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1 INSPIRE Reporting – Overview of requirements 

There are five topics addressed in the Reporting chapter of the IR:  
 

1. Organisation, co-ordination and quality assurance 

 The first part of this section is concerned with the way in which the contact point and co-
ordinating structure for the infrastructure for spatial information are organised – the body 
responsible, its associated co-ordinating structure and some information about how this works. 
The second part offers the MS the opportunity to report on quality assurance processes within 
the infrastructure for spatial information (as required by Art 21 of the Directive). 

2. Contribution to the functioning and coordination of the infrastructure 

 The second section asks for information about the stakeholders involved in the  infrastructure for 
spatial information – including a description of their roles, how they co-operate, how they share 
data/services and how access is made to services via the INSPIRE geo-portal. 

3. Usage of the infrastructure for spatial information 

 Having some or all of the various components of the infrastructure for spatial information in 
place is important, but equally important is if, or how much, the infrastructure is being used. This 
part of the report is intended to give MS the opportunity to comment and explain the results of 
the indicators on the usage of the different services, and to describe how spatial data and 
services are being used by public bodies and if possible (because it is recognised that this is 
difficult to observe) how they are being used by members of the general public. Because of the 
environmental emphasis of the Directive MS are particularly encouraged to find and describe 
examples of use within the field of environmental policy. The report should also describe 
examples of cross-border usage, efforts to improve cross-border consistency and examples of 
the use of transformation services.  

4. Data sharing arrangements 

 Chapter 5 of the INSPIRE Directive is concerned with data sharing. It has not been possible to 
derive adequate indicators to monitor data sharing – the subject does not lend itself to 
quantitative methods in a way that would provide meaningful output. It is a major part of the 
Directive however and so this Chapter is dealt with, in terms of monitoring and reporting, by 
asking MS to describe data sharing arrangements in their 3 yearly reports. MS are required to 
provide an “overview” of data sharing arrangements i.e. not all such agreements have to be 
listed and described (which would be very difficult and extremely onerous) – but MS are 
encouraged to provide sufficient description to enable readers to understand the main type or 
types of agreement that are used – both for sharing of data between public bodies in the MS 
and between those public bodies and the institutions of the EU. An important section also 
required is a description of known barriers that may be inhibiting the sharing of spatial data and 
services, and what steps the MS are taking to overcome those barriers.  

5. Cost and benefit aspects 

 Finally, the Directive requires MS to quantify the costs and benefits involved in the 
establishment and maintenance of the infrastructure for spatial information that are directly 
attributable to the implementation of the Directive. The report should attempt to estimate the 
costs and to provide examples of benefits as described in the IR. As with other aspects of the 
report MS are responsible for deciding the depth/level of reporting that they find appropriate to 
satisfy the IR and to provide a suitable level of information for stakeholders. 

2 How to use this template 

This template provides a structure Member States can use to collect and transmit the reporting 
information to the EC. 
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This template mainly reflects the list of elements required by the Commission Decision 2009/442/EC 
on monitoring and reporting. These are the mandatory elements. For every chapter the relevant article 
of the implementing rules on monitoring and reporting will be reported. 
 
Also some optional features, not strictly required by the relevant legislation, are included. These 
features can either contain a suggestion on what elements can be grouped under a certain topic 
foreseen by the legislation or they can contain additional elements that enhance the readability of the 
document. These features are optional. 
 
You have full rights to deliver this report in your own language, we will then translate it internally. Of 
course if the report will be already in English, or accompanied by its English translation, that will be 
welcome.  
 
Disclaimer: This document will be publicly available as a ‘non-paper’, as it does not represent 
an official position of the Commission, and as such can not be invoked in the context of legal 
procedures. 
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3 Executive summary  

1. Organisatie, coördinatie en verzekering van de kwaliteit 

 
Wegens de federale overheidsstructuur zijn er in België vier partijen verantwoordelijk voor de 
implementatie van de INSPIRE-richtlijn: de federale overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Elk niveau is verantwoordelijk voor de coördinatie 
en implementatie binnen zijn grondgebied en zijn bevoegdheden. Het Coördinatiecomité INSPIRE is 
een overkoepeld comité met vertegenwoordigers uit de 4 niveaus dat instaat voor de coördinatie van 
de INSPIRE-implementatie over de vier niveaus heen. Het opstellen van dit rapport werd 
gecoördineerd door het Member State Contact Point via dit Coördinatiecomité.  
 
Voor België bestaat de nationale organisatiestructuur naast het Coördinatiecomité  uit de INSPIRE-cel 
die de rol van het Member State Contact Point (MSCP) of INSPIRE nationaal contactpunt heeft, en 
het INSPIRE-forum. Deze structuur werd formeel vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord dat 
tussen de drie gewesten en de federale staat werd gesloten. 
 
Het MSCP is onder meer het aanspreekpunt voor de Europese Commissie inzake operationele 
aspecten van de implementatie van INSPIRE en het kruispunt voor informatie-uitwisseling tussen de 
Europese Commissie en de betrokkenen binnen de lidstaat België. Op nationaal vlak zullen derde 
partijen betrokken worden bij de INSPIRE-implementatie via het INSPIRE-forum. Via dit nog op te 
starten forum kan informatie-uitwisseling tussen de betrokken overheden en derde partijen 
plaatsvinden.  
 
Naast het Coördinatiecomité, de INSPIRE-cel, het INSPIRE-forum is er ook nog een 
vertegenwoordiger aangeduid die België vertegenwoordigt in het comitologiecomité. 
 
De verschillende overheden hebben ook elk een eigen coördinatie-orgaan dat de implementatie van 
INSPIRE coördineert binnen haar niveau. De bevoegdheden van deze organen gaat is meestal veel 
ruimer en betreft ook de coördinatie inzake aanmaak, beheer en verdeling van geografische informatie 
in het algemeen (ruimer dan INSPIRE). 
 
Wat betreft kwaliteitsgarantie van geografische data en diensten is een hoogstaande kwaliteit 
essentieel om een goed en efficiënt gebruik van geografische gegevens te garanderen. Op nationaal 
niveau bestaan er geen formele procedures in verband met kwaliteitscontrole. Elk niveau bepaalt zelf 
hoe het de kwaliteit garandeert. Soms is dit centraal georganiseerd, soms is elke databeheerder 
individueel verantwoordelijk. 
 
 

2. Bijdrage aan de werking en de coördinatie van de infrastructuur 

 
In België bestaat er momenteel nog geen overkoepelende infrastructuur. Op Belgisch vlak zal een 
dergelijke infrastructuur geleidelijk aan ingevoerd worden zodra de referentiegegevens aangeduid zijn. 
Er komt een nationaal geoportaal dat toegang zal bieden tot alle Belgische datasets die onder 
INSPIRE vallen, zowel regionale als federale en lokale datasets.  
 
Binnen België bevinden de vier deelentiteiten zich in een verschillende fase betreffende de 
ontwikkeling van een GDI. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de infrastructuur geleidelijk 
aangelegd in het kader van de invoering van de richtlijn, om een unieke toegang te bieden tot de 
Brusselse geografische informatie, zonder dat de metadata of de data zelf gecentraliseerd worden. Er 
bestaat momenteel ook nog geen georganiseerde infrastructuur voor de geografische gegevens op 
het federale niveau, maar er wordt gewerkt aan verschillende modules om zo een infrastructuur te 
realiseren. Binnen Vlaanderen bouwt het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen de Geografische 
Data-Infrastructuur Vlaanderen verder uit als een geografische kruispuntbank, met www.geopunt.be 
als centraal geoportaal en toegangspoort tot de Vlaamse GDI. Het Waalse Gewest kent reeds 
InfraSIG of de Waalse infrastructuur sinds 2001. Deze wordt momenteel verder uitgebouwd. 
 

http://www.geopunt.be/
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3. Gebruik van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie 

 

Het gebruik van geografische diensten verschilt van niveau tot niveau. Aangezien het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest zich nog in de beginfase van de ontwikkeling van zijn infrastructuur bevindt, 
kan er nog geen informatie worden gegeven over dit onderwerp.  
 
Binnen de federale overheid was het moeilijk voor de vermelde diensten van ruimtelijke gegevens om 
te verwijzen naar een INSPIRE-thema zoals gedefinieerd in de richtlijn, want slechts weinige geven 
rechtstreeks toegang tot de reeksen referentiegegevens die staan opgesomd in de monitoring. 
Bovendien bevinden verschillende services zich nog in de prototype fase en zijn  nog niet publiek 
toegankelijk. Voor enkele services, zoals de WMS-en voor de thema’s « kadastrale percelen » en « 
administratieve eenheden » is wel reeds informatie over het gebruik gekend. 
 
Binnen Vlaanderen werd in 2010-2012 het gebruik voor verschillende diensten gemonitord. Binnen het 
Vlaamse niveau zijn al enkele zoek-, raadpleeg- en overdrachtdiensten beschikbaar. Er werd bij de 
telling van dienstverzoeken geen onderscheid gemaakt tussen publieke dienstverzoeken, 
dienstverzoeken van een overheidsinstantie of interne dienstenverzoeken. Voor een aantal 
netwerkdiensten worden de dienstverzoeken nog niet of niet adequaat geregistreerd. Hierdoor 
ontbreken er statistieken of zijn ze extrapolaties. 
 
Het gebruik van geografische gegevensbronnen verschilt eveneens van niveau tot niveau. Voor het 
Brusselse en het Waalse Gewest is er momenteel geen informatie beschikbaar met betrekking tot het 
gebruik van geografische datasets. Het gebruik van geo-informatie binnen de federale overheid is 
divers: het gebruik van kadastrale gegevens, luchtfoto’s, topografische kaarten, etc. De federale 
organisaties nemen ook deel aan talrijke projecten en zijn lid van Europese 
samenwerkingsverbanden, waarbinnen ze zeer actief zijn. In Vlaanderen vallen ongeveer 50 
gegevensbronnen, die centraal verspreid worden, onder de INSPIRE. Jaarlijks worden ongeveer 
30.000 datasets overgedragen. 
 
Het gebruik van de GDI door het grote publiek situeert zich binnen federaal niveau voornamelijk op 
het gebied van zijn cartografische producten (topografische kaarten), zowel digitaal als op papier. Via 
‘Topomapviewer’, een gratis internettoepassing, kan het grote publiek de meeste kaarten raadplegen. 
Ook de kadastrale perceelsplannen zijn via het internet online raadpleegbaar. In Vlaanderen zijn 
vooral de publiek toegankelijke geoloketten populair bij het grote publiek. Jaarlijks zijn er, voor alle 
geoloketten samen, gemiddeld meer dan 2 miljoen raadplegingen. Dit is de afgelopen jaren een 
constante. AGIV werkte in 2012 aan de ontwikkeling van een nieuw geoportaal ‘geopunt.be’. Een 
bèta-versie van het nieuwe GDI-Vlaanderen geoloket werd opengesteld in november 2012. De 
release van de eerste productieversie is gepland voor november 2013. In Wallonië werd begin 2013 
een nieuw publiek toegankelijk geoportaal gelanceerd: “Géoportail de la Wallonie”. Daarvoor bestond 
het publieke portaal uit diverse websites. Maandelijks waren er meer dan 10 000 unieke bezoekers. 
 
 

4. Overeenkomsten voor het delen van gegevens 

 
De maatregelen die werden genomen voor het delen van data en diensten tussen overheden 
verschillen van niveau tot niveau. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het delen van de 
gegevens tussen overheden geregeld door de ordonnantie over de geografische informatie, die 
geleidelijk aan zal geïmplementeerd worden. Binnen de federale overheid zijn een heel aantal 
regelingen van toepassing. Er zijn verschillende akkoorden met de gewesten, provincies, gemeenten, 
en tussen federale overheidsinstellingen onderling. In Vlaanderen zijn alle Vlaamse 
overheidsinstanties decretaal verplicht om hun geografische gegevens in te brengen in de GDI. Met 
federale overheidsinstanties heeft het AGIV namens het samenwerkingsverband 
gebruiksovereenkomsten afgesloten betreffende kadastrale plannen en topografische kaarten. Het 
Waalse Gewest heeft een aantal overeenkomsten met de federale overheden. Data-uitwisseling 
binnen de Waalse overheden is geregeld via specifieke licenties. 
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Binnen de federale overheidsinstellingen zijn reeds enkele specifieke regelingen getroffen met 
betrekking tot de data-uitwisseling met Europese instellingen en instanties. Het betreft hoofdzakelijk  
regelingen in het kader van EuroGeographics. 
 
 
5. Kosten en opbrengsten 
 
De kosten konden voor de Vlaamse overheid en de federale overheid vrij gedetailleerd worden 
opgegeven. Voor Brussel en Wallonië wordt enkel een globale kost gegeven. 
Voor Vlaanderen werd onderscheid gemaakt voor kosten gemaakt door het AGIV, de coördinator 
vaan de Vlaamse GDI, voor DOV, een medioknooppunt van de GDI, en waar mogelijk ook de kosten 
gemaakt door enkele databeheerders. De kosten voor de federale overheid worden opgesplitst voor 
het NGI, het AAPD en het MUMM. De verschillende overheden hebben de kosten op verschillende 
wijzen (in mandagen of in euro’s) en in verschillende opsplitsingen/categorieën weergegeven. 
De werkelijke kosten zijn nog groter dan de kosten opgegeven in het rapport, omdat niet elke instantie 
cijfermateriaal kon aanleveren. Ook is het vaak niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de 
kosten voor de implementatie van INSPIRE en de kosten die sowieso zouden gemaakt worden ivm de 
uitbouw van de regionale/federale SDI, en het beheer en de ontsluiting van geografische gegevens. 
Om al deze redenen is het niet mogelijk en niet zinvol om in deze samenvatting een globaal 
kostenplaatje voor België weer te geven. 
 
Het is momenteel nog te vroeg om de baten van INSPIRE te berekenen in geldelijke winst. Een 
concreet voorbeeld van een voordeel van INSPIRE wordt gegeven door de Vlaamse 
vervoersmaatschappij De Lijn door gebruik van kaartmateriaal van aangrenzende provincies in 
Nederland en Frankrijk met de grensoverschrijdende openbaar vervoer-verbindingen. Verder wordt 
INSPIRE wordt vaak aangehaald als katalysator voor kennisdeling, samenwerken, het (versneld) ter 
beschikking stelling van geografische gegevens via services – dus een betere en vlottere 
toegankelijkheid, en een stimulans voor het (gratis) ter beschikking stellen van gegevens voor 
(commercieel) hergebruik. 
 

