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0 MANAGEMENTSAMENVATTING 

Sinds 2011 wordt binnen de Vlaamse overheid een actief Open Data beleid gevoerd. Op 25 april 2019 keurde 

het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het rapport over hergebruik van overheidsinformatie en Open 

Data in Vlaanderen (2015-2018) goed en vroeg aan de werkgroep datamanagement om een actieplan uit te 

werken. Op 26 juni 2019 is de herziene PSI-richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 juni 2019 inzake Open Data en het hergebruik van overheidsinformatie in het Europese Publicatieblad 

gepubliceerd. Ook het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bevat een aantal ambities met betrekking tot Open 

Data.  

 

Het actieplan Open Data 2020-2024 heeft als baseline “meer Open Data beter bruikbaar maken”. Hierbij worden 

twee doelstellingen naar voor geschoven: ‘we vergroten de beschikbaarheid van Vlaamse Open Data’ en ‘we 

verhogen de bruikbaarheid van Vlaamse Open Data’. Alle acties uit het actieplan dragen bij tot minimaal één 

van deze doelstellingen. Concrete acties hebben betrekking op sensibilisering rond hergebruik van 

overheidsinformatie en Open Data, promotie van het Open Data aanbod, juridische ondersteuning bij het 

aanbieden van Open Data of aanbieden van een Vlaamse Open Data-portaal.   

 

Voor de opmaak van het actieplan Open Data 2020-2024 werden brainstormsessies georganiseerd met de leden 

van de werkgroep datamanagement en werden Open Data experten van zowel binnen als buiten de overheid 

geïnterviewd. De lijst met mogelijke acties werd binnen de werkgroep geëvalueerd en afgestemd met de 

beoogde trekkers van de weerhouden acties. Uiteindelijk werden 26 acties geselecteerd en in het actieplan 

opgenomen, waarvan 12 acties ingepland voor 2020. De in het actieplan vermelde trekker neemt hiervoor het 

initiatief en zal over de voortgang van de actie rapporteren aan de werkgroep datamanagement. Andere acties 

zullen na jaarlijkse evaluatie ingepland worden, waarbij ook nieuwe acties kunnen worden toegevoegd op basis 

van nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten. 

 

Het actieplan open data 2020-2024 werd op 16/01/2020 goedgekeurd door de leden van de werkgroep 

datamanagement. De werkgroep datamanagement zal de uitvoering van de 12 geplande acties voor 2020 

opvolgen en hierover eind 2020 rapporteren aan het stuurorgaan en geplande acties voor 2021 voorleggen.  
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1 CONTEXT 

Zowel de Europese Commissie, de Vlaamse Regering als de Vlaamse overheid voeren reeds enkele jaren een 

actief beleid gericht op het ter beschikking stellen van Open Data aan burgers, bedrijven en organisaties.  

In wat volgt schetsen we context waarbinnen het actieplan Open Data 2020-2024 tot stand is gekomen. De 

opmaak van het actieplan gebeurt in opdracht van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid en houdt 

rekening met recente evoluties op Europees en Vlaams niveau. 

1.1 OPDRACHT VAN HET STUURORGAAN 

Sinds 2011 wordt binnen de Vlaamse overheid een actief Open Data beleid gevoerd1. Realisaties in dit verband 

hebben onder meer betrekking op de goedkeuring door de Vlaamse Regering van een conceptnota Open Data2, 

de goedkeuring van een Open Data charter3 door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, het 

inrichten van een Vlaams Open Data-portaal4 (VODAP), het opstellen van Open Data licenties5 en het 

ontwikkelen van standaarden (DCAT-AP VL6, URI-standaard7) voor Open Data. 

Op 25 april 2019 keurde het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het rapport over hergebruik van 

overheidsinformatie en Open Data in Vlaanderen (2015-2018)8 goed samen met een aantal aanbevelingen. 

In het rapport werd o.a. vastgesteld dat: 

• nog niet alle Vlaamse overheidsinstanties Open Data aanbieden; 

• er slechts 26 van de 66 entiteiten (of 40%) van de Vlaamse administratie Open Data publiceren via het 

Vlaams Open Data-portaal; 

• er grote verschillen bestaan tussen en binnen de Vlaamse beleidsdomeinen inzake het aanbieden van 

Open Data;  

• wetgeving en procedures met betrekking tot hergebruik in het algemeen nog te weinig gekend bij 

informatiebeheerders en ICT-verantwoordelijken van de verschillende overheden in Vlaanderen; 

• het Vlaams decretaal kader voor hergebruik van overheidsinformatie als complex ervaren wordt en 

vaak verengd wordt tot het ter beschikking stellen van Open Data; 

