
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 18 september 2014, 14:00 - 16:00 

Locatie : DAV, Hertogsstraat, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● DAV 

● Fedict 

● CIBG 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Brussel 

● Westtoer 

● OKFN (invited expert) 

● ProXML (invited expert) 

● TenForce (invited expert) 

 

Verontschuldigd: 

 

● AWT 

● FOD Economie 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Intercommunale Leiedal 



 

Bespreking 

VRIND thesaurus 

Elk jaar publiceert Vlaanderen de VRIND (Vlaamse Regionale INDicatoren), waarin heel wat 

statistische gegevens zijn opgenomen.  

De taxonomie die in de VRIND gebruikt wordt, zal binnenkort beschikbaar zijn in SKOS-formaat, 

en links bevatten naar termen in de Eurovoc thesaurus. 

Stad Gent en Stad Antwerpen gebruiken “VRIND-beleidsdomeinen” op hun portaal, al kan de 

benaming op het portaal wel afwijken van de VRIND-benaming. 

 

Eurovoc en lokale thesauri 

Op lokaal niveau zijn er veelgebruikte termen die niet voorkomen in thesauri van regionale / 

nationale / Europese instellingen (bijvoorbeeld: “buurtfeest”, “speelstraat”). Deze kunnen 

waarschijnlijk wel gelinkt worden naar bredere termen in Eurovoc. 

Omgekeerd is Eurovoc zo groot (en gericht naar Europese bevoegdheden), dat heel wat termen 

niet van toepassing zijn op andere instellingen. 

 

The Datatank 

The Datatank is een open source platform geschreven in PHP, waarmee data omgezet kan 

worden naar verschillende open formaten (JSON, XML...), zodat deze gegevens gebruikt 

kunnen worden via een online API.  

The Datatank kan geïntegreerd worden met CKAN (zoals Vlaanderen doet) of Drupal (Stad 

Antwerpen), maar kan ook apart gebruikt worden. De nieuwste versie kan metadata naar 

DCAT-AP exporteren. 

Zowel Stad Antwerpen als Stad Gent zijn van plan om van een oudere versie van The Datatank 

over te stappen naar versie 4. Ook Westtoer gebruikt The Datatank. 

– http://thedatatank.com/ 

 

http://thedatatank.com/


Geoportalen / INSPIRE en DCAT 

Het Europese data portaal zal geen integratie doen van het INSPIRE portaal. Met andere 

woorden:  het is de bedoeling dat de nationale / lokale open data portalen zelf de integratie 

doen met (of gegevens gaan ophalen bij) de eigen lokale geoportalen.  

Vlaanderen integreert al metadata van het AGIV geoportaal in het Vlaamse open data portaal. 

Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een mapping tussen DCAT en INSPIRE.  

– https://ies-

svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/wiki/Alignment_of_INSPIRE_metadata_with_DCAT-AP 

 

PSI Richtlijn 

De nieuwe Europese PSI richtlijn moet tegen juli 2015 omgezet worden naar Belgische 

wetgeving. 

De richtlijn bevat wel duidelijke procedures en termijnen, maar andere punten zijn dan weer 

voor interpretatie vatbaar, en moeten bijgevolg verder gepreciseerd worden bij de omzetting. 

DAV zit hiervoor samen met de Gewesten en Gemeenschappen in de Transparantiecommissie. 

De richtlijn bepaalt dat hergebruik toegelaten moet zijn, en dat overheidsdiensten proactief data 

ter beschikking moeten stellen. Het ter beschikking stellen van data moet niet noodzakelijk 

gratis zijn, er mag een marginale kost aangerekend worden. 

Ook culturele instellingen (zoals bibliotheken, musea...) vallen nu onder de PSI richtlijn. Maar 

voor deze data gelden specifieke bepalingen, waarbij ook voor hergebruik kosten aangerekend 

mogen worden, plus een “redelijke” marge. 

– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:NL:PDF 

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/wiki/Alignment_of_INSPIRE_metadata_with_DCAT-AP
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/wiki/Alignment_of_INSPIRE_metadata_with_DCAT-AP
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:NL:PDF


Varia 

– Westtoer merkt op dat Google steeds meer gebruik maakt van semantische annotaties. 

Hotels, restaurants... met semantisch verrijkte websites lijken een hogere visibiliteit te krijgen. 

– Waarschijnlijk zal er tegen eind 2015 een Europees open data portaal ontwikkeld worden dat 

de nationale portalen gaat integreren. De source code van dat platform zal beschikbaar worden 

gesteld. 

– In Flanders Field museum heeft een lijst van slachtoffers van WO I. Deze gegevens zijn onder 

andere verzameld door scholen die de namen op herdenkingsmonumenten en van 

gemeenteregisters hebben genoteerd. 

– Het publiceren van wetteksten zou verbeterd kunnen worden, vooral dan door gebruik te 

maken van XML-gebaseerde tools, correct gebruik (en behoud) van identifiers, en een 

aangepast publicatietraject. 



Open Data evenementen 
 

Vlaanderen BZ organiseert op 3 oktober de derde Open Data Dag 

- http://www.opendataforum.info/index.php/component/k2/item/177-open-data-dag-in-

vlaanderen-3-oktober-2014 

 

De Stad Brussel organiseert op 17 en 18 oktober een hackathon 

- http://checkthis.com/hackathonbxl 

- http://agenda.brussels.be/4458 

 

De Stad Kortrijk organiseert op 14 en 15 november de Kortrijk Move hackathon 

– http://www.kortrijk.be/opendata/node/2047002 

 

Intercommunale Leiedal geeft op 3 december tijdens het Opening Up slotevenement een 

presentatie over Sociale Media en Open Data voor lokale overheden 

– http://www.opening-up.eu/ 

 

De Stad Antwerpen organiseert in december 2014 weer de Apps for Antwerp hackathon, 

waarschijnlijk verspreid over enkele dagen / avonden. 

 

OKFN organiseert op 23 februari 2015 opnieuw een Open Belgium conferentie, deze keer in 

Namen. 

 

De Stad Gent organiseert in 2015 weer de Apps4Ghent hackathon. 

 

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 …) 

● (Vlaanderen) voorstellen Vlaamse DCAT mapping op een volgende meeting 
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