4 Abbreviations and Acronyms  

 
AAPD   Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
ADSEI Algemene directie Statistiek en Economische informatie 
AGIV    Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
BGD Belgische Geologische Dienst 
BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie 
CC   Coördinatie Comité 
CIRB / CIBG Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise / Centrum voor Informatica 

voor het Brusselse Gewest 
CRAB   Centraal Referentieadressenbestand 
CSG   Comité Stratégique de la Géomatique 
DAR   Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 
DDAR   Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 
DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
Fedict   Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie 
GDI   Geografische Data Infrastructuur 
GDI-decreet Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur 

Vlaanderen  
GDI-plan  Strategisch plan GDI-Vlaanderen 
GRB   Grootschalig Referentiebestand 
IBGE / BIM Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement / Brussels Instituut voor 

Milieubeheer 
INSPIRE Directive Directive 2007/2/EC 
INSPIRE-richtlijn Richtlijn 2007/2/EC 
KBS   Koninklijke Sterrenwacht van België 
KMI   Koninklijk Meteorologisch Instituut 
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MS   Member State 
MUMM Management Unit of the North Sea Mathematical Models and the Scheldt 

estuary 
NGI   Nationaal Geografisch Instituut België 
PCC   Permanent Committee on Cadastre in the European Union 
SDI   Spatial Data Infrastructure 
SPW       Service Public de Wallonie 
VTE   Voltijds-equivalenten 
WIG   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
 

5 Introduction 

 

 Background 
Omwille van de federale overheidstructuur zijn er in België vier partijen verantwoordelijk voor de 
implementatie van de INSPIRE-richtlijn: de federale overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse 
Gewest en het Brussel Hoofdstedelijke Gewest. Elk niveau is verantwoordelijk van de coördinatie en 
implementatie binnen haar grondgebied en haar bevoegdheden. Het Coördinatiecomité INSPIRE is 
een overkoepelend comité met vertegenwoordigers uit de 4 niveaus dat instaat voor de coördinatie 
van de INSPIRE-implementatie over de vier niveaus heen. Het opstellen van dit rapport werd 
gecoördineerd door het Member State Contact Point via dit Coördinatiecomité.  

 

 Method used to compile the report  
Dit rapport is een compilatie van de bijdrage van de vier niveaus die in België verantwoordelijk zijn 
voor de implementatie van INSPIRE op hun grondgebied en binnen hun bevoegdheden: de federale 
overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijke Gewest. De vier 
partijen hebben binnen hun niveau alle nodige informatie verzameld en teruggekoppeld met alle 
betrokken partijen. Het Member State Contact Point heeft alles samen gebracht in één rapport. 
Wanneer bepaalde deelantwoorden specifiek betrekking hebben op een partij, dan wordt dit steeds 
met een subtitel aangeduid. 
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6 Co-ordination and quality assurance (Art. 12) 

6.1 Coordination (Art. 12.1.) 

6.1.1 Member State contact point 
Art. 12.1. (a) the name, contact information, role and responsibilities of the Member State contact point; 

Name and contact information 
Member State Contact Point 

Name of the public authority INSPIRE-cel 

Contact information:  

Mailing address p/a AGIV, Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 
Gent, Belgium 

Telephone number +32 9 261 72 21 

Fax number +32 9 261 52 99 

Email address Leen.detemmerman@agiv.be 

Organisation’s website URL www.agiv.be 

Contact person (if available) Leen De Temmerman 

Telephone number +32 9 261 72 21 

Email address Leen.detemmerman@agiv.be 

Contact person - substitute (if available) Jessica Lelong (secretariaat INSPIRE-cel) 

Telephone number +32 2 629 82 30 

Email address Jessica.lelong@ngi.be 

 
 

Role and responsibilities 
 
Het nationaal contactpunt of member state contact point (MSCP) is het kruispunt van informatie-
uitwisseling tussen de Europese Commissie en België. Binnen België communiceert het nationaal 
contactpunt met de betrokken instanties via vertegenwoordigers, één per instantie, de zogenaamde 
Single Points of Contact (SPOCs). Ingevolge het samenwerkingsakkoord dat werd afgesloten tussen 
het Vlaamse Gewest, het Waalse gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke gewest en de federale 
overheid wordt een Coördinatiecomité opgericht, en een INSPIRE-cel die de werking van deze 
coördinatiecommissie ondersteunt. Deze INSPIRE-cel neemt ook de rol van MSCP op. De directeur 
van de INSPIRE-cel is een stafmedewerker van het AGIV. Het secretariaat van de INSPIRE-cel wordt 
verzorgd door een medewerker van het NGI. 
 
Samenvattend is het member state contact point verantwoordelijk voor: 
 

 aanspreekpunt voor de Europese Commissie inzake operationele aspecten van de 
implementatie van INSPIRE. 

 kruispunt voor informatie-uitwisseling tussen de Europese Commissie en de betrokkenen 
binnen de lidstaat België 

 coördinatie van monitoring en rapportering binnen lidstaat België 

 de directeur van de INSPIRE-cel maakt deel uit van het Coördinatiecomité 

6.1.2 The coordination structure 
Art. 12.1.  
(b) the name, contact information, role and responsibilities, organisation chart of the coordinating structure 

supporting the contact point of the Member State 

(c) a description of the relationship with third parties; 
(d) an overview of the working practices and procedures of the coordinating body; 

mailto:Leen.detemmerman@agiv.be
http://www.agiv.be/
mailto:Leen.detemmerman@agiv.be
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(e) comments on the monitoring and reporting process. 
 

Name and contact information 
Coordinating structure supporting the MSCP 

Name of the coordination structure INSPIRE Coordination Committee 

Contact information:  

Mailing address Avenue des Arts 21, 1000 Bruxelles, Belgium 

Telephone number +32 2 235 05 98 

Telefax number +32 2 230 31 07 

Email address fdumortier@cirb.irisnet.be 

Organisation’s website URL www.cirb.irisnet.be 

Contact person (if available) François Du Mortier 

Telephone number  

Email address  

Contact person - substitute (if available)  

Telephone number  

Email address  

Date and period of mandate   

 

Role and responsibilities 
 
Voor België bestaat de nationale organisatiestructuur uit het Coördinatiecomité, de INSPIRE-cel dat 
de functie heeft van het Member State Contact Point (MSCP) of INSPIRE nationaal contactpunt, en 
het INSPIRE-forum (figuur 1). Deze structuur wordt formeel vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 
dat tussen de drie gewesten en de federale staat werd gesloten.  
 
Het Coördinatiecomité INSPIRE staat in voor de coördinatie tussen de federale staat en de gewesten 
om in België te komen tot een efficiënte implementatie van de INSPIRE-richtlijn en de opbouw van de 
Belgische GDI.  
 
Het forum, voorgezeten door het NGI, zal een platform bieden voor discussie en 
gedachtenuitwisseling in verband met geografische informatie voor alle belanghebbenden bij 
INSPIRE. 
 
Verder is het Waalse Gewest aangeduid om België te vertegenwoordigen in het comitologie comité. 
Het Coördinatiecomité INSPIRE, of kortweg het Comité, is het overkoepelend coördinatieorgaan voor 
de INSPIRE-implementatie in België. Het heeft onder meer volgende verantwoordelijkheden:  
 
1° Ingeval door of namens verscheidene overheidsinstanties meerdere identieke exemplaren 
worden bewaard van een verzameling ruimtelijke gegevens over een van de in de bijlagen van dit 
akkoord vermelde thema’s, duidt het Comité de referentieversie aan vereist door de Europese 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie.  
 
2° Het Comité voert de onderhandelingen om de referentiegegevens vast te stellen, voor elk van 
de in de bijlagen van dit akkoord vermelde thema’s. 
 
3° Op vraag van de Europese Commissie en in het kader van de opstelling van de INSPIRE 
uitvoeringsbepalingen verzekert het Comité de bundeling van de Belgische informatie met betrekking 
tot de haalbaarheid en proportionaliteit op het vlak van de te verwachten kosten en baten van de 
voorgestelde maatregelen. 
 
4° Het Comité ziet erop toe dat voldoende gemeenschappelijke toegangs-, uitwisselings- en 
gebruiksmodaliteiten bepaald worden inzake onderling uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke 
gegevens en diensten met als doel het uitvoeren van overheidstaken die van invloed kunnen zijn op 
het milieu. Deze modaliteiten zijn tevens van toepassing bij de uitwisseling met overheidsinstanties 
van andere lidstaten, de Europese Gemeenschap of, op basis van wederkerigheid en 

mailto:fdumortier@cirb.irisnet.be
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gelijkwaardigheid, met organen die zijn opgericht bij internationale overeenkomsten, waarbij de 
Gemeenschap en de lidstaten partij zijn, en voor zover deze van invloed kunnen zijn op het milieu. 
 
5° Het Comité ziet erop toe dat in voorkomend geval het toestaan van een licentie en/of het 
aanrekenen van een vergoeding conform is met de uitvoeringsbepalingen inzake samengebruik van 
ruimtelijke gegevens en diensten voor het samengebruik tussen de lidstaten en de instanties van de 
Europese Gemeenschap. 
 
6° Het Comité verzekert de coördinatie van de opstelling en/of de verstrekking aan de Europese 
Commissie van de verslagen over de tenuitvoerlegging van de Richtlijn. 
 
7° Het Comité zal relevante informatie uitwisselen en indien nodig samenwerken met instanties 
die instaan voor de uitvoering van andere Belgische Samenwerkingsakkoorden, die in hun werking 
beïnvloed worden door de richtlijn. 
 
8° Het Comité zal de werking en de activiteiten van het INSPIRE Forum opvolgen, dit Forum 
ondersteunen in de organisatie van inhoudelijke debatten over geografische informatie, en de 
relevante aanbevelingen van het Forum onderzoeken en met name voor het uitbouwen van de 
nationale infrastructuur voor ruimtelijke informatie. 
 
Naast coördinatie op het nationale niveau is er ook coördinatie op het regionale en federale niveau. 
 
 
Vlaamse overheid 
 
In Vlaanderen is de minister-president van de Vlaamse Regering bevoegd voor de uitbouw van een 
geografische informatie-infrastructuur. De minister-president beschikt over een beleidsveld 
Geografische Informatie en twee adviesorganen. 
 
Het beleidsbeleid Geografische Informatie is een onderdeel van het horizontale beleidsdomein 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Het bestaat uit een departementale entiteit, een 
stuurgroep, een agentschap en twee adviesraden die belast zijn met taken inzake geografische 
informatie. De Stafdienst van de Vlaamse Regering, een afdeling van het Departement Diensten voor 
het Algemeen Regeringsbeleid (DDAR), staat in voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie 
inzake geografische informatie. De stuurgroep geeft op eigen initiatief of op verzoek van de minister 
beleidsvoorstellen met betrekking tot strategische en organisatorische beslissingen over de uitbouw 
van de GDI Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is belast met de 
operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de Geografische Data Infrastructuur 
(GDI) in Vlaanderen. Het biedt ondersteuning aan de Vlaamse overheidsinstanties en staat in voor de 
centrale dienstverlening inzake geografische informatie. Zo is AGIV verantwoordelijk voor de centrale 
productvorming en distributie van gegevens en exploiteert het Vlaams geoportaal. Tenslotte is het 
AGIV zelf producent en beheerder van een aantal gegevensbronnen. 
 
De uitbouw van de GDI wordt (sedert 1995) gerealiseerd door deelnemers aan het 
samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

1
. Het samenwerkingsverband bestaat uit overheidsinstanties 

van de verschillende Vlaamse bestuursniveau’s. Het heeft als doel om de aanmaak, de bijhouding, het 
beheer, de uitwisseling en het (her)gebruik van geografische gegevens en diensten in Vlaanderen te 
optimaliseren. Vertegenwoordigers van de Vlaamse instanties, de Vlaamse provincies en de Vlaamse 
steden vormen de stuurgroep GDI-Vlaanderen.  
 
De GDI-raad is een adviesraad met betrekking tot geografische informatie. De GDI-raad geeft op 
vraag of op eigen initiatief, strategisch advies aan de minister bevoegd voor de uitbouw van de 
geografische informatie-infrastructuur. Deze gemengde adviesraad is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen inzake 
geografische informatie. 
 
Inzake de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie worden er binnen de GRB-raad

2
, een 

adviesorgaan van de Vlaamse Regering, de nodige coördinatieafspraken gemaakt. 

                                                      
1
 Tot 2009 het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. 

2
 GRB = Grootschalig Referentie Bestand = grootschalige basiskaart van Vlaanderen 
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Federale overheid 
 
Op federaal niveau werd de wet die de richtlijn  2007/2/CE van het Europees Parlement en van de 
Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor geografische informatie in de 
Europese Gemeenschap omzet (INSPIRE), afgekondigd op 15 december 2011. Deze wet zegt meer 
bepaald dat de gegevens en diensten van het federale netwerk ter beschikking van het publiek 
gesteld zullen worden en toegankelijk zullen zijn via een federaal geoportaal  ( artikel 6 , §2).  
 
In de verschillende bepalingen wijzigt de wet de missie van het Nationaal Geografisch Instituut en 
plaatst ze het NGI in een leidersrol als het gaat om de oprichting van een nationale infrastructuur voor 
geografische informatie. De tekst luidt : « De opdracht van het Instituut bestaat er eveneens in een 
geografische informatie-infrastructuur op te richten en uit te baten waarin netwerken van 
identificeerbare verzamelingen geografische gegevens en computertoepassingen op deze 
geografische gegevens operationeel kunnen worden gemaakt en tot dewelke toegang kan worden 
verschaft onder meer door middel van een internetsite of een equivalent daarvan”.  
 
Momenteel wordt een coördinatiecomité op federaal niveau ingesteld. Het zal de verschillende actoren 
moeten verenigen, met als eerste aandachtspunt het geïntegreerd gebruik in de federale instellingen 
van de geografische informatie in het algemeen en de gegevens en diensten die zijn ingevoerd voor 
INSPIRE in het bijzonder.  
In 2008 was al een samenwerkingsakkoord gesloten voor de oprichting van een federaal platform voor 
de geografische informatie tussen de 3 federale instanties die de belangrijkste houders zijn van 
geografische gegevens, namelijk het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), De Algemene 
Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) en de Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (ADSEI). Dit akkoord wordt herbekeken en de coördinatie zal worden uitgebreid tot alle 
federale instellingen die houder zijn van geografische informatie. Toch is nog niet duidelijk vastgesteld 
wie de officiële houders zijn van informatie die valt onder Bijlage III. De concrete voorwaarden voor de 
organisatie en de coördinatie van houders van eenzelfde INSPIRE-thema moeten nog vastgelegd 
worden.  
 
In 2010-2012 waren de twee instellingen die het meest actief waren bij de implementatie van 
INSPIRE, omdat zij ook de belangrijkste houders van geografische gegevens zijn, het NGI en de 
AAPD. Momenteel wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen beide voor een samenwerking rond 
de implementatie van INSPIRE. 
  
Volgens de huidige stand van zaken heeft het Nationaal Geografisch Instituut de monitoring en 
reporting namens het federale niveau voor zijn rekening genomen. 
 
