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Open Data in België en Vlaanderen; 
Interessante complexiteit 
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Inhoud: 
 
1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 
2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen  
3. Status open data in België en Vlaanderen 
4. Lessons learned 



INNOVEREN 

OPEN DATA 
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3 Gewesten 
Het Vlaams Gewest 
Het Waals Gewest 
Brussel-Hoofdstad 

3 Gemeenschappen 
De Vlaamse Gemeenschap 
De Franse Gemeenschap 
De Duitstalige Gemeenschap 

6 Regeringen 
Federale regering  
Vlaamse regering 
Waalse regering  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
Regering van de Franse Gemeenschap  
Regering van de Duitstalige Gemeenschap  
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:BelgieGemeenschappenkaart.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Belgium_provinces_regions_striped.png


..alle gegevens die de overheid  
namens ons verzameld..  

..en dat met ons belastinggeld  
wordt betaald.  

Animation by Mark Flood 
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http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539
http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539


...waar geen restricties i.v.m. 
privacy, veiligheid, patenten, 
copyright etc.. op rusten. 

..een zo breed mogelijke groep 
mensen, en voor een zo breed 
mogelijk aantal toepassingen. 
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Animation by Mark Flood 

http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539
http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539


..in een formaat dat voldoende 
gestructureerd is om automatische 
verwerking mogelijk te maken 
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Animation by Mark Flood 

http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539
http://www.facebook.com/pages/Mark-Flood-Animations/317466951656539


..wordt zo snel mogelijk 
beschikbaar gesteld om de 
gebruikswaarde te behouden. 

Er is een contactpersoon beschikbaar 
om vragen van mensen die data 
proberen te hergebruiken te 
beantwoorden. 
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Directive on the re-use of public sector information (PSI Directive) 
2003 

Grondwet  - Artikel 32 - Openbaarheid van Bestuur   

Decreet Openbaarheid van Bestuur – 2004 

Decreet Hergebruik van Overheidsinformatie - 2007 
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2010 
Ronde tafel “Open Overheid en ICT” 

Belangrijkste conclusie: 
de deelnemers zijn zeer sterk vragende partij om meer 
overheidsdata open te maken 

• Open data wordt de norm binnen de Vlaamse overheid 
• Hergebruik van open data is toegestaan  
• Open data maakt gebruik van open standaarden  
• Open data uit authentieke gegevensbronnen  
• Open data volgens een integrale benadering  
• VO-bedrijfsinformatie in een centraal repertorium 

Conceptnota 
2011 

6 principes 

Plan van Aanpak   
2012 

9 concrete acties 

• Alle VO-entiteiten stellen informatie over hun datasets ter beschikking 
• Vlaamse datasets tegen een billijke vergoeding 
• Eenvoudige, gestandaardiseerde licentiemodellen  
• Overkoepelend kennisplatform  opzetten 
• Eén of meerdere vertegenwoordigers aanduiden - kennisplatform opvolgen 
• Overkoepelend portaal voor open data opzetten (datasets of verwijzing naar) 
• Afspraken maken hoe een event rond open data kan worden georganiseerd 
• Opmaken voor een regelgevend initiatief rond Vlaamse open data  
• Nagaan welke datasets voor open data in aanmerking komen 
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Werkgroep Open Data: twee-maandelijks overleg 
Meer dan zestig personen met vertegenwoordiging van de verschillende 
overheden in België, betrokkenen en belanghebbenden (ook uit de 
privaatsector).   
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•  Implementeer een overeenkomst en plan van aanpak; 

•  Open data = front-end dienstverlening; 

•  Realiseer meerwaarde voor iedereen; 

•  Wees pro-actief m.b.t.  Europese wetgeving;  

•  Leg de nadruk op de voordelen voor de interne 
organisatie; 

•  Implementeer open data werkgroep(en); 

•  Initieer een gebruikersgroep  
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•  Scoor zo vlug mogelijk met de vrijgegeven data; 

•  Besluit welke problemen je wil oplossen: 
•  Aan PR doen? 
•  Transparantie als focus? 
•  Creëren van nieuwe diensten? 
•  Open communicatie met de burger? 
•  Open data zeloot tegemoetkomen? 
•  Techies tevreden stellen? 
•  ..? 

•  Werk vraaggestuurd; 
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•  Doe aan marketing, gebruik social media; 

•  Informeer, communiceer, verduidelijk; 

•  Hou rekening met gerelateerde en doorlopende kosten; 

•  Help waar nodig met raad en daad; 

•  Realisatie bij “de business”. 
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•  Implementeer een overeenkomst en plan van aanpak; 

Belangrijkste: 

•  Realiseer meerwaarde voor iedereen; 

•  Verticale en horizontale communicatie; 

•  Leg de nadruk op de voordelen voor de interne    
organisatie; 

•  Scoor zo vlug mogelijk met de vrijgegeven data; 
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Ten slotte: 
 

Eerst doen,….en dan om vergiffenis vragen. 
 



1. Kost te veel geld 
2. Er is geen businesscase 
3. Heeft commerciële waarde 
4. Het is privacy gevoelig 
5. Het is geheim 
6. Het is niet van ons, en we weten niet van wie het wel is 
7. De kwaliteit is onbekend 
8. We weten niet waar het is 
9. Het is niet ons werk 
10. Het is geen bruikbaar formaat 
11. Ik ben niet geautoriseerd 
12. Mensen gaan het misbruiken 
13. Imago schade voor de minister 
14. Het is nog niet klaar 
15. De overheid verliest zijn reputatie 
16. De bestanden zijn te groot 
17. We hebben niet genoed bandbreedte 
18. Het is onze eerste stap 



1. Kunnen het vinden, maar hebben geen toegang 
2. It is out of date / te oud 
3. We hebben het alleen op papier 
4. We weten niet of het legaal is 
5. Ons mangement zegt nee 
6. We hebben het nog nooit eerder gedaan 
7. Geen idee wat iemand ermee aan moet 
8. Er zit geen waarde in 
9. Geen tijd / resources 
10. Ze kunnen het wobben 
11. We maken het open (maar passen 90% aan) 
12. Het is incompleet 
13. Het is incorrect 
14. Commercieel gevoelig 
15. Het wordt gevaarlijk als het wordt samengevoegd 
16. Mensen gaan er de verkeerde dingen uithalen 
17. Het leidt tot overbodige discussies 
18. We kunnen niet bevestigen of ontkennen dat we het hebben 



1. Wij weten dat de data niet juist is. Ze zullen het ons vertellen dat de data 
niet juist is, dan moeten we extra resources inzetten om alles te corrigeren. 

2. Onze IT leveranciers zullen ons een fortuin vragen om een ad-hoc extractie 
te doen. 

3. Onze website kan dit soort van enorme bestanden niet aan. 
4. De data is niet van ons. Wij hebben geen machtiging van de eigenaar. 
5. Wij hebben de data al gepubliceerd (maar het is niet te vinden/niet 

bruikbaar) 
6. Gebruikers zullen het downloaden, maar de gegevens zullen in elk geval 

verouderd zijn wanneer ze deze data dan willen gebruiken. 
7. Wij verzamelen de data niet geregeld. 
8. Teveel downloads zullen onze server laten crashen. 
9. Wij voorzien boze gebruikers. 



noel.vanherreweghe@bz.vlaanderen.be 
www.opendataforum.eu 

https://twitter.com/#!/opendataforum 
Linkedin: open data forum 
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