
 Geïnitieerd Actie Titel Omschrijving Trekker Status

2020 (loopt 
door)

2

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

3

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).

Vlaamse 
Statistische 
Autoriteit

Lopend

2020 (loopt 
door)

4

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

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. 

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

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.

Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2020 (loopt 
door)

17
We zetten de vernieuwde PSI en Open Data-
richtlijn om in Vlaamse regelgeving

We zetten de Open Data-richtlijn tijdig om.
Digitaal 
Vlaanderen

Lopend

2021 7 & 10
We houden infosessies over de nieuwe Open 
Data-richtlijn en regelgeving rond 
openbaarheid van bestuur en gegevensdeling

In het najaar van 2021 houden we een infosessie over 
het aangepaste regelgeving rond hergebruik van 
overheidsinformatie. Ook de raakvlakken met de 
bestaande regelgeving rond openbaarheid van bestuur 
en gegevensdeling komen hierbij aan bod.

Digitaal 
Vlaanderen

Nog op te 
starten

2021 8
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.

Digitaal 
Vlaanderen

Reeds 
opgestart

2021 11
We faciliteren en delen goede praktijken rond 
het anonimiseren van persoonsgegevens bij 
het ontlsuiten van Open Data

We bieden een technische oplossing aan voor het 
anonimiseren van persoonsgegevens en formuleren 
waar mogekijk richtlijnen hoe databeheerders op een 
GDPR-conforme manier persoonsgevens kunnen 
anonimiseren.

Digitaal 
Vlaanderen 
(i.s.m. 
Vlaamse 
Statistische 
Autoriteit)

Nog op te 
starten

2021 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

Digitaal 
Vlaanderen

Reeds 
opgestart

OVERZICHT OPEN DATA ACTIES IN 2021



2021 27*

We onderzoeken in 2021 hoe FRIS (Flanders 
Research Information Space)  de verbinding 
kan maken met het Vlaams Open Data Portaal 
om metadata over datasets te laten 
doorstromen.

FRIS capteert metadata van alle (gedeeltelijk) publiek 
gefinancierd onderzoek. Eind 2021 zal FRIS ook metadata 
over datasets bevatten naast de reeds aanwezige 
metadata over onderzoeksprojecten, publicaties, 
onderzoekers en onderzoeksorganisaties.  FRIS zal in 
2021 onderzoeken welke businessopportuniteiten er zijn 
om metadata van datasets te laten doorstromen naar 
VODAP en verder analyseren welke technische ingrepen 
nodig zijn om verbinding te maken met VODAP.

Departement 
Economie, 
Wetenschap & 
Innovatie

Nog op te 
starten

2021 28*

We bieden een framework aan voor de 
ontwikkeling van API's ter uitwisseling van 
Open Data tussen de entiteiten van de VO en 
de eindgebruikers 

Vanuit de werkgroep datastandaarden OSLO wordt er 
ingezet op het verhogen van kennis inzake het 
ontwikkelen van API’s die toelaten om (Open) Data uit te 
wisselen. Dit onder de vorm van een API richtlijn, API 
standaard, een kennishub en het opnemen van API’s in 
het opleidingsaanbod.

Digitaal 
Vlaanderen

Nog op te 
starten

2021 29*

We bieden metadata aan (ook voor 
hoogwaardige datasets en bijhorende API's) 
conform Europese aanbevelingen of vereisten 
en delen beste praktijken voor uniforme 
opmaak en bijhouding van metadata

Informatie Vlaanderen biedt ondersteuning aan oa 
doormiddel van het metadatacenter 
metadata.vlaanderen.be / VODAP en bijhorende 
handleidingen. Delen van beste praktijken ten behoeve 
van uniforme opmaak en bijhouding van metadata voor 
datasets en catalogi aan de hand van verschillende 
publicatieplatformen (bv. problematiek rond 
publicatiedatum).

Digitaal 
Vlaanderen

Reeds 
opgestart

2021 30*
We bieden een online Open Data-draaiboek 
voor lokale besturen aan

Ontwikkeling van een hulpmiddel voor lokale besturen 
om een Open Data-strategie te ontwikkelen en  in de 
praktijk te brengen (Q1 2021 - Q2 2023), via subsidie aan 
IMEC. Vertrekpunt  is het Open Data Charter en de 
bijhorende bestekclausules. Voor deze actie wordt er 
een samenwerking opgezet met de VVSG, o.a. met een 
nieuw op te starten “open data werkgroep”.

Agentschap 
Binnenlands 
Bestuur (i.s.m. 
VVSG)

Nog op te 
starten

2021 31*
We ontwikkelen een maturiteitsmodel data-
gedreven lokale besturen

Ontwikkeling van een zelf-evaluatie-instrument (Q1 2021 
- Q2 2023), via subsidie aan IMEC. De zelfevaluatie kan 
dienen om als lokaal bestuur in te stappen in een 
opleidingstraject op maat.

Agentschap 
Binnenlands 
Bestuur

Nog op te 
starten

2021 32*
Onderzoek naar behoeften aan en 
haalbaarheid van een Smart Flanders 
Sandbox voor lokale besturen

Onderzoek naar hoe een sandbox rond open data, 
gericht op lokale besturen eruit kan zien. Er moet een 
aanpak ontwikkeld worden die lokale besturen kan 
aansporen de theorie naar praktijk om te zetten. (Q1 
2021 - Q2 2023)
via subsidie aan IMEC.

Agentschap 
Binnenlands 
Bestuur

Nog op te 
starten

2021 33*
We onderzoeken de haalbaarheid van een 
economische impact studie van open data in 
Vlaanderen.

Aanbeveling Capgemini bij de berekening van een VL 
Open Data Maturity Index: Het doen micro- en macro-
economisch onderzoek geeft Vlaanderen meer inzicht in 
de potentiële impact van open data én levert direct veel 
op voor de open data indicator van de DESI. 

Digitaal 
Vlaanderen

Nog op te 
starten

2021 34*
We onderzoeken de haalbaarheid van 
bijkomende functionaliteiten voor het 
Vlaams Open Data Portaal

Aanbeveling Capgemini bij de berekening van een VL 
Open Data Maturity Index: Het Vlaamse open data 
portaal kan voor de gebruiker worden verbeterd met het 
toevoegen van features, zoals de mogelijkheid om een 
notificatie te krijgen zodra data beschikbaar wordt 
gemaakt, de mogelijkheid om datasets een rating te 
geven zodat andere gebruikers weten hoe goed de data 
is en een plaats op de website waar gebruikers use-cases 
van open datagebruik binnen Vlaanderen kunnen vinden 
en hun eigen voorbeelden kunnen aandragen.

Digitaal 
Vlaanderen

Nog op te 
starten

2021 35*
We onderzoeken hoe statistische data op een 
generieke en gestructureerde manier 
beschikbaar kan worden gesteld

Binnen het project Statistisch Datawarehouse zal de 
vraag bekeken worden hoe statistische data op een 
generieke en gestructureerde manier beschikbaar kan 
worden gesteld bijvoorbeeld voor integratie binnen een 
BI omgeving.

Vlaamse 
Statistische 
Autoriteit

Nog op te 
starten

2021 36*
We ontsluiten open data volgens de nieuwe 
OGC API features standaard.

We voorzien voor elke WFS van Informatie Vlaanderen 
een tegenhanger als OGC API features.

Digitaal 
Vlaanderen

Reeds 
opgestart