Meer details over het federale platform en het ontwerp van overeenkomst vindt u in hoofdstuk 7.5.1  
(samenwerkingsakkoord) 
 
 
Brussels overheid 
 
Er werd een Brussels INSPIRE comité opgericht (GeoBru-comité) in het kader van de ordonnantie van 
28 oktober 2010 over de geografische informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het groepeert 
vertegenwoordigers van de overheden of instellingen van openbaar nut die het nauwst betrokken zijn 
bij de thema’s van de INSPIRE-richtlijn (gewestelijke statistieken, geomatica, leefmilieu, ruimtelijke 
ordening, mobiliteit). Het comité moet de invoering van de richtlijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest coördineren, meer bepaald: 

 Identificatie van de referentiegegevens 

 Creatie van de metadata 

 Creatie en onderhoud van het Brusselse geoportaal 

 Communicatie en uitwisselingen 
Naast het plenaire comité, het belangrijkste coördinatieorgaan, zijn er andere specifieke comités:  

 de technische werkgroep “gebouwen” die zich bezig houdt met de invoering van de betrokken 
laag, 
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 de technische groep (belast met de structurering van de metadata, de opmaak van het 
geoportaal,…) en   

 het redactiecomité (belast met het opstellen van de inhoud en de structuur van het geoportaal, 
in samenwerking met de technische groep).  

 
 
Waalse overheid 
 
Het Waalse Département de la Géomatique is een transversale eenheid van de Service Public de 
Wallonie (SPW). Het bestaat uit twee Directies: de Direction de la Géométrologie die hoofdzakelijk de 
aankoop, productie en update van basisgeodata voor haar rekening neemt, en de Direction de 
l’Intégration des Géodonnées (DIG). Deze Directie realiseert de infrastructuur voor de verspreiding 
van de Waalse geografische informatie en beheert het geoportaal dat er toegang toe verleent. Ze 
coördineert de productie en de coherentie van de geodata zodat ze maximaal transversaal gebruikt 
kunnen worden. Ze stelt gebruiksregels op die gebaseerd zijn op de internationale normen en 
standaarden en in overeenstemming zijn met de Europese reglementeringen. Ze beheert ook de 
juridische en economische aspecten van de geomatica en van de verspreiding van geodata. Ze geeft 
niet alleen raad en ondersteuning, maar ze staat ook in voor de sensibilisering en de opleiding van de 
gebruikers en ze vertegenwoordigt Wallonië op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau.  
 

Organisation chart 
 
Vlaamse overheid 

 
Figuur 1: Organisatie INSPIRE-implementatie in Vlaanderen 
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Brusselse overheid 

 
Figuur 2: Organisatie INSPIRE-implementatie in Brussel 

 

Relation with third parties 
 
Vlaamse overheid 
 
Het AGIV sluit overeenkomsten met derde partijen betreffende de verspreiding van de geografische 
gegevens van derde partijen aan Vlaamse overheidsinstanties. Het AGIV staat in voor de aanschaf 
van de gegevens, zet cofinanciering op waar mogelijk of ruilt data (met andere Belgische 
overheidsinstanties). 
Hoewel publiek-private samenwerking mogelijk is bestaan er tot op heden nog geen dergelijke 
partnerschappen. 
In overleg met de beherende overheidsinstantie bepaalt de stuurgroep tegen welke voorwaarden 
overheidsdata ter beschikking worden gesteld (aan derden). 
 
Deskundigen van niet-Vlaamse overheidsinstanties kunnen betrokken worden bij de werkzaamheden 
van de stuurgroep via werkgroepen (zie overview of working practices and procedures). 
 
Het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen inzake geografische informatie 
worden officieel betrokken bij de uitbouw van de GDI via de GDI-raad. 
 
De beheerders van kabel- en leidinginformatie worden via de GRB-raad betrokken inzake de 
aanmaak, bijhouding en verspreiding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). 
 
 

 

ADT IBGE IBSA CIRB AATL STIB 

Comité GeoBru 

Groupe technique 

Comité de rédaction 

Groupe juridique 
Geoportail bruxellois 

Représentants au 
comité de 

coordination  belge 

Bxl 
Mobilité 

Gr. techn. batiments 
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Federale overheid 
 
Op federaal niveau hebben het AAPD en het NGI overeenkomsten gesloten met derden (zie 9. 
Sharing arrangements). 
 
 
Brusselse overheid 
 
De verschillende openbare instellingen die vertegenwoordigd zijn in het GeoBru-comité sluiten in hun 
naam overeenkomsten over de verspreiding van de geografische gegevens met derden (openbare of 
private). 
 
A priori worden de gegevens, in toepassing van de ordonnantie over de geografische informatie, gratis 
ter beschikking gesteld, op voorwaarde dat de bron vermeld wordt (behalve uitzonderingen die ook in 
de richtlijn zijn opgenomen). De ordonnantie voorziet echter in de mogelijkheid om hergebruik voor 
commerciële doeleinden te verhinderen. Recentelijk, het CIBG en Brussel Mobiliteit verdelen de 
meeste van hun geodata onder een “open data” licentie.  
 
De leden van het comité organiseren op verzoek ook informatie- en uitwisselingsvergaderingen met 
derden, of ze nemen eraan deel. Zo werd bijvoorbeeld contact opgenomen met de GEO-ICT-tak van 
AGORIA (federatie van de technologische industrie). 
 
Wanneer het GeoBru-comité volledig operationeel zal zijn, worden er ook jaarlijkse 
informatievergaderingen met alle betrokken actoren gepland.  
 

Overview of working practices and procedures 
 
Vlaamse overheid 
 
De Vlaamse Regering stelt om de 4 jaar een strategisch plan GDI-Vlaanderen (GDI-plan) op dat 
richting geeft aan de uitbouw van de GDI. De stafdienst van de Vlaamse Regering volgt dat plan op 
samen met de stuurgroep GDI-Vlaanderen. 
 
De Vlaamse Regering sluit, op basis van het GDI-plan, voor een periode van 4 jaar, een 
beheersovereenkomst af met de Raad van Bestuur van het AGIV inzake de operationele 
doelstellingen. De Stafdienst van de Vlaamse Regering staat in voor de uitbetaling van de dotaties 
aan het agentschap en ziet toe op uitvoering van de beheersovereenkomst. 
 
De stuurgroep GDI-Vlaanderen komt maandelijks bijeen en neemt beslissingen die bindend zijn voor 
de overheidsinstanties in Vlaanderen. Daarnaast geeft ze op eigen initiatief of vraag de minister-
president adviezen inzake de uitbouw van de GDI. De Stafdienst van de Vlaamse Regering staat in 
voor het secretariaat van de stuurgroep. De stuurgroep kan werkgroepen oprichten, bestaande uit 
deskundige van binnen en buiten de overheid, om haar werkzaamheden voor te bereiden. Momenteel 
zijn er werkgroepen inzake adressen, gebouwen, wegen en de technische uitbouw van de GDI. 
 
 
Federale overheid 
 
Momenteel bestaat er nog geen formeel coördinatiecomité op het federale niveau. Het NGI en de 
AAPD hebben wel een interne organisatie opgericht voor de implementatie van INSPIRE. 
 
Voor de AAPD is de implementatie van de richtlijn een project (dus : projectleider, sponsor, PBS, 
projectcoördinatievergadering, budget,…). Op basis van de Europese roadmap en de beslissingen op 
het niveau van het nationale coördinatiecomité, wordt een actieplan opgesteld: keuze en prioritering 
van de acties, aanvraag budget en opstellen van de nodige budgetten,…  
Voor het NGI is de implementatie van de richtlijn een ontwikkelingsprogramma waarbinnen projecten 
worden opgezet. Deze projecten worden geleid en gestuurd door een coördinatiecomité, bestaande 
uit de algemene directie, de directies en de beheerder van het INSPIRE-programma.  
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Er werd een netwerk opgericht van personen die binnen verschillende federale instellingen 
verantwoordelijk zijn voor de geografische informatie (Best Address, SPOC data NGI, enz.). Vanuit dit 
netwerk zal een formeler coördinatiecomité georganiseerd worden. 
 
 
Brusselse overheid 
 
Het coördinatiecomité van GeoBru neemt de invoering van INSPIRE voor zijn rekening. Het komt 
gemiddeld om de twee maanden samen. Elk lid van het comité kan punten op de agenda plaatsen. 
Beslissingen worden altijd bij consensus genomen.  
 
Naast deze vergaderingen gebeuren de communicatie en de noodzakelijke ophelderingen 
elektronisch. 
 
Het GeoBru-comité wordt bijgestaan door verschillende thematische groepen:  

 de technische groep (die de technische aspecten van de invoering van de INSPIRE-richtlijn 
coördineert (structuur en codering van de metadata, structuur en tools van het geoportaal,…) 

 de werkgroep “gebouwen”, 

 het redactiecomité, dat belast is met de inhoud van het geoportaal. 
 
 

6.1.3 Comments on the monitoring and reporting process 
 
Vlaamse overheid 
 
Ten opzichte van de monitoring van het jaar 2011 werden voor deze monitoring van het jaar 2012 een 
aantal datasets anders gerapporteerd, voornamelijk onder het thema ‘soil’. In de rapportering van het 
jaar 2011 werden aparte lagen gerapporteerd. Voor de rapportering van 2012 werden deze gebundeld 
en weergegevens als lagengroepen of datasets. Hierdoor kan dus de indruk gewekt worden dat er 
heel wat minder datasets zijn in 2012 tov 2011, maar dit is dus niet het geval. De oorzaak is een 
andere bundeling/weergave.  
 
 
Federale overheid 
 
De lijst met sets van geografische gegevens en diensten vermeld op federaal niveau in deze 
monitoring heeft betrekking op de openbare diensten die geografische referentiegegevens beheren 
die vooral vermeld staan in de bijlagen I en II. Het gaat om:  
 

 het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) 

 de Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie (AADP) 

 de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en van het Schelde-
estuarium (BMM) 

 de Belgische Geologische Dienst (BGD) 

 de Algemene directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) 

 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) 

 Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)  

 De Koninklijke Sterrenwacht van België (KBS)  
 
Deze openbare diensten beheren ook bepaalde thema’s die zijn opgenomen in Bjlage III. Toch 
moeten we erop wijzen dat de lijst van de datasets in bijlage III onvolledig is. Aangezien over de 
verdeling van de verantwoordelijkheden voor de thema’s van bijlage III nog moet worden 
gedebatteerd op Belgisch niveau en aangezien de specificaties nog maar recentelijk zijn bepaald, 
hebben de openbare diensten die geografische referentiegegevens beheren die hoofdzakelijk in 
bijlage III zijn opgenomen het nodig geacht een zekere tijd uit te trekken voor overleg voor ze een 
officiële lijst indienen met sets met geografische gegevens die geklasseerd zijn in de thema’s van 
bijlage III.  

http://www.aeronomie.be/nl/index.htm
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Opmerkingen 
 
De theoretische oppervlakte, uitgedrukt in km² voor het Belgische nationale grondgebied wordt 
berekend op basis van de administratieve grenzen van de database ITGI van het Nationaal 
Geografisch Instituut in de nationale kaartprojectie Lambert 2008. 
 

6.2 Quality Assurance (Art. 12.2.) 

6.2.1 Quality assurance procedures 
Art. 12.2. (a) a description of quality assurance procedures, including the maintenance of the 
infrastructure for spatial information 
 
Vlaamse overheid 
 
Bij centrale distributie sluit het AGIV overeenkomsten af met de beheerders waarin de 
productspecificaties worden vastgelegd. Bij de productvorming en/of distributie ziet het AGIV er op toe 
dat de afgesproken structuur wordt gerespecteerd.  
 
De centrale metadatabank die het AGIV beheerd is conform de uitvoeringsbepaling ter zake. De 
meeste data zijn beschreven door middel van de centrale metadatabank.  
 
 
Federale overheid 
 
Voor de federale overheid werd met de transpositiewet een voldoende wettelijke basis gecreëerd om 
een formeel georganiseerde infrastructuur voor geografische gegevens op het federale niveau op te 
zetten bij het NGI. De daartoe noodzakelijke financiële middelen werden echter pas vanaf de 
begrotingscontrole 2012 en dan nog slechts in beperkte mate voorzien. Tot nu toe is er nog geen 
structuur opgezet voor de gebruikers en dataproducenten die aan deze infrastructuur zullen 
meewerken, en dus werden ook nog geen overlegde procedures voor een kwaliteitsgarantie 
vastgelegd. Elke openbare dienst die ruimtelijke gegevens beheert is verantwoordelijk voor de 
invoering van zijn eigen procedures inzake kwaliteitscontrole.   
   
Hieronder vindt u enkele voorbeelden :   
 
1. Het NGI is verantwoordelijk voor de inzameling en de bijwerking van de topografische 

basisgegevens die het nationale grondgebied overdekken. Het NGI verzekert een 
kwaliteitscontrole voor zijn database ITGI waarvan de andere referentiedatasets zijn afgeleid.  

 
2. De AAPD is verantwoordelijk voor de inzameling en de bijwerking van de gegevens die zijn 

opgenomen in het digitale kadastrale perceelplan, namelijk, onder andere, de kadastrale 
percelen en de administratieve grenzen, met kwaliteitscontrole. Bovendien zal de AAPD 
deelnemen aan de nodige partnerschappen, omdat ze beschikt over informatie voor de 
thema’s « gebouwen » en « adressen ». De gewestelijke en federale actoren zullen hierbij 
betrokken worden om coherente datasets te leveren.  

  
3. IASB-BIRA  in de atmosferische wetenschappen zijn de drie belangrijkste elementen van 

kwaliteitsgarantie van een verzameling van gegevens: 

 Het gegeven van een kwaliteitsindicator in de metrologische zin van het woord; deze 

indicator (fout of onzekerheid) biedt informatie over nauwkeurigheid (precisie of 

exactheid) van een meting of een resultaat van berekening; 

 de aanvullende gegevens waarmee de gebruiker kan inschatten in welke mate het 

product geschikt is voor het gebruik dat hij wil doen; 

 de beschrijving van de productieketen (proces en tussenproducten) die aanleiding gaf 

tot het ontstaan van het uiteindelijke product, met inbegrip van informatie over de 
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kalibratie van de instrumenten, de evaluatie van de modellen en validatie van 

tussentijdse resultaten (''traceerbaarheidsinformatie”). 

Relevante websites: 
 
CEOS Committee on Earth Observation Satellites 
 http://www.ceos.org/ 
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
 http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf 
IGOS Integrated Global Observing Strategy 
 http://www.fao.org/gtos/igos/ 
JCGM Joint Committee for Guides in Metrology 
 http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/ 
QA4EO Quality Assurance Framework for Earth Observation 
 http://qa4eo.org/ 
VIM Vocabulaire International de Métrologie 
 http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html 
WMO World Meteorological Organization 

http://www.wmo.int/ 
 
 
Brussels overheid 
 
Voor de gegevens die afkomstig zijn van Leefmilieu Brussel (BIM) gebeurt er een integriteitscontrole 
van de geometrieën, met validatie voor ze toegankelijk worden gemaakt.   
 
