Handleiding Open Data
PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET BEHEREN EN PUBLICEREN VAN OPEN
DATA IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Deel 1 - Starten met de inventarisering van de gegevens

HANDLEIDING OPEN DATA DEEL I – VERSIE 1.0 – 10 NOVEMBER 2016

1 Voorwoord
Open Data zijn alle openbare gegevens of informatie van niet-persoonlijke aard die worden
geïnformatiseerd en verzameld door overheden in het kader van een publieke opdracht en met publieke
middelen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld in elektronisch formaat met gebruikmaking van
open standaarden.
De open data zorgen voor een grotere transparantie en doeltreffendheid van de werking van de
overheden en maken een innovatief gebruik door burgers, ondernemingen en organisaties mogelijk.
Open Data stimuleren de ondernemingsgeest, ze zorgen voor de ontwikkeling van vernieuwende
producten en diensten, ze dienen als basis voor management- en planningsinstrumenten ter
ondersteuning van het beslissingsproces en ze dragen bij aan de ontwikkeling van een jonge en
dynamische kenniseconomie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Open data houden ook een meerwaarde in voor de overheden zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een
betere dienstverlening aan het publiek dankzij een vermindering van de administratieve lasten en een
toegenomen wisselwerking met burgers, ondernemingen en organisaties. De gecentraliseerde
terbeschikkingstelling van open data zal besturen ertoe aanzetten de gegevens van andere besturen te
hergebruiken, wat tot meer doeltreffendheid leidt en bijdraagt aan een betere gegevenskwaliteit.
We danken het Vlaams Gewest (in de persoon van Noël Van Herreweghe) en data.gouv.fr voor de
inspiratie die we konden putten uit hun publicaties bij het schrijven van dit handboek voor de besturen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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2 Inleiding
Deze handleiding is bestemd voor alle partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hun gegevens
moeten openstellen. De handleiding streeft twee doelstellingen na, nl. het contextualiseren en helpen
begrijpen van Open Data in het algemeen en anderzijds het leveren van alle nodige informatie opdat de
partners gegevens kunnen verspreiden en documenteren op het Open Data-portaal van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Ze vormt een inleiding tot deel II van de handleiding, die de technische aspecten in verband met het
openstellen van gegevens beschrijft.

2.1

WETTELIJK KADER

Richtlijn 2003/98/EG van het Parlement en de Europese Raad inzake het hergebruik van
overheidsinformatie werd op 17 november 2003 goedgekeurd. De bedoeling van deze PSI-richtlijn
(Public Sector Information) was het stimuleren van de Europese informatiemarkt dankzij een
harmonisering van de regels voor de terbeschikkingstelling van informatie van de overheid met het oog
op het hergebruik ervan en om een eerlijke concurrentie op de informatiemarkt te verzekeren. De door
de overheid geproduceerde informatie m.b.t. een brede waaier aan onderwerpen (statistiek,
aardrijkskunde, maatschappelijke thema's, mobiliteit) vormt een basis die kan worden hergebruikt met
het oog op de ontwikkeling van diensten met een economisch en democratisch potentieel dat de hele
gemeenschap ten goede komt.
Na een evaluatie van de richtlijn door de Europese Commissie bleek echter dat er nog serieuze drempels
bestonden om het hergebruik van overheidsinformatie op grote schaal te bevorderen. Om deze drempels
weg te nemen en de richtlijn beter af te stemmen op de Open Data-beweging die in Europa in volle groei
is, heeft de Commissie een aantal wijzigingen doorgevoerd via een herziening van de richtlijn. Die zijn
opgenomen in Richtlijn 2013/37/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie, die op 26 juni 2013
door het Parlement en de Europese Raad werd goedgekeurd.

2.2

DE PSI-RICHTLIJN - PUBLIC SECTOR INFORMATION

De nieuwe omzetting sluit naadloos aan bij de technische vooruitgang. Terwijl de eerste PSI-richtlijn
eerder betrekking had op fysieke documenten en statische informatie, heeft ze vandaag ook betrekking
op gegevensbanken en dynamische informatie.
De voornaamste ontwikkelingen die in de nieuwe PSI-richtlijn zijn opgenomen hebben betrekking op de
volgende thema's:
 Verplichting om alle documenten ter beschikking te stellen voor hergebruik, op voorwaarde dat de
toegang ertoe niet beperkt wordt door nationale wetgeving of behoudens uitzonderingen die in de
richtlijn zijn vastgelegd.
 De gevraagde bijdragen voor het hergebruik zijn normaal beperkt tot de marginale kosten voor de
reproductie, de terbeschikkingstelling en de verspreiding. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor
overheidsinstellingen die inkomsten moeten genereren voor het dekken van een aanzienlijk gedeelte
van hun kosten alsook voor bibliotheken.
 Uitbreiding van het toepassingsveld naar bibliotheken (met inbegrip van de bibliotheken van de
instellingen voor hoger onderwijs), musea en archieven. Die vallen onder een afwijkend stelsel: geen
verplichting, toestemming tot bijdragen die hoger liggen dan de marginale kosten,
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2.3

