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Management samenvatting 
Vlaanderen maakt werk van het beschikbaar stellen van open data. Zo bieden 

zowel de Vlaamse departementen en agentschappen als lokale overheden 

gegevens aan ten behoeve van (her)gebruik. Op het Vlaams Open Data Portaal 

zijn inmiddels meer dan 7.700 datasets beschikbaar, van verschillende data 

aanbieders.1  

Vlaanderen heeft de ambitie om bij de Europese top te horen. Stappen worden 

gezet om niet slechts te volgen, maar om op het gebied van open data publicatie 

en impact creatie in de spits te lopen, onder andere met de oprichting van het 

Vlaamse datanutsbedrijf.2  

Dit rapport biedt de resultaten van de eerste studie om de impact van open data 

in Vlaanderen in kaart te brengen, zowel op macro-economisch niveau als op 

micro-niveau, waaronder in dit rapport de politieke en sociale impact, de impact 

op milieu en omgeving, en de micro-economische voordelen van open data 

verstaan wordt. 

De definitie van open data impact in Vlaanderen richt zich op de impact die in 

Vlaanderen gecreëerd wordt. Het kan hierbij gaan om (her)gebruik van zowel 

Vlaamse als niet-Vlaamse open data.  

 

 

In macro-economische zin wordt de Vlaamse open data marktomvang geschat 

op €2,9 miljard in 2020. De geschatte marktomvang is vergelijkbaar met dat van 

de Vlaamse bedrijfstak “productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

gekoelde lucht”. Daarnaast is de groei van de marktomvang voorspeld. Dit 

bestaat uit een baseline scenario, welke de verwachte bbp-groei volgt en een 

 
1 https://opendata.vlaanderen.be/ 
2 https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/vlaanderen-digitaal-transformeren  

Definitie open data impact in Vlaanderen: “De economische, 

maatschappelijke en ecologische voordelen van open data gebruik en 

hergebruik in Vlaanderen, die worden gecreëerd door het verrijken van 

onderzoek, het ondersteunen van besluitvorming, het ontwikkelen van 

apps en websites en het innoveren van (nieuwe) producten en processen 

binnen de overheid, de economie en de samenleving.” 

 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/vlaanderen-digitaal-transformeren
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optimistisch scenario, welke afhankelijk is van de open data maturiteitsscore en 

evolutie over de jaren heen. De marktomvang groeit naar verwachting tot €3,3 

miljard in het baseline scenario en €4,2 miljard in het optimistische scenario. 

Deze marktomvang zal verspreid zijn over verschillende sectoren in Vlaanderen. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de door de Europese Commissie (2020)3 

uitgevoerde classificatie van sectoren naar hoge impact sectoren en sectoren 

met hoog potentieel. Op basis van deze onderverdeling met bijbehorende 

groeipercentages per sector kan verondersteld worden dat het optimistische 

scenario van de open data marktomvang haalbaar is. De meeste grote sectoren 

in termen van bruto toegevoegde waarde (die samen +75% van het Vlaamse bbp 

beslaan) kunnen immers als hoge impact sector of sector met hoog potentieel 

beschouwd worden, zoals de groot- en detailhandel, evenals de wetenschap. 

Naast de open data marktomvang geeft dit onderzoek een benadering van de 

open data gerelateerde werkgelegenheid. De benadering, die de methode van 

Europese Commissie onderzoek volgt, schat ongeveer 9.400 personen aan totale 

open data werkgelegenheid in Vlaanderen in 2020. Dit aantal is bijna twee keer 

het aantal personen werkzaam in de industrie “luchtvaart” (5.508 personen). 

Verder is een voorspelling gemaakt van de groei van de werkgelegenheid, 

waarbij het baseline scenario de verwachte werkgelegenheidsgroei in 

Vlaanderen volgt en een optimistisch scenario afhankelijk is van de open data 

maturiteitsscore en evolutie over de jaren heen. Onze voorspelling daarin is dat 

de open data gerelateerde werkgelegenheid zal groeien tot 9.700 personen in 

het baseline scenario en 13.400 personen in het optimistische scenario. 

In aanvulling op top-down benaderde macro-economische impact, biedt dit 

rapport concrete praktijkvoorbeelden en open data toepassingen, zogenaamde 

use cases. Met deze bottom-up benadering kan een inschatting gemaakt worden 

van de impact van open data op micro-niveau. Met aanvullende 

(onderzoeks)statistieken en aannames ontstaat een helder beeld over hoe een 

bepaalde afzonderlijke open data toepassing bijdraagt aan respectievelijk 

politiek en sociale impact, ecologische impact en economische impact of een 

combinatie van verschillende domeinen.  

Zo creëert open data sociaal-politieke baten en redt o.a. 1.650 extra 

mensenlevens. Open data toepassingen ontzien het milieu en helpen o.a. met 
 

3 https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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de CO2-reductie van 4 miljoen gezinnen. Daarnaast geeft open data aan start-

ups een economische kans en kan dit bij succes o.a. leiden tot €4,3 miljoen aan 

investeringen voor opschaling. 

Concluderend: in macro-economische zin loont open data. Het publiceren en 

(her)gebruiken van open data biedt een basis voor innovatie en 

werkgelegenheid. Op micro-niveau wordt open data impact verder tastbaar. 

Door open data te verrijken, toe te passen en te integreren, creëren burgers, 

ondernemers en andere (her)gebruikers waarde. Open data is echter geen 

grondstof die passief waarde creëert. Een actieve open data dialoog is nodig om 

de open data beweging in Vlaanderen verder kracht bij te zetten. Het creëren 

van deze open data dialoog vertaalt zich in een viertal aanbevelingen: 

1. Faciliteer de interactie tussen aanbieders en (her)gebruikers van open 

data, om onderling kennis uit te wisselen en vraag en aanbod dichter bij 

elkaar te brengen. 

2. Stimuleer monitoring en impact metingen op verschillende 

overheidsniveaus, om de concrete baten van open data tastbaar te 

blijven maken. 

3. Prioriteer vraaggestuurd aanbod, om dit aanbod beter aan te sluiten bij 

de wensen van open data (her)gebruikers. 

4. Zet in op gestandaardiseerde open data, om (her)gebruik zo eenvoudig 

en efficiënt mogelijk te maken. 

Met deze versterking en verrijking van het open data netwerk binnen 

Vlaanderen zal een broedplaats ontstaan van open data aanbieders en 

(her)gebruikers binnen en buiten de overheid. Dat is nodig om de open data 

belofte voor Vlaanderen volledig in te lossen. 
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1 Introductie: impact realiseren met impact meten  
In dit digitale tijdperk speelt data een steeds grotere rol. Om hierop in te spelen 

moeten overheden hun data vrijelijk laten stromen. De Vlaamse overheid kan 

Vlaamse burgers en bedrijven faciliteren door data beschikbaar te stellen voor 

hergebruik. Het potentieel van open data is enorm: uit een Capgemini studie 

naar de economische impact van open data voor de Europese Commissie blijkt 

dat de waarde van open data in Europa in 2025 tussen de €199 miljard en €334 

miljard zal liggen.4 

Om de waarde van open data te ontsluiten is er door de Europese Commissie 

een richtlijn opgesteld die de lidstaten verplicht bepaalde data voor hergebruik 

beschikbaar te stellen. Sinds 2019 is de Open Data Directive van kracht.5 Deze 

richtlijn kent een brede reikwijdte voor de verstrekking van data door (semi-) 

publieke dienstverleners ten behoeve van hergebruik. In Vlaanderen is deze 

Europese richtlijn omgezet als onderdeel van het Bestuursdecreet 

(wijzigingsbepalingen van kracht sinds 17 juli 2021).6 

Vlaanderen maakt werk van het beschikbaar stellen van overheidsdata.  Zo biedt 

men data van zowel de Vlaamse agentschappen als lokale overheden aan via het 

Vlaams Open Data Portaal7 zodat de gebruiker weet waar hij of zij terecht kan 

voor het vinden van open data. Inmiddels zijn meer dan 7.700 datasets 

beschikbaar, van verschillende data aanbieders. Vlaanderen heeft de ambitie om 

bij de Europese top te horen. Om niet slechts te volgen, maar om op het gebied 

van digitalisering en open data publicatie en impact creatie in de spits te lopen, 

onder andere met de oprichting van het Vlaamse datanutsbedrijf.8 Dit rapport 

biedt de resultaten van de eerste studie om de impact van open data in 

Vlaanderen te kwantificeren door de huidige en potentiële toekomstige 

marktomvang van open data in Vlaanderen te voorspellen.  

Het meten van open data impact is van groot belang voor de verdere voortgang 

van open data in Vlaanderen. Door impact inzichtelijk te maken worden 

 
4 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf     
5 Open Data Directive (2019), te raadplegen via: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG  
6 Bestuursdecreet (wijzigingsbepaling van kracht sinds 17 juli 2021, te raadplegen via: 
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030009&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1089332  
7 https://opendata.vlaanderen.be/ 
8 https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/vlaanderen-digitaal-transformeren  

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030009&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1089332
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/vlaanderen-digitaal-transformeren
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aanbieders gestimuleerd om data te 

(blijven) publiceren: de opbrengsten van 

hun inspanningen zijn helder. Tegelijkertijd 

maken impactmetingen tastbaar op welke 

manieren open data (her)gebruikt kan 

worden. Dit nodigt bestaande en nieuwe 

(her)gebruikers uit om met open data te 

werken. Beide ontwikkelingen versterken 

de open data beweging in Vlaanderen, met 

meer aanbod en meer (her)gebruik tot 

gevolg. Impact meten is dus impact creëren.  

De structuur van dit rapport volgt een macro-economische benadering en 

praktijkvoorbeeld-gedreven benadering. Allereerst introduceren we open data 

en stellen we een definitie van open data impact in Vlaanderen op. Dit wordt 

gevolgd door een beschrijving van de huidige staat van open data in Vlaanderen 

en bevindingen over de huidige en potentiële toekomstige impact van open data 

op de Vlaamse economie en werkgelegenheid en hoe deze varieert in 

verschillende economische sectoren. Naast de macro-economische (top-down) 

benadering, kunnen praktijkvoorbeelden een krachtig instrument zijn om de 

toegevoegde waarde van open data aan te tonen, die de macro-economische 

cijfers op hoog niveau complementeert. In dit deel van het onderzoek worden 

praktijkvoorbeelden van open data gebruik en hergebruik geschetst en de 

bijbehorende voordelen voor Vlaamse burgers gekwantificeerd. Dit maakt de 

toegevoegde waarde van open data tastbaar en kan beleidsmakers, 

beslissingsnemers, ondernemers, studenten en andere geïnteresseerden in het 

onderwerp open data inspireren. 
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2 Definiëring van open data impact: diverse voordelen 

van open data (her)gebruik  
Voor een helder begrip van de impact van open data en de juiste interpretatie 

van de resultaten, volgt de definitie van open data impact in Vlaanderen de 

huidige Europese definities. Hieronder zullen de relevante definities beschreven 

worden als kaderstelling en volgt de definitie van open data impact in 

Vlaanderen. 

2.1 Definitie van open data 
De Vlaamse overheid produceert in toenemende mate gegevens over 

bijvoorbeeld de omgeving, het weer, transport en toerisme, maar ook data die 

inzicht bieden in het handelen van de overheid. Deze schat aan data wordt veelal 

kosteloos en zonder beperkingen opengesteld als open data. Open data is de 

data die beschikbaar gesteld wordt voor iedereen om in te zien, te 

(her)gebruiken en te delen. 

Open data biedt kansen voor burgers, bedrijven en de overheid. Open data helpt 

de overheid voor burgers transparanter en toegankelijker te maken. Het kan 

bijvoorbeeld als bewijs dienen dat publieke budgetten goed besteed worden. 

Daarnaast kunnen wetenschappers veel profijt hebben van een grote 

hoeveelheid aan (her)bruikbare data voor verschillende onderzoeken. Open 

data biedt ook mogelijkheden voor bedrijven en andere organisaties om nieuwe 

toepassingen te ontwikkelen, welke kunnen leiden tot economische groei en 

werkgelegenheid. Voor overheden zelf kan open data leiden tot betere 

besluitvorming en een beter zicht op de kwaliteit van haar dienstverlening. 

Open data wordt gedefinieerd in verschillende bronnen zoals de Europese Open 

Data Directive, de toelichting bij het Bestuursdecreet9 en op de website van 

Digitaal Vlaanderen10. Deze definities komen haast volledig overeen. Specifiek 

zal de definitie volgens de Open Data Directive aangehouden worden. 