• wetgeving en procedures met betrekking tot hergebruik vaak verward worden met de regels rond 

openbaarheid van bestuur;  

                                                           

1 https://overheid.vlaanderen.be/opendata  

2 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#conceptnota-open-data  

3 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#open-data-charter  

4 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#vlaams-open-data-portaal  

5 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#open-data-licenties  

6 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#dcat-ap-vlaanderen  

7 https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#vlaamse-uri-standaard-voor-data  

8 rapport over hergebruik van overheidsinformatie en Open Data in Vlaanderen (2015-2018) 
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• burgers, bedrijven en organisaties de wetgeving en procedures met betrekking tot hergebruik nog 

onvoldoende kennen. 

Het stuurorgaan belastte de werkgroep datamanagement om een actieplan uit te werken.   

1.2 EU RICHTLIJN OPEN DATA 

Op 26 juni 2019 is de herziene PSI-richtlijn9 (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 

2019 inzake Open Data en het hergebruik van overheidsinformatie in het Europese Publicatieblad gepubliceerd.  

De richtlijn bepaalt dat toegankelijke informatie die wordt geproduceerd en verzameld door overheidsinstanties 

zoveel mogelijk beschikbaar moet worden gesteld als Open Data voor hergebruik door burgers, bedrijven en 

organisaties. Open Data en hergebruik van overheidsinformatie dragen bij tot meer economische groei, de 

ontwikkeling van artificiële intelligentie en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen10.  

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de PSI-richtlijn van 2013 hebben betrekking op: 

• Uitbreiding toepassingsgebied met overheidsondernemingen 

Betreft bepaalde datasets van overheidsondernemingen in de nuts- en transportsector, zij volgen een 

aangepast regime.  

• Uitbreiding van het toepassingsgebied met onderzoeksgegevens 

Ook onderzoeksgegevens, gefinancierd met publieke middelen, worden onder het toepassingsgebied 

van de richtlijn gebracht. 

• Dynamische gegevens en API’s 

Verplichting om dynamische gegevens beschikbaar te maken via API, de richtlijn voorziet weliswaar in 

een uitzondering. 

• Hoogwaardige datasets 

Hergebruik van hoogwaardige datasets is kosteloos (ook hier voorziet de richtlijn in een aantal 

uitzonderingen) en kan via een API. 

• Vergoedingen 

Vergoedingen blijven in regel beperkt tot marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en 

verspreiding; onderzoeksgegevens en hoogwaardige datasets dienen kosteloos ter beschikking te zijn 

• Uniek toegangspunt voor Open Data 

Betreft één enkel toegangspunt (‘single point of access’) voor Open Data 

Dit actieplan Open Data 2020-2024 bevat een aantal acties rond hoe om te gaan met de juridische aspecten van 

Open Data, het aanbieden van Open Data API’s en het inrichten van een uniek toegangspunt voor Open Data op 

Vlaams niveau (Vlaams Open Data Portaal of kort VODAP). 

                                                           
9 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj  

10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-sector-information-psi-directive-open-data-directive  
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1.3 VLAAMS REGEERAKKOORD 2019-2024 

Bij het opstellen van het Open Data actieplan 2020-2024 gelden de ambities uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-

201411 als uitgangspunt. Volgende passages uit het regeerakkoord (selectie) zijn relevant voor het Open Data 

beleid in Vlaanderen: 

  

"Het optimaal gebruik van data en het openstellen daarvan krijgt de aandacht van alle Vlaamse entiteiten, in 

nauwe samenwerking met de lokale besturen." (p. 274) 

 

“Vlaanderen zal lokale besturen ondersteunen in de verdere ontwikkeling van Open Databeheer.” (p. 57) 

 

“We stellen data maximaal en via API’s open ter beschikking: de ontwikkeling van toepassingen en apps laten 

we over aan de private markt, zodat overheid en private markt optimaal samenwerken en vanuit de eigen 

sterkte opereert.” (p. 277)  

       

“We werken in overeenstemming met internationale evoluties standaarden uit voor het poolen, openstellen en 

uitwisselen van data, met grootste respect voor de privacy van gebruikers.” (p. 57) 

 

Alle acties uit het actieplan dragen bij tot één van volgende doelstellingen: 

- maximaal openstellen van gegevens als Open Data door Vlaamse entiteiten en lokale besturen  

(“meer Open Data beschikbaar maken”)  

- verhogen van de bruikbaarheid van Open Data door het aanbieden van API’s en het gebruik van 

standaarden (“Open Data beter bruikbaar maken”) 

 

Ook de Europese Commissie zet met de nieuwe PSI-richtlijn in op een uitbreiding van het Open Data aanbod (i.c. 

uitbreiding toepassingsgebied met overheidsondernemingen en onderzoeksgegevens) en een verhoging van de 

bruikbaarheid van Open Data (i.c. API’s voor dynamische gegevens en hoogwaardige datasets).  