 
Waalse overheid 
 
Voor de Waalse overheid bestaat de kwaliteitscontrole erin te bepalen of de dataset wel degelijk 
overeenstemt met de vooraf vastgelegde specificaties en of hij past binnen het conceptueel 
datamodel dat normaal gedefinieerd werd voor de productie van de dataset begon.   
 
Deze procedures voor kwaliteitsgarantie zijn gegroepeerd in twee delen. Het eerste beschrijft het 
logische niveau van de dataset, het behandelt de definitie van de dataset (verplichte basisinformatie) 
en van het conceptuele datamodel (geheel van concepten en regels die de structuur van de data 
nauwkeurig bepalen: ruimtelijke entiteiten, type inplanting, attributen, links, bijbehorende legenda). Bij 
de definitieve oplevering van de dataset wordt nagegaan of het uiteindelijke model overeenstemt met 
het opgelegde model.   
In het tweede deel gaat het over het fysieke niveau: de kenmerken van de attribuutgegevens: (namen, 
afmetingen, aantal decimalen en gebruiksdomein) en de geografische gegevens (kwaliteit van de 
georeferentie, naleven van de topologische verplichtingen) moeten overeenstemmen met wat in het 
model bepaald is; de informatie over de kwaliteitscriteria (genealogie, controlepunten van de 
georeferentie, beschrijving en resultaten van de kwaliteitstests over de nauwkeurigheid en de juistheid 
van de positie, de semantische nauwkeurigheid en juistheid, de volledigheid, de logische coherentie 
en de situering in de tijd) moeten in detail beschreven worden.   
 

6.2.2 Analysis of quality assurance problems  
Art. 12.2. (b) an analysis of quality assurance problems related to the development of the 
infrastructure for spatial information, taking into account the general and specific indicators 
 
Vlaamse overheid 
 
Het AGIV controleert of de structuur van de gegevens voldoet aan de afgesproken specificaties en 
rapporteert hierover desgevallend aan de beheerder. Bij vectoriële data worden vormelijk controles 
uitgevoerd betreffende de attributen, de geometrie en de eventuele topologische relaties. 
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Federale overheid 
 
De drastische besparingsinspanningen die de federale overheid moet leveren leiden er toe dat de 
updatefrequentie van de gegevens afneemt, waardoor de actualiteit van die gegevens snel achteruit 
gaat. Wel is er geen verlies van kwaliteit op de wel geüpdatete gegevens. Ook de verdere uitbouw van 
een kwaliteitsbeleid voor de geodata leidt onder deze budgetbeperkingen.  
 
Voor de federale overheid geldt dat verschillende federale openbare diensten momenteel 
referentiegegevens beheren die geklasseerd zijn in eenzelfde thema en eenzelfde grondgebied 
overdekken. Er bestonden bijvoorbeeld zowel bij het NGI als bij de AAPD processen voor het 
verzamelen van informatie over de administratieve grenzen of de gebouwen. Aangezien de processen 
en de resolutie verschillend waren, leidde dit tot verschillende en incoherente datasets.  
Voor de adressen is de huidige situatie nog ingewikkelder : de gemeenten zijn de bronnen, het 
rijksregister is de beheerder van de adressenlijst en de AAPD en het NGI (voor de straten) updaten de 
geografische informatie over dit thema. Bij de AAPD gebeuren de controle en de validatie van de 
adressen door vergelijking met informatie van andere bronnen. Bij het NGI is het beheer van de 
straatnamen (StreetNames) gebaseerd op de inzameling bij diverse bronnen. 
 
 
Waalse overheid 
 
Bij de Waalse overheid werd nog geen analyse gemaakt van de problemen die te maken hebben met 
de kwaliteitsgaranties. 

6.2.3 Measures taken to improve the quality  
 
Waalse overheid 
 
Bij de Waalse overheid gebeurt de ISO-kwaliteitscontrole op de Service public de Wallonie – PSW 
(landbouw – natuurlijke hulpbronnen – leefmilieu). Over het algemeen gebeurt de kwaliteitscontrole 
door de SPW of via een dienstencontract. Deze controle slaat op de aanmaak van de geografische 
gegevens, op de ontwikkeling van catalogi en diensten en op de realisatie van het Waalse geoportaal. 
Via contracten voor een beter en evoluerend onderhoud wordt de noodzakelijke upgrade verzekerd. 
 

6.2.4 assurance 
Art. 12.2. (c) a description of the measures taken to improve the quality assurance of the infrastructure 
 
Vlaamse overheid 
 
Het GDI-decreet voorziet dat alle INSPIRE-datasets, op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, 
worden opgezet als authentieke geografische gegevensbronnen

3
. De Vlaamse Regering duidt de 

beheerder aan en ziet er op toe dat aan alle uitvoeringsbepalingen van de richtlijn wordt voldaan. De 
beheerder moet de nodige maatregelen treffen opdat het beheer en de bijhouding (inclusief een 
foutmeldingssysteem) van de gegevens wordt gegarandeerd

4
. 

 
 
Federale overheid 
 
Om het unieke karakter en de authenticiteit van de brongegevens te verbeteren werden op federaal 
niveau verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten (zie hoofdstuk 9) tussen de houders van 
geografische referentiegegevens (die hoofdzakelijk vermeld staan in de thema’s van bijlage I), met het 
oog op een grotere authenticiteit en coherentie van de brongegevens die gemeenschappelijk beheerd 
worden en ook op een betere samenwerking voor de kwaliteitsgarantie.  
 

                                                      
3
 Artikel 22 van het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. 

4
 Artikel 3, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende  uitvoering van 

het decreet van 18 juli 2008. 
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Op het niveau van de referentieversies voor de INSPIRE thema’s worden er momenteel akkoorden 
gesloten en zijn er werkgroepen aan de slag om de authentieke bronnen te identificeren en ze te 
structureren volgens een datamodel en gemeenschappelijke specificaties voor alle datahouders. 
 
Bijvoorbeeld : 
 

 De AAPD is de authentieke bron voor de kadastrale percelen.  

 Voor de administratieve grenzen bestonden er verschillende versies, beheerd door 
verschillende producenten. Er werd tussen federale en gewestelijke partners 
overeengekomen dat de AAPD een authentieke bron van de administratieve grenzen op het 
meest gedetailleerde schaalniveau zou aanmaken (>1 :10 000) en het NGI de authentieke 
bron van de administratieve grenzen op middenschalig en kleinschalig niveau (<1 :10 000), 
door generalisatie van de brongegevens van de AAPD. Het werk is momenteel aan de gang 
en de administratieve grenzen op grote schaal werden samengebracht in 1 
gemeenschappelijk bestand dat in de loop van 2013 beschikbaar zal komen. Dit product zal 
ook de statistische sectoren van de DGADSEI bevatten . 

 Voor de adressen werd een project gelanceerd om een unieke en authentieke bron voor de 
adressen (Best Address) te creëren, met de federale instellingen (AAPD, NGI, enz.) , de 
gewesten en de gemeenten. Het project is nog niet afgerond, omdat de discussie over het 
adressenmodel nog aan de gang is. 

 Voor de gebouwen heeft het  CC INSPIRE besloten een werkgroep op te richten met het 
federale niveau en de gewesten. Het verwachte resultaat is de invoering van een 
gemeenschappelijk data- en specificatiemodel op nationaal niveau om coherente datasets te 
leveren. 

 

6.2.5 Quality certification mechanisms  
Art. 12.2. (d) where a certification mechanism has been established, a description of that mechanism 
 

Vlaamse overheid 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van certificatiemechanismen. 
 
 
Federale overheid 
 
Op federaal niveau werden er verschillende samenwerkingsakkoorden (zie hoofdstuk 7) gesloten 
tussen de bezitters van ruimtelijke referentiegegevens (die vooral in de thema’s van Bijlage I 
opgenomen zijn) met het oog op een betere authenticiteit en samenhang van de brongegevens die 
gemeenschappelijk worden beheerd en op een betere samenwerking bij de kwaliteitsgarantie. 
 
Er worden akkoorden gesloten en er zijn werkgroepen aan de slag om de inzameling en de update 
van de INSPIRE thema’s te optimaliseren. De AAPD is bijvoorbeeld de authentieke bron voor de 
kadastrale percelen, het NGI voor het coördinatensysteem. Er werd tussen federale en regionale 
partners afgesproken dat de AAPD een authentieke bron van de administratieve grenzen op grote 
schaal zou aanmaken en dat op basis van de authentieke bron het NGI verantwoordelijk zou zijn voor 
de generalisatie op kleine schaal en de ADSEI voor de onderverdeling van de gemeente in 
statistische sectoren. Het werk is aan de gang, versie 0 is beschikbaar. Op termijn zal de authentieke 
versie dus altijd die van de Patrimoniumdocumentatie zijn voor de grote schaal (>1 :10 000) en 
diegene die door het NGI gegeneraliseerd zijn voor de kleine schalen.   
 
Gelet op de informatie waarover zij beschikt voor de thema’s “Gebouwen” en “Adressen” zal de AAPD 
en NGI deelnemen aan de nodige partnerships, waarbij regionale en federale actoren betrokken 
worden, om coherente datasets te leveren.   
 
Het NGI neemt deel aan het project ELF, een Europees project voor de invoering van procedures en 
diensten voor de oprichting van een Europese Infrastructuur voor Ruimtelijke Gegevens (EIRG). Deze 
EIRG zal conform de INSPIRE-regels zijn en de gegevens die worden beheerd door de nationale 
cartografische en kadastrale agentschappen. Het project  ELF zal van start gaan in   2013 en meer 
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bepaald een mechanisme en tools voor de kwaliteitscontrole invoeren, gebaseerd op een model voor 
kwaliteitsgarantie, die van toepassing zullen zijn op de Lidstaten. 
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7 Functioning and coordination of the infrastructure 
(Art.13) 

7.1 General overview description of the SDI 

 

 Vision / policy / strategy (where applicable, reference could be given to existing documents, as 
well as a short summary within the report) 

 
Vlaamse overheid 
 
De strategische doelstellingen met betrekking tot de GDI worden bepaald door de beleidsnota 2009-
2014

5
 en het strategisch plan 2011-2015

6
. Aan de operationele doelstellingen wordt invulling gegeven 

door middel van een jaarlijkse beleidsbrief voor wat betreft het samenwerkingsverband en door middel 
van de beheersovereenkomst 2011-2015 voor wat betref het AGIV in het bijzonder. 
 
Het intra- en interbestuurlijk gegevensverkeer moet in 2009-2014 geïntegreerd uitgebouwd worden 
met het oog op een betere digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties. 
 
Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen bouwt de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen 
uit als een geografische kruispuntbank. De ruggengraat van deze kruispuntbank zal bestaan uit 
authentieke geografische gegevensbronnen. De opbouw van het Grootschalig Referentiebestand 
(GRB), het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) en een officieel wegennetwerk voor 
Vlaanderen zijn belangrijke speerpunten. De bijhouding van geografische gegevens moet 
geïntegreerd worden in de administratieve processen en de authentieke geografische gegevens 
moeten via geografische netwerkdiensten aangeboden worden.  
Hergebruik van geografische gegevens en diensten zal actief aangemoedigd worden. 
 
 
Federale overheid 
 
Momenteel bestaat er op federaal niveau nog geen georganiseerde infrastructuur voor geografische 
gegevens, maar de strategie is de volgende : 
De nationale infrastructuur voor geografische gegevens zal in 2020 de kwaliteit bevorderd hebben van 
de diensten en de beslissingsprocessen van de federale overheid, en heeft er dan voor gezorgd dat 
de publieke administraties, de private sector en het wetenschappelijk onderzoek meer efficiënt zijn. 
Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en vorming, heeft deze infrastructuur nieuwe 
economische activiteiten en nieuwe diensten voor het grote publiek gegenereerd. Webservices die 
toegang geven tot federale gegevens zullen beschikbaar zijn. De SDI zorgt voor een preferentiële 
toegang voor commercieel hergebruik van federale geografische data en services. 
 
De SDI-doelstellingen 2012-2016 zijn de volgende: 

 Elke federale ambtenaar heeft toegang tot diensten die de geodata die hij nodig heeft in 
bruikbare vorm aanbieden; 

 Elke federale ambtenaar deelt de geodata die hij maakt met de anderen op federaal niveau; 

 De overheden buiten de federale hebben toegang tot de federale geodata/services en delen 
hun geodata/services met het federale niveau; 

 De e-gov toepassingen van de federale overheid gebruiken geo-intelligentie; 

 De private sector kan toegevoegde waarde creëren met federale geodata en services. 
 
 

                                                      
5
 Beleidnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014, Geografische Informatie: naar een moderne geïntegreerde digitale 

dienstverlening van de Vlaamse overheid, minister-president Kris Peeters, pp. 40-52,. 
6
 GDI-plan 2011-2015 - uitbouw van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot 

bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf: doelstellingen, indicatoren en prestatienormen 
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Het Nationaal Geografisch Instituut moet de drijvende kracht worden achter de nationale infrastructuur 
voor geografische gegevens. Het zorgt er voor dat de beschikbare overheidsmiddelen optimaal 
ingezet worden om de infrastructuur uit te bouwen in overeenstemming met de behoeften van de 
gebruikers. 
 
De strategische doestellingen voor het NGI zijn: 
 

 De federale SDI  voorziet alle federale gebruikers van de geodata die ze nodig hebben, en de 
NGI gegevens zijn kosteloos te hunner beschikking; 

 De federale geografische gegevens of de aan geografische gegevens te koppelen data zijn 
via de federale SDI beschikbaar; 

 De topogeografische referentie op middenschalig niveau van het NGI wordt aangeboden als 
authentieke bron; 

 De kennis van het NGI wordt verder uitgebouwd en ontsloten voor de samenleving; 

 De geografische informatie van het NGI is beschikbaar voor de buitenwereld via het fremium 
model. 

 
 
Brusselse overheid 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de infrastructuur geleidelijk aangelegd in het kader van 
de invoering van de richtlijn, om een unieke toegang te bieden tot de Brusselse geografische 
informatie, zonder dat de metadata of de data zelf gecentraliseerd worden.   
 