Definitie open data: “Open data als concept wordt over het algemeen 

geacht betrekking te hebben op gegevens in een open formaat die door 

iedereen voor alle doeleinden vrij gebruikt, hergebruikt en gedeeld kunnen 

worden.” 

 
9 Decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, te raadplegen via: 
   https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035779&datum=&geannoteerd=false&print=false  
10 Definitie Website Digitaal Vlaanderen, te raadplegen via: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-
onze-producten-en-diensten/open-data-bij-de-vlaamse-overheid 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035779&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/open-data-bij-de-vlaamse-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/open-data-bij-de-vlaamse-overheid
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2.2 Voorgestelde definitie van open data impact in Vlaanderen 
Voortbouwend op de open data definitie worden twee Europese definities van 

open data impact gebruikt als leidraad voor de definitie van open data impact in 

Vlaanderen zoals hieronder beschreven. 

Open Data Impact wordt in onderzoek door de Europese Commissie uitgedrukt 

als “The benefits of open data [that] are created by insights that enrich research 

and inform decision-making, by services in the form of apps and websites, by 

improved products and processes that increase productivity and efficiency, 

wellbeing, health, safety, and sustainability.” 11   

Het “Open Data Maturity” onderzoek van de Europese Commissie definieert de 

dimensie van open data impact als: “the activities performed to monitor and 

measure open re-use12 and the impact derived by such re-use. Beyond this first 

layer of “strategic awareness”, the impact dimension focusses on four areas of 

sectoral impact: political, social, environmental, and economic.”13 

De definitie van open data impact in Vlaanderen richt zich op de impact die in 

Vlaanderen gecreëerd wordt. Het kan hierbij gaan om (her)gebruik van zowel 

Vlaamse als niet-Vlaamse open data. 

In lijn met het Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie 

hanteren we een brede definitie van open data impact. Impact relateert aan 

zowel gebruik als hergebruik van open data en reikt daarmee verder dan de 

Open Data Directive afbakening, die primair gericht is op open data hergebruik.14 

 
11 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: https://data.europa.eu/sites/default/files/the-
economic-impact-of-open-data.pdf     
12 Binnen de (Europese) beleidscontext wordt anders dan bij de juridische definitie doorgaans onder ‘re-use’ zowel gebruik als hergebruik 
van open data in bredere zin verstaan. 
13 Open Data Maturity onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf  
14 Onder data gebruik verstaan we: het benutten van open data door ambtenaren en andere overheidsmedewerkers, waarbij de data 

dezelfde (interne) bestemming behouden t.o.v. waarvoor de data geproduceerd zijn (cfr. artikel II.52 van het Bestuursdecreet van 7 

december 2018). Bijvoorbeeld het gebruik van data uit bestuursdocumenten om sneller benodigde informatie te vergaren, in plaats van een 

aanvraagproces te moeten doorlopen. Onder data hergebruik verstaan we: het benutten van open data door burgers, ondernemers, 

journalisten, studenten, wetenschappers, ambtenaren en andere overheidsmedewerkers, waarbij de data een nieuwe (externe) bestemming 

krijgen t.o.v. waarvoor de data geproduceerd zijn. Voorbeelden zijn navigatiediensten met real-time verkeersinformatie, 

weersvoorspellingen die rechtstreeks naar onze mobiele telefoons worden gestuurd en kredietbeoordelingsdiensten. 

Definitie open data impact in Vlaanderen: “De economische, maatschappelijke en 

ecologische voordelen van open data gebruik en hergebruik in Vlaanderen, die worden 

gecreëerd door het verrijken van onderzoek, het ondersteunen van besluitvorming, het 

ontwikkelen van apps en websites en het innoveren van (nieuwe) producten en processen 

binnen de overheid, de economie en de samenleving.” 

 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf
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3 De top-down aanpak: open data creëert impact op 

macro-economisch niveau 
In dit hoofdstuk wordt een schatting van de huidige impact van open data en een 

voorspelling van de potentiële impact tot 2025 gepresenteerd. De macro-

economische indicatoren die worden uitgewerkt zijn:  

1) de omvang van de open data markt in Vlaanderen en groeiscenario's 

2) het potentieel van open data in verschillende sectoren in Vlaanderen 

3) werkgelegenheid gerelateerd aan open data in Vlaanderen en 

groeiscenario's 

De methodologie van deze macro-economische aanpak bouwt voort op de 

methodologie die gehanteerd wordt door data.europa.eu (voorheen het 

European Data Portal) in het 2020 onderzoek “The Economic Impact of Open 

Data in Europe” uitgevoerd door Capgemini voor de Europese Commissie15. 

3.1 Marktomvang 
Om de economische impact van open data als marktomvang in Vlaanderen uit 

te drukken, worden gegevens uit eerdere studies gebruikt om de huidige 

marktomvang en de potentiële groei van de marktomvang tot 2025 in te 

schatten. De schatting van de open data marktomvang zal worden afgeleid van 

het bruto binnenlands product (bbp) van Vlaanderen en de verwachte reële bbp-

groei. Deze aanpak is vergelijkbaar met andere studies die de omvang van de 

open data markt meten, zoals studies van het European Data Portal (2020)16, 

Lateral Economics & ODI (2016)17 en Vickery (2011)18. 

3.1.1 Open data marktomvang in 2020 

Het European Data Portal (2020) voerde een uitgebreid literatuuronderzoek uit 

van nationale en internationale publicaties die relevant zijn voor de schatting 

van de omvang van de open data markt. De in de literatuur gevonden resultaten 

zijn vertaald naar de omvang van de directe en indirecte open data markt als 

aandeel van het bbp om ze vergelijkbaar te maken (European Data Portal, 2020, 

 
15 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 
16 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 
17 Lateral Economics & ODI (2016), te raadplegen via: https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-

versus-paid-data/  
18 Vickery (2011), te raadplegen via: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1093 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-versus-paid-data/
https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-versus-paid-data/
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1093
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pagina 23-24)19. De mediaanwaarde, gehanteerd wegens de aanwezigheid van 

sterke uitschieters, van 1,19% als aandeel van het bbp werd bepaald om de 

omvang van de open data markt in Europa te schatten. 

Om de huidige omvang van de open data markt van Vlaanderen te schatten als 

aandeel van het bbp, wordt de bovengenoemde 1,19% toegepast. 

De laatst beschikbare officiële cijfers zijn voor 2020, in dit jaar beslaat het bbp 

van Vlaanderen €244,1 miljard20. Dit leidt tot een geschatte omvang van de open 

data markt in 2020 voor Vlaanderen van ongeveer €2,9 miljard. De marktomvang 

van open data wordt hierbij beschouwd als de omvang van producten en 

diensten die verbeterd of mede mogelijk gemaakt worden door open data. Deze 

producten en diensten kunnen in verschillende sectoren, zoals transport, 

landbouw, onderwijs, wetenschap enzovoorts tot uiting komen (zie sectie 3.2 

voor een uitwerking).  

De marktwaarde van open data komt tot stand dankzij verschillende processen 

in de open data waardeketen. Verschillende actoren zijn betrokken bij het proces 

van open data kaderstelling tot aan het ontwikkelen van producten en diensten. 

 

 

 

Kaderstelling door beleidsmakers, juristen, etc. geldt als belangrijke 

randvoorwaarde om op structurele wijze data beschikbaar te stellen en impact 

te kunnen realiseren. Data komt tot stand dankzij aanbieders van open data, 

zoals een gemeente of agentschap. Vervolgens kunnen o.a. data brokers en 

medewerkers van open data portalen de aggregatie en publicatie van open data 

realiseren. Data analisten zorgen voor waardevolle inzichten o.b.v. de open data, 

waarna ondernemers, ontwikkelaars, onderzoekers en andere (her)gebruikers 

de open data verder verrijken en benutten voor de ontwikkeling van diverse 

producten en diensten. 

De geschatte marktomvang is vergelijkbaar met de bruto toegevoegde waarde 

van de bedrijfstak “productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

 
19 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 
20 Instituut voor de Nationale Rekeningen, verkregen via Statistiek Vlaanderen op 21 September 2021 

Kaderstelling Data creatie
Data 

aggregatie 
en publicatie

Data analyse
Product en 

dienst 
ontwikkeling

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf


 

15 

gekoelde lucht” (€2,9 miljard)21 in Vlaanderen in 2018. De marktomvang ligt iets 

hoger dan de vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en 

apparaten (€2,6 miljard) en iets lager dan de bruto toegevoegde waarde van 

architecten en ingenieurs (€3,1 miljard) in Vlaanderen in 2018.22 Let wel, de 

geschatte marktomvang van open data in Vlaanderen heeft naar verwachting 

een invloed op ieder van deze en andere Vlaamse bedrijfstakken, wat een 

vergelijking met individuele bedrijfstakken bemoeilijkt. De vergelijking wordt 

hier puur geschetst ter contextualisering.  

3.1.2 Voorspelling open data marktomvang tot 2025 

Om de open data marktomvang tot 2025 te voorspellen wordt gebruik gemaakt 

van een basisscenario welke afhankelijk is van de Vlaamse bbp ontwikkeling en 

een optimistisch scenario welke onafhankelijk is van de bbp-ontwikkeling, maar 

afhankelijk is van de open data maturiteitsscore van Vlaanderen. 

Basisscenario (afhankelijk van bbp-groei) 

Het basisscenario gaat ervan uit dat de impact van open data het groeitempo 

van het bbp van Vlaanderen volgt. De reële bbp-groeipercentages voor 

Vlaanderen worden gebruikt in tabel 1 om de omvang van de open data markt 

te voorspellen met behulp van de 1,19% uit het onderzoek van het European 

Data Portal (2020)23. 

Optimistisch scenario (onafhankelijk van bbp-groei) 

Het optimistische scenario gaat ervan uit dat de omvang van de open data markt 

groeit met een percentage dat onafhankelijk is van de reële bbp-groei. 

Aangenomen mag worden dat de economische impact van data sneller groeit 

dan de economische impact van andere goederen en diensten. Zo toonde de 

COVID-19-crisis aan dat de digitale economie onafhankelijk van het bbp groeit. 

Naarmate de wereldeconomie in 2020 daalde, is het niveau van digitalisering 

wereldwijd versneld volgens Harvard Business Review (2020). Om recente 

inzichten in de sterke rol van data als onderdeel van waardecreatie weer te 

geven, gebruiken meer optimistische scenario's groeipercentages die 

onafhankelijk zijn van de bbp-groei. Daarom zal in het optimistisch scenario een 

specifiek groeipercentage voor Vlaanderen gebruikt worden om de omvang van 

de open data markt voor 2025 te voorspellen. 

 
21 Instituut voor de Nationale Rekeningen, verkregen via Statistiek Vlaanderen op 21 September 2021 
22 Instituut voor de Nationale Rekeningen, verkregen via Statistiek Vlaanderen op 21 September 2021 
23 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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Het European Data Portal (2020)24 gebruikt een classificatie op basis van de 

nationale maturiteitsscore voor open data en de maturiteitsevolutie over de 

voorgaande jaren om te bepalen welk groeiscenario per land25 moet worden 

toegepast. Vlaanderen valt met een maturiteitsscore van 69%26 in 2020 en een 

maturiteitsscore van 77% in 202127 in het gematigde groeiscenario, waardoor 

voor het optimistische scenario een groei van 7,5% aangenomen zal worden.  

 
24 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 
25 Hierbij worden de groeiscenario’s en bijbehorende groeipercentages uit onderzoek door IDC (2019) toegepast. IDC 
(2019), te raadplegen via: 
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf  
26 Deze score is berekend op basis van de Europese open data maturiteitsvragenlijst van 2019. 
27 Tijdens het uitvoeren van het huidige onderzoek is ook een tweede meting van een Vlaamse maturiteitsscore gaande. 

Deze zal een maturiteitsscore van 77% opleveren. Deze score is berekend op basis van de Europese open data 
maturiteitsvragenlijst van 2020. 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
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Het European Data Portal (2020) gebruikt een classificatie op basis van de nationale 

maturiteitsscore voor open data van 2018 en de maturiteitsevolutie over de voorgaande 

jaren om te bepalen welk groeiscenario per land moet worden toegepast. De voorbije twee 

jaar hebben een aantal landen enorme vooruitgang geboekt op het vlak van 

datamaturiteit. Zo beschikken koplopers zoals Denemarken, Frankrijk en Spanje reeds over 

een datamaturiteitsscore van 95%. Daardoor zullen de maturiteitsscores uit de classificatie 

van het European Data Portal (2020) aangepast worden naar de nieuwe gemiddeldes. De 

gemiddelde score van de Open Data Maturity assessment is met 20% toegenomen sinds 

2018 (78% in 2020 vs. 65% in 2018). Daardoor zullen de afkapscores met ditzelfde 

percentage toenemen tot 60% en 72% om de meest recente maturiteitsscores te 

reflecteren in het onderscheid in de drie scenario’s. 

