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Brussel kiest resoluut voor Open Data
Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering Bianca Debaets lanceerde vandaag de
gewestelijke Open Data portaalsite. Op opendatastore.brussels kan iedereen gratis vrij beschikbare
gegevens van de overheid raadplegen en hergebruiken. Brusselse IT-ontwikkelaars zijn al langer
vragende partij voor zo’n portaalsite. De Open Data portal past in een strategie om van Brussel een
Smart City te maken.
Open Data zijn de grondstof van een Smart City waar IT start-ups en gevestigde technologische
bedrijven een vruchtbare voedingsbodem vinden.
“Het vrij ter beschikking stellen voor hergebruik van de gegevens van de gewestelijke
overheidsdiensten, is een game changer voor de ontwikkeling van Brussel als Smart City”, vertelt
Staatssecretaris Bianca Debaets. “Heel concreet gaat het om data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit,
verkeerslichten, wegenwerken, kaartgegevens of toegangspunten van gratis wifinetwerken. In de
plaats van de uitzondering wordt Open Data nu de regel voor de Brusselse overheidsdiensten.”
Volgens cijfers van technologiefederatie Agoria kan een degelijk Open Data beleid de Brusselse
economie 180 miljoen euro en 1500 nieuwe jobs opleveren.
Brusselse IT bedrijven zijn alvast vragende partij voor de nieuwe portaalwebsite.
“Dankzij de Open Data portaalsite zullen we onze dienstverlening nog vernieuwender en doeltreffender
kunnen maken”, aldus Christophe Chatillon van de Brusselse appbouwer Tapptic. “Zowel bedrijven als
het grote publiek gebruiken mobiele apps als een van de belangrijkste informatiedevices. Wij
ontwikkelen voor onze klanten intelligente apps die zich aanpassen aan de gebruikers, rekening
houdende met hun persoonlijk profiel en met de beschikbare data”.
Toon Vanagt van het Brussels bedrijf Data.be: "Met Data.be bouwden we sinds 2012 een Brusselse
startup uit op basis van open data. Hoe meer bedrijfsgegevens we zinvol kunnen structureren en
samenvatten, hoe meer economische waarde we voor onze klanten en de samenleving helpen
ontsluiten. Regionale data vormen de volgende laag om nog meer details te kunnen visualiseren en om
extra relevante bronnen toe te voegen aan onze producten."
En ook Barefoot Studio is fan van de portaalsite: “Voor ons is de opening van deze datahub een dubbele
opportuniteit. Het zal ons in staat stellen om snel maatschappelijke problemen te detecteren en daarop
in te spelen. Daarnaast zijn de data een extra bouwlaag op wat we al in huis hebben. We zijn er zeker

van dat na onze app Freeedrive er nog maatschappelijk relevante toepassingen zullen volgen”, zegt
Barefoot oprichter Augustin Van Rijckevorsel.
“Door het creëren van een Open Data portal zorg ik er voor dat de beschikbare open data ook op een
vlotte manier kunnen teruggevonden worden. Ik wil de Brusselaars ook geruststellen: enkel niet
persoonsgevoelige gegevens mogen vrij toegankelijk gemaakt worden. Misbruik is dus uitgesloten”,
besluit Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets.
De portaalsite wordt beheerd door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).
“Het CIBG is trots om vandaag opnieuw voortrekker ter zake te zijn en samen met enkele
gewestpartners gewestelijke data ter beschikking te stellen van iedereen”, aldus Hervé Feuillien,
directeur-generaal van het CIBG.
Momenteel telt de portaalsite reeds 93 verschillende dataset. Het Brusselse agentschap voor
administratieve vereenvoudiging Easy Brussels zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Brusselse
administraties datasets toevoegen aan de portaalsite.
Het adres van de portaalsite is http://opendatastore.brussels
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