Overeenkomstig de Brusselse ordonnantie over de geografische informatie zal het geoportaal dat 
momenteel gebouwd wordt de geografische gegevens aanbieden die worden vereist in de bijlagen I, II 
en III, alsook elk Brussels geografisch gegeven waarvan de leden van het GeoBru-comité het nuttig 
vinden om het toe te voegen. Het zal de volgende functiemogelijkheden bieden:  

 een catalogus van de beschikbare (meta)data, met een zoekmachine, 

 de mogelijkheid om de bestaande thematische kaarten te bekijken en zelf kaarten samen te 
stellen met de lagen die beschikbaar zijn op de site maar ook door extra gegevens te 
downloaden (toegankelijk voor een beperkt gebruikerspubliek),   

 diensten die de exploitatie van de gegevens mogelijk maken (WMS, WFS),  

 extra informatie over de Inspire-richtlijn, de actoren en het gebruik van de site (Help / FAQ). 
 
 
Waalse overheid 
 
Voor het Waals Gewest is InfraSIG de Waalse infrastructuur voor geografische informatie. 
 
Wanneer hij volledig operationeel zal zijn, zal InfraSIG de geodata, de datasets en de 
geodatadiensten bevatten die overeenkomen met de thema’s uit de bijlagen bij de richtlijn, alsook de 
bijbehorende metadata. 
 
InfraSIG zal mechanismen bevatten voor de verwerving, de aanmaak, de update, het beheer, de 
kwaliteitscontrole en de verspreiding van de geodata om te beantwoorden aan de vragen en 
behoeften van de gebruikers. Ook zullen er afspraken in staan over het delen van, de toegang tot en 
het gebruik van de geodata, samen met mechanismen, processen en procedures voor coördinatie en 
opvolging.    
 
Momenteel zijn de werkzaamheden voor de consolidatie en de indienststelling van InfraSIG aan de 
gang, in overeenstemming met de voorschriften. In de loop van 2013 zal een studie voor het 
operationeel maken van de workflow om een geografisch gegeven, een geografische webservice, een 
cartografische toepassing of een statische kaart te integreren in InfraSIG afgerond worden. 
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7.2 INSPIRE Stakeholders 

Art. 13 (a) an overview of the various stakeholders contributing to the implementation of the infrastructure 
for spatial information according to the following typology: users, data producers, service providers, 
coordinating bodies 
 
Stakeholders contributing to the implementation of the SDI could be classified according to the 
following typology: users, data producers, service providers, coordinating bodies) 
 
 
Vlaamse overheid 
 
De GDI wordt tot nog toe grotendeels beheerd door de Vlaamse overheidsinstanties en is momenteel 
hoofzakelijk gericht op de ondersteuning van de uitvoering van taken van algemeen belang. 
Ontsluiting naar het publiek gebeurt door middel van e-loketten. Hergebruik wordt meer en meer 
toegestaan.  
 
Gebruikers 
De GDI is momenteel hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning van de uitvoering van taken van 
algemeen belang. De belangrijkste gebruikers zijn de overheidsinstanties (in België). 
Onderwijsinstellingen worden als overheidsinstanties beschouwd. 
De GDI wordt door middel van e-loketten naar het publiek toe ontsloten.  
Commercieel hergebruik wordt momenteel voor ongeveer 33% van de datasets toegestaan. Verdere 
sensibilisering hieromtrent zal gebeuren.  
 
Producenten 
De GDI wordt grotendeels beheerd door Vlaamse overheidsinstanties. Een aantal gegevensbronnen 
wordt beheerd door Federale overheidsinstanties. Enkele bestanden worden beheerd door derde 
partijen. 
 
Coördinatieorganen 
Decretaal

7
 zijn er volgende coördinatieorganen voorzien betreffende de GDI: 

 De stuurgroep GDI-Vlaanderen vertegenwoordigt overheidsinstanties uit de Vlaamse 
administratie, de Vlaamse provincies en de Vlaamse steden en gemeenten. Dit orgaan komt 
maandelijks bijeen. 

 De GDI-raad vertegenwoordigt gebruikersgroepen van buiten de overheid. 

 Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is belast met de 
operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI.  

 
 
Federale overheid 
 
De federale instellingen die betrokken zijn bij de ruimtelijke informatie zijn: 
 

 Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is een parastatale van type B die onder de 
voogdij van de minister van Defensie staat en behoort tot de producenten van gegevens 
(voornamelijk Bijlage I en II) en de leveranciers van gegevens.  
Opdracht: is belast met de inzameling en het beheer van de nationale planimetrische en 
precisiewaterpassingsnetten; met de luchtfotografische overdekking van het grondgebied en 
met de topografische databanken met de vervaardiging van de ervan afgeleide kaartreeksen, 
en ontwikkelt initiatieven om op vrijwillige basis een infrastructuur voor geografische informatie 
te ontwikkelen, in samenwerking met federale en regionale instellingen, in afwachting van een 
wettelijk kader voor een nationale infrastructuur 
 
Het NGI staat geregistreerd als  LMO en neemt deel aan de SDIC ‘Federaal platform voor de 
geografische informatie’. 

 

                                                      
7
  Het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet). 



INSPIRE Member State Report: Belgium, 2010- 2012 

15-May-13 25 

 De Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AADP) hangt af van de 
FOD Financiën en behoort tot de producenten van gegevens (Bijlage I en III) en de 
leveranciers van diensten.  
Opdracht : belast met het beheer, de aanpassing, de verbetering en de bijwerking van het 
kadastraal perceelplan en van alle daarbij horende gegevens (meer bepaald de kadastrale 
percelen, de gebouwen, de administratieve grenzen enz.).  
De AADP staat geregistreerd als LMO (Legally Mandated Organisation) en neemt deel aan de 
SDIC ‘Federaal Platform van de Geografische Informatie’  

 

 De Belgische Geologische Dienst (BGD) : is een departement van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen en behoort tot de producenten van gegevens (Bijlage I) 
en de leveranciers van diensten.  
Opdracht : is belast met de permanente bijwerking van de gegevensbank van de ondergrond 
van België en met het documentatiecentrum (70.000 handboeken en tijdschriften en meer dan 
11.000 kaarten).  

 

 De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noodzee en van het Schelde-
estuarium (BMM) is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) en behoort tot de producenten van gegevens (voornamelijk 
bijlage III) en de leveranciers van diensten.  
Opdracht : belast met de studie van de ecosystemen van de Noordzee via technieken van 
mathematische modelvorming en met de inzameling van mariene informatie. In dit kader is het 
een producent van gegevens en een leverancier van diensten die hoofdzakelijk betrekking 
hebben op het mariene milieu.  

 

 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) hangt af van de 
FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie en behoort tot de producenten van 
gegevens (Bijlage III) en de leveranciers van diensten.  
Opdracht: is verantwoordelijk voor de productie van de (officiële) nationale statistieken van 
België. Zij is ook belast met de productie van Europese statistieken.   

  

 Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA), behoort tot de producenten van 
gegevens (Bijlage III) en de leveranciers van diensten. 
Opdracht : belast met het verwerven van wetenschappelijke en technische deskundigheid op 
het vlak van de fysica en de chemie van de atmosferen en de werking van de Zon hierop. 
Voor hun deskundigheid moeten ze gegevens inzamelen en analyseren op lokaal, regionaal 
en globaal niveau ; door inzameling in situ en door teledetectie (bijvoorbeeld door het afleiden 
van informatie op basis van satellietwaarnemingen).  

 

 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD Mobiliteit)  behoort in de eerste 
plaats tot de gebruikers van gegevens.  
Opdracht : is belast met de invoering van een georganiseerd federaal beleid op het gebied 
van mobiliteit en transport (weg, spoorweg, lucht, zee, binnenwateren) ten dienste van de 
bevolking, de bedrijven en de economie van het land.  
De FOD Mobiliteit en Vervoer gebruikt geografische gegevens zoals de kaarten en de andere 
bronnen van geografische gegevens over het vervoer, de bewoonde plaatsen en de adressen. 
Deze brongegevens worden gebruikt om het verkeer te analyseren: statistieken, 
verplaatsingen  van de pendelaars naar hun werkplek, routes voor uitzonderlijk vervoer, enz.   

 

 Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIG) is een wetenschappelijke instelling 
van de Belgische federale staat en is gedeeltelijk een producent en gebruiker van gegevens 
(Bijlage 3) en een leverancier van diensten.  
Opdracht: wetenschappelijke ondersteuning bieden aan het gezondheidsbeleid en eveneens 
deskundigheid en openbare diensten leveren op het domein van de volksgezondheid.  
In dit kader hebben de ingezamelde datasets betrekking op de volgende domeinen: 

- Geboorte en sterfte 
- Enquêtes over de Volksgezondheid 
- Gegevens over ziekenhuizen en spoeddiensten 
- Register van de kanker, de aangeboren afwijkingen en de cardiovasculaire accidenten 
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- Care pathways for type II diabetes and chronic kidney disease, and indicators derived 
from this information. 

 

 Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een wetenschappelijk instituut dat zich 
bezighoudt met meteorologie en afhangt van de FOD KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid en behoort tot de producenten van gegevens (Bijlage III) en de 
leveranciers van diensten. 
Opdracht: is belast met de weersvoorspellingen voor België en met de studie van zijn klimaat.  
In dit kader levert het KMI een hele reeks producten en diensten met betrekking tot de analyse 
van de meteorologische en de klimaatsgegevens.  
Het Centrum voor Geofysica (CGF) hangt af van het KMI. Het is belast met de opmetingen 
van het magnetisch veld van de aarde op het Belgische grondgebied, met seismische en 
gravimetrische waarnemingen en met waarnemingen van de radioactiviteit. 

 

 Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, wordt gerangschikt als gebruiker van data en diensten. 
Missie : een vernieuwend, duurzaam, wetenschappelijk, dynamische en transparant 
ontwikkelen dat garant staat voor de volksgezondheid, voor een gezonde voeding en voor een 
beter leefmilieu, nu en in de toekomst, in overleg met de betrokken partners.  
 

 Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)  wordt 
gerangschikt als een dienstenleverancier. 
Missie : is belast met de uitwerking en de opvolging van het e-government voor de federale 
overheid. Zo staat Fedict de federale overheidsdiensten bij opdat ze hun diensten aan de 
burgers, bedrijven en ambtenaren zouden verbeteren met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT).  

  

 Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf en wordt gerangschikt als gebruiker van 
geografische gegevens . 
Missie: instaan voor de veiligheid van het luchtverkeer in het luchtruim waarvoor België 
verantwoordelijk is. Belgocontrol vervult deze missie door de kosten en de stiptheid te 
optimaliseren, door de capaciteit te verhogen en door het luchtverkeer een duurzame 
ontwikkeling te garanderen. Belgocontrol levert de diensten die essentieel zijn voor het beheer 
en de controle van het  luchtverkeer in alle veiligheid 

 

 Federale politie (Directie Telematica)  wordt gerangschikt als gebruikers van gegevens en 
diensten. 
Missie : belast met de ontwikkeling en het beheer van de telematica van de politiediensten, 
onder andere met betrekking tot het beheer van de telematica-architectuur die de algemene 
nationale databank ondersteunt en het nationale gedeelte van de internationale 
informatiesystemen van de politie, op het nationale gegevensnet met inbegrip van het 
ASTRID-netwerk en op de voorbereiding van de technische normen en de regels inzake het 
technische beheer van de lokale en federale telematica. 

 

 Defensie (Algemene Directie Material Resources,Divisie CIS & Infrastructuur, Sectie 
Infrastructuur, Ondersectie Support, Bureau Geomatica)), waarvan de dienst GEO van het 
Belgische leger deel uitmaakt, wordt gerangschikt als gebruiker van gegevens en diensten. 

 
 
Brussels overheid 
 
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
 
Coordinating bodies: 
Er werd een Brussels INSPIRE comité opgericht (GeoBru-comité) in het kader van de ordonnantie van 
28 oktober 2010 over de geografische informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het groepeert 
vertegenwoordigers van de overheden of instellingen van openbaar nut die het nauwst betrokken zijn 
bij de thema’s van de INSPIRE-richtlijn (gewestelijke statistieken, geomatica, leefmilieu, ruimtelijke 
ordening, mobiliteit). 
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Data producers (en eventueel service providers): 
De overheden of instellingen van openbaar nut die gegevens ontwikkelen die onder de INSPIRE 
richtlijn vallen, worden betrokken bij de invoering ervan (gewestelijke statistieken, geomatica, 
leefmilieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, concessiehouders). 
 
Users: 
Aangezien de invoering van de richtlijn zich nog in een organisationeel stadium bevindt (oprichting van 
het geoportaal), zijn de gebruikers van gegevens nog niet betrokken, met uitzondering van het gebruik 
van gegevens tussen betrokken overheden. In het kader van vergelijkbare projecten heeft men echter 
laten verstaan dat de voorkeur uitgaat naar een gecentraliseerde toegang tot de gegevens.  
 
 
Waalse overheid 
 
Bij de Waalse SDI zijn de volgende partijen betrokken: 

 de SPW – via zijn département de la Géomatique en zijn direction de l’Intégration des 
géodonnées of DIG – die belast is met de coördinatie van deze verschillende nieuwe 
operationele directies; 

 de producenten van geografische gegevens en diensten; 

 de instellingen van openbaar nut; 

 de lokale besturen (gemeenten – intercommunales – provincies) ; 

 de crisiscentra;  

 de netwerkbeheerders 
 
De gebruikers – de burger, de bedrijven, de administratie, het onderwijs – kunnen via het geoportaal 
geografische gegevens downloaden of kopieën van geodata bestellen. 
 
 

7.3 Role of the various stakeholders 

Art. 13 (b) a description of the role of the various stakeholders in the development and maintenance of the 
infrastructure for spatial information, including their role in the coordination of tasks, in the provision of data 
and metadata, and in the management, development and hosting of services 
 
Vlaamse overheid 
 

Vlaanderen - Gewestelijke overheid 
De beleidsvoorbereiding en –evaluatie gebeurd door de Stafdienst van de Vlaamse Regering (een 
afdeling van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid). 
 
De operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI is een kerntaak van het 
AGIV. Het biedt ondersteuning aan de Vlaamse overheidsinstanties en staat in voor de centrale 
dienstverlening inzake geografische informatie. Zo is het AGIV verantwoordelijk voor de centrale 
productvorming en distributie van gegevens en exploiteert het Vlaams geoportaal. Tenslotte is het 
AGIV zelf producent en beheerder van een aantal gegevensbronnen. 
 
Verschillende entiteiten en instanties van de Vlaamse overheid staan in voor  inzameling of aanmaak, 
bijhouding en/of beheer en soms ook distributie van gegevens (zie bijlage inzake monitoring). 
 
Vlaanderen - Provinciale overheid 
De 5 Vlaamse provincies staan in voor de inzameling van gegevens van bepaalde onbevaarbare 
waterlopen, voet- en de buurtwegen en toeristische en functionele fietsroutenetwerken. De provincies 
zijn tevens bevoegd om gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen goed te keuren. 
Bijna alle provincies ontsluiten geografische gegevens via een geoportaal. 
Sommige provincies bieden GIS-ondersteuning aan steden en gemeenten. 
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Vlaanderen - Stedelijke en gemeentelijke overheden 

De 308 Vlaamse steden en gemeenten zijn initiator van geografische gegevens, die door een instantie 
van de hogere overheid worden ingezameld (adressen, waterlopen, ruimtelijke plannen, onbebouwde 
percelen, verkeersborden, riolering, …). 
 