Verder hanteren wij wel nog steeds de groeipercentages van IDC (2019) om in lijn te blijven 

met eerder Europees onderzoek. 

Type land (scores aangepast o.b.v. 2020 
open data maturity assessment) 

Type 
scenario 

Groeipercentage Voorbeeld 
landen 

Hoge maturiteitsevolutie met een 
maturiteitsscore boven 60%.  
Gematigde maturiteitsevolutie met een 
maturiteitsscore boven 72%. 

Hoge groei 
scenario  

15,7% Estland, 
Denemarken 

Gematigde maturiteitsevolutie met een 
maturiteitsscore onder 72%.  
Lage maturiteitsevolutie met een 
maturiteitsscore boven 72%. 

Gematigd 
groei 
scenario  

7,5% Verenigd 
Koninkrijk 

Lage maturiteitsevolutie met een 
maturiteitsscore onder 72%. 

Lage groei 
scenario  

4,3% Malta, 
Liechtenstein 

In 2020 is Vlaanderen voor het eerst getoetst aan de Open Data Maturity assessment door 

Capgemini Invent (op basis van de 2019 vragenlijst). Hierbij is een score van 69% 

gerealiseerd. Tijdens het uitvoeren van het huidige onderzoek is ook een tweede meting 

van een Vlaamse maturiteitsscore gaande. Deze zal een maturiteitsscore van 77% 

opleveren. Deze score is berekend op basis van de 2020 vragenlijst. Bij de huidige 

afkapwaarden zoals in bovenstaande tabel, zou Vlaanderen weliswaar belanden boven de 

72% score in absolute zin, maar kan beargumenteerd worden dat er sprake is van een lage 

maturiteitsevolutie (8%-punt) in relatieve zin. Het Europese gemiddelde van de 

maturiteitsscore laat immers een evolutie zien van 12%-punt van 2019 tot 2020. Daarnaast 

is in breder opzicht de maturiteitsscore van België in acht genomen, welke de afgelopen 

jaren gestagneerd en zelfs lichtelijk gedaald is. Al met al zal dus voor Vlaanderen met een 

maturiteitsscore onder 72% in 2020 en een lage maturiteitsevolutie met een score boven 

72% in 2021 toch het gematigde groeiscenario (7,5%) toegepast worden om de markt-

omvang te voorspellen in het optimistische scenario. 



 

18 

Zoals hierboven benoemd wordt de huidige open data marktomvang van 

Vlaanderen geschat op €2,9 miljard in 2020. In onderstaande tabel worden de 

twee groeiscenario’s uiteengezet voor de jaren 2021 tot 2025. Gezien de twee 

groeiscenario's zal de omvang van de open data markt naar verwachting tussen 

€3,31 miljard in het basisscenario en €4,17 miljard in het optimistische scenario 

zijn in 2025.  

 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vlaanderen bbp in 
miljard € 

244,11 258,25 265,54 269,96 274,37 278,28 

Verwachte reële bbp-
groei in %, y-o-y  

-6,10% 5,79% 2,82% 1,67% 1,63% 1,43% 

Baseline scenario: open 
data marktomvang in 
miljard € 

2,90 3,07 3,16 3,21 3,26 3,31 

Optimistisch scenario: 
open data marktomvang 
in miljard € 

2,90 3,12 3,36 3,61 3,88 4,17 

€3,31 mld.

€2,90 mld.

€4,17 mld.

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Jaar

Open Data Marktomvang Vlaanderen

Baseline scenario: open data marktomvang in miljard €
Optimistisch scenario: open data marktomvang in miljard €

2020 2025 2024 2023 2021 2022 
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3.2 Sectoren 
Bij het voorspellen van de marktomvang van open data in Vlaanderen zien we 

een verschil tussen het basisscenario en het optimistische scenario. Om het 

optimistische scenario te behalen zal de nodige economische impact in 

verschillende sectoren behaald moeten worden. Het is nuttig om te begrijpen 

hoe de impact van open data per sector verschilt. Door te bepalen welke 

Vlaamse sectoren het meest profiteren of het meeste potentieel hebben om te 

profiteren van open data, kan worden beoordeeld of de geschatte marktomvang 

haalbaar is. Het kan daarnaast helpen om Vlaamse sectoren een routekaart te 

laten zien van wat ze moeten bereiken om het volledige marktpotentieel te 

realiseren. 

Het rapport van het European Data Portal (2020) bundelt de NACE Rev 2-

sectoren28 in drie groepen sectoren, op basis van de volgende indicatoren: 

a) mate van digitalisering en datavraag, 

b) mogelijkheid van open data aanbod om aan deze datavraag te voldoen, 

en 

c) de potentiële economische impact. 

De beoordeling volgens de drie indicatoren is gebaseerd op eerdere literatuur 

en inzichten van experts van het EU-onderzoeksteam voor open data. 

Aangenomen wordt dat de drie groepen verschillende groeipercentages laten 

zien: 

• Groep 1 – Hoge groeiscenario: 15,7% 

• Groep 2 – Gematigd groeiscenario: 7,5% 

• Groep 3 – Lage groeiscenario: 4,3%29 

Voor Vlaanderen kunnen we tot op het heden besluiten dat er geen gronden zijn 

om af te wijken van de vooropgestelde inschatting ten behoeve van het 

European Data Portal (2020, pagina 43)30 ten aanzien van de huidige impact in 

verschillende sectoren. In overleg met Vlaamse open data experts en academici 

worden dezelfde sectoren als in Europa beschouwd als hoog, gematigd en laag. 

 
28 De NACE classificatie, tweede revisie, staat voor de "Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne", de officiële statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap 
29 Hierbij worden de groeiscenario’s en bijbehorende groeipercentages uit onderzoek door IDC (2019) toegepast. IDC (2019), 

te raadplegen via: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf 
30 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 

http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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Groep 1 – Hoge groeiscenario: 15,7% 

Sector Digitalisering 
en datavraag 

Data aanbod Impact 
potentie 

Som 

Openbaar bestuur en defensie; 
verplichte sociale verzekeringen Gematigd Hoog Hoog Hoog 

Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische 
activiteiten 

Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Informatie en communicatie Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Transport en opslag Hoog Hoog Hoog (Zeer) hoog 

Landbouw, bosbouw en visserij Gematigd Hoog Hoog Hoog 

Financiële activiteiten en 
verzekeringen Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Menselijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Onderwijs Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto’s en motorfietsen Hoog Gematigd Hoog Hoog 

Exploitatie van en handel in 
onroerend goed Hoog Gematigd Hoog Hoog 

 

Groep 2 – Gematigde groeiscenario: 7,5% 

Sector Digitalisering 
en datavraag 

Data aanbod Impact 
potentie 

Som 

Industrie Gematigd Laag Gematigd Gematigd 

Productie en distributie van 
elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 

Gematigd Gematigd Hoog Gematigd 

Distributie van water; afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering Gematigd Gematigd Hoog Gematigd 

Verschaffen van accommodatie en 
maaltijden Gematigd Gematigd Hoog Gematigd 

Administratieve en 
ondersteunende diensten Hoog Gematigd Gematigd Gematigd 

Kunst, amusement en recreatie Gematigd Laag Gematigd Gematigd 

Overige diensten Gematigd Gematigd Gematigd Gematigd 
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Groep 3 – Lage groeiscenario: 4,3% 

Sector Digitalisering 
en datavraag 

Data aanbod Impact 
potentie 

Som 

Winning van delfstoffen Laag Laag Gematigd Laag 

Bouwnijverheid Laag Gematigd Laag Laag 

Huishoudens als werkgever; niet-
gedifferentieerde productie van 
goederen en diensten door 
huishoudens voor eigen gebruik 

Laag Laag Laag Laag 

 

Sectoren in groep 1 kunnen worden opgesplitst in twee subgroepen op basis van 

de onderverdeling van het European Data Portal (2020)31 rapport: 

• “Hoge impact sectoren”: met bewezen en succesvolle open data 

impactcreatie 

o Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 

o Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 

o Informatie en communicatie 

o Transport en opslag 

 

• “Sectoren met hoog potentieel”: hoog potentieel om meer open data te 

benutten en op hun beurt meer waarde te creëren. 

o Landbouw, bosbouw en visserij 

o Financiële activiteiten en verzekeringen 

o Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

o Onderwijs 

o Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen 

o Exploitatie van en handel in onroerend goed 

 

Door een gewogen gemiddelde te nemen van de bruto toegevoegde waarde per 

sector en de bepaalde groeiscenario’s per sector kan een indicatie gegeven 

worden van de mate waarin de eerder bepaalde groei van de marktomvang 

haalbaar is. Op basis van de classificering van sectoren met bijbehorende 

groeipercentages per groep kan verondersteld worden dat het optimistische 

scenario van de open data marktomvang haalbaar is, aangezien de meeste grote 

 
31 Open Data Impact onderzoek van de Europese Commissie (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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sectoren in termen van bruto toegevoegde waarde (die samen +75% van bbp 

beslaan) als hoge impact of hoge potentiële impactsectoren beschouwd kunnen 

worden. De hoge impact sectoren zijn donkerblauw, de sector “industrie” in 

donkergroen is een gematigde impact sector en de sector “bouwnijverheid” in 

het lichtgroen een lage impact sector. 

 

  

Overige sectoren
25%

Industrie
17%

Groot- en 
detailhandel

13%

Vrije beroepen en 
wetenschappelijke 

en technische 
activiteiten

11%

Exploitatie van en 
handel in onroerend 

goed
9%

Menselijke 
gezondheidszorg en 

maatschappelijke 
dienstverlening

7%

Onderwijs
6%

Bouwnijverheid
6%

Transport en opslag
6%

Sectoren in % aandeel van het Vlaams bbp
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3.3 Werkgelegenheid 
Naast de marktomvang kan de macro-economische impact van open data ook 

worden berekend in termen van het aantal mensen in Vlaanderen dat dankzij 

open data in dienst is bij een werkgever. Om het economische groeipotentieel 

te realiseren, wordt verwacht dat er behoefte is aan data gerelateerde 

vaardigheden voor het publiceren en (her)gebruiken van open data. Open data 

werkgelegenheid wordt gedefinieerd als werknemers die direct en indirect in 

dienst zijn bij een werkgever dankzij open data.  

Er is sprake van directe open data-tewerkstelling als een 

organisatie of onderdeel van een organisatie haar businesscase of 

bedrijfsvoering baseert op open data (bijvoorbeeld een startup die 

niet zou kunnen bestaan zonder open data, of een ambtenaar 

werkzaam bij een regionaal/nationaal dataportaal).  

Indirecte open data werkgelegenheid wordt beschouwd wanneer 

open data niet de kern van het bedrijf is, maar waarde wordt 

gecreëerd met open data (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige 

die open kaart data gebruikt in hun dagelijkse werk om waarde te 

creëren).  

Dit hoofdstuk heeft tot doel de werkgelegenheid gerelateerd aan open data in 

Vlaanderen uit te drukken in het aantal werknemers dat direct of indirect met 

open data werkt. Daarnaast kan een voorspelling worden gedaan van het 

verwachte aantal medewerkers. 

3.3.1 Open data werkgelegenheid in 2020 

Directe open data werkgelegenheid in Vlaanderen 

Aangenomen wordt dat de directe open data werkgelegenheid geschat kan 

worden aan de hand van de open data maturiteitsscore (zoals in European Data 

Portal (2020)). Aangezien Vlaanderen in 2020 69% scoorde op Open Data 

Maturity32, maakt Vlaanderen deel uit van het cluster "followers"33. Daarom 

wordt de directe open data werkgelegenheid in Vlaanderen als aandeel van de 

totale werkgelegenheid op 0,07% geschat. De laatst beschikbare officiële 

werkgelegenheidscijfers zijn voor 2020, waarin bijna 2,88 miljoen personen 

 
32Open Data Maturity Vlaanderen (2020), te raadplegen via: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/210204_02_380_SVIIB%20Rapportage%20eGovernment%20Vlaanderen
.pdf?timestamp=1613029676  
33 European Data Portal, nu “Data.europa.eu” (2020), te raadplegen via: 
https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf  

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/210204_02_380_SVIIB%20Rapportage%20eGovernment%20Vlaanderen.pdf?timestamp=1613029676
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/210204_02_380_SVIIB%20Rapportage%20eGovernment%20Vlaanderen.pdf?timestamp=1613029676
https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf
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werkzaam zijn in Vlaanderen. Dit leidt tot een geschatte omvang van de directe 

open data werkgelegenheid in 2020 voor Vlaanderen van ongeveer 2.000 

personen. Dit zijn open data professionals zoals open data beleidsmakers, open 

data managers, open data portaal beheerders, data wetenschappers en 

ontwikkelaars van open data applicaties. 

