PERSBERICHT
Brussel, 17 oktober 2014 – Op 17 en 18 oktober 2014 zal de Hackathon Open Data Brussels
plaatsvinden (bij Transforma Bxl, Perulaan, 80, 1000 Brussel). Een “hackathon” is een
marathon en een samenkomst van informatica-ontwikkelaars die één of verschillende dagen
kan duren. Op het einde stellen de teams hun ontwerp van mobiele app of online dienst voor,
die ze gezamenlijk hebben ontwikkeld tijdens, in dit geval, die twee dagen.
De Hackathon Open Data Brussels is een initiatief van Global Enterprise en van de
coworking- en innovatieruimte Transforma Bxl, in samenwerking met de Stad Brussel, via
GIAL, de partner in informatica voor de openbare besturen, en met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).
Op dit evenement zullen een veertigtal ontwikkelaars samenkomen. In het kader van hun
coderings- en ontwikkelingsactiviteiten zullen de deelnemers de kans krijgen om o.a. de
openbare gegevens (Open Data) die door de Stad Brussel toegankelijk worden gemaakt als
“brandstof” te gebruiken via het platform http://opendata.brussel.be. Het CIBG stelt op zijn
beurt de Urbis-databank voor iedereen gratis beschikbaar via de volgende url:
http://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/urbis-solutions/ of door Mobiel Brussel
(http://www.mobielbrussel.irisnet.be/content/opendata/).
Steeds meer hackathons vinden plaats wereldwijd met als doel innovatie en samenwerking
tussen ecosystemen van ontwikkelaars en privé spelers of overheden te stimuleren. De
terbeschikkingstelling van openbare gegevens die niet persoonlijk zijn (Open Data) is één van
de belangrijke uitdagingen van de Europese Unie. Dit transparante Open Data-beleid maakt
de public sector ook meteen zelf veel transparanter en efficiënter. Deze Open Data kunnen
meteen economisch worden ingezet door bestaande bedrijven of start-ups, die volop gaan
voor innovatie en, bijgevolg, voor het scheppen van banen.
De Hackathon Open Data Brussels past duidelijk binnen deze visie.

De Brusselse Staatssecretaris bevoegd voor Informatica en Digitalisering, Bianca Debaets, is
bijzonder verheugd met deze Hackathon Open Data in Brussel: “Met de Hackathon Open
Data in Brussel geven we een flinke injectie aan digitale innovatie, aan het potentieel van big
data en aan de kruisbestuiving tussen publiek en privé”.
Mohamed Ouriaghli, Schepen van Informatica voor de Stad Brussel, omschrijft de aard van
zijn engagement:
“Naast het innoverende karakter van dit initiatief vertrekt de deelname van de Stad aan zo’n
project vanuit een duidelijke “de burger eerst”-visie, in het verlengde van de website van de
stad die de gebruiker duidelijk centraal stelt. Het creëren van het Open Data-platform en het
online plaatsen van gegevensbronnen passen perfect in deze vraag om informatie en
transparantie. Een belangrijke uitdaging voor de deelnemers aan deze Hackathon zal er in
bestaan nuttige en voor hun medeburgers bruikbare apps te ontwerpen.”
Op 18 oktober ‘s avonds worden drie prijzen toegekend door een jury: de prijs voor het beste
prototype wordt toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de prijs voor de
app/dienst die de meeste verschillende gegevensbronnen kruist, wordt toegekend door de Stad
Brussel en de prijs voor het prototype met het grootste potentieel voor economische
exploitatie wordt toegekend door BECI (Brussels Enterprise Commerce & Industry), de
vertegenwoordiger van de Brusselse bedrijven.
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