
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 16 december 2022, 14:00 – 15:00 

Locatie : MS-Teams 

 

Aanwezig: 

 

● Agence du Numérique 

● BIPT 

● CIBG 

● DigitaalVlaanderen 

● FOD BOSA 

● FOD Buitenlandse Zaken 

● FOD Economie – Statbel 

● FOD Financiën 

● FOD Volksgezondheid 

● FuturoCité 

● Infrabel 

● Koninklijk Belgisch Instituut Ruimte-Aeronomie 

● Nationaal Geografisch Instituut 

● SODHA 

● Stad Antwerpen 

● Stad Luik 

 



Bespreking 

Citizens of Wallonia hackathon 

 

Futurocité geeft een presentatie over de jaarlijkse hackathon in Wallonië, die deze keer 

doorgaat in Charleroi van 10 tot 12 maart. 

Dit evenement staat in het teken van augmented/mixed reality, digital twins en open data. 

 

WallonieEnPoche / LiègeEnPoche 

 

WallonieEnPoche is een website en een gratis app waarop gebruikers informatie krijgen over de 

verschillende diensten in / van hun gemeente. Gebruikers worden aangemoedigd om data te 

delen of suggesties te doen welke (open) data nuttig zou zijn, en er zijn opleidingen voorzien 

voor lokale overheden.  

 

Sommige steden (zoals bijvoorbeeld Luik) hebben een gelokaliseerde versie hiervan. 

 

Zie ook: https://wallonie.enpoche.be/wallonie  

 

Open Budgets Brussel 

 

Presentatie van CIBG over de nieuwe website met het kadaster van de overheidsopdrachten en 

de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het betaalde bedrag en de naam van 

de begunstigden. 

 

Binnen het BHG is er al enkele jaren een gemeenschappelijk data model, maar er zijn nog veel 

administraties die de gegevens enkel op de eigen site publiceren in plaats van op het Brusselse 

open data portaal. 

 

Volgende stappen zijn het beter documenteren en structureren van formaten, en bekijken of er 

– naast de klassieke Excel-bestanden – ook linked data van gemaakt kan worden. 

 

Zie ook: https://openbudgets.be.brussels  

https://wallonie.enpoche.be/wallonie
https://openbudgets.be.brussels/


Digital Governance Act 

 

Europa heeft een nieuwe richtlijn die onder andere bedrijven en overheden aanspoort om data 

te delen via beveiligde data spaces (dit gaat dan niet noodzakelijk over open data). 

 

Het is de bedoeling dat informatie over de beschikbare datasets op nationale en op Europees 

portalen gebundeld worden, naar analogie met de open data portalen. Voor het delen van de 

metadata zou het bestaande DCAT-AP formaat gebruikt kunnen worden. 

 

Zie ook: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act  

 

 

Open data evenementen 
 

10 – 12 maart: Citizens of Wallonia hackathon, georganiseerd door FuturoCité 

(https://www.citizensofwallonia.be/)  

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act
https://www.citizensofwallonia.be/
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