
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum : 20 februari 2018, 13.00 – 15:00 

Locatie : FOD BOSA DG DT, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● AdN (Digital Wallonia) 

● DAV 

● FOD BOSA DG DT 

 

Verontschuldigd: 

 

● Amazone VZW (invited expert) 

● CMDC vzw (Sociaal Brussel) 

● CIBG 

● Informatie Vlaanderen 

● Intercommunale Leiedal 

● IWEPS (Walstat) 

● OKFN Belgium (invited expert) 

● ProXML (invited expert) 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Brugge 

● Stad Brussel (GIAL) 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Stad Oostende 

● Statbel (FOD Economie) 

● Tenforce (invited expert) 

● WestToer 

 

 



Bespreking 

Digital Wallonia en OpenBelgium 

 

AdN sponsort dit jaar het OpenBelgium evenement, er komt ook een reeks van Franstalige 

presentaties specifiek voor Waalse overheidsdiensten (Waals Gewest en de Waalse 

gemeentes) 

 

Geoportaal WalOnMap 

 

Het is de bedoeling dat veel geodata die momenteel op het Waalse geoportaal WalOnMap 

beschreven staan, ook als open data op het Waalse open data portaal gepubliceerd worden. 

 

Licenties 

 

Op federaal niveau wordt er nog gewerkt aan een KB dat de licenties moet regelen. Bij voorkeur 

wordt Creative Commons Zero gebruikt (bronvermelding niet verplicht), als dat niet wenselijk is 

dan kan – mits motivatie vooraf –  CC-BY (bronvermelding wel verplicht) gebruikt worden. Als 

CC-BY ook niet zou kunnen, dan kan de overheidsdienst een eigen licentie opstellen, maar 

weer met motivatie. 

 

Het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap hebben samen een decreet uitgewerkt, 

waarbij de voorkeur gaat naar een licentie met bronvermelding. 

 

Open data en de GDPR 

 

Op 25 mei wordt de GDPR van kracht, wat bij enkele diensten mogelijk een rem kan zijn op het 

publiceren van datasets, omdat men niet helemaal zeker is of de gegevens - zoals statistieken -

wel voldoende geanonimiseerd (of “gepseudonimiseerd”) zijn. 

 

Tegelijk kan de GDPR ook een voordeel zijn, doordat het anoniem kunnen downloaden van 

gratis datasets wordt gestimuleerd. 

Als een overheidsdienst namelijk een registratie of login verplicht maakt, dan moet de 

overheidsdienst ook motiveren waarom dit nodig is, welke gegevens er verzameld worden, 

waarvoor deze zullen dienen … 

 

Overige 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nieuwe open data contactpersonen, deze werken 

voor het CIBG en de GOB. 



Open data evenementen 
 

De jaarlijkse Apps4Ghent hackathon staat deze keer in het teken van ruimtevaart en 

satellietgegevens. Vanaf begin maart zijn er meerdere activiteiten. 

http://appsforghent.be/2018 

 

Het jaarlijkse OpenBelgium event zal op 12 maart plaatsvinden in Louvain-La-Neuve 

http://2018.openbelgium.be 

 

OpenKnowledge België organiseert ook in 2018 de jaarlijkse “Open Summer of Code”, waar 

open data projecten aan bod kunnen komen. 

 

http://appsforghent.be/2018
http://2018.openbelgium.be/
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