 
Federale overheid 
 
In het raamwerk van de federale SDI, is het NGI de partner die de geografische dienstenintegrator-rol 
verzekert en zal zich als een knooppunt in het SDI netwerk zo organiseren zodat het verkeer over dat 
knooppunt een zo goed mogelijke doorstroming kent. Inclusief:  

 Federaal knooppunt voor toegang tot federale data/services voor de niet-federale 
overheid 

 Federaal knooppunt voor buitenlands gebruik en toegang (overheid)  
 
Als integrator is het NGI de schakel in een netwerk van overheidsadministraties die door hen 
beheerde data omvormt tot referentiedata (authentieke bronnen), tenzij die administraties zelf als 
authentieke bronnen van referentiedata (kunnen) functioneren. 
Als broker organiseert het NGI de data-sources en webservices:  

 voor de authentieke bronnen die het zelf als integrator onderhoudt;  

 voor andere federale authentieke bronnen die dit niet zelf (willen) doen.  
 
FEDICT is de federale overheidsdienst verantwoordelijk voor informatisering en e-government. Deze 
overheidsdienst werkt in nauwe samenwerking met het NGI aan het koppelen van de e-gov strategie 
aan de ontwikkelingen op het gebied van geografische informatie. De nieuwe toepassingen die voor 
INSPIRE gebouwd worden, moeten zoveel als mogelijk de bestaande e-gov modules hergebruiken 
(zoals authenticatie) en de federale service bus zal waar nodig worden aangepast om ook 
geografische gegevens te kunnen ontsluiten. 
 
 
Brusselse overheid 
 
Coördinatie-instellingen: 
Het Brusselse coördinatiecomité GeoBru had als eerste missie de technische en strategische 
omkadering van het ontwerp van de ordonnantie die de richtlijn moest omzetten. Daarna was de 
coördinatie gericht op meer concrete aspecten: voorbereiding van het werk voor de opstelling van de 
metadata, coördinatie van de bouw van het geoportaal (structuur en inhoud),… Zoals hierboven 
vermeld, wordt het ondersteund door een technische groep die belast is met de analyse en de 
invoering van de technische oplossingen en door een redactiecomité dat belast is met de bouw en de 
opvolging van de inhoud van het geoportaal.  
 
Dataproducenten (en eventueel dienstenleveranciers): 
Tot nu toe bestond de bijdrage van de dataproducenten hoofdzakelijk in een inventaris van de 
betrokken gegevens en diensten en de geleidelijke aanmaak van metadata over deze elementen. Er 
moet worden opgemerkt dat de huidige resultaten hoofdzakelijk hebben geleid tot de identificatie van 
datareeksen en de invoering van enkele bijbehorende (WMS en WFS). 
 
 
Waalse overheid 
 
In Wallonië, staat de Direction de l’Intégration des Géodonnées du Département de la Géomatique in 
voor het beheer en de realisatie van de algemene diensten van de infrastructuur: die wordt gevoed 
door de productie van geografische gegevens en diensten van de operationele algemene directies 
van de SPW (landbouw – natuurlijke hulpbronnen – leefmilieu – waterwegen – wegen en gebouwen – 
ruimtelijke ordening).  
 
De DIG omkadert de toekenning van de gebruikslicenties voor de geografische gegevens, beheert de 
veiligheid van de toegangen voor het downloaden en stelt algemene diensten ter beschikking. Zij 
coördineert dit alles met de steun en de expertise van de operationele algemene directies. 
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7.4 Measures taken to facilitate sharing 

Art. 13 (c) a general description of the main measures taken to facilitate the sharing of spatial data sets and 
services between public authorities and a description of how sharing has improved as a result 
 

Vlaamse overheid 
 
De GDI is toegankelijk voor een groot aantal overheidsinstanties. De entiteiten van de Vlaamse 
overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse steden en gemeenten zijn verplicht om hun 
geografische gegevens in te brengen in de GDI

8
 en hebben kosteloze toegang tot de GDI. Alle 

overheidsinstanties in Vlaanderen (= deelnemers aan GDI-Vlaanderen) hebben kosteloze toegang en 
mogen voor onbepaalde duur gebruikmaken van de geografische gegevensbronnen en diensten om 
hun taken van algemeen belang uit te voeren.

9
  Ook andere overheidsinstanties in België hebben 

toegang tot de geografische gegevensbronnen en diensten voor hun taken van algemeen belang, zij 
het niet noodzakelijk kosteloos.  

10
 

Om een gelijkaardige voordelige toegang te bewerkstelligen (kosteloze toegang) voor andere 
overheidsinstanties in België kan de Vlaamse regering met de andere Belgische regeringen hierover 
overeenkomsten afsluiten. 
 
Door het verplicht delen en het gezamenlijk aankopen van de gegevens is er sedert het ontstaan van 
het samenwerkingsverband in 1995 een aanzienlijke besparing kunnen gerealiseerd worden voor de 
betrokken overheidsinstanties. De centrale distributie, operationele coördinatie en ondersteuning door 
het AGIV is hierbij de belangrijkste succesfactor

11
. Reeds in 1997 werd een zoekdienst voor metadata 

gerealiseerd die kosteloos en publiek toegankelijk was. 
 
 
Federale overheid 
 
De opdracht om de toegang tot en de ontsluiting van geodata te vergemakkelijken werd door de 
omzettingswet aan het NGI toevertrouwd, maar pas in de begroting voor 2013 werden daarvoor 
middelen beschikbaar gesteld aan het NGI.  
De federale overheid keurde in 2013 al 2 projecten goed die de overheidsdiensten aanmoedigen om 
meer gebruik te maken van geografische informatie bij hun beslissingen. Met deze projecten wordt 
een antwoord geboden op aan de ene kant een dringende behoefte voor straatnaam en 
navigatiediensten, en aan de andere kant een lange termijn behoefte aan meer algemene tools voor 
geolokalisatie gebaseerd op authentieke bronnen. Deze tools zijn noodzakelijke bouwstenen om de 
administraties toe te laten om hun eigen gegevens geografisch te gaan ontsluiten, en ook om in hun 
processen méér gebruik te maken van geografische gegevens. 
 
Daarnaast werden alle geografische data van het Nationaal Geografisch Instituut kosteloos 
beschikbaar gesteld aan alle federale overheidsdiensten. 
 
Brussels overheid 
 
A priori worden de gegevens, in toepassing van de ordonnantie over de geografische informatie, gratis 
ter beschikking gesteld, op voorwaarde dat de bron vermeld wordt (behalve uitzonderingen die ook in 
de richtlijn zijn opgenomen). Bij het CIBG en Brussel Mobiliteit worden de meeste geodata verdeeld 
onder een een licentie van het type OPENDATA, wat de integratie van geografische gegevens zoals 
Urbis ®© (geomatica-referentie voor het Brussels Gewest) bevordert en dus de toegang tot deze 
datasets mogelijk maakt met minder fysieke en administratieve verplichtingen.  

                                                      
8
 Het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS-decreet). 

9
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het 

gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, 
toegevoegd aan de GDI.  
10

 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik 
door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, 
toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang.  
11

 Het GDI-netwerk in Vlaanderen. Een kwantitatieve verkenning van het gebruik en de uitwisseling van geodata in Vlaanderen 
(2009) Crompvoets Joep , Vancauwenberghe Glenn , Dessers Ezra , Van Orshoven Jos. 
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De maatregelen om het delen te vergemakkelijken zijn opgenomen in de richtlijn (publieke toegang tot 
de gegevens en de diensten, en delen van de gegevens onder de overheden). De discussies die tot 
nu toe werden gevoerd hebben het mogelijk gemaakt om bij elke betrokken overheid de 
contactpersonen te identificeren en ze met elkaar in contact te brengen als dat nog niet gebeurd was. 
Bovendien bevordert de opening van de toegang tot de gegevens via unieke loketten (die zijn 
ingevoerd bij de verschillende openbare instellingen) en van de « open » technologieën die ruim 
bekend gemaakt worden het delen, en dit zal in het bijzonder vergemakkelijkt worden wanneer het 
Brusselse geoportaal volledig operationeel zal zijn. 
 
 
Waalse overheid 
 
Wie toegang wil tot de geografische gegevens moet in Wallonië een licentie ondertekenen, die al in 
2002 werd opgesteld. Die licentie concretiseert een beleid van gratis verspreiding voor alle overheden 
alsook voor die actoren die krachtens een overeenkomst of voor een openbare aanbesteding  
samenwerken met de overheid. 
 

7.5 Stakeholder cooperation 

Art.13 (d) a description of how stakeholders cooperate 
 
This could for example include the description of: 
- Written framework for cooperation 
- Working groups (list of active working groups) 
- News letters, other publications (references) 
- Description of the National geoportal (including URL), and where relevant regional or thematic 
portals  
 
Vlaamse overheid 
 
De samenwerking tussen de Vlaamse overheidsinstanties is decretaal geregeld door middel van een 
samenwerkingsverband en dit sedert 2000

12
. Sedert 2010 is een nieuw decreet

13
  in werking dat de 

omzetting vormt van de INSPIRE-richtlijn. Het samenwerkingsverband werd (ten gevolge van de 
richtlijn) verruimd tot alle overheidsinstanties die afhangen een Vlaams bestuur. Ook de betrokkenheid 
van gebruikersgroepen buiten de overheid is decretaal geregeld. Zowel de stuurgroep GDI-
Vlaanderen als de GDI-raad kunnen werkgroepen oprichten. De stuurgroep heeft momenteel 4 
werkgroepen die actief zijn omtrent de opbouw van adressen, gebouwen, wegen en de uitbouw van 
de GDI (door middel van services). De communicatie binnen het samenwerkingsverband wordt 
verzorgd door het AGIV (onder meer door middel van een website, elektronische nieuwsbrieven, 
infosessies en een jaarlijkse trefdag). Geopunt Vlaanderen (http://www.geopunt.be ) is het regionale 
geoportaal dat thematisch is opgebouwd. De Databank Ondergrond Vlaanderen 
(http://dov.vlaanderen.be/dov/DOVInternet/default.htm) vormt een subportaal met informatie over de 
ondergrond. 
Daarnaast zijn er nog provinciale geoportalen: 
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp 
http://www.giswest.be/artman/publish/cat_index_106.html 
http://www.gisoost.be  
http://gis.limburg.be/gislimburg/index.html 
 
 
Federale overheid 
 

A. Samenwerkingsakkoorden 
 
Een ontwerp-overeenkomst tussen de AAPD en het NGI m.b.t. de uitvoering van INSPIRE wordt 
opgesteld. 

                                                      
12

 Het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS-decreet). 
13

 Het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet). 

http://www.geopunt.be/
http://dov.vlaanderen.be/dov/DOVInternet/default.htm
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp%0bhttp:/www.giswest.be/artman/publish/cat_index_106.html%0bhttp:/www.gisoost.be%20%0bhttp:/gis.limburg.be/gislimburg/index.html
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp%0bhttp:/www.giswest.be/artman/publish/cat_index_106.html%0bhttp:/www.gisoost.be%20%0bhttp:/gis.limburg.be/gislimburg/index.html
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp%0bhttp:/www.giswest.be/artman/publish/cat_index_106.html%0bhttp:/www.gisoost.be%20%0bhttp:/gis.limburg.be/gislimburg/index.html
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp%0bhttp:/www.giswest.be/artman/publish/cat_index_106.html%0bhttp:/www.gisoost.be%20%0bhttp:/gis.limburg.be/gislimburg/index.html
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Uitbouw van het federale platform 
Het federale platform voor de geografische informatie, dat begon met een samenwerkingsakkoord 
tussen het NGI en de AAPD, heeft een netwerk uitgebouwd van producenten en gebruikers van 
geografische informatie op het niveau van de federale overheid. Het platform is een informele 
structuur. De eerste acties waren gericht op de INSPIRE-richtlijn, via het geven van informatie en het 
formuleren van gemeenschappelijke standpunten. In dit kader werd een netwerk van contactpunten 
voor de richtlijn georganiseerd.  
Het wetsontwerp voor de omzetting van de INSPIRE richtlijn werd in een gezamenlijke werkgroep 
voorbereid, en aan de regering en het parlement voorgelegd. Een meer ruime wet rond de 
geografische informatie kon echter niet worden uitgewerkt, gelet op de relatief lange periode van 
‘lopende zaken’ na de verkiezingen van 2010. 
 
Authentieke bron Best Address : Voorbereiding van een samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat en de 3 Gewesten.  
Het akkoord met betrekking tot de Authentieke Bron « Adres », dat momenteel wordt voorbereid, 
voorziet in een platform voor uitwisselingen tussen de beheerders van de authentieke bronnen en de 
partners zodat één van de basisprincipes van INSPIRE in de praktijk wordt gebracht, namelijk dat een 
bijwerkingsinformatie slechts één keer wordt ingezameld en ter beschikking wordt gesteld van alle 
partijen. 
 
Samenwerking tussen het NGI en INFRABEL (Beheerder van het spoorwegennet) 
Het onderhoud van de referentiegegevens met betrekking tot het spoorwegennet wordt gewaarborgd 
door een samenwerking tussen INFRABEL en het NGI, dat een blijvende stroom van 
bijwerkingsgegevens verzekert naar de topogeografische gegevens die door het NGI worden 
verdeeld.  
 
Samenwerking tussen het NGI en het Vlaams Gewest betreffende het middenschalig 
referentiebestand voor de wegen. 
Begin 2012 ging de uitvoering van het samenwerkingsakkoord “MRB-wegen” tussen het NGI en AGIV 
van start. Het betreft de opmaak, de bijwerking, de verspreiding en het gebruik van een 
gemeenschappelijk Middenschalig Referentie Bestand van de wegen in Vlaanderen en Brussel. 
MRB-wegen is een initiatief van het Vlaams Agentschap voor Geografische Informatie AGIV en biedt 
een structurele oplossing voor noden van gebruikers van wegenbestanden (wegbeheerders, openbaar 
vervoer, mobiliteit en zo meer).  
De eerste versie, die in de loop van 2013 verwacht wordt, zal hoofdzakelijk opgebouwd worden uit 
een selectie van de meest recente gegevens van het NGI die betrekking hebben op het wegennet 
(straten, aardewegen en paden) die aangevuld worden met gegevens die afkomstig zijn van het 
Vlaams Gewest. Voor de bijhouding van wordt in de eerste plaats gerekend op de input van de 
wegbeheerders zelf, met name de gemeenten en de andere wegbeheerders, waarbij het NGI de 
minder beheerde wegen (aardewegen, paden enz.) voor zijn rekening zal nemen. 
Het NGI zal in de toekomst de MRB-wegen dataset ook voor Wallonië opbouwen, zo mogelijk in een 
intensieve samenwerking met de Service Public de Wallonie en de Waalse gemeenten, naar het 
model dat voor Vlaanderen is opgestart. 
 
