
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 4 maart 2022, 14:00 – 15:30 

Locatie : MS-Teams 

 

Aanwezig: 

 

● Belnet 

● Belspo 

● Data & Analyse (Vlaamse provincies) 

● DigitaalVlaanderen 

● Elia 

● FOD BOSA – DG DT 

● FOD Economie – Statbel  

● FOD Financiën – AAPD 

● FOD Volksgezondheid 

● Futurocité 

● Nationaal Geografisch Instituut 

● Ostbelgien Live 

● Rijksarchief 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Luik 

● Stad Namen 



Bespreking 

Presentatie portaal Stad Namen 

 

Het portaal van de Stad Namen (https://data.namur.be/) maakt sinds enkele jaren gebruik van 

het Franse OpenDataSoft-platform om datasets te delen. Namen publiceerde overigens al veel 

langer datasets (o.a. de “cartografie”) 

 

Dit portaal wordt niet alleen gebruikt om data te publiceren voor het grote publiek, maar het 

wordt ook door de interne diensten gebruikt om gemakkelijk data te kunnen zoeken en delen. 

 

Naast de open data sets die vrij te downloaden zijn, is er ook een gedeelte dat niet publiek 

toegankelijk is. Dit gedeelte bevat datasets die nog niet compleet zijn, of waarvan de kwaliteit 

nog gecontroleerd en gevalideerd moet worden, of datasets die persoonsgebonden data 

bevatten. 

 

Maandelijks worden er nieuwe dashboards, statistieken… toegevoegd om bijvoorbeeld te 

kunnen antwoorden op regelmatig terugkerende vragen van o.a. het OCMW. 

 

Presentatie portaal Elia 

 

Ook het portaal van Elia (https://opendata.elia.be/) gebruikt OpenDataSoft om gegevens over 

het elektriciteitsnetwerk te publiceren. De doelgroepen zijn zeer gevarieerd: dat zijn vaak lokale 

besturen maar kunnen evengoed ook geïnteresseerde burgers en energie-specialisten zijn. 

 

Heel wat data is bijna in real-time beschikbaar, en er is ook groep gegevens met een historiek 

van enkele jaren. In een volgende fase zal er meer aandacht zijn voor (geo)visualisatie en het in 

real-time bijwerken van gegevens (mogelijk moet daarvoor de architectuur aangepast worden), 

bijkomende dashboards en grafieken… 

 

Binnen Elia is men ook bezig met “data stewardship” en het beheren / uitbouwen van standaard 

nomenclatuur. 

 

Voorlopig is de informatie enkel beschikbaar in het Engels 

 

Export DCAT-AP vanuit OpenDataSoft 

 

Gezien er relatief veel gebruikers van OpenDataSoft zijn, wordt het interessant om samen te 

werken en eventuele verbeteringen en functionaliteiten samen voor te leggen aan de producent. 

 

https://data.namur.be/
https://opendata.elia.be/


Benchmarks, studies en enquêtes 

 

Zoals elk jaar houdt het Europese Data portaal binnenkort een benchmark / enquête, waar 

voorbeelden gevraagd zullen worden van “impact” van open data op sociaal, economisch en 

bestuurlijk vlak. 

 

BOSA stelt voor om enkele online enquêtes te organiseren, eventueel samen met andere 

partijen zoals Agoria. 

 

Co-creatie “Collectie van de Gentenaar” 

 

De Collectie van de Gentenaar ontsluit de erfgoedcollecties van de Gentse musea en het archief in 
een online data- en beeldbank.  

Wie op een technologische of creatieve manier gebruik maakt van die Gentse erfgoeddata, maakt 
kans op een financieel duwtje in de rug van 2.000 tot 20.000 euro. Projecten indienen kan tot 13 
maart (https://www.collectie.gent/cocreatie)  

 

 

Open data evenementen 
 

18 – 20 maart: hackathon Citizens of Wallonia in Charleroi (https://www.citizensofwallonia.be) 

 

29 april:  OpenBelgium conferentie in Gent (https://2022.openbelgium.be/)  

 

24 juni: Gebruikersdag geo- en open data in Brussel, georganiseerd door DigitaalVlaanderen 

 

https://www.collectie.gent/cocreatie
https://www.citizensofwallonia.be/
https://2022.openbelgium.be/
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