exclusiviteitsovereenkomsten zijn toegestaan in het kader van digitaliseringsprojecten. Andere
categorieën culturele instellingen, zoals orkesten, operahuizen, balletten en theaterhuizen, vallen
buiten het toepassingsveld.
Verplichting tot transparantie voor de lidstaten, in het bijzonder met betrekking tot de praktijk
inzake de reparaties en inzake de bijdragen voor hergebruik.
Er wordt aan de lidstaten gevraagd de vereenvoudiging van de opzoeking van toegankelijke en
herbruikbare documenten praktisch uit te werken, zoals het aanmaken van samenvattende lijsten of
portaalsites.
De lidstaten aanzetten tot het hergebruiken, in de mate van het mogelijke en zo nodig, van open en
machinaal leesbare formaten. Het is aangeraden de documenten ter beschikking te stellen in een
formaat dat zo precies mogelijk is, met een zo fijn mogelijke korrel en dat een interoperabiliteit
toelaat. Er wordt verwezen naar de principes uit de INSPIRE-richtlijn (2007/EG INSPIRE).
Exclusiviteitsovereenkomsten tussen overheidsinstellingen en privépartners moeten worden
vermeden.
De lidstaten worden aangemoedigd gebruik te maken van open licenties om het aantal
voorwaarden en beperkingen inzake het hergebruik door derden te beperken.

DE GEWESTELIJKE ORDONNANTIE

Op gewestelijk niveau werd het ontwerp van ordonnantie voor de omzetting van de Europese richtlijn aan
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voorgelegd op 9 juni 2016, op initiatief van de staatssecretaris
bevoegd voor Digitaal Beleid, Bianca Debaets, en de staatssecretaris bevoegd voor Administratieve
Vereenvoudiging, Fadila Laanan.
Deze ordonnantie (A-360/2), die de uitwerking beoogt van een beleid inzake open data, werd op 7
oktober 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement goedgekeurd. Krachtens deze ordonnantie kan
elke burger, onderneming of vereniging het hergebruik van informatie rechtstreeks bij de overheid
aanvragen, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau. Zodra de overheid een dergelijke aanvraag
ontvangt, moet ze binnen 20 dagen antwoorden (behalve voor complexe aanvragen, waarvoor in een
termijn van 40 dagen is voorzien). De CTB doet een uitspraak over het beroep en deelt haar beslissing
binnen de 30 dagen vanaf de ontvangst van het beroep schriftelijk mee aan de betrokken partijen.
Bovendien bepaalt de ordonnantie van 29 maart 2012 over de integratie van de genderdimensie in het
beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de door de Brusselse besturen geproduceerde,
verzamelde en bestelde statistieken naar gender moeten worden uitgesplitst. De ordonnantie komt
tegemoet aan de internationale verplichting, die berust op het feit dat de behoeften van mannen en van
vrouwen niet noodzakelijkerwijs gelijklopend zijn wegens hun verschillende maatschappelijke positie, in
tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen.

2.4

UITDAGINGEN VERBONDEN AAN HET OPENSTELLEN VAN DE GEGEVENS

Bovenop de actieve bijdrage aan de modernisering van de besturen die er gebruik van maken, bieden
open data ongeziene kansen op democratische, maatschappelijk en economische vernieuwing.
 Democratische vernieuwing door het inlichten van burgers te vergemakkelijken, door te zorgen voor
een beter begrip van het overheidsbeleid, wat bijdraagt tot een grotere betrokkenheid van iedereen.
 Maatschappelijke vernieuwing door een vlottere communicatie tussen actoren en door het ontstaan
van innovatieve voorzieningen te bevorderen.
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 Economische vernieuwing door de concurrentie tussen ondernemers aan te zwengelen en het
creëren van nieuwe toepassingen te versnellen.

