
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 20 mei 2021, 15:00 – 16:00 

Locatie : MS-Teams 

 

Aanwezig: 

 

● Agence du Numérique 

● BELSPO 

● CMDC (Sociaal Brussel) 

● Data & Analyse (Vlaamse provincies) 

● DigitaalVlaanderen 

● FOD BOSA – DG DT / R&D 

● FOD Buitenlandse Zaken – S2.2 

● FOD Economie – Statbel 

● FOD Financiën 

● Infrabel 

● Iweps 

● Kon.Musea Schone Kunsten 

● Nationaal Geografisch Instituut 

● Service Public Wallonie – SG 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Luik 

 



Bespreking 

Demo “Provincie in Cijfers” 

 

Het online dashboard “Provincie in Cijfers” combineert economische, culturele, sociale … 

statistieken van allerlei bronnen, en laat toe om gegevens van gemeentes met elkaar te 

vergelijken (en met het provinciaal gemiddelde). 

 

Het werd ontwikkeld met het pakket “Swing Studio”, waarin gemakkelijk CSV en Excel 

opgeladen kunnen worden. 

 

Het dashboard werd ontwikkeld op initiatief van Data & Analyse, dat een eerder informele 

samenwerking is tussen de 5 Vlaamse provincies. De bedoeling was niet zozeer om een eigen 

portaal te bouwen, maar wel om deze diverse gegevens zelf vlot te kunnen gebruiken. 

 

Een probleem om publieke gegevens te hergebruiken in dit soort toepassingen, is het ontbreken 

van expliciete licentie- en gebruiksvoorwaarden op websites die deze statistieken publiceren. 

 

Er bestaan ook lokale websites (zoals Genk in Cijfers) die afgeleid zijn van dit project. 

 

https://provincies.incijfers.be  

 

Daarnaast is er nog een github repository voor de dagelijkse planning en overleg 

 

https://github.com/provinciesincijfers/provinciesincijfers 

 

Rondvraag open data en kadastergegevens 

 

De FOD Financiën AAPD organiseert een enquête over het hergebruik van kadastergegevens: 

welke datasets zouden burgers en bedrijven nog willen hergebruiken, in welke formaten… 

 

Data labs 

 

Zowel de Stad Gent als Statbel hebben recent een “data lab” gelanceerd waar 

geïnteresseerden experimentele datasets kunnen testen, en suggesties doen voor 

verbeteringen en nieuwe datasets. 

 

https://datalab.stad.gent 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab  

 

https://provincies.incijfers.be/
https://github.com/provinciesincijfers/provinciesincijfers
https://datalab.stad.gent/
https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab


Metadata projecten 

 

Er is een nieuwe versie van het Europese DCAT-AP (v2.0). 

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-

application-profile-data-portals-europe/release/201-0 

 

Vlaanderen werkt aan een mapping van ISO / INSPIRE geografische data naar (een Vlaamse 

variant van) DCAT-AP 2.0, en laat ook een open source DCAT-AP 2.0 module ontwikkelen die 

gebruikt kan worden in het GeoNetwork pakket. 

 

Transportdata.be werkt ook aan een metadata specificatie. 

 

Bij Futurocité loopt er ook een metadata-project. 

 

“High value” datasets 

 

In de 3e versie van de EU PSI / Open Data richtlijn, gaat er veel aandacht naar “high value 

datasets”, die ook via een API moeten beschikbaar worden. 

 

Maar er is nog niet bepaald welke datasets dat precies zullen zijn, de lidstaten hebben enkel 

een akkoord over algemene categorieën. De omzetting van de richtlijn moet tegen 17 juli 

gebeuren. 

 

 

Open data evenementen 
 

Juli: Open Summer of Code zal waarschijnlijk online gehouden worden 

 

Oktober: Hackathon Citizens of Wallonia 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/201-0
https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/201-0
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