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1 Woord vooraf
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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3 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 aanvulling op deel I van de handleiding en beschrijft de technische aspecten van het
openstellen van gegevens.
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4 Open Data project
Het succes van Open Data berust op twee aspecten, nl. een ruim aanbod, het ter beschikking stellen van
zoveel mogelijk gegevens van hoge kwaliteit (op basis van geolokalisatie, real time en dagelijks
bijgewerkt) en het gebruik dat burgers en ontwikkelaars zullen maken van de gepubliceerde gegevens:
het raadplegen van de gegevens door de burger, hergebruik ervan en het ontwikkelen van nieuwe
diensten door developers en ondernemingen en tot slot het doen ontstaan van fenomenen van
gemeenschappelijke productie.
Het hanteren van een Open Data benadering, met name het openstellen van gegevens, vormt een
strategisch project dat betrokkenheid van de burger faciliteert en zorgt voor hergebruik om nieuwe
rijkdommen te doen ontstaan. Bepaalde stappen moeten verlopen afhankelijk van desbetreffende
doelstelling:





Inventariseren, selecteren en zorgen voor kwaliteitsvolle gegevens;
Publiceren van gegevens
Ervoor zorgen dat de gegevens gevonden kunnen worden
Promoten van het project om het gebruik en de gemeenschappelijke productie ervan te starten.

Inventariseren
Selecteren en
controleren van
de kwaliteit van
de gegevens

Publiceren
van gegevens

Ervoor zorgen
dat de gegevens

gevonden
kunnen
worden

Promoten
van het project om
het gebruik en de
gemeenschappelijke
productie ervan te
starten

Deze handleiding beschrijft de laatste drie stappen. De eerste stap staat beschreven in het eerste deel dat
beschikbaar is op het OpenData portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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4.1

VERSPREIDEN VAN GEGEVENS
Inventariseren
Selecteren en
controleren van de
kwaliteit van de
gegevens

Publiceren

Ervoor zorgen dat
de gegevens

van gegevens

gevonden
kunnen worden

Promoten
van het project om het
gebruik en de
gemeenschappelijke
productie ervan te
starten

Na de gegevensinventarisatie is het noodzakelijk om de informatie in een voor machines leesbaar formaat
toegankelijk te maken.

4.1.1 Openstellen van gegevens
4.1.1.1 Wat zijn de minimale vereisten?
Binnen deze paragraaf komen een aantal minimale vereisten aan bod i.v.m. het openstellen van gegevens
als open data. Deze vereisten omvatten twee doelstellingen:



Toezien op de kwaliteit van de open data: alle technische kenmerken waaraan een open
datastroom dient te voldoen
Toezien op de samenhang van de open data: zorgen voor interne technische samenhang i.v.m.
de gepubliceerde gegevens.

De volgende paragrafen bieden enkele praktische tips om elk van deze doelstellingen te realiseren. Deze
tips zijn niet exhaustief en dienen evenmin in een specifieke volgorde te worden toegepast.

4.1.1.1.1

Kwaliteit van de gegevens

Om de technische kwaliteit van de open datastromen te waarborgen, moet elke dataset aan de volgende
criteria voldoen:








Elke open datastroom dient te beschikken over een unieke "Header row" met hierbij een
duidelijke beschrijving van de kolommen. Deze "header row" moet de eerste lijn vormen van de
dataset en mag niet meer dan één lijn bevatten. De benaming is duidelijk, kort en er mogen geen
spaties in voorkomen. Er moet, bij de namen van de titels, zoveel mogelijk gebruik worden
gemaakt van de standaardwoordenlijst, zie in verband hiermee de paragraaf "Welke standaarden
hanteren voor de gegevens?" verderop in dit document. In geval van CSV-bestanden dringen we
aan op het gebruik van scheidingstekens die wereldwijd worden toegepast ("scheidingsteken").
De puntkomma vormt het meest algemeen aanvaarde leesteken in dit verband (";").
Elke open datastroom moet voldoende beschrijvende metadata bevatten en dient minimaal te
bestaan uit de in dit document opgenomen velden.
Bij elke open datastroom moet er sprake zijn van een proces waarbij er regelmatig nieuwe of
bijgewerkte gegevens worden gepubliceerd (updateproces). Historische gegevens blijven
uiteraard onveranderlijk maar kunnen ook elke maand, ieder jaar of op basis van een andere
periode worden aangevuld.
Elke open datastroom moet beschikken over een versienummer voor eenduidige identificatie en
het opsporen van wijzigingen
Alle geolokalisatiegegevens maken bij voorkeur gebruik van het EPSG-coördinatensysteem:4326
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4.1.1.1.2

Samenhang van gegevens

Alle gepubliceerde open data moeten zoveel mogelijk samenhang vertonen binnen de gegevensstromen
en de besturen. Mocht dit niet mogelijk zijn tussen de besturen, dan moet ervoor gezorgd worden dat ze
ten minste samenhang vertonen binnen de besturen. Alle adressen moeten bijvoorbeeld altijd en voor
iedereen op dezelfde manier worden gepubliceerd, zo niet kunnen gebruikers of ondernemingen zich
moeilijk een betrouwbaar beeld vormen.
Concreet worden de volgende parameters toegepast:
1/ Open datastromen moeten begrijpelijk zijn:





Elke gebruiker van de open datastroom moet inzicht hebben in de unieke oorsprong van de
gegevens.
Status van de gegevens (project, gevalideerd) bepalen
Hergebruiken van wat al binnen het bestuur voorhanden is inzake (meta-) beschrijvingen
van de gegevens.
Van bij het begin beschrijven van model en metadata.

2/ Open data moeten juist en volledig zijn (binnen desbetreffende context):






Bepalen (of uitwerken) van validatieregels op basis van de gegevens zelf.
Controleren van onechte waarden & standaardwaarden (bijv. M/V).
Uitvoeren van aan aantal basiscontroles en corrigeren van eventuele fouten van bij de bron (bijv.
adres).
Identificeren van onjuiste of ontbrekende velden.
Streven naar optimalisering en vermijden van dubbele informatie.