2.5

OPEN DATA-PORTAAL VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het Open Data-portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (http://opendatastore.brussels)
vergemakkelijkt de opzoeking en het goede begrip van de gegevensreeksen die door de instellingen van
het gewest worden opengesteld. Het biedt ook de mogelijkheid aan burgers, start-ups, journalisten, ...
query's te trekken uit nieuwe of bestaande gegevensreeksen.

Het portaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
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3 Starten met Open Data
Het welslagen van Open Data hangt af van twee zaken:



een overvloedig aanbod: het ter beschikking stellen van een maximaal aantal kwaliteitsvolle
gegevens (gegeolokaliseerd, in real time en regelmatig geüpdatet)
het gebruik dat burgers en developers ervan maken: het raadplegen van de gegevens, het
hergebruik ervan, het creëren van nieuwe diensten en het genereren van coproductiefenomenen.

Er moet trouwens een maximale continuïteit worden verzekerd: de gebruikers van open data moeten ook
kunnen rekenen op de beschikbaarheid van de gegevens in de toekomst. Om te zorgen voor een
verankering van de logica van openheid in het overheidsbeleid ontwikkelt elke openbare dienst een Open
Data-beleid en stelt een verantwoordelijke aan, nl. de "Chief Data Officer". Dit strategische project
verloopt in meerdere fases:

Inventariseren
Selecteren en
controleren van de
kwaliteit van de
gegevens

Publiceren van
de gegevens

De gegevens
vindbaar
maken

Bevorderen van
het project om het
gebruik en de
coproductie ervan aan
te moedigen

Deze handleiding beschrijft de eerste fase. De drie volgende fases worden beschreven in deel II, dat
beschikbaar is op het Open Data-portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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4 De gegevens inventariseren
Inventariseren
Selecteren en
controleren van de
kwaliteit van de
gegevens

Publiceren van
de gegevens

De gegevens
vindbaar
maken

Bevorderen van
het project om het
gebruik en de
coproductie ervan
aan te moedigen

Het verzamelen van de gegevens vormt een essentiële fase, die het volgende omvat: het oplijsten en
identificeren van de bronnen, de keuze van de open te stellen gegevens, het controleren van de
stabiliteit van de toeleveringskanalen, de audit van de kwaliteit van de gegevens, de inventaris van de
omvorming van de gegevens. Daarna kunnen de gegevens pas worden opengesteld (uitzuiveren,
formatteren, exclusie, controle, ...).

4.1

HET OPENSTELLEN VAN DE GEGEVENS VOORBEREIDEN

4.1.1 De eerste stappen bij het opstellen van een inventaris van de gegevensreeksen
Gegevens openstellen staat gelijk aan het creëren van een nieuw product, het ontwikkelen van een
nieuwe dienst, en beide moeten duidelijk worden omschreven. In eerste instantie moeten dus de
volgende vragen worden beantwoord:







Welke gegevens publiceren?
Zijn ze technisch beschikbaar?
In welk(e) forma(a)t(en)?
Met welke frequentie?
Hoe kan een duurzame aanvoer en levering van deze gegevens worden verzekerd?
Welke gebruikerslicentie(s) moeten worden toegekend?

4.1.2 Welk type gegevens?
De overheid behandelt meerdere gegevens die verband houden met het bestaan van de openbare
instelling zelf of met de verschillende taken die ze beheert. Wanneer men aan Open Data denkt, denkt
men meestal aan gegevensbestanden (statistische of realtimegegevens). Open Data omvatten echter ook
informatie zoals documenten, foto's, plannen, ...
Voorbeelden:







Aantallen individuen: gemeentepersoneel, leerlingen
Uurroosters: bus en tram in real time
Erfgoed: bomen, sportuitrustingen, verlichtingspunten, stadsfonteinen
Beheerelementen: uitgeleende boeken in bibliotheken, administratieve budgetten en
rekeningen, overheidsopdrachten, beschrijving van het grondgebied, luchtfoto's, hoogtemeting,
straatbeschrijvingen, adressen
Weergave van het lokale leven: aantal huwelijken, geboorten, gegeven voornamen, de
verkiezingen, culturele agenda's
HANDLEIDING OPEN DATA

8

Bepaalde gegevens zijn al elektronisch beschikbaar en kunnen dus ook snel en gemakkelijk worden
gepubliceerd als open data.
Voorbeelden:





Kadastrale gegevens
Topografische kaarten
Verkeersinformatie
Weersvooruitzichten

Bepaalde gegevens hebben vooral een maatschappelijke waarde.
Voorbeelden:







Wetten en parlementaire gegevens (bv. gegevens over het stemgedrag van
volksvertegenwoordigers).
Gegevens voorafgaand aan de verkiezingen (bv. programma's van politieke partijen).
Gegevens i.v.m. e-government en campagnes van e-participatie (bv. referenda, crowdsourcing).
Begroting en uitgaven van overheidsbesturen.
Mandaten en bezoldigingen van politici.
Samentelling van de steun en subsidies van de staat aan ondernemingen.