Met het actieplan willen we het Europese en Vlaamse Open Data beleid handen en voeten geven en concrete 

resultaten boeken in de praktijk. Alle acties uit het actieplan dragen bij tot minimaal één van hoger vermelde 

doelstellingen. Vandaar ook een actieplan met als baseline “Meer Open Data beter bruikbaar maken”. 

  

                                                           
11 https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024  
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2 METHODIEK 

Voor de opmaak van het actieplan Open Data 2020-2024 werden volgende stappen doorlopen: 

- Brainstormsessie met de leden van de werkgroep datamanagement over mogelijke acties om het Open 

Data beleid in Vlaanderen bij te sturen; 

- Interviews met Open Data experten van zowel binnen als buiten de overheid. Op basis van de interviews 

werd de lijst met mogelijke acties verder aangevuld; 

- Evaluatie van de lijst met mogelijke acties door de werkgroep datamanagement en beoogde trekkers 

van de weerhouden acties; 

- Opstellen en goedkeuren van het actieplan. 

2.1 BRAINSTORMSESSIE MET DE LEDEN VAN DE WERKGROEP 

DATAMANAGEMENT 

In eerste instantie werd door de werkgroep datamanagement onder het stuurorgaan een lijst opgesteld van 

mogelijke acties om het Open Data beleid in Vlaanderen bij te sturen. Hierbij werd vertrokken vanuit de 

aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport over hergebruik van overheidsinformatie en Open Data in 

Vlaanderen (2015-2018)12 waarbij mogelijke acties als volgt geclusterd werden: 

 

• Sensibilisering rond hergebruik van overheidsinformatie en Open Data (‘SENSIBILISERING’); 

• Promotie van het Open Data aanbod (‘PROMOTIE’); 

• Juridische ondersteuning bij het aanbieden van Open Data (‘JURIDISCHE ONDERSTEUNING’); 

• Aanbieden van een Vlaamse Open Data-portaal (‘PORTAAL’).  

 

De brainstormsessie gaf aanleiding tot 23 mogelijke acties. 

Aangezien de werkgroep datamanagement is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen 

van de Vlaamse overheid, VVP en VVSG vertrekken veel van deze acties vanuit het standpunt hoe de overheden 

zelf het Open Data beleid in Vlaanderen evalueren (‘inside out’ benadering). 

2.2 INTERVIEWS MET OPEN DATA EXPERTEN 

Om ook Open Data experten van zowel binnen als buiten de overheid aan het woord te laten werden in een 

tweede fase een aantal stakeholders gevraagd naar hoe zij het Open Data beleid in Vlaanderen evalueren 

(‘outside in’ benadering). Hierbij willen we vooral zicht krijgen hoe burgers, bedrijven en organisatie die Open 

Data willen (her)gebruiken het Open Data beleid van de afgelopen jaren hebben ervaren.  

                                                           
12 rapport over hergebruik van overheidsinformatie en Open Data in Vlaanderen (2015-2018) 
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Volgende personen werden als Open Data expert geïnterviewd: 

- Toon Vanagt, voorzitter Open Knowledge Belgium 

- Raf Buyle, informatie architect & bestuurslid Open Knowledge Belgium 

- Stefan Lefever, Technical Director City Of Things, IMEC en Philippe Michiels, IMEC 

- Ruben Capiau, business analist & voorzitter werkgroep Citizen Science projecten 

De interviews met Open Data experten gaven aanleiding tot 11 bijkomende mogelijke acties. 

2.3 EVALUATIE VAN DE LIJST MET MOGELIJKE ACTIES  

Evaluatie en selectie van mogelijke acties gebeurde in twee stappen. Eerst werden alle mogelijke acties (34 in 

totaal) door de leden van de werkgroep datamanagement geëvalueerd op basis van een inschatting van de 

potentiële impact van een actie enerzijds en de inzet van mensen en middelen om de actie te realiseren 

anderzijds. Acties  die door de leden van de werkgroep datamanagement werden beschouwd als ‘high impact / 

low effort’ werden geselecteerd en opgenomen in het actieplan.  

 

Aanvullend werd aan de leden van de werkgroep werd gevraagd een top 10 van meest waardevolle acties op te 

geven (waarbij uitdrukkelijk geen rekening werd gehouden met de effort die nodig is om de actie te realiseren). 

