
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 26 februari 2021, 14:00 – 15:30 

Locatie : MS-Teams 

 

Aanwezig: 

 

● AdN 

● BELSPO 

● Belnet 

● BIPT 

● CFWB - Recherche scientifique 

● DAV 

● District09 

● EWI Vlaanderen 

● FOD BOSA – DG DT / R&D 

● FOD Economie - Statbel 

● FOD Financiën – AAPD 

● InformatieVlaanderen 

● IWEPS 

● KBR 

● KBIN 

● KIK 

● NGI 

● Rijksarchief 

● SPW – DFA / DIG 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Leuven 

● Stad Luik 

● Stad Namen 

● ULiège 

 



Bespreking 

Kadastergegevens 

 

FOD Financiën AAPD publiceert het percelenplan als open data, er is een downloadbaar 

bestand dat jaarlijks bijgewerkt wordt en er is een webservice die dagelijks bijgewerkt wordt. 

 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-plan 

 

Voor patrimoniumgegevens is er ConsultImmo (gratis voor overheden, betalend voor andere 

partijen) 

 

https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/consultimmo 

 

Gemeentes kunnen daarnaast de applicatie URBAIN gebruiken om kadastrale gegevens op te 

zoeken en stedenbouwkundige vergunningen mee te delen. 

 

Binnenkort zal AAPD een reeks open data bestanden publiceren met (geaggregeerde) 

statistieken over kenmerken van percelen zoals leeftijd van gebouwen, concentratie kadastraal 

inkomen, … 

 

Statistieken op niveau wijk, per km2, … 

 

Gebruikers van open data vragen soms statistieken op een meer gedetailleerd niveau dan 

gemeente. Statbel publiceert sommige data tot op niveau van statistische sector, voor andere 

data zijn FOD Financiën en Statbel aan het bekijken of er (INSPIRE geo-) data per km2 

gepubliceerd kan worden. 

 

IWEPS is eveneens aan het bekijken welke statistische data er eventueel gepubliceerd kan 

worden tot op niveau van een wijk, statistische sector… 

 

BeST address 

 

Er wordt nog steeds gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de BeST adressen (op 

basis van de 3 Gewestelijke bronnen): er zijn nog steeds enkele procenten adressen die wel in 

het Rijksregister of de KBO voorkomen, maar niet in BeST en vice versa. 

 

Er wordt gevraagd of het gebruik van BeST in Wallonië al verplicht is via een decreet, BOSA zal 

dit navragen. 

 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-plan
https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/consultimmo


SODHA portaal 

 

Het Rijksarchief heeft een nieuw data portaal gelanceerd voor sociale wetenschappen en 

menswetenschappen, gebaseerd op het open source pakket Dataverse. 

Op termijn zal de FOD BOSA DG DT de metadata van dit portaal ook opnemen in het federale 

open data portaal via de Dataverse API. 

 

https://www.sodha.be  

 

Metawal en Wallonie-Bruxelles 
 

In Wallonië wordt er gekeken naar het integreren van de open data sets van MetaWal in het 

portaal van Wallonie-Bruxelles (gebaseerd op OpenDataSoft). Dit is niet zo zeer een technisch 

probleem, er moet vooral gekeken worden naar welke MetaWal datasets open data zijn, en 

welke niet. 

 

OpenDataSoft bevat momenteel nog niet de meest recente lijst van grenzen en gemeentes. 

 

Open data initiatief (kleinere) Vlaamse gemeentes 

 

Stad Gent en de VVSG lanceren een initiatief om open data bij de (kleinere) Vlaamse 

gemeentes te ondersteunen. InformatieVlaanderen had al een programma om open data te 

ondersteunen bij de (grotere) centrumsteden. 

 

Varia 

 

InformatieVlaanderen gebruikt GeoNetwork om het Vlaamse Open Data portaal (CKAN) te 

voeden. 

 

Belspo vestigt de aandacht op het BRAIN project: http://www.belspo.be/BRAIN-be 

  

 

Open data evenementen 
 

Maart: OpenBelgium is dit jaar een online evenement, deze keer met verschillende sessies 

  verdeeld over de maand maart: https://2021.openbelgium.be  

 

Ook dit jaar geen Apps4Ghent, maar wel een ander “speciaal” evenement 

 

Juli: Open Summer of Code zal waarschijnlijk ook weer online gehouden worden 

https://www.sodha.be/
http://www.belspo.be/BRAIN-be
https://2021.openbelgium.be/
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