
Open Data Portals overleg 
 

 

Datum :  24 april 2019, 14:00 – 15:30 

Locatie : DAV, Brussel 

 

Aanwezig: 

 

● AdN (Digital Wallonia) 

● CMDC vzw (Sociaal Brussel) 

● DAV 

● FOD BOSA DG DT 

● FOD Financiën 

● Informatie Vlaanderen 

● Infrabel 

● Statbel (FOD Economie) 

 

Verontschuldigd: 

 

● CIBG 

● Intercommunale Leiedal 

● IWEPS (Walstat) 

● Stad Antwerpen 

● Stad Gent 

● Stad Brugge 

● Stad Brussel (GIAL) 

● Stad Kortrijk 

● Stad Namur 

● Stad Oostende 

 



Bespreking 

Derde versie PSI Richtlijn 

 

De derde versie van de EU Public Sector Information Richtlijn werd goedgekeurd in het 

Europese parlement, deze moet tegen 17 juli 2021 omgezet worden in nationale wetgeving.  

 

In België was het toepassingsgebied al vrij groot, zo vallen de “public undertakings” (PSI)  

organisaties al onder de “Wet inzake overheidsopdrachten”. In andere lidstaten is dit vooral 

belangrijk in de energie- en transportsector. 

 

Als de door een burger of onderneming gevraagde datasets persoonlijke gegevens bevatten, 

zullen overheidsdiensten minstens een poging moeten doen om de gegevens te anonimiseren 

(in plaats van de aanvraag meteen te weigeren op basis van de GDPR). 

 

Onderzoeksgegevens die betaald worden met overheidsgeld zullen ook vrijgegeven moeten 

worden (bij voorkeur via de principes van “open access”). 

 

Er zal een lijst opgesteld worden van “high-value” datasets: datasets die de lidstaten 

(economisch) belangrijk vinden en die als open data en via API’s ter beschikking zullen moeten 

worden gesteld.  

De PSI Richtlijn bevat alleen een overzicht van welke categorieën belangrijk zijn, maar de 

lidstaten moeten - via een gedelegeerde EU-richtlijn – zelf nog bepalen welke datasets als 

“high-value” beschouwd zullen worden. Dit kan nog wel enkele jaren duren. 

 

MMTIS Gedelegeerde Richtlijn 

 

De gedelegeerde richtlijn “Multi-Modal Travel Information Services” (MMTIS) bepaalt de 

formaten die gebruikt moeten worden om reisinformatie uit te wisselen. 

 

Er zou tegen eind 2019 ook een portaal ontwikkeld moeten worden, met linken naar (bij 

voorkeur open) data van zowel publieke als private vervoersmaatschappijen. 

De FOD Mobiliteit zal het nationale toegangspunt (“NAP”) opzetten voor België. 

 

Zie ook:  

• https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-

government/inspire-support-multi-modal-travel-information-services 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1926&from=EN 

• https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/ontwerp_van_federaal_its-

plan.pdf 

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/inspire-support-multi-modal-travel-information-services
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/inspire-support-multi-modal-travel-information-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1926&from=EN
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/ontwerp_van_federaal_its-plan.pdf
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/ontwerp_van_federaal_its-plan.pdf


EU Open Data Landscape rapport 

 

Zoals elk jaar wordt er via het Europese open data portaal een vragenlijst gestuurd naar de 

lidstaten. 

 

Er wordt onder meer gevraagd naar voorbeelden van hergebruik en naar studies over de impact 

van open data op economisch, sociaal en politiek gebied. Op basis van de antwoorden zal er 

een vergelijkend rapport gepubliceerd worden, met voor elke lidstaat een score. 

 

Zie ook https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard 

 

Licenties en beroepscommissies 

 

Op federaal en Vlaams niveau is er een verschil in de procedures om toegang te krijgen tot 

gegevens en om gegevens te hergebruiken. Vreemd genoeg is het soms makkelijker om 

toelating te krijgen om gegevens te hergebruiken dan om (enkel) toegang te krijgen tot deze 

gegevens. 

 

De beroepscommissies voor toegang/hergebruik zijn onbekend bij het grote publiek, en 

behandelen ook maar heel weinig dossiers. Federaal is er een beroepsprocedure gestart om 

toegang te krijgen tot de pollendatabank van het vroegere WIV (nu onderdeel van Sciensano). 

In Vlaanderen is er ook maar 1 dossier. 

 

In Wallonië laat het Decreet niet toe om CC-Zero te gebruiken, omdat bronvermelding altijd 

verplicht wordt. 

 

In Brussel is het niet duidelijk welke open data decreten/ordonnanties gevolgd moeten worden 

voor gemeenschapsmaterie die niet exclusief onder de VGC of COCOF valt. 

 

Regelgevingsagenda  

 

De OESO heeft onlangs het boek “Better Regulation Practices across the European Union” 

gepubliceerd, waarbij regelgeving en de uiteindelijke impact in de lidstaten bekeken wordt. 

 

In België moeten de auteurs van regelgeving in feite zelf becijferen wat de impact van nieuwe 

wetgeving zal zijn (wie zal van deze maatregel voor- of nadelen ondervinden, en in welke mate 

?), en hiervoor is een vlotte toegang tot cijfermateriaal en statistieken noodzakelijk, die al dan 

niet beschikbaar zijn in open data. 

 

Via Statbel worden er al wat statistieken op een interactieve manier ter beschikking gesteld, 

maar dat is lang niet voor alle domeinen het geval. 

 

https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard


Binnenkort moet het e-Premier systeem vervangen worden, en dat is dan meteen een goede 

gelegenheid om dit verder te bekijken. Er moeten nog wel gemeenschappelijke meetings met 

Raad van State, Inspecteur van Financiën en Staatsblad georganiseerd worden, om te 

bespreken welke metadata en welke technologie hiervoor het best geschikt is. 

 

De firma Cognizone heeft reeds een demo gegeven van een door hen ontwikkeld systeem voor 

het Groot-Hertogdom Luxemburg. Een pilootproject over de grenzen heen is misschien ook 

mogelijk via de OESO: Frankrijk is eventueel geïnteresseerd. 

 

Zie ook http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-

governance-2019-belgium.pdf 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-governance-2019-belgium.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-governance-2019-belgium.pdf


Open data evenementen 
 

OpenKnowledge België organiseert ook in 2019 de jaarlijkse “Open Summer of Code”, waar 

open data projecten aan bod kunnen komen. 
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