Acties die door twee of meer leden als prioritair werden beschouwd werden aan het actieplan toegevoegd. 

 

Na feedback van de beoogde trekkers voor de in eerste instantie weerhouden acties werden een aantal acties 

geherformuleerd en enkele acties toegevoegd. Op basis van deze werkwijze werden uiteindelijk 26 acties 

geselecteerd en in het actieplan Open Data 2020-2024 opgenomen. In wat volgt onder paragraaf 3 worden deze 

acties opgelijst en geprioriteerd in de tijd.  

2.4 OPSTELLEN EN GOEDKEUREN VAN HET ACTIEPLAN 

Goedkeuring van dit actieplan houdt in dat alle betrokken het nodige doen om de acties gepland voor 2020 te 

realiseren. Eind 2020 volgt een evaluatie op basis waarvan uit de voorziene acties 2021-2024 een selectie wordt 

gemaakt voor het volgende jaar. Bij deze tussentijdse evaluatie kunnen desgewenst ook nieuwe acties aan het 

actieplan worden toegevoegd op basis van nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten. 

Dit proces wordt herhaald in 2021, 2022 en 2023. 
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3 DOELSTELLINGEN EN ACTIES 

Het actieplan Open Data 2020-2024 heeft als baseline “meer Open Data beter bruikbaar maken”. In lijn met 

inhoud van de EU richtlijn Open Data en de ambities van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2014 worden twee 

doelstellingen naar voor geschoven: 

- We vergroten de beschikbaarheid13 van Vlaamse Open Data 

- We verhogen de bruikbaarheid14 van Vlaamse Open Data 

Alle acties uit het actieplan dragen bij tot minimaal één van deze doelstellingen.  

3.1 WE VERGROTEN DE BESCHIKBAARHEID VAN VLAAMSE OPEN DATA 

Uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024: 

"Het optimaal gebruik van data en het openstellen daarvan krijgt de aandacht van alle Vlaamse entiteiten, 

in nauwe samenwerking met de lokale besturen." (p. 274) 

“Vlaanderen zal lokale besturen ondersteunen in de verdere ontwikkeling van Open Databeheer.” (p. 57) 

 

Alle Vlaamse overheidsinstanties zijn sinds 12/06/2015 verplicht om hun gegevensbronnen voor commercieel 

en niet-commercieel hergebruik ter beschikking te stellen, als gevolg van de omzetting van Europese PSI-richtlijn 

van 26/06/2013. In de overwegingen bij deze richtlijn uit 2013 is voor het eerst ook expliciet sprake van Open 

Data.   

 

Entiteiten van de Vlaamse overheid zijn (sinds 16/09/2016) verplicht15 om hun Open Data (ook) via het Vlaams 

Open-Data-portaal (VODAP) kenbaar te maken. Momenteel publiceren  26 van de 66 entiteiten (of 40%) van de 

Vlaamse administratie data via het Vlaams Open Data-portaal. Er bestaan grote verschillen tussen en binnen de 

Vlaamse beleidsdomeinen inzake het aanbieden van Open Data via het Vlaams Open Data-portaal. Dat is ook 

zichtbaar bij de indeling van dataset volgens thema’s (zie verder). 

 

Voor de lokale besturen is het gebruik van het Vlaams Open Data-portaal niet verplicht. Niettemin willen we 

lokale besturen blijven ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van Open Data beheer en kunnen zij hierbij 

gebruik maken van het Vlaams Open Data-portaal (VODAP). Via o.a. het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 

zullen lokale besturen bovendien aangemoedigd worden om standaard-clausules m.b.t. hergebruik van 

overheidsinformatie en Open Data in bestekken en contracten op te nemen. 

                                                           
13 Met ‘beschikbaarheid’ van Open Data doelen we hier vooral op aspecten van findability en accessabilty zoals beschreven in de FAIR principes voor data.  

Meer info over de FAIR principes voor data: https://www.go-fair.org/fair-principles/   

14 Met ‘bruikbaarheid’ van Open Data doelen we hier vooral op aspecten van interoperability en reusability zoals beschreven in de FAIR principes voor data.  

Meer info over de FAIR principes voor data: https://www.go-fair.org/fair-principles/   

15 Artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, 

betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het 

bestuursdecreet van 7 december 2018. 
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Via ondersteunende acties streven we er naar dat tegen 2024 zo veel mogelijk entiteiten van de Vlaamse 

overheid Open Data publiceren via het Vlaams Open Data-portaal.  

