publiceren van 

erkende creches in Brussel. 

 

Er wordt ook gezocht naar een meertalige thesaurus met betrekking tot de sociale sector. 

https://dtservices.bosa.be/nl/services/fsb/catalogue/bestservices-s332
https://sociaal.brussels/


KBO en subsidie-aanvragen 

 

De Commissie van de Franse Gemeenschap in Brussel (COCOF) gebruikt voor een interne 

subsidie-database gegevens van het KBO. 

 

Organisaties die (nog) niet in het KBO staan, kunnen geen subsidie krijgen, dus is het wel 

jammer dat de open data versie van het KBO maar 1 keer per maand updates krijgt. Uiteraard 

is het wel mogelijk om organisaties onmiddellijk via de KBO website of via een web service op 

te zoeken, al is ook hier enige vertraging mogelijk bij het verwerken van aanpassingen. 

 

Het zou interessant zijn om subsidiedatabanken van verschillende diensten als open data te 

publiceren (en eventueel te linken). 

 

 

Wijzigingen portaal software 

 

DigitalWallonia zal voor het regionale open data portaal waarschijnlijk overschakelen van CKAN 

naar OpenDataSoft, en InformatieVlaanderen overweegt om GeoNetwork te gaan gebruiken. 

 

Voor het publiceren van de metadata op het federale open data portaal maakt het in principe 

geen verschil: de gegevens worden toch eerst naar DCAT-AP overgezet. Idem voor het 

Europese data portaal. 

 

De metadata van de dataset van de Stad Brussel is nog niet geïntegreerd in het portaal van het 

Brussels Gewest, en sommige datasets van het Gewest staan ook gepubliceerd op het portaal 

van de Stad. 

 



Open data evenementen 
 

Er is geen info over een mogelijke Apps from Antwerp in 2019. 

 

Het jaarlijkse OpenBelgium event zal vermoedelijk plaatsvinden in Brussel. 

 

OpenKnowledge België organiseert ook in 2019 de jaarlijkse “Open Summer of Code”, waar 

open data projecten aan bod kunnen komen. 
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