Andere gegevens hebben misschien meer commerciële waarde:





Wegenkaarten.
Verkeersinformatie in real time.
Weerberichten in real time.
Voetgangersstromen in de straten (lokalisatie van de grote ketens).

Een recente studie1 wijst vooral op interesse voor de volgende gegevens:

1

http://datos.gob.es/datos/sites/default/files/files/Estudio_infomediario/121001%20RED%20007%20Final
%20Report_2012%20Edition_vF_en.pdf
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Daaruit blijkt dat mensen vooral op zoek gaan naar gegevens die op een kaart kunnen worden
weergegeven, m.a.w. aardrijkskundige gegevens. Alles wat visueel op een kaart kan worden weergegeven
is hoogst interessant omdat dat makkelijk in een app voor een smartphone of tablet kan worden
opgenomen. Dat betekent ook dat een groot deel van het publiek voornamelijk op zoek gaat naar
praktische toepassingen die meerdere informatiebronnen in een grafische en onderling verbonden vorm
weergeven.
De informatie over ondernemingen (commerciële/financiële gegevens) is ook populair. Ook hier is men
geïnteresseerd in informatie over ondernemingen in de vorm van open data, met inachtneming - dat
spreekt voor zich - van de vertrouwelijkheid van die ondernemingen.
Sociaaldemografische/Statistische gegevens komen op de derde plaats. Milieu-informatie interesseert
vanzelfsprekend iedereen. De gegevens over scholen, het verkeer, vervuiling, criminaliteit,
toegankelijkheid, enz. kunnen belangrijk zijn voor het werk van journalisten of bij het zoeken naar een
nieuwe woonst bijvoorbeeld.
Deze eerste drie thema's tonen aan dat er vooral wordt gezocht naar toepassingen die een toegevoegde
waarde met zich meebrengen of informatie die de wisselwerking met de overheid vergemakkelijken.
Informatie uit verschillende bronnen verzamelen en zo een meerwaarde creëren is vooral een taak van de
ondernemingen. Het is dus cruciaal dat deze gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn.
De statistieken over culturele gegevens zijn enigszins verrassend. Ofwel is die informatie beschikbaar via
andere kanalen, ofwel onderschat het publiek er de meerwaarde van. Het zijn trouwens de steden die op
dit vlak het meest actief zijn.
Bepaalde gegevens zijn specifiek op het grote publiek gericht en zijn dus bijzonder interessant:




Verkeersinformatie.
Openbaar vervoer.
Gegevens over de verkiezingen

Andere gegevens zijn belangrijk voor kleine groepen en nichemarkten:




Informatie over de faciliteiten en financiële ondersteuning van personen met specifieke noden.
Economische statistieken.
Juridische beslissingen.
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4.2

DE GEGEVENSREEKSEN INVENTARISEREN

4.2.1 Hoe een inventaris van de gegevensreeksen aanmaken?
Er kunnen verschillende middelen worden gebruikt voor het inventariseren van de types gegevens
waarover het bestuur beschikt:

4.2.1.1

Uitgaande van de gegevens

We kunnen de verschillende types gegevens opsporen uitgaande van het gegeven en volgens de volgende
scenario's:
1/ Uitgaan van een bestaande publicatie: het bestuur verzamelt de gegevens van een bestaande
publicatie (bv. tabel, grafiek) en publiceert deze gegevens in de vorm van een open data flow.
2/ Uitgaan van een bestaande gegevensreeks: het bestuur heeft reeds bepaalde gegevens gecompileerd
die nu kunnen worden gepubliceerd in de vorm van een open data flow.
3/ Uitgaan van een brongegevensbank: de gegevens worden rechtstreeks uit een door het bestuur zelf
aangemaakte brongegevensbank gehaald en bepaalde gegevens worden gepubliceerd in de vorm van een
open data flow, middels de nodige conversies en controles.
4/ Uitgaan van een bestaand bronsysteem of een bestaande software: de besturen gebruiken regelmatig
software die over een eigen gegevensbank beschikt. Vaak zijn deze gegevens niet rechtstreeks
beschikbaar of bevinden ze zich in een eigen formaat dat door de leverancier is bepaald. In dat scenario
gebruiken we technieken om de gegevens uit het softwarepakket te trekken, ze te converteren, en ze te
publiceren in de vorm van een open data flow. Het verschil met het scenario 3 is dat softwarepakketten
vaak vereisen dat data via andere middelen worden opengesteld (bv. API of software eigen aan het
softwarepakket), maar ze kunnen vaak ook worden geopend met klassieke ETL-instrumenten.
5/ Uitgaan van verschillende bronnen en de gegevens consolideren: dit scenario is zeer vergelijkbaar met
een datawarehousetechniek waarbij gegevens vaak al verzameld worden uit verschillende bronnen en
worden gedownload in tijdelijke tabellen. de effectieve datawarehouses worden vervolgens vaak
gedownload vanuit deze tabellen. Het downloaden zelf kan in dat geval worden vervangen door de
publicatie van een open data flow.

4.2.1.2

Uitgaande van de businessworkflows

We kunnen ook de verschillende types gegevens opsporen uitgaande van de verschillende
businessworkflows.
Door de verschillende functies in het bestuur en de verschillende processen die in gebruik zijn te
identificeren, wordt het immers relatief gemakkelijk de daaraan verbonden doelstellingen te bepalen.

4.2.1.3

Waar de inventaris delen?

De inventaris moet rechtstreeks op het Open Data-portaal beheerd worden en de gegevensreeksen
aanvullen met enkele metagegevens:
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In dit stadium van inventarisering is het niet noodzakelijk de gegevensreeksen te associëren, bijvoorbeeld
"de toegankelijkheid van de Brusselse cafés voor rolstoelgebruikers", met een gegevensbestand, ook
resource genoemd. Deze fase komt later in het inventariseringsproces aan bod.
Het is cruciaal de metagegevens "Visibility" aan te vullen:
-

Kies "Public" als de gegevensreeks open is en als haar data toegankelijk zijn via een API
Kies "Private" als
o de gegevensreeks open is maar de API's die toegang tot de data mogelijk maken nog
niet beschikbaar zijn
HANDLEIDING OPEN DATA
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o

De gegevensreeks is niet open

De "Private" gegevensreeksen:
-

Kunnen niet bekeken worden door de burgers of de andere besturen
Kunnen worden gedeeld binnen een organisatie via gebruikersaccounts van het type "Lezer". Die
kan de inhoud niet bewerken of beheren, maar kan ze uitsluitend raadplegen.

4.2.1.4

De gegevensinventaris automatiseren

Wanneer het bestuur al over een inventaris van geïnformatiseerde gegevens beschikt, is het mogelijk de
synchronisatie van deze inventaris te automatiseren met het Open Data-portaal van het gewest via een
harvestingmechanisme.

4.2.1.5

Opvolging

Om het openstellen van gegevens in het gewest op te volgen kan Easybrussels een verslag opstellen op
basis van deze gegevens en de evolutie van de telling van de gegevensreeksen voor elk bestuur
analyseren.

4.3

DE JURIDISCHE ASPECTEN ANALYSEREN

Alvorens de data voor het publiek open te stellen moet het bestuur nagaan of er geen juridische obstakels
bestaan voor de openstelling. Er zijn vooral drie soorten obstakels: de intellectuele eigendomsrechten, de
regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de mogelijke uitzonderingen op de
openbaarheid van bestuur.

4.3.1 Hoe rekening houden met de intellectuele eigendomsrechten?
Wanneer intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn op gegevens die een bestuur ter beschikking
wil stellen, moet dat bestuur nagaan of het de rechthebbende van de gegevens is of dat het op een
andere wijze het recht op het publiceren van de gegevens heeft verkregen. Als dat niet het geval is,
moeten eerst de nodige rechten worden verkregen via een schikking met de rechthebbende.
Voor de gegevensreeksen, documenten of ander materiaal dat voor het bestuur op bestelling werd
aangemaakt door een privéspeler wordt de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten in een
overeenkomst vastgelegd. In elke overeenkomst met een derde (of in elke overheidsopdracht)
betreffende de creatie van materiaal dat door auteursrechten is beschermd, is het dus aangeraden dat
het bestuur een bepaling inlast waarin de nodige rechten worden toegekend aan het bestuur om dit
materiaal als open data te publiceren. Het kan gaan enerzijds om een volledige overdracht van rechten
gaan zodat het bestuur de rechthebbende wordt. Maar er kan ook een licentie voor de distributie van
gegevens worden gevraagd. In het eerste geval wordt het bestuur in zekere zin de "eigenaar" van het
materiaal terwijl het bestuur in het tweede geval het recht verkrijgt om het materiaal te verspreiden maar
de ondernemer er "eigenaar" van blijft.