De overeenkomsten afgesloten door de AAPD zijn opgenomen in de sectie “Data sharing 
arrangements between public authorities”. 
 
 

B. Comité, werkgroepen en vertegenwoordiging 
 
Op nationaal niveau werden er werkgroepen opgericht om de authentieke gegevensbronnen voor de 
INSPIRE-thema’s te identificeren en te harmoniseren. Het federale niveau neemt deel aan : 

 WG administratieve eenheden (AAPD, NGI)) 

 WG gebouwen (AAPD, NGI)  
 
Op Europees niveau hebben de AAPD en het NGI in  2010-2012 experts gestuurd naar de volgende 
INSPIRE Drafting Teams  : 

 DT Data Sharing (NGI) 

 DT Administrative Regions ( AAPD) 
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 DT Transport (NGI) 

 DT Geographical Names (NGI) 

 DT Buildings (AAPD) 
 
Bovendien zijn het NGI en de AAPD  actieve leden van de organisatie EuroGeographics, die 
Europese cartografische en kadastrale agentschappen groepeert en waarvan de opdracht is:  to 
further the development of the European Spatial Data Infrastructure through collaboration in the area 
of geographical information, including topographic information, cadastre and land information.  
 
EuroGeographics heeft een  INSPIRE expertgroep opgericht waarvan het NGI en de AAPD lid zijn. 
Deze groep volgt de onwtwikkelingen van de rechtlijn en de experten van de leden kunner er hun 
ervaringen met de implementatie van de richtlijn delen. 
 
In het kader van de vereniging was het NGI een actieve partner in het project ESDIN ‘European 
Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network  ‘ a project supported by eContent+ 
programme.  The ESDIN project has been successfully implemented and finished due to the plan end 
of February 2011. see http://www.esdin.eu/. ‘ Nu werkt het NGI actief mee aan het project ELF.  
 
Tussen 2009 en 2011 heeft het NGI actief deelgenomen aan het ESDIN-project (European Spatial 
Data Infrastructure Network), dat werd meegefinancierd door het Europese programma eContent+ en 
de vereniging EuroGeographics. Het project kreeg in 2012 een prijs op het Geospatial World Forum 
voor de voorbeeldige implementatie van geospatiale beleidsopties en programma's. ESDIN vormt een 
eerste stap naar een Europees platform van de geografische en kadastrale administraties, namelijk de 
opstelling van technische specificaties voor de gegevens en de diensten. See http://www.esdin.eu. Nu 
werkt het NGI mee aan een nieuw project, het European Location Framework of ELF, dat hierop 
verder bouwt door het referentiekader ervan vast te leggen. Het doel van het ELF-project is dus de 
implementatie van dit Europese platform, ankerpunt en toegang tot de geografische gegevens en 
diensten van de geografische en kadastrale administraties, een Europees platform dat zowel door de 
Europese openbare als private sector gebruikt zal worden.  
 
De AAPD is lid van het  Permanent Committee on Cadastre in the European Union (PCC) 
http://www.eurocadastre.org/. 
 
Het NGI is lid van EuroSDR en heeft zich in het bijzonder ingezet voor de invoering van een 
repertorium over de implementatiemethoden van de richtlijn, gebaseerd op de ervaringen van de 
lidstaten. Bovendien zet het NGI zich ook in voor andere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van 
EuroSDR, die gekoppeld zijn aan de nieuwe oriëntaties van het vakgebied en zich ontwikkelen als 
gevolg van de ontwikkeling van de infrastructuur voor ruimtelijke gegevens. We kunnen onder andere 
de ontwikkeling vermelden van een weergave met hoge kwaliteit van de inhoud van de database, 
aangepast voor gebruik op het scherm.  
  
Het Belgisch wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft het NGI gemandateerd om België te 
vertegenwoordigen in geografische aangelegenheden binnen het SC-AGI (Standing Committe on 
Antarctic Geographic Information), een van de verschillende permanente commissies van het SCAR 
(Scientific Committee for Antarctic Research). Het SCAR coördineert de wetenschappelijke activiteiten 
in Antarctica en het SC-AGI doet hetzelfde op het gebied van de cartografie en het beheer van de 
geografische informatie met het oog op de ondersteuning van het onderzoek op dit zeer bijzondere 
continent.   
 
Het NGI (met name de administrateur-generaal) werd ook aangeduid als Belgisch Expert in het comité 
van experten over globaal geografisch gegevensbeheer dat door de Verenigde Naties werd ingericht 
(UN-GGIM). UN-GGIM wil de landen die lid zijn van de Unie aanmoedigen om binnen de overheid 
kwaliteitsvolle geografische data-infrastructuren uit te bouwen. In het kader  van de 
duurzaamheidsagenda werd daarbij sterk onderlijnd dat kwaliteitsvolle geografische overheidsdata 
een essentiële bijdrage zijn tot de uitbouw van een duurzame samenleving. 
De BMM moet België vertegenwoordigen in verschillende intergouvernementele conventies die 
betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu, met inbegrip van de voorbereiding van 
de Belgische standpunten en de uitvoering van de genomen beslissingen, onder het gezag van de 
minister die bevoegd is voor het milieubeleid.  
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Ook binnen de Europese Unie werden verschillende acties ondernomen die een rechtstreekse of 
onrechtstreekse invloed hebben op de kwaliteit van het mariene milieu. Andere worden nog 
besproken. Daarbij vormt de Kaderrichtlijn Water 2000/60/CE een nieuw belangrijk feit in het 
milieubeleid met betrekking tot de zee.  Tijdens het Belgische voorzitterschap (tweede semester van 
2001) was de BMM verantwoordelijk voor een ontwerp van aanbeveling over de invoering van een 
geïntegreerd beheer van de kustzones in Europa, waarover een politiek akkoord werd verkregen op 
de Raad van de Milieuministers op 29 oktober 2001.  
De behandelde dossiers hebben slechts zeer zelden betrekking op één sector en vereisen in België 
dus een diepgaand overleg met de andere bevoegde federale departementen en met de gewesten. 
Dit gebeurt hoofdzakelijk binnen de stuurgroep “Noordzee en Oceanen” van het Coördinatiecomité 
Internationaal Milieubeleid waarvan de BMM het voorzitterschap en het secretariaat waarneemt. Voor 
de operationele aspecten gebeurt de coördinatie in het kader van de Kustwacht-structuur die werd 
ingevoerd door het samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005.  
De BGD is lid van EuroGeoSurveys, een organisatie die 32 geologische diensten van verschillende 
landen in Europa groepeert. Tot de statutaire opdrachten van deze organisatie behoren het 
antwoorden op Europese vragen, de promotie van de bijdrage van de geologie tot de Europese 
aangelegenheden, de EU bijstaan bij het verkrijgen van technische raadgevingen en een netwerk 
tussen de geologische instituten vormen.  
 
De activiteiten van het BIRA op de vier deskundigheidsdomeinen die hierboven werden opgesomd 
verlopen:  

 via wetenschappelijke samenwerking met Belgische partners (ULB, Universiteit van Luik) ; 

 in het kader van bilaterale wetenschappelijke projecten met andere landen (Canada, 
Frankrijk); 

 onder de koepel van internationale programma’s die worden opgezet of beheerd door 
internationale organisaties en agentschappen (ESA, Eumetsat, CE, WMO, UNEP). 

Over het algemeen worden de datasets geproduceerd en de daarbij horende diensten ontwikkeld 
binnen de context van deze internationale samenwerkingsverbanden. 
 
 
Brussels overheid 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de maatregelen die het delen moeten vergemakkelijken 
opgenomen in de ordonnantie over de toegang tot de geografische informatie (publieke toegang tot de 
gegevens en diensten, en delen van de gegevens tussen overheden). Via deelname aan het GeoBru-
Comité kwam een partnership tot stand tussen de overheden en de instellingen van openbaar nut die 
het dichtst betrokken zijn bij de thema’s van de INSPIRE-richtlijn. Zodra het GeoBru-comité volledig 
operationeel zal zijn, wordt ook gedacht aan een jaarlijks forum voor uitwisseling van informatie tussen 
alle betrokken actoren. 
 
 
Waalse overheid 
 
De samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij InfraSIG is in Wallonië georganiseerd 
binnen het Comité Stratégique de la Géomatique (CSG) dat werd opgericht bij het decreet over de 
Infrastructuur voor de Waalse geografische informatie (Decreet van 22 december 2010 dat de 
INSPIRE-richtlijn omzet in Waals recht). Het CSG wordt aangesteld door de Waalse Regering, die de 
samenstelling ervan goedkeurt en de werking bepaalt. Het wordt in de loop van het eerste semester 
van 2013 geïnstalleerd.  
 
Het Comité stratégique de la géomatique heeft meer bepaald als opdrachten: 

- een ontwerp van strategisch plan voor de geomatica voor te stellen; 
- alle actoren, gebruikers en producenten van geodata op alle niveaus te coördineren; 
- voorstellen te formuleren, op eigen initiatief of op verzoek van de regering, voor het beheer en 

de ontwikkeling van InfraSIG; 
- erop toe te zien dat zoveel mogelijk geodata en diensten die werden gecreëerd voor 

verschillende behoeften worden gevaloriseerd en hergebruikt door de gebruikers en 
producenten van geodata;  

- toe te zien op de (verdere) verdieping van de samenwerking tussen de overheden en derden 
die geodata produceren, om hun data te integreren met gebruik van standaardmethoden;  



INSPIRE Member State Report: Belgium, 2010- 2012 

15-May-13 34 

- de medewerking te bevorderen van alle derden die erom vragen en voor wie de infrastructuur 
voor geografische informatie van belang is; 

- mechanismen voor te stellen voor de productie van digitale plannen van de uitgevoerde 
werken en zo bij te dragen tot de update van het geografisch referentiebestand en de 
ondergrondse netwerken in kaart te brengen;  

- erop toe te zien dat de lijst van de geodatasets en –services die overeenstemmen met de 
bijlagen I, II en III, alsook de onlinediensten die vallen onder artikel 10, §1 van het decreet 
over de Waalse infrastructuur voor geografische informatie, jaarlijks geüpdatet worden.  

- de lijst waarvan sprake is in het vorige punt te bezorgen aan de INSPIRE-cel, die staat 
gedefinieerd  in het decreet over de Waalse infrastructuur voor geografische informatie. 

 
Verschillende werkgroepen, die sinds 2001 werden ingesteld, zetten hun werkzaamheden voort. Dit is 
meer bepaald het geval voor de WG metadata, de juridische WG en de WG (geo)portaal.  
http://geoportail.wallonie.be  
 
 

7.6 Access to services through the INSPIRE Geoportal 

Art.13 (e) a description of the access to the services through the Inspire geo-portal, as referred to in Article 
15(2) of Directive 2007/2/EC 
 
Vlaamse overheid 
 

De zeven aangeboden INSPIRE-compatibele GDI-raadpleegdiensten staan ter beschikking voor (niet) 
GDI-Vlaanderen deelnemers en derden volgens dit gebruiksrecht: 
 

Disclaimer  
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie aangeboden via deze raadpleegdienst(en).  
Het AGIV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband 
houdt met het gebruik van de raadpleegdienst, of met de tijdelijke onmogelijkheid de 
raadpleegdienst te kunnen raadplegen. Het AGIV is evenmin aansprakelijk voor schade die 
het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de raadpleegdienst is 
verkregen.  
Het AGIV aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die 
verwijzen naar deze raadpleegdienst. 
 
Dit gebruiksrecht kan zonder aankondiging gewijzigd worden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Het AGIV of (indien het AGIV enkel optreedt als verdeler) de verantwoordelijke beheerder 
behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht) en andere rechten voor van 
de raadpleegdienst. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het AGIV of de verantwoordelijke beheerder de informatie te kopiëren, te 
vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-
commercieel gebruik.  
 
Toegang en gebruik voor GDI-Vlaanderen deelnemers  
Deze raadpleegdienst is kosteloos toegankelijk voor GDI-Vlaanderen deelnemers met het oog 
op de vervulling van taken van algemeen belang. De toegang tot en het gebruik van deze 
raadpleegdienst wordt voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen geregeld bij Besluit van de 
Vlaamse Regering. 
 
De instantie is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van deze raadpleegdienst en is 
verplicht om adequate en afdoende maatregelen te treffen om onrechtmatig gebruik van deze 
raadpleegdienst te voorkomen.  
 
Toegang en gebruik voor instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen 

Van toepassing voor: Belgische instanties als vermeld in artikel 3, 3°, van het decreet van 26 
maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, behalve de Vlaamse instanties in de zin 
van artikel 4, §1 van het decreet; de instellingen en organen van de Europese Unie; iedere 

http://geoportail.wallonie.be/


INSPIRE Member State Report: Belgium, 2010- 2012 

15-May-13 35 

natuurlijke persoon en rechtspersoon of een groepering ervan die volgens het nationaal recht 
van een van de lidstaten openbare bestuursfuncties uitoefent.  
 
De toegang tot en het gebruik van deze geografische raadpleegdienst dient voor deze 
instanties nog geregeld te worden bij Besluit van de Vlaamse Regering in de loop van 2011.  
In afwachting van dit Besluit wordt voor deze instanties een kosteloos gebruiksrecht voorzien 
met het oog op de vervulling van taken van algemeen belang.  
 
De instantie is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van deze raadpleegdienst en is 
verplicht om adequate en afdoende maatregelen te treffen om onrechtmatig gebruik van deze 
raadpleegdienst te voorkomen.  
 
Toegang en gebruik voor derden  
Deze raadpleegdienst wordt aangeboden ten behoeve van het GDI-Vlaanderen 
samenwerkingsverband en de Europese wetgeving inzake de uitbouw van een Europese 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE). Het gebruik van en de toegang tot deze 
raadpleegdienst werd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die niet behoren tot 
bovenstaande categorieën vastgelegd in artikel 33 van het GDI-decreet. In het kader van de 
openbaarheid van bestuur wordt een publieke en kosteloze toegang tot deze raadpleegdienst 
voor persoonlijk, niet-commercieel en testgebruik voorzien.  
 
Toegang en gebruik voor commercieel (her)gebruik 
Voor het gebruik van deze raadpleegdienst voor commerciële doeleinden dient een aanvraag 
gericht te worden aan de verantwoordelijke beheerder van deze raadpleegdienst waarin de 
aanvrager het beoogde commercieel gebruik van de raadpleegdienst beschrijft. In functie van 
het beoogde commercieel gebruik kunnen bijkomende gebruiksvoorwaarden en/of 
verstrekkingkost worden opgelegd. 