3/ Open data moeten controleerbaar zijn:






Toezien op het proces van het bronsysteem, met inbegrip van de open datastromen.
Zorgen voor kwaliteitstests bij elke processtap.
Zorgen voor volumetests om te vermijden dat de open datastromen te groot zouden worden. De
open data zijn over het algemeen weinig omvangrijk zodat ze binnen mobiele applicaties
makkelijk opnieuw kunnen worden gebruikt. Mocht de gegevensstroom groter worden (bijv. bij
GIS-gegevens), geef dit dan duidelijk aan op het Open Data platform of binnen de metagegevens.
Duidelijk onderscheid maken tussen online- en batchverwerking zodat het verspreiden van
de open datastromen geen te zware belasting vormen voor de infrastructuur van de entiteit.

4/ Open data moeten beveiligd zijn:





Filteren van vertrouwelijke gegevens
Respecteren van de privacywetgeving
Anonimiseren van de gegevens
Samenvoegen indien nodig (granulatie).
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4.1.1.2 Welke standaarden hanteren voor de gegevens?
Er bestaan talrijke standaarden voor het modelleren van gegevens en velden. Hierna volgt een lijst met
Europese en internationale afspraken die kunnen worden toegepast bij open datastromen:
Algemene terminologie:



DCMI (zie http://dublincore.org
OSLO (zie http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO)

Voor beschrijving van personen:



vCard, (zie http://en.wikipedia.org/wiki/VCard)
Core Person Vocabulary (zie https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_person/description)

Voor beschrijving van organisaties


Registered Organisation
Vocabulary, (zie
http://www.w3.org/TR/vocab-regorg/ of
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_busi- ness/news/publication-core-business-vocabularyregorg-w3c-standards-track)

Voor beschrijving van adressen:



vCard;
Core Location Vocabulary (zie https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_location/release/100)

Voor beschrijving van openbare diensten:


Core Public Service Vocabulary (zie
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_public_service/description)

Voor problemen of suggesties:


Open311.org (zie http://open311.org/)

4.1.1.3 Welke formaten hanteren voor de gegevens?
Open formaten voor gestructureerde gegevens:


CSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values) met encoding UTF–8

Het gaat om een open bestandsformaat waarmee gegevens van een tabel kunnen worden opgeslagen.
Elke lijn uit het bestand komt overeen met een lijn uit de tabel; kolommen worden doorgaans
gescheiden door puntkomma's. Dit formaat wordt gebruikt voor interoperabele uitwisseling van
spreadsheetgegevens, databanken, jaaroverzichten enzovoort tussen verschillende software en/of
platformen.




TSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values) met encoding UTF–8
XML (http://www.w3.org/XML);
JSON (http://www.json.org/)

JSON is een lichtgewicht formaat voor data-uitwisseling. JSON is voor programmeurs gemakkelijk te
gebruiken. Het is ook gemakkelijk voor computers om te verwerken en te genereren. JSON is een
tekstformaat dat volledig taalonafhankelijk is maar dat wel vertrouwd zal zijn voor programmeurs uit
de C-familie. Dankzij deze eigenschappen vormt JSON een ideale programmeertaal voor
gegevensuitwisseling.
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Voorbeeld van JSON-bestand:
"menu": "Bestand",
"commando's": [
{
"title": "Nieuw",
"action":"CreateDoc"
},
{
"title": "Openen",
"action": "OpenDoc"
},
{
"title": "Sluiten",
"action": "CloseDoc"
}
]
}



ODF (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument).
RDF/XML, turtle, N-triple, JSON-LD

(http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework).
Open formaten voor geogegevens:






Shapefile (http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile);
GeoJSON (http://geojson.org/);
GML (http://www.opengeospatial.org/standards/gml);
KML (https://developers.google.com/kml/);
WKT (http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text).

Als je zelf een API wilt creëren, raden we aan om een RESTful Web API aan te bieden waarbij, zonder
gebruik van een API key, toegang wordt verleend tot de service.
Voor een goede beschrijving van REST en RESTful Web API verwijzen we je graag door naar het
desbetreffende
Wikipedia-artikel
(http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer#RESTful_web_services/).