Indirecte open data werkgelegenheid in Vlaanderen 

De indirecte open data werknemers worden berekend door gebruik te maken 

van de directe tot indirecte marktomvangratio's van 3,78 bepaald door 

Shakespeare (2013)34  en 3,50 bepaald door Vickery (2011)35  als schatting. In 

deze methodologie, net zoals in het European Data Portal (2020) rapport, wordt 

het gemiddelde van beide studies gebruikt, d.w.z. een ratio van 3,64. Het 

toepassen van deze ratio op de eerdergenoemde 2.000 personen in Vlaanderen 

leidt tot een indirecte open data werkgelegenheid in 2020 van ongeveer 7.350 

personen. Dit zijn professionals in zowel de publieke als private sector die open 

data genereren, beschikbaar maken, aggregeren, (her)gebruiken of verrijken in 

organisaties waar open data niet centraal staat in de business case of 

bedrijfsvoering. Deze personen zouden zonder open data nog steeds in dienst 

zijn, maar creëren wel waarde met open data. Dit kunnen professionals zijn zoals 

meteorologen, wetenschappers, architecten, stedenbouwkundigen, etc.  

 
34 Shakespeare (2013), te raadplegen via: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198752/13-744-
shakespeare-review-of-public-sector-information.pdf 
35 Vickery (2011), te raadplegen via: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1093 

Het European Data Portal (2020) rapport gaat ervan uit dat het aantal personen dat 

rechtstreeks in dienst is dankzij open data, afhangt van het nationale niveau van maturiteit 

van open data. Het aandeel van open data-werkgelegenheid ten opzichte van de totale 

werkgelegenheid varieert van 0,11% voor landen in het cluster 'trendsetters' tot 0,06% in 

het cluster 'beginners' (European Data Portal, 2020). Onderstaande tabel toont het 

aandeel open data werkgelegenheid (%) voor elk van de open datamaturiteitsgroepen. 

Open data 

maturiteitscluster 

Open data werkgelegenheid t.o.v. 

totale werkgelegenheid (%) 

Voorbeeld 

Trendsetters 0,11% Frankrijk, Spanje 

Fast-trackers 0,09% Nederland, Italië 

Followers 0,07% België, Zwitserland 

Beginners 0,06% Portugal, Slowakije 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198752/13-744-shakespeare-review-of-public-sector-information.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198752/13-744-shakespeare-review-of-public-sector-information.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1093
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Totale open data werkgelegenheid in Vlaanderen 

Om het totale aantal open datamedewerkers te berekenen, moeten de directe 

en indirecte open data medewerkers worden gecombineerd. De directe open 

data werkgelegenheid in 2020 wordt geschat op ongeveer 2.000 personen en de 

indirecte open data werkgelegenheid in 2020 op ongeveer 7.350 personen in 

Vlaanderen. De totale open data werkgelegenheid in Vlaanderen in 2020 wordt 

dus geschat op 9.350 personen. 

Dit aantal is bijna twee keer het aantal personen werkzaam in de industrie 

“luchtvaart” (5.508 personen) in 201936, zoals piloten, cabinepersoneel en 

luchtverkeersleiding. 

 

3.3.2 Voorspelling open data werkgelegenheid tot 2025 

Basisscenario (afhankelijk van de werkgelegenheidsgroei) 

In het basisscenario wordt ervan uitgegaan dat de open data gerelateerde 

werkgelegenheid de totale werkgelegenheidsgroei volgt. De groeipercentages 

van de werkgelegenheid in Vlaanderen worden gebruikt om in tabel 2 de groei 

van de open data gerelateerde werkgelegenheid in Vlaanderen tot 2025 te 

voorspellen.  

Optimistisch scenario (onafhankelijk van de werkgelegenheidsgroei) 

Het optimistische scenario gaat ervan uit dat de open data gerelateerde 

werkgelegenheid groeit met een percentage dat onafhankelijk is van de totale 

werkgelegenheidsgroei. Er wordt een specifiek groeipercentage voor 

Vlaanderen gebruikt om de open data werkgelegenheid voor 2025 te 

voorspellen. Zoals in de prognose van de open data marktomvang (zie sectie 3.1), 

zal voor Vlaanderen het groeiscenario van 7,5% op basis van de maturiteitsscore 

 
36 Instituut voor de Nationale Rekeningen, verkregen via Statistiek Vlaanderen op 21 September 2021 
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van 69% in 2020 en de verwachte maturiteitsscore van 77% in 2021 toegepast 

worden. 

De huidige schatting van de open data gerelateerde werkgelegenheid in 

Vlaanderen is zoals hierboven vermeld 9.350 personen in 2020. Gezien de twee 

groeiscenario’s zal de open data gerelateerde werkgelegenheid zich naar 

verwachting situeren tussen de 9.700 werknemers in het basisscenario en 

13.400 werknemers in het optimistische scenario in 2025.  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Verwachte 
werkgelegenheid 
Vlaanderen in 
personen 

2.879.224 2.902.774 2.908.448 2.940.020 2.966.707 2.988.405 

Basisscenario: open 
data werkgelegenheid 
in Vlaanderen  

9.352 9.428 9.447 9.549 9.636 9.706 

Optimistisch scenario: 
open data 
werkgelegenheid in 
Vlaanderen 

9.352 10.053 10.807 11.618 12.489 13.426 

9.7009.350
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4 De bottom-up aanpak: open data toepassingen 

realiseren impact op micro-niveau 
In aanvulling op de macro-economische impact bepaald door een top-down 

aanpak, meet de bottom-up aanpak impact aan de hand van concrete 

praktijkvoorbeelden en open data toepassingen, zogenaamde use cases. Deze 

use cases zijn vergaard via zowel een uitvraag onder open data aanbieders en 

(her)gebruikers als uitgebreide desk research (waaronder use case collecties van 

verschillende open data portalen). 

Voor dit onderzoek is het belangrijk om een zo groot en breed mogelijk scala 

aan praktijkvoorbeelden te vinden, zodat een betere inschatting gemaakt kan 

worden over de totale impact van open data binnen enerzijds het politiek-sociale 

domein, anderzijds het ecologisch domein en tenslotte op economisch vlak.   

In onderstaande secties zullen elk van deze domeinen verder toegelicht worden. 

De voordelen die het gebruik van open data, in deze specifieke gevallen, 

teweegbrengt zal gekwantificeerd worden. Per type domein zijn verschillende 

use cases uitgewerkt en in detail doorgerekend om de (potentiële) impact te 

beschrijven. Met aanvullende (onderzoeks)statistieken en aannames ontstaat 

een helder beeld over hoe een bepaalde afzonderlijke open data toepassing 

bijdraagt aan respectievelijk politiek en sociale impact, ecologische impact en 

economische impact. Use cases kennen echter vaak een gecombineerde impact 

doorheen de verschillende domeinen. In dit onderzoek zijn er per domein 

telkens twee use cases waarvan de voornaamste impact binnen dit specifieke 

domein gekwantificeerd is. Een indicatie omtrent de toegevoegde waarde 

binnen andere domeinen wordt vaak tekstueel toegelicht. Het grootste deel van 

de use cases is niet als zodanig gekwantificeerd, maar is als gehele lijst aan 

geïdentificeerde use cases terug te vinden in de bijlage.   
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4.1 Politieke en sociale voordelen van open data 
Open data kan op allerlei manieren gebruikt en hergebruikt worden om waarde 

te creëren. In dit hoofdstuk richten we ons allereerst op de maatschappelijke 

impact van open data, binnen het politieke en sociale domein. Politieke 

voordelen nemen hierbij vooral de vorm aan van een verhoogde transparantie.  

Door overheidsgegevens als open data te publiceren wordt openheid gegeven in 

de manier waarop de overheid functioneert. Hierdoor kunnen burgers, 

maatschappelijke organisaties, journalisten en andere politieke actoren controle 

uitoefenen op de overheid en besteding van belastinggelden. Dankzij deze 

transparantie kan open data resulteren in een toename in vertrouwen van de 

burger in de overheid.  

Daarnaast is de beschikbaarheid van open data waardevol voor beleidsmakers 

en politici. Doordat ook zij meer en kwalitatief betere informatie tot hun 

beschikking hebben, kunnen zij beter geïnformeerd tot besluiten komen. 

Binnen de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen wordt er veelvuldig 

gebruik gemaakt van open data om geïnformeerde beslissingen te nemen. Op 

Vlaams niveau zijn dit voornamelijk de verschillende studiediensten van de 

politieke partijen die ter voorbereiding open data gebruiken van diverse 

overheden. Op lokaal niveau ligt er dan weer voornamelijk een focus op het 

gebruik van provinciale of stedelijke open data, bijvoorbeeld afkomstig uit 

Provincie in Cijfers. Het stelt overheden in staat om gericht op thema en 

geografische ligging specifieke data op een visuele manier te raadplegen. 

Datasets die helpen bij het controleren en evalueren van overheidsbeleid 

bevatten bijvoorbeeld informatie over de overheidsfinanciën en 

wetgevingsdata. 
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Bovendien kan open data ook een belangrijke rol te spelen op sociaal vlak. Open 

data toepassingen kunnen helpen bij het creëren van een tolerante en inclusieve 

samenleving. Zo kan open data mensen met een beperking ondersteunen bij het 

vinden van de meest gebruiksvriendelijke route.  

Om een betere samenleving te verwezenlijken dienen burgers ook correct 

onderwezen te worden. Ook hier biedt open data kansen. Door open data op te 

nemen in lespakketten biedt het een basis waarmee jonge adolescenten van een 

goede opleiding worden voorzien die hen klaarstoomt voor de toekomst die in 

het verschiet ligt.   

 

 

 

 

 

Bronnen: 1) https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/42107, 2) https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/vsp2021.pdf  

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/42107
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/vsp2021.pdf
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Verder bieden open data toepassingen in de zorgsector de mogelijkheid om de 

gezondheid van burgers te verbeteren. In Vlaanderen is reeds de eerste, zeer 

succesvolle, pilot afgelopen van een initiatief dat inspeelt op open data in de 

gezondheidszorg. Namelijk het verlenen van eerste hulp bij mensen die een 

hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis.  

Datasets die helpen bij het creëren van sociale waarde bevatten bijvoorbeeld 

informatie over de bevolkingsopbouw, veiligheid, welzijn en gezondheid. 

Bronnen: 1) https://hartslagnu.nl/nieuws2/het-oproepsysteem-in-cijfers/ 2). https://www.hartstichting.nl/hart-en-
vaatziekten/hartstilstand, 3) https://www.medicalfacts.nl/2021/06/14/burgerhulpsysteem-bewezen-effectief-bij-reanimaties/   

 

https://hartslagnu.nl/nieuws2/het-oproepsysteem-in-cijfers/
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartstilstand
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartstilstand
https://www.medicalfacts.nl/2021/06/14/burgerhulpsysteem-bewezen-effectief-bij-reanimaties/
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Het is duidelijk dat open data in vele gevallen een cruciale rol speelt in het 

creëren van politieke en sociale voordelen en in andere gevallen een sterke 

ondersteunende rol heeft in het verhogen van de levenskwaliteit en het nemen 

van beslissingen. Kortom het wegdenken van open data is onmogelijk binnen 

deze domeinen.  

4.2 Ecologische voordelen van open data 
In de nasleep van de klimaattop van Glasgow 2021 heeft de bestrijding van 

klimaatopwarming nog steeds een hoge prioriteit. Het monitoren en nemen van 

beslissingen omtrent de huidige klimaatproblematiek kan worden verbeterd aan 

de hand van open data. De ecologische voordelen komen tot uitdrukking in de 

wisselwerking tussen Vlamingen en hun omgeving. 

