
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 30 juni 2022, 14:00 – 15:30 

Locatie : MS-Teams 

 

Aanwezig: 

 

● Belnet 

● Belspo 

● Data & Analyse (Vlaamse provincies) 

● DAV 

● DigitaalVlaanderen 

● Elia 

● FOD BOSA – DG DT 

● FOD Economie – Statbel  

● FOD Financiën – AAPD en andere diensten 

● FOD Mobiliteit 

● Futurocité 

● Infrabel 

● Koninklijke Bibliotheek 

● Koninklijke Musea Schone Kunsten 

● Nationaal Geografisch Instituut 

● OpenKnowledge 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent / District09 

● Stad Luik 



Bespreking 

Open Summer of Code 

 

Het jaarlijkse “Open Summer of Code” evenement, georganiseerd door OpenKnowledge 

Belgium, gaat door bij BOSA en DigitaalVlaanderen.  

 

Enkele teams van studenten worden betaald om 3 weken aan (open source) projecten te 

werken, waar vaak ook open data aan te pas komt.  

Bijvoorbeeld: 

 

• On Wheels: brengt de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, de data wordt gedeeld 

via het community project “OpenStreetMap”. 

• Inspector Widget: scrapen van webshops voor en tijdens de solden, om te controleren of 

er wel echt korting wordt gegeven. 

• Pleasant Procedures: een tool voor overheidsdiensten om makkelijk procedures te 

beschrijven en te publiceren 

• Local Linked taxes: linked (open) data project om informatie over gemeentebelastingen 

machineleesbaar te maken  

 

 

Demo dashboard AAPD 

 

FOD Financiën AAPD werkt aan een dashboard met visualisaties op basis van de open data 

downloads. 

 

De statistieken die momenteel beschikbaar zijn, zijn misschien niet altijd eenvoudig te 

interpreteren. Een (interactieve) visualisatie kan daarbij helpen. 

Bijvoorbeeld: wat is de mediaanwaarde van woningen per gemeente, hoeveel % van de 

eigenaars is een vrouw, … 

 

 

(Smart) energy ontologieën 

 

Elia werkt aan het uitwisselen van gegevens over energieproductie en -verbruik via W3C 

Verifiable Credentials in JSON-LD. Hun vraag hierbij is hoe andere organisaties het hergebruik 

van JSON-LD contexts / ontologiën promoten ? Welke processen worden hierbij gevolgd ? Alle 

informatie is welkom. 

 

 



Open data evenementen 
 

4 – 28 juli: Open Summer of Code, georganiseerd door OpenKnowledge Belgium 

(https://osoc.be) 

 

13 – 14 september: “Linked data and international standards for cultural  heritage”, 

georganiseerd door Belspo en KBR (https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-

international-standards-for-cultural-heritage/) 

 

November: FOSS4G open source geo / open geo data (https://foss4g.be/) 

https://osoc.be/
https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-international-standards-for-cultural-heritage/
https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-international-standards-for-cultural-heritage/
https://foss4g.be/
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