4.1.1.4 Hoe kwaliteit van gegevens beter maken alvorens ze te publiceren?
Ruwe gegevens zijn vaak van gemiddelde kwaliteit (ontbrekende informatie, formuleringen die
afstemming vereisen, ...) die moeten worden aangevuld (bijvoorbeeld postcode omzetten in gpscoördinaten), of nog bij andere data moeten worden gevoegd alvorens ze kunnen worden verwerkt, meer
bepaald via datavisualisatietools. Soms moeten deze ruwe gegevens uit gesloten documenten worden
gehaald waarbij het bijvoorbeeld noodzakelijk is om PDF-gegevens of tabelgegevens te extraheren uit
webpagina's.
Nadat de gegevens in tabelformaat (spreadsheet, tekstbestand enzovoort) of gestructureerd formaat
(XML, JSON, RDF, ...) voorhanden zijn, kun je met de gratis OpenRefine tool complexe wijzigingen
aanbrengen binnen je gegevensreeksen.
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Verschillende bestanden samenvoegen in één enkele databank
Bij de gegevens, die vaak via onvolledige reeksen volgens jaartal en departement worden aangeleverd,
bestaat de eerste stap erin om een volledig bestand aan te maken. Dit proces wordt makkelijker gemaakt
dankzij OpenRefine. Tool opstarten en "nieuw project aanmaken. Selecteer in het dialoogvenster
"bestanden selecteren", alle vooraf gedownloade bestanden die je aan elkaar wilt koppelen, ongeacht het
aantal (10 of 100). OpenRefine voegt automatisch een kolom toe om de verschillende bronnen duidelijk
van elkaar te onderscheiden (bijvoorbeeld een kolom "departement" of "jaar"). Selecteer, na controle,
"Export" en exporteer dan je samengevoegde databank naar CSV- of XLS-formaat.
Met meerdere personen werken binnen eenzelfde databank
Er bestaan onlinespreadsheets waarmee het mogelijk is om binnen één enkele en unieke databank samen
te werken. We vermelden graag de volgende gratis tools: Framasoft, Google Docs en Zoho Docs. Je kunt je
werk, na voltooiing ervan, exporteren aan de hand van een klassiek spreadsheetbestand. Of je kunt ook
gewoon gebruikmaken van de URL ervan. Let er hierbij wel op om de uitgeefrechten tot jezelf te
beperken.
Geocoderen van adressen
Het CIBG biedt verschillende geolokalisatiediensten om een adres of interessante plek te lokaliseren, …
Deze diensten mogen vrij worden gebruikt.
Zie http://cirb.brussels/fr/nos-solutions/urbis-solutions/fichiers/ug-ws2-0.pdf
Shape (SHP) gegevens omzetten naar GeoJSON-bestanden
Bestanden afkomstig van geomaticatools gaan binnen een internetomgeving niet altijd vlot open. Ze
moeten dan ook naar GeoJSON-formaat worden geconverteerd. Met de onlineconverter OGRE kun je
deze bestanden eenvoudig omzetten. Maak als Target SRS gebruik van EPSG:4326.
De verkregen GeoJSON-bestanden kunnen vervolgens via de UMap tool binnen OpenStreetMap worden
geïntegreerd door rechts te klikken op de pijlvormige knop "Gegevens importeren".
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4.1.2 Streven naar vijf sterren
Op basis van scenario's en minimale vereisten gekoppeld aan het openstellen van brongegevens als open
data, zoals hierboven beschreven, kunnen we nog steeds verbeteringen aanbrengen en vooruitgang
boeken op het gebied van samenhang en kwaliteit van de gegevens. Om de zaken helder te krijgen, gaan
we hier graag dieper in op een maturiteitsmodel waarbij criteria worden beschreven om tot een hoger
kwaliteitsniveau te komen.
Het 5-sterren maturiteitsmodel (http://5stardata.info/) voor publiceren van open data biedt een
stappenplan voor kwaliteitscontrole gebaseerd op verschillende eigenschappen. Uiteraard hoeven
besturen niet meteen naar het 5-sterren model te streven: de lat wordt momenteel gelegd op 3 sterren.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende maturiteitsniveaus. Verderop wordt
uitgelegd hoe we elk van deze modellen kunnen realiseren.
Maturiteits
niveau

Oorspronkelijke uitleg (In het Engels)
make your stuff available on the Web (whatever format) under an open license
make it available as structured data (e.g., Excel instead of image scan of a table)
use non-proprietary formats (e.g., CSV instead of Excel)
use URIs to identify things, so that people can point at your stuff
link your data to other data to provide context
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Linked Data
Linked Data betekent niet enkel het ter beschikking stellen van gegevens als dusdanig. Het gaat er ook om
de gegevens onderling te koppelen zodat ze een groot (wereldwijd) gegevensnetwerk gaan vormen. Het
betreft niet enkel meer aan elkaar gekoppelde internetpagina's of onderling gelinkte databanken,
voortaan worden de gegevens zelf onderling aan elkaar gekoppeld. We komen zo dan ook terecht in een
wereld van gekoppelde gegevens.
Zo vermindert de noodzaak voor data back-up aangezien we altijd toegang hebben tot de gegevens,
ongeacht de positie ervan. Vandaag is het weliswaar zo dat we nog maar zelden binnen documenten zelf
op zoek gaan voor het extraheren van de gegevens die we onderling kunnen koppelen met behulp van
RDF (Resource Description Framework)

4.1.3 Publiceren van gegevens
Elk bestuur moet erop toezien dat alle technische middelen voorhanden zijn om open data beschikbaar te
stellen voor het publiek. Dit houdt in:








Keuze i.v.m. domein: het bestuur mag ervoor kiezen om gebruik te maken van een eigen website
voor het ter beschikking stellen van de gegevens of ze kan dit doen via een afzonderlijke website
met een eigen domeinnaam.
Keuze i.v.m. hosting: het bestuur moet aangeven of de gegevens bewaard worden en
toegankelijk zijn gemaakt via eigen servers, dan wel beschikbaar worden gesteld door een
beroep te doen op servers van derden. Een derde mogelijkheid bestaat erin dat het bestuur de
gegevens rechtstreeks aanbiedt via het portaal http://OpenDataStore.Brussels
Keuze i.v.m. functionaliteiten: er moet worden nagegaan van welke databank gebruik zal
worden gemaakt; bijvoorbeeld of er een forum dan wel een betaalmodule nodig is. Er moet een
inschatting worden gemaakt op het gebied van noodzakelijke serverruimte, totaal
gegevensverbruik en vereiste snelheid.
Beheer website en/of portaal: er moet een medewerker voor website- en/of portaalbeheer
worden aangesteld. De gewenste mate van beschikbaarheid en het vereiste toezichts- en
beschermingsniveau i.v.m. website moeten eveneens worden bepaald.

Onderhoud en handhaving van de diensten (API): als de gegevens beschikbaar worden gesteld aan de
hand van diensten moet er een persoon worden aangesteld van wie het de taak is om beschikbaarheid,
functionaliteiten en prestaties van de diensten te monitoren en te waarborgen.
Het CIBG kan je de nodige technische ondersteuning bieden om open data beschikbaar te maken.
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4.2

ERVOOR ZORGEN DAT DE GEGEVENS GEVONDEN KUNNEN WORDEN
Inventariseren
Selecteren en
controleren van
kwaliteit van
gegevens

Promoten

Ervoor zorgen
dat de gegevens
gevonden
kunnen worden

Publiceren
van gegevens

van het project om
het gebruik en de
gemeenschappelijke
productie ervan te
starten

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, worden de open datasets vaak binnen databanken, op servers
of via API opgeslagen. Deze metadata maken dus deel uit van het Deep Web en verschijnen niet in de
zoekresultaten van zoekmachines. Dit veronderstelt dan ook dat de internetgebruiker ervan op de hoogte
is dat er platformen bestaan waar de gegevens zijn te vinden.
Om het opzoeken van datasets makkelijker
http://OpenDataStore.Brussels opgezet.

te

maken,

heeft

het

Gewest

het

portaal

Dankzij dit portaal vereist het relatief weinig moeite om de datasets te vinden.