Allereerst kan open data een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van 

de kwaliteit van onze leefomgeving. In welke mate zijn de grond, lucht en 

wateren schoon of juist vervuild? Met accurate en vrij beschikbare gegevens 

kunnen burgers, bedrijven, steden en partijen als de Vlaamse 

Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg passende maatregelen treffen. In 

Vlaanderen zijn er talloze datasets die bijvoorbeeld informatie over de lucht- en 

waterverontreiniging geven. Maar ook over de bodem en gebieden met een 

verhoogde kans op overstromingen. Naast de ecologische baten levert een 

schone en veilige leefomgeving uiteraard ook sociale en economische voordelen 

op (zoals een verminderde kans op drinkwatervervuiling en een inperking van 

economische schade door overstromingen).  

Ook biedt open data kansen voor het onderhouden en behouden van 

natuurgebieden en het bieden van geschikte leefgebieden voor dieren. Open 

data over natuuroppervlakten, maar ook over biodiversiteit en dierenpopulaties 

kunnen een graadmeter vormen. Op die manier kunnen partijen als het 

Agentschap voor Natuur en Bos actuele gegevens gebruiken om het groen in 

Vlaanderen beheren en behouden. 

Daarnaast geven open data mogelijkheden om de energietransitie te versnellen 

en over te stappen naar schone en duurzame energiebronnen. Ecologische 

voordelen worden vaak uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid reductie van 

CO2 (koolstofdioxide). Deze reductie uit zich voornamelijk op twee manieren. 

Een eerste manier betreft een lagere uitstoot genereren bij de energieproductie. 

In Vlaanderen heeft de Zonnekaart in samenspraak met beleidsvorming de 

mogelijkheid om een enorme impact en CO2-reductie te consolideren. 
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Bronnen: 1) https://www.elia.be/-/media/project/elia/shared/documents/press-releases/2021/20210107-mix-

electrique-2020_nl.pdf, 2) https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieverbruik#1   

 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/shared/documents/press-releases/2021/20210107-mix-electrique-2020_nl.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/shared/documents/press-releases/2021/20210107-mix-electrique-2020_nl.pdf
https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieverbruik
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Een tweede manier om een CO2-reductie te bekomen is het verlagen van het 

energieverbruik. Ook voor deze manier van CO2-reductie speelt open data een 

grote rol. De impact hiervan is vooral te vinden in de mobiliteitssector. Hiervoor 

wordt veel gebruik gemaakt van open kaartendata en data van zowel De Lijn als 

de NMBS om real-time informatie over het openbaarvervoer te verkrijgen. Op 

deze manier kan er effectiever en efficiënter gereisd worden. Het zorgt er dus 

niet enkel voor dat we minder uitstoten tijdens het reizen, maar ook dat we 

minder lang hoeven te reizen om onze bestemming te bereiken. Daarnaast zullen 

er minder files zijn en hoeven mensen misschien zelf helemaal geen auto meer 

aan te schaffen. Ook hier is er sprake van een gecombineerde impact, maar enkel 

de ecologische voordelen zullen hierbij gekwantificeerd worden. 

Datasets die helpen bij het creëren van ecologische waarde bevatten 

bijvoorbeeld informatie over de lucht- en waterverontreiniging, energieverbruik 

en natuurbeheer. 

Bronnen: 1) https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/over-ons/mobiliteitscijfers-antwerpen-2020#2020, 2) https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-

pers/woon-werkverkeer-in-antwerpen, 3) https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/co2-emissie-van-nieuwe-voertuigen, 4) 

https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-uitstoot-compenseert-1-boom-per-jaar/, 5) https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/een-bos-

aanplanten-hoeveel-moet-dat-kosten    

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/over-ons/mobiliteitscijfers-antwerpen-2020#2020
https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/woon-werkverkeer-in-antwerpen
https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/woon-werkverkeer-in-antwerpen
https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/co2-emissie-van-nieuwe-voertuigen
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-uitstoot-compenseert-1-boom-per-jaar/
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/een-bos-aanplanten-hoeveel-moet-dat-kosten
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/een-bos-aanplanten-hoeveel-moet-dat-kosten
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4.3 Economische voordelen van open data 
Het gebruik van open data kan op verschillende manieren bijdragen aan onze 

economie. Veel van de hierboven beschreven use cases dragen ook 

economische voordelen met zich mee. EVapp zorgt er doordat patiënten sneller 

geholpen worden, dat ze met minder letsels opgenomen worden en beter 

revalideren. Dit verlaagt de behandelingskosten voor zowel het ziekenhuis als de 

patiënt, die ook zelf sneller terug deel kan nemen aan de arbeidsmarkt.   

Maar ook de verhoogde efficiëntie bij overheden, deze tijdswinst is uiteindelijk 

ook uit te drukken in een economische component aan de hand van salaris. Ook 

creëert Ontoforce een grote economische bijdrage door het vergemakkelijken 

van de zoektocht maar kwalitatieve data tijdens onderzoek. Deze tijdswinst kan 

zorgen voor de snellere voltooiing van onderzoeken die mogelijk levens redden. 

Bronnen: 1) https://www.ontoforce.com/about/press, 2) 

https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=9CAA300D7E76579B4498E1F2BF00A2D0?execution=e1s2, 3) 

https://businessoverbroadway.com/2019/02/19/how-do-data-professionals-spend-their-time-on-data-science-projects/, 4) 

https://www.stepstone.be/salaris/Data-Scientist.html, 5) 

https://www.computable.be/artikel/nieuws/datamanagement/6288780/5440850/ontoforce-haalt-43-miljoen-euro-op.html   

https://www.ontoforce.com/about/press
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=9CAA300D7E76579B4498E1F2BF00A2D0?execution=e1s2
https://businessoverbroadway.com/2019/02/19/how-do-data-professionals-spend-their-time-on-data-science-projects/
https://www.stepstone.be/salaris/Data-Scientist.html
https://www.computable.be/artikel/nieuws/datamanagement/6288780/5440850/ontoforce-haalt-43-miljoen-euro-op.html
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Open data kan ook een rechtstreekse economische impact met zich 

meebrengen. Nieuwe bedrijven lanceren innovatieve apps, producten en 

diensten. Bestaande bedrijven werven werknemers doordat open data nieuwe 

marktkansen biedt. Kostenbesparingen en efficiëntiewinsten gelden eveneens 

als economische baten die door slim open data (her)gebruik ontstaan.  

Onderstaande voorbeelden tonen enerzijds de financiële cijfers van bedrijven 

die baat hebben bij het gebruik van open data en hoeveel personen zij van werk 

kunnen. Anderzijds komen kostenbesparingen aan bod.  

Datasets die helpen bij het creëren van economische waarde bevatten 

bijvoorbeeld informatie over marktconcurrenten, vestigingsklimaat en subsidies. 

Bronnen: 1) https://www.ontoforce.com/about/press/, 2)  https://www.stepstone.be/salaris/Data-Scientist.html, 

3) https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=9CAA300D7E76579B4498E1F2BF00A2D0?execution=e1s2,  

4)  https://businessoverbroadway.com/2019/02/19/how-do-data-professionals-spend-their-time-on-data-science-projects/,   

5) https://www.computable.be/artikel/nieuws/datamanagement/6288780/5440850/ontoforce-haalt-43-miljoen-euro-op.html  

  

https://www.ontoforce.com/about/press/
https://www.stepstone.be/salaris/Data-Scientist.html
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=9CAA300D7E76579B4498E1F2BF00A2D0?execution=e1s2
https://businessoverbroadway.com/2019/02/19/how-do-data-professionals-spend-their-time-on-data-science-projects/
https://www.computable.be/artikel/nieuws/datamanagement/6288780/5440850/ontoforce-haalt-43-miljoen-euro-op.html
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5 Conclusies en aanbevelingen: versterk de open data 

dialoog 
Open data vormt een ruggengraat van de Vlaamse data-economie en draagt met 

concrete toepassingen bij aan sociaal-politieke, ecologische en economische 

baten. Deze studie heeft in kaart gebracht welke impact open data heeft in 

Vlaanderen en geeft inzicht in de kansen voor verdere impact realisatie.  

In macro-economische zin loont open data. Het publiceren en (her)gebruiken 

van open data biedt een basis voor innovatie en werkgelegenheid. Open data is 

een drijvende factor in zowel publieke als private sectoren en creëert op directe 

en indirecte wijze waarde vanuit een brede open data waardeketen.  

Op micro-niveau wordt open data impact pas echt tastbaar. Door open data te 

verrijken, toe te passen en te integreren, creëren burgers, ondernemers en 

andere (her)gebruikers waarde. Of het nu sociale baten als gezondheid betreft, 

ecologische baten als energiebesparing of economische baten als nieuwe 

bedrijfsmodellen, telkens vormt beschikbare open data een onmisbare schakel.   

Hoe borgt Vlaanderen deze impact, nu en in de toekomst? Diverse ondernemers, 

steden en kennisinstellingen grijpen reeds de kansen van open data. 

Tegelijkertijd blijft het Vlaamse open data potentieel deels onbenut. Er zit meer 

in het vat. Intensievere kruisbestuiving is nodig tussen open data aanbieders en 

(her)gebruikers. Met deze wisselwerking zal het aanbod verder toenemen en 

(her)gebruik een vlucht nemen. Met andere woorden, versterk de Vlaamse 

open data dialoog. Concreet betekent dit: 

1. Faciliteer de interactie tussen aanbieders en 

(her)gebruikers van open data. Met (online) 

kennisbijeenkomsten, hackatons, prijsvragen, 

sectorspecifieke webinars, etc. ontstaat een 

levendige gemeenschap. Hierbij kan Vlaanderen 

voortbouwen op o.a. het kennisnetwerk open data 

en de werkgroep Datamanagement van het 

Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.37 

Door mensen doelgericht rondom specifieke 

(beleids)vraagstukken samen te brengen en te 

 
37 https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/kennisnetwerk-
open-data en https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-
beleid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict  

Open Data communities in Nederland: het 

Nederlands data portaal data.overheid.nl 

bouwt actief aan een open data ecosysteem 

met diverse data communities. Een 

community bestaat uit een combinatie van 

data eigenaren, (her)gebruikers en experts 

binnen een specifiek domein zoals onderwijs 

of energie. Het biedt dé (online) plek voor 

verdieping, (referentie)data, toepassingen 

en een laagdrempelige manier om het 

gesprek aan te gaan. Op deze manier bloeit 

een levendig ecosysteem op. Zie ook: 

https://data.overheid.nl/datacommunities.  

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/kennisnetwerk-open-data
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/kennisnetwerk-open-data
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict
https://data.overheid.nl/datacommunities
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mobiliseren worden innovatieve toepassingen en maatschappelijke 

initiatieven realiteit. Het nader samenbrengen van open data aanbieders 

onderling is eveneens waardevol. Bijvoorbeeld door meer gevorderde open 

data steden te koppelen aan minder ontwikkelde omliggende steden, al dan 

niet met hulp van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(VVSG). Ook voor het Vlaams datanutsbedrijf kan een verbindende rol 

weggelegd zijn, waardoor open data aanbieders elkaar onderling 

versterken en de wisselwerking tussen aanbieders en (her)gebruikers 

effectiever verloopt. 

2. Stimuleer monitoring en impact metingen op 

verschillende overheidsniveaus. Open data 

(her)gebruik is lang niet altijd zichtbaar. Welke 

datasets stelt een organisatie ter beschikking en 

welke (her)gebruikers passen deze data op welke 

manier toe? Communiceer actief over succesvolle 

toepassingen, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en 

use case-secties op dataportalen. Ook het expliciet 

opvragen van impact (zoals meetbare 

milieuwinsten, aantal medewerkers dat zich bezig 

houdt met een specifieke open data toepassing) bij 

het indienen van use cases bij het Vlaams Open 

Data Portaal prikkelt open data (her)gebruik. Voor het herhalen van deze 

studie zou Digitaal Vlaanderen zich kunnen toeleggen op het herijken van 

de macro-economische cijfers. Zo blijven inzichten rondom de 

marktomvang, werkgelegenheid en open data sectoren actueel. Individuele 

overheidsinstanties zouden zich dan weer nadrukkelijker kunnen richten op 

het verzamelen en actief bijhouden van use cases. Zo houden zij een beter 

zicht op  (her)gebruik van open data en kunnen zij daar actief op sturen. 

Stedelijke monitoring van use cases in 

Frankrijk: in Parijs wordt met behulp van het 

data portaal opendata.paris.fr actief 

gemonitord op welke wijze open data uit de 

Franse hoofdstad wordt (her)gebruikt. 