Zo hebben een aantal entiteiten een thematisch Open Data-portaal waarvan de Open Data vandaag nog niet 

doorstromen naar het Vlaams Open Data-portaal (bv. VDAB, De Lijn). Portalen koppelen is niet  kostelijk en kan 

verlopen zonder impact voor de individuele databeheerders. Een aantal entiteiten publiceren reeds Open Data 

maar zonder metadata of zonder duidelijke (her)gebruiksvoorwaarden  (bv. via het netwerk Statistiek 

Vlaanderen). Sommige entiteiten publiceren data in een niet herbruikbare vorm via BI-webapplicaties of in PDF. 

De inspanningen om een herbruikbare vorm aan te bieden (downloadfunctie activeren of origineel formaat 

aanbieden) is niet zeer groot. 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Actieplan Open Data 2020-2024 /// 20.01.20 13 /// 21 

 

 

 

De figuur hierboven geeft een beeld van de inhoud van het Vlaams Open Data-portaal – over de Vlaamse 

bestuursniveaus heen – waarbij we datasets indelen volgens de 14 thema’s (in het geel) die zowel gebruikt 

worden op het federale Open Data portaal (https://data.gov.be) als het Europees data portaal16. Om een meer 

volledig beeld te krijgen voegen we nog twee thema’s (in het oranje) toe.  We tellen veel meer datasets voor 

grondgebonden-thema’s (zoals landgebruik, geologie, milieu en transport) dan voor persoonsgebonden-

thema’s (zoals onderwijs, gezondheid, werk en wetenschap en technologie).  Dat is deels te verklaren doordat 

een aantal thematische Open Data-portalen (zoals Statistiek Vlaanderen17, het cijferportaal van Zorg en 

Gezondheid18,  het VDAB-dataportaal19 en het FRIS onderzoeksportaal20) nog niet gekoppeld zijn met het Vlaams 

Open Data-portaal of omdat deze gegevens momenteel enkel ontsloten zijn via Open Data-applicaties (zoals 

Vlaams Onderwijs in cijfers – Dataloep21 en het klik-model over de Vlaamse begroting22). 

 

Hierna volgt een overzicht van de geplande en voorziene acties die bijdragen tot een grotere beschikbaarheid 

van Vlaamse Open Data. 

                                                           
16 https://www.europeandataportal.eu  

17 https://www.statistiekvlaanderen.be/  

18 https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers  

19 https://www.vdab.be/trends/open_data  

20 https://www.researchportal.be/nl  

21 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs  

22 http://begrotingdigitaal.fenb.be/Klikmodel  
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3.1.1 Geplande acties 2020 

Na goedkeuring van het actieplan neemt de trekker het initiatief voor de uitvoering van een actie gepland in 

2020. De trekker zal ook over de voortgang van de actie rapporteren aan de werkgroep datamanagement.  
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01 We publiceren een slideshow 

met basisinformatie m.b.t. 

hergebruik van 

overheidsinformatie en Open 

Data 

Naast publicatie van een handleiding 

voor het publiceren van Open Data 

maken we een slide-show met de 

basisinformatie over hergebruik en 

Open Data en stellen die ter 

beschikking via de website.  

We maken het Open Data-charter, 

goedgekeurd door het stuurorgaan 

Vlaams Informatie- en ICT-beleid, beter 

bekend. 

Doelgroep: 

• Management 

• Databeheerders 

• Juristen 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

 

02 Via een rondgang bij de 

verschillende beleidsdomeinen 

vragen we aandacht voor 

hergebruik van 

overheidsinformatie en Open 

Data (bij voorkeur als onderdeel 

van bredere contactname)  

Informatie Vlaanderen informeert de 

entiteiten van de Vlaamse overheid 

over stand van zaken van het Open 

Data-beleid en bevraagt de eventuele 

knelpunten en doelstellingen voor 

komende jaren. 

Doelgroep: 

• Management 

• Databeheerders 

• Juristen 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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03 We bereiden een plan van 

aanpak voor om het beleid 

m.b.t het publiceren van 

Vlaamse Openbare Statistieken 

af te stemmen op het Open 

Data-beleid 

Entiteiten willen dubbel werk 

vermijden. We maken het mogelijk dat 

met de publicatie als Vlaamse 

Openbare Statistieken de VO-entiteiten 

hun verplichtingen inzake Open Data 

vervullen (bv. publicatie op het Vlaams 

Open Data-portaal en 

gedocumenteerde 

hergebruiksvoorwaarden). 

Doelgroep: 

• Publiek 

 

Trekker: 

Statistiek Vlaanderen 

04 We contacteren Vlaamse 

overheidsinstanties met een 

Open Data portaal dat nog niet 

gekoppeld is met het Vlaams 

Open Data portaal met het 

verzoek om aan te sluiten 

Om de doorstroming van Vlaamse Open 

Data naar het Belgische en Europese 

portaal te verzekeren worden de nog 

de beheerders van niet-gekoppelde 

portalen aangemoedigd om de 

aansluiting op het Vlaams Open Data-

portaal te realiseren. 