4.2.1 Gebruikmaken van het portaal OpenDataStore.Brussels
4.2.1.1 Welke actoren werken mee aan “opendatastore.brussels”?
Het ecosysteem van “ opendatastore.brussels ” wordt aangestuurd door de actoren van de beweging die
ijvert voor Open Data. Burgers, openbare diensten en elke organisatie, geregistreerd onder de identiteit
van rechtspersoon of natuurlijk persoon, kunnen de rol van producent/consument van open data
vervullen. Iedereen kan zich vrij inschrijven en gratis gebruikmaken van het platform.




Openbare diensten: Openbare diensten hebben betrekking op de overheid (centrale besturen,
diensten en onafhankelijke administratieve overheden), gemeenten alsook in ruime zin op
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke entiteiten gericht op openbare dienstverlening.
Rechtspersonen: Rechtspersonen (ondernemingen, feitelijke verenigingen, …) kunnen ook actief
zijn op "opendatastore.brussels”. Net zoals elke andere platformgebruiker, kunnen ook zij
meewerken aan de pagina's van de andere producenten door hun gegevens aan te vullen.

4.2.1.2 Waarom een contactpersoon inzake OpenData aanstellen?
Hoewel het openstellen van overheidsgegevens geen taak van grote omvang vormt en van het bestuur
maar een beperkte inspanning en tijd vergt, kan ze het proces vlotter laten verlopen door een persoon of
dienst aan te stellen die verantwoordelijk is voor het beleid inzake open data binnen dit bestuur. Deze
verantwoordelijkheid wordt doorgaans uit rationaliseringoverwegingen toevertrouwd aan de persoon of
dienst die verantwoordelijk is voor het interne ICT-beleid. Mocht een andere persoon of dienst worden
aangewezen, dan neemt hij/zij contact op met de verantwoordelijke inzake intern ICT-beleid.
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Behalve een verantwoordelijke inzake het open databeleid wordt eveneens aanbevolen om een
contactpersoon aan te stellen op het gebied van open data. Dit kan uiteraard door dezelfde persoon of
dienst worden uitgevoerd. Er zijn drie manieren waarop deze persoon of dienst een rol kan spelen als
aanspreekpunt inzake open data:






Een interne contactpersoon inzake open data is allereerst belangrijk voor de rationalisering van
het open data-beleid maar het biedt ook grote voordelen bij de organisatie van de
gegevensstromen binnen het bestuur zelf. De contactpersoon weet welke gegevens binnen het
bestuur voorhanden zijn. Hij kan er dan ook op toezien dat de gegevens maar één enkele keer
worden geproduceerd of aangekocht waarna ze binnen het bestuur worden gedeeld.
De contactpersoon kan ook zorgen voor een directe samenwerking met het CIBG waardoor het
bestuur bij het CIBG makkelijk terechtkan met vragen over open data. Andersom weet het CIBG
tot wie het zich kan richten om ondersteuning te bieden bij het beleid inzake open data.
Tot slot speelt de contactpersoon inzake open data een belangrijke rol ten aanzien van burgers:
ook al zijn de gegevens makkelijk beschikbaar, toch kan het zijn dat burgers nog steeds specifieke
vragen hebben over het formaat van de gegevens, de oorsprong ervan enzovoort. Het is dan ook
belangrijk dat burgers duidelijk weten waar ze met dergelijke vragen terechtkunnen.

4.2.1.3 Hoe toegang krijgen tot het OpenData-portaal van het Gewest?
Zodra het orgaan kenbaar maakt dat het aan het OpenData-project wil deelnemen, maakt het CIBG zijn
"Organisatie" aan binnen het portaal.

Het CIBG maakt vervolgens binnen deze organisatie een administrator account aan en bezorgt een
gebruikersnaam en wachtwoord aan de persoon belast met publicatie van de gegevens binnen het
orgaan.
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Deze verantwoordelijke kan dan zelf zorgen voor:
-

De aanmaak van nieuwe accounts
Het informatiebeheer i.v.m. het orgaan
De publicatie van datasets
De follow-up van suggesties afkomstig van gebruikers van gegevens

4.2.2 Beheren van gebruikers
Met de administrator account kunnen makkelijk nieuwe accounts worden aangemaakt. Ze kunnen
vervolgens worden gekoppeld aan de desbetreffende organisatie met vermelding van het type profiel dat
bij deze nieuwe accounts zal horen.

4.2.2.1 Hoe nieuwe accounts aanmaken?
Gewoon op de link "Inschrijven" (bovenaan rechts) klikken om een nieuwe
account aan te maken. Vervolgens het formulier, zoals hieronder
weergegeven, invullen:

Door vervolgens als Administrator in te loggen, kun je deze nieuwe gebruiker aan de Organisatie
koppelen.

HANDLEIDING OPEN DATA - DEEL II

15

4.2.2.2 Hoe de gebruiker koppelen aan de organisatie?
Gewoon klikken op de organisatie en dan op de knop "Bewerken" om een gebruiker aan een organisatie
te koppelen.