Dankzij de samenwerking tussen het portaal 

en verschillende (her)gebruikers ontstaat 

een helder zicht op impactvolle toepassingen 

die berusten op open data. Zie ook: 

https://opendata.paris.fr/pages/les-

reutilisations/. 

https://opendata.paris.fr/pages/les-reutilisations/
https://opendata.paris.fr/pages/les-reutilisations/
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3. Prioriteer vraag-gestuurd aanbod. Nog niet alle 

Vlaamse overheidsorganisaties publiceren open 

data. Het is dus tijd voor een inhaalslag. Enerzijds 

vanwege wettelijke verplichtingen. Anderzijds 

vanwege de duidelijke maatschappelijke, ecolo-

gische en economische baten. Inventariseer 

hiertoe mogelijke drempels. Bied trainingen aan 

daar waar de data-vaardigheden van ambtenaren 

nog een blokkade vormen. Bovenal, betrek de 

wensen van (her)gebruikers bij het prioriteren van 

datasets. Met een scherper beeld van de open 

data vraag zou men open data startpakketten voor (her)gebruikers kunnen 

samenstellen, bestaande uit een relevante selectie van datasets en een 

bijbehorende korte handleiding. Bijvoorbeeld voor startende ondernemers 

via de ondernemersloketten of voor studenten via de universiteiten. 

4. Zet in op gestandaardiseerde open data. Door het 

grote en groeiende volume aan open data is de 

interoperabiliteit van gegevens belangrijker dan 

ooit. Aanbieders en (her)gebruikers dienen 

naadloos op elkaar aan te sluiten. Door data te 

publiceren conform open data standaarden en 

consistent metadata bij te voegen, zijn de data 

leesbaar voor zowel mensen als machines. Gebruik 

dus de Open Standaarden voor Linkende 

Organisaties (OSLO) van de Vlaamse overheid, en 

de DCAT-AP VL standaard voor metadata.38 Op die 

manier kan open data sneller en efficiënter benut worden, met minder 

tussentijdse en veelal handmatige bewerkingen. 

Kortom, open data is geen grondstof die passief waarde creëert. Een actieve 

open data dialoog is nodig om de open data beweging in Vlaanderen verder 

kracht bij te zetten. Met deze versterking en verrijking van het open data 

netwerk binnen Vlaanderen zal een broedplaats van open data aanbieders en 

(her)gebruikers ontstaan binnen en buiten de overheid. Dat is nodig om de open 

data belofte voor Vlaanderen volledig in te lossen. 

 
38 Meer informatie is te vinden via: https://data.vlaanderen.be/standaarden/.  

Vraag-gestuurde datasets in Denemarken: 

het Deense open data portaal Open Data DK 

gaat actief in gesprek met (her)gebruikers 

om noden in kaart te brengen. De homepage 

heeft een duidelijk zichtbare functionaliteit 

voor het inzenden van dataverzoeken en het 

open data team koppelt de uitkomsten van 

deze verzoeken terug. Ook met een online 

vragenlijst en tijdens diverse dialoogsessies 

wordt de specifieke datavraag in kaart 

gebracht, bijvoorbeeld om te weten welke 

open data nodig is voor verduurzaming en 

vraag-gestuurde innovatie. Zie ook: 

https://www.opendata.dk/.    

Standaardisatie in Spanje: het Spaanse 

open data portaal datos.gob.es helpt 

aanbieders van open data actief bij het 

publiceren van datasets met hoge 

datakwaliteit. Zo zijn er diverse 

handleidingen, achtergronddocumenten en 

video’s beschikbaar om open data te 

publiceren conform internationale 

standaarden. Op deze manier wordt het 

aanbieders makkelijker gemaakt om 

gestandaardiseerde open data te publiceren, 

waarmee (her)gebruikers makkelijker aan de 

slag kunnen. Zie ook: 

https://datos.gob.es/en/documentacion.    

https://data.vlaanderen.be/standaarden/
https://www.opendata.dk/
https://datos.gob.es/en/documentacion
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Bijlagen: overzichten use cases gericht op open data hergebruik en gebruik 
De onderstaande tabellen geven een overzicht van open data toepassingen in Vlaanderen. Daar waar herleidbaar zijn de aanbieder van de data en dataset(s) 

vermeld. Ontbreekt een toepassing? Neem contact op met het open data team van Digitaal Vlaanderen via opendata@vlaanderen.be.  

Use cases, primair gericht op open data hergebruik (buiten de overheid): 

 Use case Omschrijving Categorie Data provider Dataset(s) Link 

1 March Matching 
Engine (MME) 

March combineert in samenwerking met ML6 
(eveneens uit Gent) open data en AI om het beste 
bedrijfspand te vinden voor ondernemers. 

Economie en 
financiën 

Geopunt.be, Verrijkte Kruispuntbank voor 
Ondernemingen (VKBO), VLAIO 

https://www.vlaio.be/nl/andere-
doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-
bedrijfshuisvestingsbeleid-en-
advies/data-over-bedrijven, 
https://download.vlaanderen.be/Produc
ten/Detail?id=6705&title=Bedrijventerr
einen_OSLO_Toestand_01_10_2021, 
https://www.geopunt.be/catalogus/dat
asetfolder/ecc4e0d3-e7be-4755-be91-
48985559495d  

https://www.letsmarch
.be/nl  

2 bizLocator bizLocator is een publiek-privaat project van ORIS nv 
en het Vlaamse Agentschap Innoveren & 
Ondernemen, waarbij ondernemers op een platform 
worden ondersteund in de zoektocht naar een 
passende bedrijfslocatie. 

Economie en 
financiën 

VLAIO Aangeboden bedrijfslocaties https://www.bizlocator
.be/  

3 Rockestate Remote en real-time evaluatie van huis 
karakteristieken. 

Economie en 
financiën 

Vlaanderen: Geopunt.be, Federaal: 
CadGIS, Statbel, Brussel: UrbIS, Wallonië: 
Géoportail de la Wallonie 

Adreslijsten (beheerd door de overheid), 
kadastrale informatie, luchtfoto’s en 
LiDAR-gegevens 

https://www.rockestat
e.io/about 

4 Realsmart ORIS NV voedt haar software met 
overheidsinformatie, waarvan circa 1.500 
vastgoedmakelaars gebruikmaken. 

Economie en 
financiën 

Digitaal Vlaanderen, Departement 
Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, 
Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Agentschap Natuur en Bos, OVAM, Vlaams 
Energieagentschap 

Vastgoeddata https://www.realsmart.
be/category/news/ope
n-data/  

5 Realo Verrijkt vastgoedinformatie met overheidsdata, 
taxeert o.a. huizen/panden aan de hand van open 
data. 

Economie en 
financiën 

Digitaal Vlaanderen, De Lijn, Ministerie 
van Onderwijs en Vorming, Departement 
Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, 
VDAB, Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, FOD Economie, 
Leefmilieu Brussel, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, SPW (Service publique de 
Wallonie), PICC (Projet Informatique de 

Gebruikte date te vinden via 
https://realo.zendesk.com/hc/nl/article
s/207991409-Welke-data-gebruikt-
Realo-voor-de-Realo-Schattingen-  

https://www.realo.be/
en  

mailto:opendata@vlaanderen.be
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
https://download.vlaanderen.be/Producten/Detail?id=6705&title=Bedrijventerreinen_OSLO_Toestand_01_10_2021
https://download.vlaanderen.be/Producten/Detail?id=6705&title=Bedrijventerreinen_OSLO_Toestand_01_10_2021
https://download.vlaanderen.be/Producten/Detail?id=6705&title=Bedrijventerreinen_OSLO_Toestand_01_10_2021
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/ecc4e0d3-e7be-4755-be91-48985559495d
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/ecc4e0d3-e7be-4755-be91-48985559495d
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/ecc4e0d3-e7be-4755-be91-48985559495d
https://www.letsmarch.be/nl
https://www.letsmarch.be/nl
https://www.bizlocator.be/
https://www.bizlocator.be/
https://www.rockestate.io/about
https://www.rockestate.io/about
https://www.realsmart.be/category/news/open-data/
https://www.realsmart.be/category/news/open-data/
https://www.realsmart.be/category/news/open-data/
https://realo.zendesk.com/hc/nl/articles/207991409-Welke-data-gebruikt-Realo-voor-de-Realo-Schattingen-
https://realo.zendesk.com/hc/nl/articles/207991409-Welke-data-gebruikt-Realo-voor-de-Realo-Schattingen-
https://realo.zendesk.com/hc/nl/articles/207991409-Welke-data-gebruikt-Realo-voor-de-Realo-Schattingen-
https://www.realo.be/en
https://www.realo.be/en


 

 

Cartographie Continue), CIBG (Centrum 
voor Informatica voor het Brusselse 
Gewest), BROH, UrbIS, Nationaal 
Geografisch Instituut (NGI), GeoData 

6 Belmap GIM NV verrijkt adresseninformatie en 
gebouweninformatie in hun product BELMAP om 
heldere locatie-inzichten te bieden. 

Economie en 
financiën 

Digitaal Vlaanderen, Agentschap 
Onroerend Erfgoed 

Vastgoeddata https://www.belmap.b
e/ontdek.php 

7 Colruyt 
Prijsbarometer 

Met de Prijsbarometer van supermarkt Colruyt 
kunnen consumenten zien hoe groot het prijsverschil 
is tussen lokale Colruyt winkels en de winkels van 
andere supermarkten. Open huishoud data worden 
gebruikt om de productgroepen waarop de prijs wordt 
vergeleken een gewicht toe te kennen. 

Economie en 
financiën 

Statbel Huishoudbudget data van het 
huishoudbudgetonderzoek van Statbel 

https://www.colruyt.be
/nl/over-
colruyt/laagste-
prijzen/de-
prijsbarometer#welke-
producten-worden-
vergeleken  

8 Staatsbladmonitor Monitort ontwikkelingen van ondernemingen aan de 
hand van juridische en economische open data. Aan 
de hand van ondernemingsnummers kunnen 
gebruikers van de tool automatisch alle staatsblad-
meldingen van de ondernemingen ontvangen. 

Economie en 
financiën 

Kruispuntbank van Ondernemingen, FOD 
Justitie 

(Juridische) bedrijfsdata https://www.staatsblad
monitor.be/index.html  

9 DataScouts Het DataScouts-platform van het Vlaamse We 
Connect Data helpt dankzij open data en kunstmatige 
intelligentie om trend- en marktanalyses te doen en 
ontwikkelingen van start-up ecosystemen in kaart te 
brengen. 

Economie en 
financiën 

Diversen Diversen https://www.datascout
s.eu/nl  

10 GoOV Initiatief en app die mensen met een beperking helpt 
om een optimale reisroute te vinden met het 
openbaar vervoer, in samenwerking met Gentse start-
up We Connect Data.  

Vervoer De Lijn, NMBS Mobiliteitsdata https://www.go-
ov.nl/zelfstandig-
reizen-dankzij-goov-
kan-nu-ook-in-belgie-
voor-mensen-met-
beperking/ 

11 Citymapper Geeft de beste mobiliteitsopties in steden, o.a. met 
open data rondom het openbaar vervoer. 

Vervoer De Lijn, Geopunt.be Mobiliteitsdata https://citymapper.com
/ 

12 Google Maps Routeplanner die met behulp van o.a. open data de 
optimale reisroute berekent. 

Vervoer De Lijn, Geopunt.be Mobiliteitsdata http://maps.google.be/ 

13 Waze Routeplanner die met behulp van o.a. open data de 
optimale reisroute berekent. 

Vervoer Geopunt.be Mobiliteitsdata https://www.wazebelgi
um.be/nl/  

14 TomTom Routeplanner die met behulp van o.a. open data de 
optimale reisroute berekent. 

Vervoer Geopunt.be, Stad Antwerpen, Toerisme 
Vlaanderen, GIPOD 

Gebruikte data te vinden via 
https://www.tomtom.com/en_gb/third
partyproductterms/terms/ 

https://www.tomtom.c
om/nl_be 

https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/laagste-prijzen/de-prijsbarometer#welke-producten-worden-vergeleken
https://www.staatsbladmonitor.be/index.html
https://www.staatsbladmonitor.be/index.html
https://www.datascouts.eu/nl
https://www.datascouts.eu/nl
https://citymapper.com/
https://citymapper.com/
https://www.wazebelgium.be/nl/
https://www.wazebelgium.be/nl/
https://www.tomtom.com/en_gb/thirdpartyproductterms/terms/
https://www.tomtom.com/en_gb/thirdpartyproductterms/terms/


 

 

15 Telraam Telraam is een initiatief van TML, Mobiel 21 en 
Waanz.in met steun van het Smart Mobility Belgium 
Fonds van de Federale Overheid, het laat burgers 
open data verzamelen t.a.v. verkeersdrukte via 
sensors aan ramen, waarmee burgers vervolgens 
inspraak hebben in verkeersbeleid binnen hun stad. 