Doelgroep: 

• Beheerders 

Open Data-

portalen 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

 

05 We stemmen regelmatig af met 

de federale en Europese 

collega's verantwoordelijk voor 

resp. het federale en Europese 

Open Data portaal om de 

doorstroming te optimaliseren 

Om er voor te zorgen dat alle Vlaamse 

Open Data op een gelijkaardige wijze 

vindbaar is op het federaal en Europees 

data portaal maken we 

organisatorische en technische 

afspraken. 

Doelgroep: 

• Publiek 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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066 We communiceren actief 

over standaard-clausules 

m.b.t. hergebruik van 

overheidsinformatie en Open 

Data in bestekken en 

contracten 

Om te vermijden dat 

overheidsinstanties contracten 

aangaan waarbij ze geen hergebruik 

kunnen toestaan op de data die 

tijdens een overheidsopdracht 

worden gecreëerd (bv. 

bezettingsgraad van publieke 

parkeergarages die in exploitatie 

worden gegeven) maken we 

standaard-clausules beter bekend. 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Agentschap Binnenlands 

Bestuur 

 

3.1.2 Voorziene acties 2021-2024 

Voorziene acties maken het voorwerp uit van een jaarlijkse evaluatie waarbij acties voor het komende jaar 

worden ingepland. Eind 2020 zal gerapporteerd worden over de lopende acties en nieuwe acties voor 2021 

worden ingepland. 
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 07 We houden infosessies over 

de vernieuwde PSI en Open 

Data-richtlijn en de omzetting 

in Vlaamse regelgeving 

Na de omzetting (juli 2021) volgt 

toelichting bij het nieuwe decretale 

kader. 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

• Juristen 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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08 We communiceren actief 

succesverhalen m.b.t. 

hergebruik van 

overheidsinformatie en Open 

Data 

We verzamelen succesverhalen en 

brengen die in beeld onder meer via een 

slide-show die kan gebruikt worden 

door databeheerders om terug te 

koppelen naar hun management. 

Doelgroep: 

• Management 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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 09 Frequent gestelde juridische 

vragen bundelen we samen 

met de antwoorden op de 

webpagina’s over Open Data 

Om de databeheerders bij te staan bij 

het toepassen van het juiste 

regelgevend kader (gegevensdeling, 

openbaarheid van bestuur, hergebruik 

van overheidsinformatie en GDPR) 

bieden we een overzicht van FAQ aan. 

 

 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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10 We houden infosessies over 

de regelgeving rond 

gegevensdeling, GDPR, 

openbaarheid van bestuur en 

hergebruik van 

overheidsinformatie en de 

praktische toepassing ervan  

We geven toelichting bij de bestaande 

regelgeving en schetsen de 

ontwikkelingen. We zetten onder meer 

de gebruiksvoorwaarden voor 

gegevensdeling en de modellicenties 

(en afwijkingsprocedure) voor 

hergebruik in de verf en we promoten 

het gebruik van standaard-clausules 

m.b.t. hergebruik van 

overheidsinformatie en Open Data in 

bestekken en contracten. We 

verduidelijken de impact van de AVG 

op Open Data.  

 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

• Juristen 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

11 We delen goede praktijken 

rond het anonimiseren en 

maskeren van 

persoonsgegevens bij het 

ontsluiten van Open Data 

Het maskeren van gegevens is een 

relatief nieuw vakgebied waarin de 

ontwikkelingen erg snel gaan. Hoe 

kunnen databeheerders op een GDPR-

conforme manier persoonsgegevens 

maskeren. 

 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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3.2 WE VERHOGEN DE BRUIKBAARHEID VAN VLAAMSE OPEN DATA  

Uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024: 

“We stellen data maximaal en via API’s open ter beschikking” (p. 277)     

“We werken in overeenstemming met internationale evoluties standaarden uit voor het poolen, openstellen 

en uitwisselen van data, met grootste respect voor de privacy van gebruikers. We testen deze uit in een aantal 

proefprojecten die inspelen op de grote maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen (bv. mobiliteit en 

gezondheidszorg).” (p. 57) 

  

Vlaamse Open Data moet makkelijk te integreren zijn binnen nieuwe toepassingen voor commerciële en niet 

commerciële doeleinden. Van belang hierbij zijn zowel juridische, semantische als technische interoperabiliteit 

van data. We hebben meer oog voor de bruikbaarheid van Vlaamse Open Data door het gebruik van standaarden 

en het aanbieden van Open Data API’s. We zetten gericht in op een verhoging van de interoperabiliteit van de 

data en maken hierbij gebruik van technologieën,  formaten en licenties die beter aansluiten bij de behoeften 

van (her)gebruikers. Enkel zo kan Vlaamse Open Data ook effectief meerwaarde leveren voor burgers, bedrijven 

en organisaties.  