Wanneer je vervolgens klikt op tabblad "Leden", wordt de lijst met huidige leden weergegeven:

Bij klikken op de knop "Lid toevoegen" wordt het volgende formulier weergegeven.
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Je hoeft dan enkel nog de nieuwe gebruiker op te zoeken en aan een van de volgende rollen te koppelen:




Administrator: De administrator mag binnen een bepaalde organisatie de datasets en de rechten
beheren binnen deze organisatie.
Editor: De Editor mag binnen een bepaalde organisatie datasets aanmaken en beheren binnen
deze organisatie.
Lid: Het lid mag binnen een bepaalde organisatie privégegevens consulteren binnen deze
organisatie.

Door de klikken op "Lid toevoegen" worden er aan het lid rechten verleend binnen je organisatie.

4.2.2.3 Hoe het wachtwoord veranderen?
Om het wachtwoord te veranderen, moet je ingelogd zijn. Vervolgens klikken op de knop
rechts). Je krijgt dan het volgende formulier te zien:
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Hier kun je:
-

Persoonlijke gegevens wijzigen (naam, voornaam, e-mailadres, beschrijving)
Aangeven of je meldingen per e-mail wilt ontvangen
Je wachtwoord wijzigen

4.2.2.4 Hoe mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
Zie paragraaf " Hoe mijn wachtwoord veranderen?" hierboven.

4.2.2.5 Hoe meldingen ontvangen via e-mail?
Via het portaal kun je je aanmelden voor bepaalde evenementen en hierover meldingen per e-mail
ontvangen. Hiervoor vink je de optie "Aanmelden voor e-mailberichten" aan in het formulier met
accountinformatie.
Zie paragraaf " Hoe mijn wachtwoord veranderen?" hierboven.
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4.2.2.6 Hoe aanmelden voor berichten?
Het portaal biedt de mogelijkheid om je aan te melden voor verschillende berichten:
-

Over de organisatie
Over een dataset

Hiervoor hoef je enkel maar te klikken op "Zich aanmelden".

4.2.3 Beheren van informatie van de organisatie
4.2.3.1 Hoe gegevens van de organisatie bijwerken?
Gewoon klikken op de organisatie en dan op de knop "Bewerken" om de gegevens van de organisatie bij
te werken.
Je kunt dan de naam, de beschrijving, en het logo van de organisatie wijzigen.
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4.2.4 Documenteren van datasets
Met de administrator of editor account kun je makkelijk een nieuwe dataset aanmaken, metadata
aanvullen en deze dataset beschikbaar maken voor het grote publiek.
Bijvoorbeeld, de beschrijvingen bevatten informatie over de documentbron (titel auteur, datum,
onderwerp, uitgever enzovoort), de aard van het document (monografie, tijdschrift enzovoort),
informatieve inhoud (descriptoren, kernwoorden, samenvatting) en de fysieke locatie.

4.2.4.1 Wat zijn metadata?
Volgens Wikipedia vormen metadata gegevens die de kenmerken van bepaalde gegevens beschrijven. Het
zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen
bijvoorbeeld zijn: auteur, documentdatum, uitgever, aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn
opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij de gegevens waar ze betrekking op hebben heeft als
voordeel dat de data makkelijker gevonden kunnen worden. Zo kan men in een zoekmachine die
gebruikmaakt van metadata bijvoorbeeld direct zoeken naar documenten geschreven door een bepaalde
auteur. Met full text zoeken, dus zonder gebruik te maken van metadata, is dit moeilijker doordat ieder
document waarin de naam van de auteur voorkomt gevonden wordt. Dit kunnen er veel meer zijn dan de
documenten die daadwerkelijk door de persoon geschreven zijn.
Om open data te zoeken en (te vinden) wordt intensief gebruikgemaakt van metadata. Binnen alle
platformen met open data zal er een metadata-laag nodig zijn om het zoeken naar datasets makkelijker te
maken, voor de catalogus zelf en ook voor samengevoegde platformen (platform op federaal, Europees
niveau enzovoort).
Metadata spelen een essentiële rol bij het zoeken naar open data, zowel op lokale platformen als op
Open Data platformen. Er zijn richtlijnen opgesteld om aan te geven welke metadata-velden noodzakelijk
zijn voor de open datasets van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.2.4.2 Welke metadata?
De metadata gedefinieerd door het OpenData-portaal van het Gewest zijn gebaseerd op de Europese
DCAT-richtlijnen. (DCAT: Data Catalog)
(Zie https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description)
De toepassing van deze richtlijnen heeft een positief gevolg. Ongeacht de plek waar je je dataset
publiceert vind je die in principe ook makkelijk en zelfs automatisch terug op andere platformen. Ook al
mogen besturen dus zelf kiezen waar ze open data publiceren, toch zullen deze open datasets sowieso op
andere platformen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld alle open datasets van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden automatisch gepubliceerd op het federale Open Data-platform en zelfs op hoger niveau,
namelijk het Europese Open Data portaal.
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Een dataset wordt gedefinieerd door de volgende metadata:

Metadata

Beschrijving

Identifier
Titel

De titel vormt de redactionele "blikvanger" van de inhoud en fungeert
als onderwerp ervan. Denk er goed over na. De titel moet duidelijk, kort
en bondig zijn.
Maak in de titel geen gebruik van tijds- of plaatsaanduidingen. Doe dit in
de hiervoor bestemde velden.
Voorbeelden:



Lokale belastingen
Milieueffecten mijnbouwbedrijven

Tegenvoorbeeld:

Beschrijving

Lokale belastingen in Brussel voor het jaar 2012

Hier komt de nadruk te liggen op de dataset door het vermelden van
feiten en trefwoorden waarop die betrekking heeft. Verder worden ook
de gebruikte bronnen en methodologie aangegeven... Om een goede
beschrijving te geven, moet je redeneren zoals een zoekmachine: welke
door internetgebruikers gestelde vragen leiden tot het vinden van deze
dataset?
Voorbeeld: bij milieueffecten vermeld je als trefwoorden ton koolstof,
externe milieueffecten, belangrijkste negatieve en positieve factoren
i.v.m. invloed van de mijnbouw op het milieu enzovoort.