Vervoer Vlaamse Stichting Verkeerskunde, 
Vlaamse steden (o.a. Beveren, Brakel, 
Bree, Hooglede, Kortrijk, Lubbeek, Ternat, 
Wuustwezel, Zonnebeke, Zottegem, 
Maasmechelen). 

Data te vinden via: https://telraam-
api.net/ 

https://telraam.net/nl/
what-is-telraam 

16 Anyways Met de Impact tool van Anyways (uit Aarschot) 
kunnen gebruikers verschillende mobiliteit scenario’s 
bouwen en testen. 

Vervoer Digitaal Vlaanderen, Toerisme 
Vlaanderen, De Lijn, Agentschap Wegen 
en Verkeer, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, Agentschap Natuur en Bos, 
Toerisme Vlaanderen, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 

Mobiliteitsdata https://www.anyways.
eu/impact/  

17 Haltelink Real-time vertrek van bus, trein en de aanwezigheid 
van deelfietsen op een bepaald station. 

Vervoer De Lijn, NMBS, TEC De Lijn GTFS dataset, SNCB-NMBS GTFS 
dataset, TEC GTFS dataset 

https://www.haltelink.
be/  

18 Waylay De Gentse automatiserings-onderneming Waylay 
hergebruikt steevast open data in projecten, zoals 
tijdens het bouwen van dashboards voor mobiliteit en 
verkeersbeheersystemen (o.a. voor de stad Gent), 
analyseren van COVID-19 effecten op verkeersdrukte 
en luchtkwaliteit en het project ManyWays.be 
(afgerond) met integrale mobiliteitsroutes. 

Vervoer Diversen Mobiliteitsdata https://www.waylay.io/
articles/waylay-
enables-smart-traffic-
management-for-the-
city-of-ghent  

19 Velopark Een digitaal platform voor het vinden van beschikbare 
fietsenstalling, gebouwd door Imec, Nazka en MORE 
LION.  

Vervoer Fietsberaad Vlaanderen Data beschikbaar via API op 
https://www.velopark.be/nl/open-data 

https://www.velopark.
be/nl 

20 OpenStreetMap OpenStreetMap verrijkt en verifieert basiskaart en 
routeringsoplossing met overheidsdata. 

Regio’s en 
steden 

Digitaal Vlaanderen, Toerisme 
Vlaanderen, De Lijn, Agentschap Wegen 
en Verkeer, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, Agentschap Natuur en Bos, 
Toerisme Vlaanderen, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 

Geografische data https://openstreetmap.
be/en/ 

21 Ontoforce Met het data integratie platform DISQOVER worden 
open (onderzoeks)data en van publieke en private 
onderzoeken eenvoudiger vindbaar en toepasbaar 
voor medische, wetenschappelijke en farmaceutische 
doeleinden. 

Gezondheid Flanders Research Information Space - 
FRIS 

Onderzoeksdata https://www.ontoforce
.com/ 

22 Open The Box Pulsar-IT bvba combineert overheidsinformatie in haar 
transparantiewebsite “Open The Box”, waarmee de 
bestuursmandaten en participaties van de Belgische 

Overheid en 
publieke 
sector 

Digitaal Vlaanderen, Agentschap 
Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank van 

Data van Digitaal Vlaanderen, 
Agentschap Binnenlands Bestuur, 
Kruispuntbank van Ondernemingen, 

https://openthebox.be/  

https://www.anyways.eu/impact/
https://www.anyways.eu/impact/
https://www.haltelink.be/
https://www.haltelink.be/
https://www.waylay.io/articles/waylay-enables-smart-traffic-management-for-the-city-of-ghent
https://www.waylay.io/articles/waylay-enables-smart-traffic-management-for-the-city-of-ghent
https://www.waylay.io/articles/waylay-enables-smart-traffic-management-for-the-city-of-ghent
https://www.waylay.io/articles/waylay-enables-smart-traffic-management-for-the-city-of-ghent
https://www.waylay.io/articles/waylay-enables-smart-traffic-management-for-the-city-of-ghent
https://www.ontoforce.com/
https://www.ontoforce.com/
https://openthebox.be/


 

 

ondernemingen, bestuurders en politici inzichtelijk 
worden. 

Ondernemingen, Nationale Bank van 
België, Belgisch Staatsblad 

Nationale Bank van België, Belgisch 
Staatsblad 

23 Recycle! App die je zegt wanneer Bebat/ Fost Plus langskomt 
voor de recyclage van bepaalde items. 

Milieu Federale Overheidsdienst Beleid & 
Ondersteuning (FOD BOSA), Geopunt.be, 
CIBG, Géoportail de la Wallonie  

Centraal Referentieadressenbestand 
(CRAB), ICAR, UrbiS. 

https://recycleapp.be/  

24 Scave Startup die de klimaatopwarming wil tegengaan door 
met behulp van open data de landbouwindustrie 
milieuvriendelijker en tegelijkertijd meer rendabel te 
maken 

Milieu Geopunt.be, KMI, Digitaal Vlaanderen Geopunt.be, Digitaal Hoogtemodel 
Vlaanderen (Digitaal Vlaanderen), 
Zonnestraling (KMI) 

https://www.scave.wor
ld/  

25 AccesSEAble 
(afgerond) 

Met de app AccesSEAble konden gebruikers specifieke 
toegankelijkheidsvoorwaarden ingeven en zo een 
selectie maken van zaken die voldoen aan hun 
persoonlijke behoeften op vlak van toegankelijke 
restaurants en cafés, openbaar sanitair, 
bezienswaardigheden en musea, infokantoren, logies 
en voorbehouden parkeerplaatsen aan de Kust en in 
de Westhoek. 

Cultuur en 
sport 

Toegankelijk Vlaanderen Toegankelijk Vlaanderen databank https://inter.vlaandere
n/beleid/projecten/acce
sseable   

 

Use cases, primair gericht op open data gebruik (binnen de overheid): 

 Use case Omschrijving Categorie Data provider Dataset(s) Link 

1 Statbel Junior Leerkrachten kunnen met aanvullend lesmateriaal en een online 
tool de statistische geletterdheid van studenten vergroten. 

Onderwijs Statbel Diversen https://www.statbeljun
ior.be/nl/ontdek-de-
magische-wereld-van-
de-statistiek 

2 Statistiekolympiade Statistiek Vlaanderen, Iweps (Wallonië) en Statbel (het Belgische 
statistiekbureau) bundelen sinds enkele jaren hun krachten en 
organiseren samen de Olympiade in België, een statistiek wedstrijd 
voor leerlingen in de tweede of derde graad secundair onderwijs. 
Het programma is onderdeel van de Europese Statistiekolympiade 
door Eurostat (het Europese statistiekbureau). 

Onderwijs Diversen Diversen https://statbel.fgov.be/
nl/Olympiade 

3 Zonnekaart Berekent hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen. Milieu KMI, Digitaal Vlaanderen Adressenregister (Digitaal 
Vlaanderen), Basiskaart GRB 
(Digitaal Vlaanderen), Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen (Digitaal 
Vlaanderen), Zonnestraling (KMI) 

https://www.energiesp
aren.be/zonnekaart  

4 Woningpas Digitaal paspoort voor woningen. Milieu Digitaal Vlaanderen, 
OVAM, VEKA 

Adressenregister (Digitaal 
Vlaanderen), Gebouwenregister 
(Digitaal Vlaanderen), Basiskaart 

https://woningpas.vlaa
nderen.be/ 

https://recycleapp.be/
https://www.scave.world/
https://www.scave.world/
https://inter.vlaanderen/beleid/projecten/accesseable
https://inter.vlaanderen/beleid/projecten/accesseable
https://inter.vlaanderen/beleid/projecten/accesseable
https://statbel.fgov.be/nl/Olympiade
https://statbel.fgov.be/nl/Olympiade
https://www.energiesparen.be/zonnekaart
https://www.energiesparen.be/zonnekaart
https://woningpas.vlaanderen.be/
https://woningpas.vlaanderen.be/


 

 

GRB (Digitaal Vlaanderen), 
Bodemattesten (OVAM) [geen Open 
Data], Energieprestatiecertificaat 
(VEKA) [geen Open Data] 

5 Omgevingsloket Omgevingscheck; ruimtelijke plannen, beschermd erfgoed, 
overstromingsgevaar, etc. 

Milieu Digitaal Vlaanderen, FOD 
Financiën, Departement 
Omgeving, Vlaamse 
Provinciebesturen, 
Vlaamse Gemeenten 

Adressenregister (Digitaal 
Vlaanderen), Basiskaart GRB 
(Digitaal Vlaanderen), Orthofoto’s 
(Digitaal Vlaanderen), Uniek 
percelenbestand (FOD Financiën – 
AAPD), Gewestplannen 
(Departement Omgeving), 
Gewestelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (Departement 
Omgeving), Provinciale Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (Vlaamse 
Provinciebesturen), Gemeentelijke 
Ruimtelijle Uitvoeringsplannen 
(Vlaamse gemeenten), Bijzondere 
Plannen van Aanleg (Vlaamse 
gemeenten), Algemene Plannen van 
Aanleg (Vlaamse gemeenten) 

https://omgevingsloket
publiek.omgeving.vlaan
deren.be/?omgeving 

6 Databank ondergrond 
Vlaanderen 

Gegevens over Vlaamse ondergrond weergeven. Milieu Digitaal Vlaanderen, NGI, 
Departement Omgeving, 
Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, 
Vlaamse 
Milieumaatschappij 

Adressenregister (Digitaal 
Vlaanderen), Basiskaart GRB 
(Digitaal Vlaanderen), Orthofoto’s 
(Digitaal Vlaanderen), Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen (Digitaal 
Vlaanderen), Topografische kaarten 
(NGI), Bodem- en ondergronddata 
(Departement Omgeving, 
Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Vlaamse 
Milieumaatschappij) 

https://www.dov.vlaan
deren.be/  

7 Check je huis Web-gebaseerde tool die aangeeft hoe je van je woning een meer 
energiezuinige woning kan maken. Een eenvoudig en 
gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van 
de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de 
jaarlijkse energiebesparing. 

Milieu Stad Gent (Dienst Milieu 
& Klimaat) 

Energiedata vanuit 
https://data.stad.gent/ 

https://checkjehuis.sta
d.gent/ 

8 Groenblauwpeil Met de Groenblauwpeil tool kan iedereen nagaan hoe een woning 
of perceel scoort op blauwe en groene elementen (het 
groenblauwpeil), waarbij concrete tips vervolgens ook helpen om 
een perceel klimaatbestendiger te maken. 

Milieu Geopunt.be, Vlaamse 
Confederatie Bouw, 
VLARIO, Departement 
Omgeving, Erasmus 

Geopunt.be (hoge resolutie 
satellietbeelden, stratenplan, 
achtergrondlaag, gevelgrenzen) 

https://www.groenblau
wpeil.be/ 

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?omgeving
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?omgeving
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https://www.dov.vlaanderen.be/
https://checkjehuis.stad.gent/
https://checkjehuis.stad.gent/
https://www.groenblauwpeil.be/
https://www.groenblauwpeil.be/


 

 

Hogeschool Brussel, KU 
Leuven 

9 Waterkwaliteitsmonitor Nazka (gevestigd in Leuven) heeft met Nazka Mapps open data 
t.a.v. satellietbeeld waterkwaliteitsmetingen in Vlaanderen de 
online Waterkwaliteitsmonitor ontwikkeld, waardoor VMM 
eenvoudiger voor elk Vlaams waterlichaam de chlorofyl-a 
concentraties kan monitoren en de bijhorende data zowel 
ruimtelijk als in de tijd verder kan onderzoeken. 

Milieu Vlaamse Milieu 
Maatschappij (VMM), 
Digitaal Vlaanderen, 
Vlaams Instituut voor 
Technologisch 
Onderzoek (VITO) 

Copernicus Sentinel-2 
satellietbeelden 

https://nazka.be/nl/rea
lisaties/water-monitor-
waterkwaliteit-sentinel 

10 Dynamische signalisatie 
parkings vrachtwagens 

Met dit initiatief wordt data van slagbomen van beveiligde 
parkings, (inductieve) lussen en parkeersensoren als open data ter 
beschikking wordt gesteld, waardoor de dynamische borden boven 
de snelweg en apps de actuele bezettingsgraad van 5 
snelwegparkings voor vrachtwagenchauffeurs kunnen weergeven. 