 

We brengen met het oog op een verhoogde bruikbaarheid van Vlaamse Open Data een dialoog tot stand met 

de Open Data community om hun feedback en behoeften te capteren. Hiermee stemmen we het Open Data 

aanbod beter af op de behoeften van de potentiële (her)gebruikers.  

3.2.1 Geplande acties 2020 

Idem als voor paragraaf 3.1.1. Na goedkeuring van het actieplan neemt de trekker het initiatief voor de 

uitvoering van een actie gepland in 2020. De trekker zal ook over de voortgang van de actie rapporteren aan de 

werkgroep datamanagement. 
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12 We onderzoeken het gebruik 

van de generieke 

terugmeldingsfaciliteit als 

feedbackmechanisme voor 

Open Data 

(Her)gebruikers kunnen helpen om 

de kwaliteit van databronnen te 

verhogen door (vermeende) 

fouten, achterhaalde of 

onvolledige informatie te melden 

aan de databeheerders. 

 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

 

13 We zetten versterkt in op 

bewustmaking en 

kennisverhoging m.b.t. 

datastandaarden en de 

publicatie van 5-sterren open 

(sensor)data via opleidingen  

We zetten in op een doorgedreven 

community werking rond het 

belang van datastandaarden 

(OSLO) voor open data en de 

publicatie van 5-sterren open 

(sensor)data. 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

Analisten 

• CIO's 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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14 We plaatsen alle Open Data 

API's van Vlaamse overheids-

instanties in de kijker 

Open Data API’s worden gepromoot 

en zoeken en vinden van deze API’s 

wordt beter ondersteund. 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

15  We werken samen met de 

andere gewesten en de 

federale overheid aan een 

verbetering van de open data 

maturiteit in België  

We onderzoeken samen met de 

andere gewesten en de federale 

overheid hoe we de open data 

maturiteit in België verder kunnen 

verhogen. Dit moet aanleiding 

geven tot een betere score bij de 

jaarlijkse maturiteitsmeting door de 

Europese Commissie.  

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

16 We onderzoeken hoe we het 

huidige open data aanbod 

kunnen verbreden met 

(hoogwaardige) sensor 

datasets. 

We voeren een onderzoek naar de 

verbreding van het huidige open 

data aanbod met hoogwaardige 

sensordata. We onderzoeken 

mogelijkheden samen met publieke, 

private partners en academia, hoe 

we hoogwaardige sensordatasets 

op een duurzame wijze kunnen  

publiceren, archiveren en bevragen. 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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 17 We zetten de vernieuwde PSI 

en Open Data-richtlijn om in 

Vlaamse regelgeving 

We zetten de Open Data-richtlijn 

tijdig om. 

Doelgroep: 

• Publiek 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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3.2.2 Voorziene acties 2021-2024 

Idem als voor paragraaf 3.2.2. Voorziene acties maken het voorwerp uit van een jaarlijkse evaluatie waarbij 

acties voor het komende jaar worden ingepland. Eind 2020 zal gerapporteerd worden over de lopende acties 

en nieuwe acties voor 2021 worden ingepland. 
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18 We monitoren de vooruitgang 

van het aanbieden  van API’s  op 

hoogwaardige en dynamische 

Vlaamse data, zoals voorzien in  

de Europese Open Data-richtlijn. 

   

De Vlaamse beheerders van 

frequent wijzigende datasets (o.a. 

real-time data) dienen vanaf juli 

2021 die data doormiddel van API’s  

te ontsluiten (kosteloos of tegen 

marginale verstrekkingskosten) 

 

De Vlaamse beheerders van 

hoogwaardige datasets (die de 

Europese Commissie aanduidt via 

uitvoeringsbepalingen) bieden 

(kosteloos) API’s aan. 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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19 We organiseren een dialoog 

tussen aanbieders van Open 

Data en (potentiële) 

(her)gebruikers om vraag en 

aanbod af te stemmen en goede 

praktijken te delen 

Door rondetafelgesprekken te 

voeren of een Open Data-forum in 

te richten brengen we een actieve 

dialoog tot stand. 