Trefwoorden

Aan de hand van trefwoorden kun je transversaal surfen. Een
internetgebruiker gaat surfen naar een dataset met als trefwoord
"mijnen". Tijdens het zoeken naar deze informatie zal hij, naar
verwachting, op dit woord klikken en terechtkomen bij een andere
dataset met hetzelfde trefwoord. Bij het invullen van deze velden is het
dan ook zaak om een beroep te doen op trefwoorden waarvan al door
andere datasets gebruik is gemaakt.

Thema

Net zoals trefwoorden, waarmee je je dataset kunt aanhaken bij andere
dimensies, beschik je ook over thema's om datasets, los van de
zoekmachine, op te nemen binnen grote redactionele categorieën:
Landbouw, Cultuur, Maatschappij, Grondgebied enzovoort.
Voorgestelde thema's voor het onderbrengen van open data in
categorieën:
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Zie https://open-data.europa.eu/fr/data/group
Inspire-thema

De richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14
maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke
informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).
INSPIRE heeft betrekking op 34 thema's die zijn onderverdeeld in drie
belangrijke groepen:
1.Noodzakelijke gegevens voor plaatsindicatie:







systemen voor verwijzing door middel van coördinaten,
administratieve eenheden
vervoersnetwerken
hydrografie
kadastraal percelen
adressen en geografische namen alsook gegevens m.b.t.
beschermde gebieden.

2.Bijkomende algemene gegevens:




hoogte,
bodemgebruik,
geologie en orthobeeldvorming
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3.Thematische gegevens: ◦gebouwen,










Taal

landgebruik,
menselijke gezondheid en veiligheid
nutsdiensten en overheidsdiensten
(talrijke en gevarieerde) gegevens i.v.m. milieu,
faciliteiten voor industrie, landbouw
demografie,
gereguleerde gebieden,
meteorologische gegevens,
gegevens i.v.m. zeegebieden,
energiebronnen en minerale bronnen

Selecteer de aan de dataset gekoppelde taal:




Engels
Nederlands
Frans

Deze informatie is optioneel.
Licentie

Selecteer de Open Data licentie waarmee je de dataset gaat publiceren.
In de meeste gevallen is dit Open Licence.

Organisatie

Selecteer de organisatie die eigenaar is van de gegevens.

Zichtbaarheid

Wanneer je "privé" selecteert, kun je een dataset, zonder zichtbaar te
zijn, opslaan. Dit kan nuttig zijn wanneer je op een bepaalde datum
verschillende datasets, waarvan je publicatie vooraf hebt voorbereid,
wilt publiceren.
Dit kan handig zijn om niet-openbare datasets te documenteren zodat
uitwisseling van informatie binnen je organisatie makkelijker wordt
gemaakt.
Heb je het formulier goed ingevuld en wil je dat de dataset zichtbaar is
op de website, vink dan dit vakje niet aan

Contactpersoon

E-mailadres en naam van producent van de gegevens vermelden.

Naam
E-mail
Aanmaakdatum

Aanmaakdatum van de dataset vermelden.
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Laatste
wijzigingsdatum

Laatste wijzigingsdatum van de dataset vermelden. Deze informatie
moet worden bijgewerkt telkens als de dataset wordt vernieuwd.

Ruimtelijke dekking

In dit veld moet het bestreken grondgebied worden vermeld, wat zorgt
voor correcte georeferentie.

4.2.4.3 Hoe een dataset aanmaken?
Om een dataset aan te maken, klik je gewoon op het tabblad "Dataset", vervolgens klik je op de knop
"Dataset toevoegen".
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Dan wordt er gevraagd

om het
formulier i.v.m. alle metadata in te vullen:
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Tot slot moet er nog een resource worden gekoppeld, door het downloaden van een bestand (klikken op
"Upload") of door een link toe te voegen aan een API op afstand (klikken op "Link").

Een dataset kan verschillende resources bevatten. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen:





wanneer de gegevens in verschillende formaten (CSV, Json, …) beschikbaar zijn
wanneer de gegevens in verschillende talen beschikbaar zijn
wanneer documentatie ter verklaring van de gegevens kan worden toegevoegd (via een link naar
een website, documentatie in PDF-formaat, …)
…

4.2.4.4 Hoe mijn gegevensinventaris beheren?
Zoals hierboven uitgelegd, is het mogelijk om de gegevensinventaris van een bestuur rechtstreeks binnen
CKAN te beheren. Ongeacht de gegevens al dan niet zijn opengesteld.
Het is mogelijk om datasets te documenteren en ze als "Privé" te markeren dankzij het metagegeven
"Zichtbaarheid"

Deze datasets zijn niet toegankelijk voor het grote publiek. Ze kunnen echter wel worden geraadpleegd
door gebruikers aan wie binnen de organisatie de rol "lid" is toegewezen
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4.2.5 Automatiseren van de aanmaak van datasets
4.2.5.1 Hoe Harvesting gebruiken?
OpenDataStore.Brussels biedt een harvesting-infrastructuur waarmee automatische integratie binnen het
platform mogelijk wordt gemaakt.
Bij het CIBG kun je terecht voor meer informatie over deze API's.

