
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 12 februari 2015, 13:30 - 15:30 

Locatie : Vlaanderen BZ, Boudewijngebouw, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● CIBG 

● DAV 

● Etnic 

● Fedict 

● FOD Economie (StatbeI) 

● Stad Antwerpen 

● Vlaanderen BZ 

● Vlaanderen LNE 

● OKFN (invited expert) 

● ProXML (invited expert) 

● TenForce (invited expert) 

 

Verontschuldigd: 

 

● AWT 

● Stad Brussel 

● Stad Gent 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Intercommunale Leiedal 

● IWEPS (WalStat) 

● WestToer 



Bespreking 

Nieuw pan-Europees data portaal 

Cap Gemini heeft de aanbesteding gewonnen om een nieuw pan-Europees portaal te bouwen 

dat data van verschillende nationale (en mogelijk ook regionale) portalen kan verzamelen. Eind 

2015 zou er een bèta-versie beschikbaar moeten zijn, en begin 2016 moet dan de officiële 

lancering volgen. Tot die tijd is er wel wat verwarring mogelijk met de twee portalen van de EC, 

die nog wel beschikbaar zullen blijven, maar niet meer bijgewerkt worden. 

 

De software om het nieuwe portaal te bouwen, zou open source moeten worden. Strikt 

genomen wordt het geen zuiver open data portaal, omdat ook meta-data over niet-open data 

erin opgenomen kan worden. 

 

Belgische portalen, export naar DCAT-AP 

 

- Brussel (Stad) heeft een site die werkt met het Franse pakket OpenDataSoft. Dit systeem 

genereert al een volledige export van meta-data naar DCAT formaat, en deze export is vrij 

eenvoudig te converteren naar DCAT-AP. Er zijn nog gesprekken aan de gang met de 

leverancier om deze aanpassing uit te voeren. 

 

- Vlaanderen BZ/Corve en AWT gebruiken allebei CKAN, maar de structuur van de Vlaamse en 

Waalse CKAN verschilt. 

 

Vlaanderen heeft wel al een export naar DCAT-AP voorzien, en zal binnenkort ook een nieuwe 

server gebruiken om de gegevens als Linked Open Data te publiceren. De vernieuwde site zal 

ook een gebruiksvriendelijke faceted search aanbieden. 

 

- Kortrijk en Antwerpen gebruiken versie 4 van The Data Tank, waarin een DCAT-AP export 

voorzien is. Ook Gent gebruikt The Data Tank, maar misschien nog niet de laatste versie. 

 

- DAV (publicdata.belgium.be) gebruikt Drupal en Sharepoint, er is nog geen export naar DCAT-

AP, maar de nodige voorbereidingen zijn getroffen. DAV zoekt nu nog naar een Sharepoint-

ontwikkelaar die de exportmodule kan schrijven. 

 

- Fedict (data.gov.be) gebruikt Drupal 6, er is momenteel geen export naar DCAT-AP voorzien. 

Het is de bedoeling om deze site volledig te herwerken zodat dit wel mogelijk wordt.  

 

- FOD Economie: de site van Statbel / ADSEI is een Tridion site, er is momenteel geen 

rechtstreekse export naar DCAT-AP voorzien. Fedict heeft wel een scraping tool gebouwd om 

de lijst van statistieken om te zetten naar DCAT-AP file op github. 



Nieuwe DCAT-AP profielen en tools 

In maart start een Europese werkgroep die de DCAT-AP specificatie verder zal verfijnen. 

Er zullen twee gespecialiseerde DCAT-AP profielen gemaakt worden: een profiel specifiek voor 

meta-data van statistieken en een ander profiel specifiek voor meta-data van geografische data. 

 

Daarnaast zullen er “mapping tools” gemaakt worden om meta-data bestanden die gemaakt zijn 

volgens de INSPIRE richtlijn om te zetten naar DCAT-AP. De INSPIRE meta-data is wel veel 

gedetailleerder dan het huidige DCAT-AP formaat, het nieuwe DCAT-AP-Geo-profiel zal dus 

beter geschikt zijn. 

 

Europees project open data opleidingen 

Er komt een Europees project om opleidingsmateriaal ter beschikking te stellen, via de Problem 

Based Learning methodologie.  

Dit materiaal zal open data vanuit een andere invalshoek benaderen dan de reeds bestaande 

opleidingen die PwC ontwikkeld heeft in opdracht van de EC. 

 

Provinciale open data 

De provincies hebben heel wat interessante gegevens, onder andere over milieu en toerisme. 

 

Kwaliteit van data 

Vlaanderen heeft een lijst van meer dan 50 redenen verzameld waarom overheidsdiensten 

geen gegevens als open data kunnen of willen publiceren. 

 

Een van deze redenen is dat een administratie vreest dat de kwaliteit van de gegevens soms 

niet goed genoeg is. In dat geval kan men zich afvragen of de kwaliteit van deze data dan wel 

goed genoeg is om intern te gebruiken. Het is ook mogelijk dat de kwaliteit net verhoogd wordt 

door deze gegevens als open data ter beschikking te stellen: het klassieke voorbeeld daarbij is 

het vrijgeven van de coördinaten van bushaltes, waarbij burgers zelf melding maken van 

bushaltes die niet meer op de aangeduide plaats staan. 



Open data evenementen 
 

OKFN België organiseert op 23 februari een open data dag in Namen: 

- http://openbelgium.be 

 

SAI organiseert op 5 maart een Data Summit in Diegem: 

- http://www.sai.be/content/sai-data-summit-brussels 

 

Gent organiseert op 21 maart Apps for Ghent 

- http://appsforghent.be/apps-for-ghent-5-hack-de-bib/ 

 

Creative Wallonia organiseert de eTourisme Hackathon op 20 en 21 maart in Libramont: 

- http://www.hackalux.be 

 

Agoria ICT organiseert op 18 juni een PSI / Open Data dag in Brussel. 

 

Vlaanderen organiseert op 19 juni de jaarlijkse Open Data Vlaanderen dag. 

 

Actiepunten 
 

● (Allen) Bekijken om thema’s / keywords van eigen portaal te mappen naar Eurovoc 

termen. 

● (Allen) Contactpersonen zoeken van het federaal en de regionale parlementen om te 

kijken of er interesse is om het open data systeem van het Vlaams parlement te 

hergebruiken.  

● (Allen) Bekijken wat er precies moet gedaan worden om meta-data van eigen portaal te 

exporteren naar Belgische versie van DCAT-AP (is er genoeg expertise, budget …). 

 

http://openbelgium.be/
http://www.sai.be/content/sai-data-summit-brussels
http://appsforghent.be/apps-for-ghent-5-hack-de-bib/
http://www.hackalux.be/
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