Doelgroep: 

• Publiek 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

20 We publiceren voorbeelddata en 

voorbeeldcode om de 

bruikbaarheid van Open Data te 

verhogen 

Om de drempel van bepaalde 

implementaties (bv. GIS-services) te 

verlagen voor ontwikkelaars 

worden voorbeelddata en 

voorbeeldcode gedeeld met 

(potentiële) (her)gebruikers. 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

21 We initiëren 10 trajecten met 

bronbeheerders van 

hoogwaardige datasets hoe we 

hun datasets in lijn kunnen 

brengen met de principes van 

Smart Data. 

 

We zetten stappen om een aantal 

datasets op termijn als gelinkte 

Open Data (5 sterren Open Data) te 

publiceren 

Doelgroep: 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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22 We onderzoeken mogelijkheden 

om de vindbaarheid van Open 

Data te verbeteren via 

zoekmachines. 

Een beter vindbaarheid van de 

Open Data metadatacatalogus 

door zoekmachines wordt 

onderzocht 

Doelgroep: 

• Publiek 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

23 We maken pre-visualisatie van 

Open Data mogelijk  (via het 

Vlaams Open Data-portaal) 

We voorzien of verwijzen naar 

een 'kijk'-functie (zoals Geopunt 

en Statistiek Vlaanderen) zodat 

geïnteresseerde hergebruikers de 

inhoud van de data beter kunnen 

inschatten. Vergt preparatie van 

data. 

Doelgroep: 

• Publiek 

• Ontwikkelaars 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

24 We onderzoeken de mogelijkheden 

hoe door burgers verzamelde 

sensor data veilig en met de 

nodige toestemming kan 

gepubliceerd worden voor 

hergebruik en verdichting netwerk 

sensor data. 

We onderzoeken hoe data 

verzameld in het kader van Citizen 

Science projecten op een correcte 

manier voor hergebruik ter 

beschikking kunnen gesteld 

worden. 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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25 We contacteren instanties die 

gebruiksvoorwaarden hanteren 

die afwijken van de 

modellicenties 

We maken de regelgeving inzake 

hergebruik en in het bijzonder de 

modellicenties (en 

afwijkingsprocedure) beter 

bekend bij databeheerders. 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 

26 We stellen mogelijke disclaimers 

m.b.t. hergebruik van 

overheidsinformatie op 

overheidswebsites ter beschikking 

Voor burgers, bedrijven of 

organisaties is niet steeds 

duidelijk of informatie 

gepubliceerd op 

overheidswebsites voor 

hergebruik in aanmerking komt. 

Er wordt een aantal mogelijke 

disclaimers opgesteld en ter 

beschikking gesteld aan 

overheidsinstanties opdat zij 

hergebruik van informatie op hun 

website expliciet kunnen regelen. 

 

Doelgroep: 

• Databeheerders 

 

Trekker: 

Informatie Vlaanderen 
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4 BIJLAGE: SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

DATAMANAGEMENT 

Werkgroep datamanagement Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media Maarten Vandekerckhove (Dept. CJM) Andrzej Perz (Dept. CJM) 

Economie, Wetenschap en 

Innovatie 
 

Idris Peiren (VLAIO) 

 

Geert Van Grootel (Dept. EWI) 

 

Financiën en Begroting An De Meyer (Dept. FB) Lise Cox (VLABEL) 

  Sammy Leus (Dept. FB) 

Internationaal Vlaanderen Katrijn De Saeger (FIT) 

 

Kanselarij en Bestuur 

 
 

Dirk De Baere (AIV) Geraldine Nolf (AIV) 

Marc Callens (Statistiek Vlaanderen)  

Landbouw en Visserij Katleen Butaye (Dept. LV) Bart Bollen (Dept. LV) 

Pieter Roggemans (Dept. LV)  

Frank Vlieghe (Dept. LV) 

Mobiliteit en Openbare Werken Jeroen Nyckees (Dept. MOW) Bert Boterbergh (AWV) 

Omgeving Tom Van Gulck (Dept. Omgeving) Frederik De Moor (OVAM) 

Onderwijs en Vorming Ivan Segers (AGODI) 

 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Michael Renier (AZG) 

 

Werk en Sociale Economie Faiza Djait (Dept. WSE) 

 

Jan Vancoppernolle (VDAB), vanaf 

1/11/2019 

 Jeroen Ruytings (VDAB) 

VVP Karin Praet (provinciebestuur Limburg) Ireen Librecht (provinciebestuur 

Vlaams-Brabant) 

VVSG Luc Janssens (stad Lier) Ward Van Hal (VVSG) 

Diederik Gaus (stad Gent) (tem 

30/11/2019) 

Voorzitter Hans Arents (AIV)  

Secretariaat Tom Callens (AIV) 

Matthias De Schrijver (AIV) 

 

 