Vervoer Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken 

Data van slagbomen van beveiligde 
parkings, (inductieve) lussen en 
parkeersensoren 

https://www.mobielvla
anderen.be/persbericht
en/artikel.php?id=1185 

11 Mobiscore Tool die aangeef hoe makkelijk je met de fiets of te voet vanuit een 
bepaalde buurt raakt naar scholen, winkels, openbaar vervoer, etc. 
De tool wordt hergebruik door de website van de Vlaamse 
Woningpas, de website van Zimmo en bij CIB Vlaanderen die de 
Mobiscore aanbiedt aan haar aangesloten makelaars. 

Vervoer VITO Departement 
Ruimte Vlaanderen, 
NMBS, De Lijn, MIVB 

Studie ‘Ontwikkelingskansen op 
basis van knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen, Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 
(OVG), Onderzoeksrapport 
'Internalisering van externe kosten 
van transport in Vlaanderen: 
actualisering 2016' 

https://mobiscore.omg
eving.vlaanderen.be/ 

12 Smart Flanders (1.0 / 2.0) Het Smart Flanders (vervolg)project helpt steden met behulp van 
real-time open data om de transitie te maken naar smart cities. 
Met ondersteuning van imec zijn o.a. diverse datapilots uitgevoerd 
en open data richtlijnen vastgesteld. 

Vervoer Diversen Mobiliteit en andere stedelijke data https://smart.flanders.
be/  

13 Slim naar Antwerpen Slim naar Antwerpen biedt alle bereikbaarheidsinformatie, 
routeplanner en slimme alternatieven om vlot in de stad 
Antwerpen te geraken. 

Vervoer Stad Antwerpen, 
OpenStreetMap, 
Mapbox BeMobile, 
mobiliteitsaanbieders, 
De Lijn en NMBS 

Data beschikbaar via 
https://www.slimnaarantwerpen.be
/nl/over-ons/databronnen 

https://www.slimnaara
ntwerpen.be/nl/home  

14 Geoportaal Erfgoed Tool toont onroerend erfgoed. Cultuur en 
sport 

Digitaal Vlaanderen, 
OpenStreetMap, 
Agentschap Onroerend 
Erfgoed 

Adressenregister (Digitaal 
Vlaanderen), Basiskaart GRB 
(Digitaal Vlaanderen), Orthofoto’s 
(Digitaal Vlaanderen), 
OpenStreetMap, Beschermd 
Onroerend Erfgoed (Onroerend 
Erfgoed), Vastgestelde Inventarissen 
(Onroerend Erfgoed), 
Erfgoedlandschappen ((Onroerend 
Erfgoed), Unesco Werelderfgoed 
(Onroerend Erfgoed), Plannen 

https://geo.onroerende
rfgoed.be/ 

https://www.mobielvlaanderen.be/persberichten/artikel.php?id=1185
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https://www.mobielvlaanderen.be/persberichten/artikel.php?id=1185
https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/
https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/
https://smart.flanders.be/
https://smart.flanders.be/
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home
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(Onroerend Erfgoed), 
Wetenschappelijke inventarissen 
((Onroerend Erfgoed) 

15 Meemoo  Publiekdomeintool die je helpt om de auteursrechtelijke status van 
collectiestukken te bepalen. 

Cultuur en 
sport 

Vlaamse Gemeenschap, 
instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
collectie beherende 
instellingen met subsidie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap 

Metadata over vervaardigers van 
collectiestukken beheerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, instellingen 
van de Vlaamse Gemeenschap, 
collectie beherende instellingen met 
subsidie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

 https://meemoo.be/nl  

16 Naar Jobs in de Haven Initiatief van de stad Antwerpen (uitgebouwd door Nazka en 
Mobiel 21, beide bedrijven uit Leuven) waarbij alle vacatures in de 
haven van Antwerpen gekoppeld worden aan mobiliteitsopties 
voor een optimale match tussen de vacature en de werkzoekende. 

Economie en 
financiën 

VDAB, FOD Diagnostiek, 
Haven van Antwerpen, 
De Lijn, Velo fietsen, 
GIPOD, Google, NMBS, 
Blue bike, Velo, I-bus, 
pendelbus en waterbus 

VDAB-vacaturedatabank, FOD 
Diagnostiek, Bedrijfspercelen Haven 
van Antwerpen, De Lijn API, Velo 
fietsen API, GIPOD API, Google 
Directions API, Beschikbare 
informatie van vervoersaanbieders 
NMBS, De Lijn, Blue bike, Velo, I-
bus, pendelbus en waterbus, 
Bevraging over mobiliteitsaanbod 
bedrijven van Port of Antwerp 

https://www.naarjobsi
ndehaven.be/ 

17 FRIS - Flanders Research 
Information Space 

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie gebruikt de 
FRIS onderzoekscijfers actief voor beleidsmonitoring. 

Diversen Departement Economie, 
Wetenschap en 
Innovatie 

Data vanuit publiek gefinancierd 
wetenschappelijk onderzoek in 
Vlaanderen 

https://researchportal.
be/nl 

18 Provincies in cijfers Het provincies.incijfers.be data portaal geeft allerlei gegevens per 
stad/provincie weer en wordt o.a. (her)gebruikt door journalisten 
en media (zoals Het Nieuwsblad, VRT) om ontwikkelingen op 
thema's als bevolking en milieu te monitoren, evenals door (lokale) 
besturen die worden ondersteund om betere beleidsbeslissingen te 
nemen. 

Diversen Vlaams-Brabant, West-
Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Provincie 
Antwerpen, Provincie 
Limburg 

Een overzicht van bronnen is te 
vinden via: 
https://provincies.incijfers.be/dashb
oard/dashboard/bronnen-2 

https://provincies.incijf
ers.be/ 

19 Gemeente-Stadsmonitor Het Gemeente-Stadsmonitor portaal geeft allerlei gegevens per 
stad weer en wordt o.a. (her)gebruikt door journalisten en media 
(zoals Het Nieuwsblad, VRT) om ontwikkelingen op thema's als 
welzijn en welvaart te monitoren, evenals door lokale besturen die 
worden ondersteund om betere beleidsbeslissingen te nemen. 

Overheid en 
publieke sector 

Agentschap Binnenlands 
Bestuur 

Welzijn en welvaart data, o.a. op 
basis van burgerbevraging, cijfers 
Lokale Inburgerings- en 
Integratiemonitor en het Cijferboek 
Vlaamse Rand 

https://gemeente-
stadsmonitor.vlaandere
n.be/nieuws/nieuwe-
gemeentescan-online  

20 Lokale Besluiten als 
geLinkte Open Data 
(LBLOD) 

Door lokale besluiten gestandaardiseerd als linked open data te 
publiceren kunnen machines deze gegevens eenvoudig vinden en 
verwerken en kunnen organisaties die gegevens gemakkelijker 
hergebruiken. Het Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) 
programma bespaart dan ook tijd. De Vlaamse Belastingdienst en 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken halen 
bijvoorbeeld zelf de informatie over belasting- en wegreglementen 

Overheid en 
publieke sector 

Vlaamse steden Lokale besluiten https://lokaalbestuur.vl
aanderen.be/lokale-
besluiten-als-gelinkte-
open-data  
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die zij nodig hebben uit de gepubliceerde open besluiten, zodat 
lokale besturen die niet telkens opnieuw op te hoeven sturen. 

21 Generiek 
Informatieplatform 
Openbaar Domein 
(GIPOD) 

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) 
bundelt data over (grond)werken, evenementen en hinder op het 
openbaar domein, zodat overheden, burgers en ondernemers 
efficiënter kunnen werken met zo min mogelijk overlast. 

Regio’s en 
steden 

Geopunt.be Data over (grond)werken, 
evenementen en hinder op het 
openbaar domein 

https://overheid.vlaand
eren.be/informatie-
vlaanderen/producten-
diensten/generiek-
informatieplatform-
openbaar-domein-
gipod  

22 Mobilidata (in 
ontwikkeling) 

Mobilidata is een ambitieus mobiliteitsproject dat met behulp van 
slim databeheer en technologie het Vlaams verkeer veiliger, vlotter 
en duurzamer wil maken. Door gegevens als open data beschikbaar 
te stellen en samen te werken met innovatiepartners ontstaat een 
open mobiliteit-ecosysteem waarmee diverse spelers en 
stakeholders de data kunnen hergebruiken om slimme 
mobiliteitsoplossingen aan te reiken. 

Vervoer Agentschap Wegen en 
Verkeer, Departement 
Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams 
Verkeerscentrum, 
Departement Economie 
Wetenschap en 
Innovatie, Vlaams 
Agentschap Innoveren 
en Ondernemen (VLAIO) 

Mobiliteitsdata https://mobilidata.be/n
l    

23 VLOED (in ontwikkeling) Het project VLOED (Voorspellingen Lokale Ondernemers En Drukte) 
wil lokale ondernemers en economische actoren van bruikbare 
druktevoorspellingen voorzien. Steden Gent en Brugge willen deze 
voorspellingen gebruiken voor zowel burgers en ondernemers als de 
eigen stadsdiensten. Met open data toepassingen/tooling kunnen 
burgers bijvoorbeeld beslissen op welk moment zij het liefst de stad 
bezoeken. 

Vervoer Steden Gent en Brugge Drukte-metingen (o.a. IoT-
gerelateerd) 

https://stad.gent/nl/ov
er-gent-
stadsbestuur/stadsbest
uur/wat-doet-het-
bestuur/gent-
internationaal/samen-
internationaal-
werken/europese-
subsidies-en-
projecten/vloed-
kunnen-we-drukte-de-
stad-voorspellen  

24 SCIFI-project Brugge en 
Mechelen (afgerond) 

Het SCIFI-project (Smart City Innovations Framework 
Implementation) activeert de markt voor innovatieve oplossingen 
om openbare dienstverlening door middel van open data te 
verbeteren. Met de hulp van bedrijfsondersteunende organisaties 
waaronder Agoria werden in o.a. Brugge en Mechelen data-
oplossingen voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie 
en milieu ontwikkeld en getest in living labs.   

Vervoer, Milieu 
en Energie 

Diversen Mobiliteit, energie en milieu data http://smartcityinnovat
ion.eu/  

25 Digital Twin Gent (in 
ontwikkeling) 

Stad Brugge en imec werken samen met industriële spelers, 
domeinexperten en andere steden om via open data de 
ontwikkeling van 'urban digital twins' in Vlaanderen te versnellen. 

Regio’s en 
steden 

Stad Brugge Diversen https://www.brugge.be
/stad-brugge-
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Een digitale 3D-replica van de stad Brugge zal het stadsbestuur in 
staat stellen om de impact van maatregelen te simuleren en 
daarmee vergroten, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en 
verkeerstromen. 

ontwikkelt-digitale-
tweeling  

26 DUET Digital Twins (in 
ontwikkeling) 

In het Europese (onderzoeks)project DUET Digital Twins bouwen 
Digitaal Vlaanderen, KU Leuven, imec, OASC en andere partijen een 
digital twin van o.a. Vlaanderen met behulp van stedelijke open 
data. 

Regio’s en 
steden 

Digitaal Vlaanderen Diversen https://www.digitalurb
antwins.com/about  

27 Smart Retail Dashboard 
(in ontwikkeling) 

Met het Smart Retail Dashboard willen partners imec en VLAIO een 
datadashboard uitwerken dat alle relevante data met betrekking 
tot lokale economie centraal verzamelt, analyseert en visualiseert. 
Dit om stakeholders in de lokale economie te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een sterk handelskernbeleid, de daarbij horende 
acties te kiezen en deze acties te monitoren en evalueren. 

Economie en 
financiën 

Vlaams Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO) 

Diversen https://www.vlaio.be/n
l/nieuws/stand-van-
zaken-smart-retail-
dashboard 

https://www.brugge.be/stad-brugge-ontwikkelt-digitale-tweeling
https://www.brugge.be/stad-brugge-ontwikkelt-digitale-tweeling
https://www.digitalurbantwins.com/about
https://www.digitalurbantwins.com/about
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/stand-van-zaken-smart-retail-dashboard
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/stand-van-zaken-smart-retail-dashboard
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/stand-van-zaken-smart-retail-dashboard
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/stand-van-zaken-smart-retail-dashboard


 

51 
 

 

OVER 
CAPGEMINI   

Capgemini is een wereldwijde, 
maatschappelijk verantwoorde en 
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