4.2.5.2 Hoe de API's van CKAN gebruiken?
Het is ook mogelijk om op een geautomatiseerde manier met behulp van de CKAN API de metadata van je
datasets aan te maken.
Via het opendatastore.brussels portaal kun je op verschillende manieren toegang krijgen tot de
datacatalogus:
•
•

een complete API, gedocumenteerd op de CKAN-website
dumps in JSON-formaat, realtime bijgewerkt
o catalogus met de datasets: http://opendatastore.brussels/api/3/action/package_list
o catalogus met de resources:
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/current_package_list_with_resources
o catalogus met de organisaties:
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/organization_list
o lijst met de tags:
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/tag_list
Alle acties die op de website via je browser uitvoerbaar zijn, kunnen worden geautomatiseerd (publicatie
van datasets, aanmaak van organisaties enzovoort).
Authenticatie
Je moet geauthenticeerd zijn en beschikken over een API key binnen de parameters van je profiel om
schrijfbewerkingen te kunnen uitvoeren.
Deze key wordt geleverd bij elke aanroep binnen de HTTP X-API-KEY header.
Autorisaties
Voor API-aanroepen zijn dezelfde autorisaties van toepassing als bij webinterface.
Bijvoorbeeld, je moet lid zijn van de organisatie om er een dataset van te kunnen wijzigen.
Paginering
Bepaalde methoden zijn gepagineerd en volgen hetzelfde pagineringsmodel. De objectenlijst is
opgenomen binnen een Page Object.
Je hoeft zelf geen paginanummering te berekenen aangezien de URL's vermeld staan in de response bij de
attributen previous_page en next_page. Er staat null bij deze attributen aangegeven als er geen sprake is
van een previous en/of next page.
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Meer informatie hierover vind je
data.europa.eu/fr/developerscorner)
http://docs.ckan.org/en/latest/api.html.

op

het Europese OpenData portaal
alsook
op
het

(https://openCKAN-portaal

Bij het CIBG kun je terecht voor meer informatie over deze API's

4.3

PROMOTEN VAN HET PROJECT
Promoten

Inventariseren
Selecteren en
controleren van
kwaliteit van
gegevens

Publiceren
van gegevens

Ervoor zorgen
dat de gegevens
gevonden
kunnen worden

van het project om
het gebruik en de
gemeenschappelij
ke productie ervan
te starten

4.3.1 Promoten van OpenData
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt er ook voor gebruikers van deze open data te ondersteunen. Dit
door uiteenlopende evenementen te organiseren bedoeld voor het grote publiek of
applicatieontwikkelaars (marathonprogrammeringen, …) en door mee te werken aan andere events die
de interesse prikkelen en bewustmaking creëren rond het netwerk van belanghebbenden en het verder
stimuleren en tot slot positieve resultaten bieden voor de burger.

4.3.2 Meewerken aan een verbetering van OpenData binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
4.3.2.1 Hoe feedback geven over een dataset?
Via het portaal kunnen gebruikers ook meewerken aan een verbetering van OpenData binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest door gebruik te maken van het tabblad "Suggesties".
Met deze functionaliteit kunnen gebruikers voorstellen om een (tot dan) onbestaande dataset te
verspreiden of aanpassingen te laten aanbrengen aan bestaande datasets.
Om feedback te geven, klik je gewoon op het tabblad "Suggesties" en vervolgens op de knop "Suggestie
toevoegen".

Dan wordt er gevraagd om het formulier i.v.m. nuttige informatie in te vullen:
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Metadata

Beschrijving

Titel

De titel vat het verzoek kort samen

Beschrijving

Aan de hand van de beschrijving wordt een gedetailleerde uitleg
gegeven over het type gewenste data

Gebruik

Aan de hand van dit veld wordt toekomstig gebruik van de data
duidelijk gemaakt

Verwachte resultaten

Welke resultaten verwacht je door van deze data gebruik te maken?

Van

Hier je naam of de naam van je organisatie vermelden

Organisatie

Data provider in deze zone vermelden, mocht die bekend zijn

Eigenaar
gegevens

van

de Zo niet, vermeld dan de naam van de data provider, als je over deze
informatie beschikt
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5 Contact
Voor bijkomende informatie kun je bij CIBG of Easy Brussels terecht:

Contact: OpenData@cirb.brussels
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6 Woordenlijst
API

Application Programming Interface: interface op basis waarvan een
computersysteem communiceert en diensten aanbiedt aan andere
computersystemen.

Chief Data Officer

Verantwoordelijke voor de Open Data strategie

Crowdsourcing

Opdracht laten uitvoeren door een grote groep mensen, veelal
internetgebruikers; participatieve productie.

Datawarehouse

Databank voor het verzamelen, ordenen, vastleggen en opslaan van
informatie afkomstig van andere operationele databanken.

Richtlijn (EU)

Regelgeving afkomstig van de EU-instellingen die door de nationale
regeringen binnen een vastgestelde termijn in nationaal recht moet worden
omgezet.

E-government

Gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door
overheidsinstellingen bedoeld om de openbare dienstverlening voor
gebruikers toegankelijker te maken en de interne werking ervan te
verbeteren.

E-participation

Burgers die online participeren aan het publieke besluitvormingsproces

ETL

Extract-Transform-Load: technologie die een massale synchronisatie van
informatie mogelijk maakt afkomstig uit één of meer gegevensbronnen
(veelal een databank) naar één of meer bestemmingen.

Geolokalisatie

Manier voor het kenbaar maken van de locatie van een object (persoon
enzovoort.) op een plan of kaart met behulp van geografische coördinaten.

Harvesting

Techniek voor het extraheren van gegevens uit een website.

Interoperabiliteit

Vermogen van een computersysteem om samen te werken met andere
bestaande of toekomstige informaticasystemen, zonder toegangs- of
uitvoeringsbeperkingen.

Metadata

Gegevens die dienen om andere data te definiëren of te beschrijven.

Open Data

Digitale gegevens van publieke of particuliere oorsprong. Ze kunnen meer
bepaald worden geproduceerd door een lichaam, een openbare dienst
(eventueel afgevaardigde) of een onderneming. Ze worden op een
gestructureerde manier verspreid gebaseerd op een methode en een open
licentie waarbij vrije toegang en hergebruik door iedereen wordt geboden,
zonder technische, juridische of financiële beperkingen.

Ordonnantie

Akte die rechtskracht heeft binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Portaal (web)

Website die op internet een gemeenschappelijke toegangspoort biedt tot
een brede waaier aan toegankelijke resources en diensten gericht op een
interessedomein of een specifieke gemeenschap.