4.4

HOE REKENING HOUDEN MET DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Voor elke publicatie van gegevensreeksen moet worden nagegaan of ze geen persoonsgegevens
bevatten. Als dat het geval is, worden de gegevens in principe niet als open data gepubliceerd. Het begrip
" persoonsgegevens" wordt als volgt gedefinieerd: "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of
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identificeerbare natuurlijke persoon". Een identificeerbare natuurlijke persoon wordt gedefinieerd als
"een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar
fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".

4.5

EEN LICENTIE AAN DE GEGEVENS KOPPELEN

Om het gebruik van open data zoveel mogelijk aan te moedigen en daarbij de overheid te steunen bij het
ter beschikking stellen van hun gegevens, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een licentiemodel
uitgewerkt dat door alle instellingen kan worden gebruikt. Deze licentie staat het gebruik van gegevens
toe met als enige verplichting het vermelden van de bron.
Deze licentie is beschikbaar via het volgende adres: http://cibg.brussels/nl/over-het-cibg/opendata?set_language=nl
Intussen zullen andere licenties die zijn opgenomen in een uitvoeringsbesluit in 2017 worden
gepubliceerd.

5 Contact
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met het CIBG of Easy Brussels.

Contact: OpenData@cibg.brussels

HANDLEIDING OPEN DATA
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6 Glossarium
API

Application
Programming
Interface:
Interface
waarmee
een
informaticasysteem communiceert en diensten aanbiedt aan andere
informaticasystemen.

Chief Data Officer

Verantwoordelijke voor de Open Data-strategie

Crowdsourcing

Een taak met een groot aantal personen tegelijk uitvoeren, voornamelijk
internauten; participatieve productie.

Datawarehouse

Gegevensbank die toelaat informatie afkomstig uit andere operationele
gegevensbanken te verzamelen, te rangschikken, te archiveren en op te slaan.

Richtlijn (EU)

Regelgeving van de instellingen van de Europese Unie, die nationale
regeringen een termijn oplegt inzake de toepassing ervan.

E-government

Gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door
overheidsbesturen met het oog op het toegankelijker maken van hun
openbare dienstverlening voor de gebruikers en het verbeteren van hun
interne werking.

E-participatie

Online participatie van burgers aan de publieke besluitvorming

ETL

Extract-Transform-Load: Technologie waarmee massale synchronisaties van de
informatie van een gegevensbron (meestal een gegevensbank) naar een
andere kan worden uitgevoerd.

Geolokalisatie

Methode om een object (een persoon, enz.) te lokaliseren op een plan of een
kaart met behulp van zijn geografische coördinaten.

Harvesting

Techniek om gegevens uit een website te trekken.

Interoperabiliteit

Capaciteit van een informaticasysteem om met andere bestaande of
toekomstige informaticasystemen te werken, zonder beperkingen op het
gebied van toegankelijkheid of uitvoering.

Metagegevens

Gegevens die andere gegevens definiëren of beschrijven.

Open Data

Digitaal gegeven van openbare of particuliere oorsprong. Dit gegeven kan met
name worden geproduceerd door een collectiviteit, een openbare dienst
(eventueel gedelegeerd) of een onderneming. Het wordt op een
gestructureerde wijze verspreid volgens een open methode en licentie die de
vrije toegang ertoe en het hergebruik door iedereen garanderen, zonder
technische, juridische noch financiële beperkingen.

Ordonnantie

Akte met wetgevende kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Portaalsite

Website die fungeert als een algemene toegangspoort tot een grote waaier
aan bronnen en diensten die op het internet beschikbaar zijn en die is
HANDLEIDING OPEN DATA
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toegespitst op een welbepaald interesseveld of een specifieke community.
Softwarepakket

Algemene software met meerdere functies, samengesteld uit een geheel van
parameteriseerbare programma's en bestemd om gelijktijdig door meerdere
personen te worden gebruikt.

PSI

Public Sector Information: Bestaande informatie en documenten van
overheidsinstellingen van de lidstaten van de Europese Unie
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