Open Data Portals overleg
Datum : 29 september 2015, 10:30 – 12:00
Locatie : Fedict, Brussel
Aanwezig:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CIBG
DAV
Fedict
FOD Economie (StatbeI)
IWEPS (WalStat)
Stad Gent
iMinds (invited expert)
Open Knowledge Belgium (invited expert)
StartUps.be (invited expert)

Verontschuldigd:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AWT
Etnic
GIAL (Stad Brussel)
Intercommunale Leiedal
Stad Antwerpen
Stad Kortrijk
Stad Namur
Stad Oostende
WestToer
ProXML (invited expert)
TenForce (invited expert)

Bespreking
Omzetting Europese PSI richtlijn
De herziene Europese Public Sector Information (PSI) richtlijn, met veel meer aandacht voor
open data, wordt momenteel omgezet naar Belgische wetgeving. Vlaanderen is hierbij koploper,
de andere Gewesten en de federale overheid zijn er nog mee bezig.

Federale open data strategie
Op de ministerraad van 24 juli 2015 werd de federale open data strategie goedgekeurd: in
principe wordt alles open data, tenzij er een goede reden is om iets niet vrij te geven (privacy,
nationale veiligheid…). De strategie zal ook van toepassing zijn op overheidsbedrijven en
instituten als de NMBS en het KMI.
Per overheidsdienst zal een open data contactpersoon aangeduid worden, en deze
contactpersonen zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een technische werkgroep.
Fedict en DAV zullen hierbij samenwerken, er wordt gewerkt aan een protocolakkoord.
Zie http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150724/federale-open-data-strategie

Licenties met of zonder bronvermelding
De federale open data strategie legt sterk de nadruk op een “Creative Commons Zero” (CC0)
licentie, waarbij hergebruik toegestaan is zonder verplichting tot bronvermelding.
De bestaande Open Data licentie van de DAV, en de Vlaamse Open Data licentie laten
hergebruik toe, maar dan wel met bronvermelding, equivalent aan de “Creative Commons
Attribution” (CC-BY).
Mogelijk zullen beide vormen naast elkaar blijven bestaan: CC0 is handiger voor de gebruiker
als er zeer veel verschillende datasets worden gecombineerd in een applicatie (of wanneer er
uit veel verschillende bronnen geciteerd wordt in publicaties). Sommige overheidsdiensten
geven echter de voorkeur aan CC-BY: enerzijds als erkenning voor het geleverde werk,
anderzijds als een soort kwaliteitslabel.
Vlaanderen heeft gevraagd om in oktober hierover te kunnen overleggen met Fedict en DAV.

Open Summer of Code DCAT Tools
Tijdens de zomermaanden werkten de studenten van “open Summer of Code” (o.a. gesponsord
door OpenKnowledge Belgium en Vlaanderen) aan enkele open source DCAT-tools:






DCAT validator: online tool om de syntax van DCAT-bestanden te controleren.
DCAT merger: een applicatie, geschreven in node.js om verschillende DCAT-bestanden
samen te voegen.
DCAT in IPT voor INBO: het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek gebruikt
een toepassing om (meta)data ivm biodiversiteit te publiceren. Deze toepassing heeft nu
ook ondersteuning om metadata naar DCAT-formaat te exporteren.
Simple DCAT export module voor Drupal 7: Fedict heeft een Drupal 7-module
ontwikkeld om metadata van bestanden op bestaande Drupal-sites te exporteren naar
DCAT-formaat. Deze module werd tijdens de SoC verder uitgebreid.

Zie http://2015.summerofcode.be/

Verbeterde DCAT-ondersteuning in CKAN
Er wordt gewerkt aan een betere ondersteuning voor DCAT in het CKAN-platform.
Zie https://github.com/ckan/ckanext-dcat

Herziening DCAT-AP specificatie
De Europese Commissie heeft een ontwerp voor een bijgewerkte DCAT-AP specificatie
gepubliceerd. Fedict, iMinds en Tenforce hebben hieraan meegewerkt.
Zie https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description

Thematische lijst
Daarnaast heeft de EU Publication Office een nieuw voorstel om de thematische indeling van
de datasets te vereenvoudigen, door te kijken wat de meest voorkomende categorieën zijn op
verschillende open data portalen, en wat de overeenkomende termen zijn in de zeer uitgebreide
Eurovoc-thesaurus.
Zie https://joinup.ec.europa.eu/node/139531

Pan-Europees en Federaal open data portaal
In november zal een eerste (alfa) versie van het nieuwe pan-europese open data portaal
gepresenteerd worden. Als alles volgens planning verloopt, zal een beta-versie in februari /
maart beschikbaar zijn, en een eerste productie-versie in juni / juli 2016. De DAV volgt dit
project op.
Ondertussen is Fedict gestart met een project om een nieuw federaal open data portaal te
bouwen tegen eind 2015.

Statistisch open data portaal op website Statbel
De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) van de FOD Economie plant de
opening van een statistisch open data portaal (voorzien oktober / november 2015) dat een
logische, goed-gestructureerde en gebruiksvriendelijke toegang zal bieden tot de bestaande en
toekomstige open data sets waarover Statbel beschikt.

CIBG Hackathon
Het CIBG organiseert op 28 oktober een eerste open data en smart city hackathon, en gaat
daarvoor een CKAN-portaal gebruiken. Op 29 oktober is er een evenement rond open source
en geografische systemen (FOSS4G).

Semantisch publiceren van wetgeving.
Vlaanderen is bezig met een “VIP”-project om de Vlaamse codex beter te ontsluiten.
Daarnaast zijn er tal van (linked) open data initiatieven in het binnen- en buitenland die te
maken hebben met hergebruik van wetgeving en beter ontsluiten van metadata. Het gaat hierbij
om projecten uit zowel de openbare sector als de privé-sector.
Zie ook:
http://www.openlaws.eu/
http://doc.metalex.eu
http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-21action_en.htm

Open data evenementen
CIBG organiseert op 28 oktober een eerste hackathon.
OpenKnowledge Belgium organiseert op 29 februari naar jaarlijkse gewoonte Open Belgium,
deze keer zal het evenement doorgaan in Antwerpen.
Gent organiseert op 19 maart 2016 naar jaarlijkse gewoonte Apps4Ghent.

Actiepunten
●
●
●
●

(Allen) Bekijken wat er precies moet gedaan worden om meta-data van eigen portaal te
exporteren naar Belgische versie van DCAT-AP (is er genoeg expertise, budget …).
(DAV) Opvolgen voortgang pan-european open data portaal
(Fedict) Contacteren Statbel ivm nieuw statistieken portaal
(Fedict) Contacteren AWT ivm Waals open data portaal