Softwarepakket

Algemene computersoftware met diverse functies, samengesteld uit een
geheel van configureerbare programma's en bedoeld om gelijktijdig door
verschillende personen te worden gebruikt.

PSI

Public Sector Information: bestaande informatie en documenten in het
bezit van de openbare instellingen van de EU-lidstaten

7 Bijlagen
7.1

DCAT-CKAN-METADATA

Hieronder staat het DCAT-profiel vermeld dat is overeengekomen tussen de verschillende overheden in
België.
Metadata worden geleverd op het niveau van de dataset zelf alsook op het niveau van de distributie.
Op elk niveau wordt dan nog een onderscheid gemaakt tussen verplichte, aanbevolen en facultatieve
velden.
Volgende kenmerken worden bij elk veld aangegeven: naam, URI of unieke identifier, waarde(n) die het
veld kan bevatten, uitleg over gebruik van het veld en het aantal keren dat het veld kan voorkomen
(kardinaliteit).

7.1.1 Dataset
Verplichte velden bij een dataset:
Property

URI

Range

Description

dct:descriptio rdfs:Literal
n

Title

dct:title

rdfs:Literal

Usage note

Card

This property contains a free-text 1..n
account of the Dataset. This
property can be repeated for
parallel language versions of the
description.
This property contains a name 1..n
given to the Dataset. This property
can be repeated for parallel
language versions of the name.
Use of Title Case.

CKAN
Beschrijving(1
)

Titel (1)

(1) deze velden zijn aanwezig – en verplicht – binnen CKAN.
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Aanbevolen velden bij een dataset:
Property

URI

contact point

dcat:contact v:VCard
Point
(will
be
deprecated
in
new
vCard
standard.)

dataset distri- dcat:distrib
bution
ution
keyword/ tag
Publisher

Range

Usage note

Card

This property contains contact 0..n
information that can be used for
ﬂagging
errors in the Dataset or sending
comments
Initially only email address used.

dcat:Distrib This property links the Dataset to 0..n
u- tion
an available Distribution.

dcat:keywor rdfs:Literal
d
dct:publishe foaf:Agent
r

This property contains a keyword 0..n
or
tagproperty
describing
the Dataset.
This
refers
to an entity 0..1
(organisation) responsible for
making the Dataset available.
String can be used; will be
transformed into URI.

CKAN
Contactperso
on (1)

Hulpmiddel
Kernwoorden
(1)
Organisatie

theme/ category

dcat:theme, skos:Concep This property refers to a category 0..n
subproperty t
of the Dataset. A Dataset may be
of
associated with multiple themes.
dct:subject
Existing domains used on portals
can be supplied as string. Will be
transfor- med into URI’s.

landing page

dcat:landing foaf:Docum This property refers to a web page 0..1
Page
ent
that provides access to the
Dataset, its Distributions and/or
additional information.

Language

dct:languag dct:Linguise
ticSystem

This property refers to a language 0..n
of the Dataset. This property can
be repea- ted if there are multiple
languages in the Dataset.
One of (‘en’, ‘nl’, ‘fr’, ‘de’, ‘zxx’).
Will be translated into URI’s.

Taal (2)

release date

dct:issued

This property contains the date of 0..1
formal issuance (e.g., publication)
of the Dataset.

Publicatiedat
um (2)

update/ modi- dct:modifie
fication date
d

rdfs:Literal
typed as
xsd:dateTime
rdfs:Literal

This property contains the most 0..1
ty- ped as
recent date on which the Dataset
xsd:date or was changed or modified.
xsd:dateTim
e
(1) deze velden zijn aanwezig binnen CKAN en kunnen niet worden gekozen.

Thema (1)

Laatste
wijziging (2)

(2) voorstel i.v.m. benaming, aan te geven als vrij veld binnen CKAN
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Facultatieve metadata bij een dataset:
Property

URI

Range

conforms to

dct:conforms
To

dct:Standar
d

Frequency

dct:accrualPer dct:Frequen This property refers to the 0..1
io- dicity
cy
frequency at which Dataset is
updated

Identifier

dct:identifier

spatial/
dct:spatial
geographical
coverage

rdfs:Literal

Usage note

Card

CKAN

This property refers to an 0..n
implementing rule or other
specification.
Example: URI of OSLO.

This property contains the main 0..n
identifier for the Dataset, e.g. the
URI or other unique identifier in
the context of the Catalogue.

dct:Location This property refers to a 0..n
geographic region that is covered
by the Dataset.

Zie URI

Geospatial
coverage (2)

(2) voorstel i.v.m. benaming, aan te geven als vrij veld binnen CKAN

7.1.2 Distributie
Hier gaat het om het toekennen van metadata aan distributie (dump of API).

Verplichte velden bij distributie:
Property
access URL

URI

Range

Usage note

Card

dcat:accessUR rdfs:Resourc This property contains a URL that 1..n
L
e
gives access to a Distribution of
the Dataset. The resource at the
access
URL
may
contain
information about how to get the
Dataset.
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Aanbevolen velden bij distributie :
Property

URI

Range

Description

dct:descriptio rdfs:Literal
n

Format

Usage note

Card

CKAN

This property contains a free-text 0..n
account of the Distribution. This
proper- ty can be repeated for
parallel language versions of the
description.

Beschrijving
(1)

dct:format

dct:MediaTy This property refers to the file 0..1
peformat of the Distribution.
OrExtent
Use file extension in lower case.

Formaat (2)

Licence

dct:license

dct:LicenseD This property refers to the license 0..1
ocu- ment
under which the Distribution is
made available.

Licentie (1)

Title

dct:title

rdfs:Literal

Titel (1)

This property contains a name 0..n
given to the Distribution. This
property can be repeated for
parallel language versions of the
description.

(1) deze velden zijn aanwezig binnen CKAN en kunnen niet worden gekozen.
(2) voorstel i.v.m. benaming, aan te geven als vrij veld binnen CKAN
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