 

 
Deze diensten presenteren gegevens die vallen onder de thema’s van de diverse annexen van de 
INSPIRE-richtlijn en zijn zo gegroepeerd.  
 
De metadata van de raadpleegdiensten kunnen geraadpleegd worden via volgende URLs:  
 
-WMS‘Administratieve eenheden’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?service=wms&request=getcapabilities&ver
sion=1.3.0;   
- WMS ‘Adressen’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/adressen?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;   
- WMS ‘Beschermde gebieden’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/beschermde_gebieden?service=wms&request=getcapabilities&version
=1.3.0;   
- WMS ‘Bodemgebruik’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/bodemgebruik?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;   
- WMS ‘Hydrografie’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/hydrografie?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;   
- WMS ‘Orthobeeldvorming’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/orthobeeldvorming?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3
.0;   
- WMS ‘Hoogte’: 
http://wms.agiv.be/inspire/wms/hoogte?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0. 
- WMS 'Middenschalige orthofotomozaïk, Vlaanderen, winteropnames, meest recent': 
http://wms.agiv.be/ogc/wms/omkl?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0    

http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/administratieve_eenheden?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/adressen?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/beschermde_gebieden?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/beschermde_gebieden?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/bodemgebruik?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/hydrografie?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/orthobeeldvorming?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/orthobeeldvorming?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/inspire/wms/hoogte?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://wms.agiv.be/ogc/wms/omkl?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0


INSPIRE Member State Report: Belgium, 2010- 2012 

15-May-13 36 

8 Usage of the infrastructure for spatial information 
(Art.14) 

 
Brusselse overheid 
 
Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich nog in de beginfase van de ontwikkeling van zijn 
infrastructuur bevindt, kan er nog geen informatie worden gegeven over dit onderwerp. 
 

8.1 Use of spatial data services in the SDI  

Art.14 (a) the use of the spatial data services of the infrastructure for spatial information, taking into account 
the general and specific indicators 
 
This could include an explanation of how this information was collected, and how it should be 
interpreted/understood. 
 
Vlaamse overheid 
 
Methodiek 
Er wordt bij de telling van dienstverzoeken geen onderscheid gemaakt tussen publieke dienstverzoeken, 
dienstverzoeken van een overheidsinstantie of interne dienstenverzoeken. Voor een aantal spatial data 
services worden de dienstverzoeken nog niet of niet-adequaat geregistreerd. Hierdoor ontbreken er 
statistieken en zijn sommige waarden (onterecht) nul. Hierdoor ligt het werkelijke gebruikscijfer hoger dan 
het cijfer in de monitoringstabel. 
 
Algemeen 
De 37 spatial data services waarvan het gebruik wordt gelogd, kregen samen meer dan 130 miljoen 
(130.216.666) dienstenverzoeken te verwerken in 2012. Met meer dan 114 miljoen dienstverzoeken is de 
adressen service (WS-CRAB) de meest bevraagde service. Algemeen is er de laatste jaren een duidelijke 
stijging in het gebruik van services. 
 
Zoekdiensten 
De centrale zoekdienst (CSW) werd in 2012 527 keer bevraagd. Dit cijfer is vrij laag aangezien het AGIV 
een eigen metadata-applicatie heeft die de CSW op dit ogenblik nog niet aanspreekt, maar rechtstreeks de 
databank consulteert. Het cijfer van de CSW van DOV (meer dan 1 miljoen) is te verklaren door het feit dat 
de DOV-toepassing wel gebruikt maakt van hun eigen zoekdienst. Deze waarden zijn dus niet te 
vergelijken.   
 
Raadpleegdiensten 
Het totaal aantal dienstverzoeken voor de 29 gelogde raadpleegdiensten bedraagt voor de periode het jaar 
2012 meer dan 14 miljoen (14.117.712). Dit is een combinatie van WMS-en en van andere 
raadpleegdiensten die geen netwerkdienst zijn (spatial data services).  

 
Raadpleegdiensten van de lokale besturen, die niet gekoppeld zijn aan het Vlaamse geoportaal, werden 
niet in rekening gebracht. 
 
Overdrachtdiensten 
In 2012 zijn er via de centrale besteldienst van het AGIV (Geografical Information Retrieval Application for 
Flanders - GIRAF), de downloadtoepassing van het AGIV en de ‘DOV INSPIRE downloadservice - 
testversie in kader van GSSoil’, meer dan 54.000 datasets gedownload. Hier merken wij een stijgende 
trend. De datasets worden aangeleverd via ftp of een downloadservice.   
 
Verwerkingsdiensten 
Eind 2012 waren er nog geen verwerkingsdiensten operationeel. 
 
Oproepdiensten 
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Eind 2012  was er één dienst die mogelijks als oproepdienst met betrekking tot raadpleging kan beschouwd 
worden operationeel. Het betreft WS-CRAB, of een service die de centrale adressen databank aanspreekt. 
Deze dienst werd meer dan 114 miljoen keren aangesproken. 

 

 

Federale overheid 

 
Binnen de federale overheid was het moeilijk voor de vermelde diensten van ruimtelijke gegevens om 
te verwijzen naar een INSPIRE-thema zoals gedefinieerd in de richtlijn, want slechts weinige geven 
rechtstreeks toegang tot de reeksen referentiegegevens die staan opgesomd in de monitoring.  
De meeste van de vermelde diensten voor geografische gegevens geven toegang tot producten die 
zijn afgeleid van deze reeksen geografische gegevens die staan geklasseerd in de INSPIRE-thema’s, 
zoals de gerasterde kaarten of topografische plannen, de analyseverslagen, statistieken, newsletters, 
verklarende brochures, specificaties, alsook zoekmodules om toegang te krijgen tot deze informatie.  
 
Binnen het NGI werden de discovery en de view services geïmplementeerd in overeenstemming met 
INSPIRE. Deze services bevinden zich nog in het prototype-stadium en werden nog niet publiek 
toegankelijk gemaakt. Er wordt een downloadservice ontwikkeld.  
 
De services die momenteel beschikbaar zijn voor het publiek, zijn  

 een discovery service die toegang geeft tot de INSPIRE conforme metadata van de 
vectorproducten van het NGI  http://metadata.ngi.be/metadata/  

 een discovery service die toegang geeft tot de metadata van alle NGI-producten(Mercator) 
http://mercator.belgie.be/explorer.jsp  

 een viewservice (TopoMapViewer) waarmee de reeksen topografische kaarten van het NGI 
bekeken kunnen worden. http://www.ngi.be/topomapviewer/public  

 andere diensten van geografische gegevens die toegang geven tot de dataspecificaties van 
het NGI  (gdes), tot de netwerken van permanente GPS-stations (agn), tot de geodetische 
documentatie, tot de historische kaarten (virtuele expo) .  

 
Op het niveau van de AAPD, zijn er momenteel twee view services voor de thema’s « kadastrale 
percelen » en « administratieve eenheden » beschikbaar  via :  
 

 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisWMS/CP_CadastralParcels/MapServer/WMSServer?reques
t=GetCapabilities&service=WMS  

 

 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisWMS/AU_AdministrativeUnits/MapServer/WMSServer?requ
est=GetCapabilities&service=WMS 

 
Enkele cijfers :  

 WMS Administrative Units : +/- 12 000 requests/maand 

 WMS Cadastral Parcels : +/- 14 000 requests/maand 
 
Er is ook een discovery service beschikbaar op het volgende adres :  
http://ccff02.minfin.fgov.be/geoportalext/csw/discovery?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Vers
ion=2.0.2  
 
 
Waalse overheid 
 
In Wallonië zijn de ruimtelijke data services uitgevoerd op het niveau van de operationele directoraten-
generaal die belast zijn met landbouw, natuurlijke grondstoffen, milieu, planning en horizontaal op het 
niveau van de Waalse infrastructuur. 
 
De zogenaamde ‘professionele’ toepassingen, met name WMS-diensten en WebGIS-toepassingen, 
laten raadplegen en downloaden van de volgende ruimtelijke gegevens toe: PICC (projet informatique 
de cartographie continue), orthofoto’s (2006-2007), de waterwegen en natuurlijk erfgoed. 
 
Andere toepassingen met behulp van beveiligde WebGIS diensten zijn gewijd aan milieuthema's. 
 

http://metadata.ngi.be/metadata/
http://mercator.belgie.be/explorer.jsp
http://www.ngi.be/topomapviewer/public
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisWMS/CP_CadastralParcels/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisWMS/CP_CadastralParcels/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://ccff02.minfin.fgov.be/geoportalext/csw/discovery?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2
http://ccff02.minfin.fgov.be/geoportalext/csw/discovery?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2
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8.2 Use of the spatial datasets  

Art.14 (b) the use of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 
2007/2/EC by public authorities, with particular attention to good examples in the field of environmental polic 
 

Vlaamse overheid 
 

Vlaamse overheidsinstanties kunnen geografische datagegevens overdragen d.m.v. de 

downloadtoepassing van AGIV. Het aantal downloads duidt op het aantal overdrachten van data naar 

de gebruikers. De gegevens worden ingezameld in het kader van de jaarlijkse INSPIRE monitoring. In 

2011 waren er 30.083 overdrachten terwijl dit er in 2010 6.683 waren. Dit zijn uitsluitend data die van 

de AGIV-website gedownload worden en meer bepaald van de downloadtoepassing en GIRAF. 

In 2012 waren er 1.929 overdrachten via GIRAF en 29.269 overdrachten via de downloadtoepassing 

van AGIV.  

 

Het agentschap ondernemen kreeg 72 vragen van overheidsinstanties in de periode 2010-2012.  

 
Federale overheid 
 
Binnen de federale overheid, en meer bepaald wat de AAPD betreft, dient het perceelplan momenteel 
ook als basis waarop de fiscale, stedenbouwkundige, juridische en andere informatie wordt geënt die 
noodzakelijk is om de kenmerken te bepalen van de bebouwde en de onbebouwde onroerende 
goederen. De belangrijkste taak van de AAPD is het verlenen van rechtszekerheid aan de 
patrimoniumgegevens waarover zij beschikt. In het kader van deze opdracht is een belangrijke rol 
weggelegd voor het kadasterplan. De gegevens van de AADP worden door de gewesten gebruikt voor 
energieaudits van gebouwen. Er zijn ook overeenkomsten met de landmeters-experten, de notarissen, 
de vastgoedmakelaars. 
 
Het NGI heeft als essentiële opdracht een luchtfotografische overdekking te maken en topografische 
databases op te stellen van het nationale grondgebied en de daarvan afgeleide kaartreeksen te 
realiseren. Het essentiële product is dus de topografische kaart. Het NGI produceert zijn kaarten op 
basis van vectoriële databases op de schalen  1:10 000 (Top10v-Gis), 1:50 000 (Top50v-Gis)  en 
1:250 000(Top250v-Gis). Het NGI is bezig met een herziening van zijn productieketen en de inhoud 
van zijn databases, om beter te beantwoorden aan de behoeften van een nieuwe markt die meer naar 
services en toepassingen georiënteerd is. Het NGI wil zich profileren als houder van middenschalige 
(10 000 – 250 000) topografische referentiegegevens die vooral betrekking hebben op de thema’s van 
de bijlagen I en II.   

 
De federale organisaties nemen deel aan talrijke projecten en zijn lid van Europese 
samenwerkingsverbanden, waarbinnen ze zeer actief zijn. Enkele voorbeelden: 
 
Het NGI produceert voor het Belgische en het Luxemburgse grondgebied in het kader van 
EuroGeographics voor de administratieve eenheden op schaal 1:10 000 1:10 000 
(EuroBoundaryMap), voor de topografische gegevens op schaal 1:250 000 (EuroRegionalmap) en op 
schaal 1:1 000 000  (EuroGlobalMap) die het Europese grondgebied moeten overdekken.  
De gegevens van  EuroGlobalMap die het Europese grondgebied overdekken zijn toegankelijk 
geworden als open data via een downloadservice http://www.eurogeographics.org/form/topographic-
data-eurogeographics. 
 
Deze gegevens worden gebruikt door de EU (GISCO-Eurostat) en door het Europese 
Milieuagentschap (EEA).  
 
Het NGI levert eveneens data aan voor het Corine Land Cover project van het Europese 
Milieuagentschap (EEA). Het NGI is ook contactpunt en coördinator van een werkgroep met de 
Gewesten om Corine Landcover data te leveren van hoge resolutie. 
 
De BMM werkt mee aan talrijke internationale projecten en stelt haar gegevens ter beschikking die 
betrekking hebben op hun diensten zoals Seadatanet (Pan-European Infrastructure for Ocean and 
Data Marine Management) en op MyOcean, de implementatie van de GMES Marine Core Service.   

http://www.eurogeographics.org/form/topographic-data-eurogeographics
http://www.eurogeographics.org/form/topographic-data-eurogeographics
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Waalse overheid 
 
Alle Waalse overheden die bij SPW worden geregistreerd, hebben toegang tot de reeksen van 
geografische gegevens in hun geheel, zelfs wanneer de samenstelling van datasets niet 
noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de opdeling in thema’s zoals opgenomen in de bijlagen van 
de richtlijn. 
 

8.3 Use of the SDI by the general public 

Art.14 (c) if available, evidence showing the use of the infrastructure for spatial information by the general 
public 
 

Vlaamse overheid 
 
Het gebruik van Vlaamse geografische informatie door het grote publiek verloopt hoofdzakelijk via 

elektronische internetloketten of ‘geoloketten’. Ze worden door het AGIV zoveel mogelijk gebundeld 

op het Vlaams geoportaal ‘Geo-Vlaanderen’. AGIV werkte in 2012 aan de ontwikkeling van een 

nieuw geoportaal ‘geopunt.be’. Een bèta-versie van het nieuwe GDI-Vlaanderen geoloket werd 

opengesteld in november 2012. De release van de eerste productieversie is gepland voor november 

2013. 

In 2012 waren er 2.151.267 raadplegingen via een Geoloket terwijl dit er in 2011 2.356.108 waren. 

Onderwerpen m.b.t. ruimtelijke ordening of vastgoedverkoop (gewestplannen, ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en rechten van voorkoop), datasets van Databank Ondergrond Vlaanderen en de 

waterproblematiek (overstromingskaarten en watertoets) worden vaak geraadpleegd. De luchtfoto’s 

en de stratengids worden ook vaak bekeken. 

 
Bron: INSPIRE monitoringtabel 2011, INSPIRE monitoringtabel 2012 

Geoloket Raadplegingen 2011 Raadplegingen 2012 

Gewestplan 592.392 525.000 

Databank Ondergrond Vlaanderen 282.506 355.600 

Watertoets en overstromingskaarten 225.924 230.000 

Middenschalige kleurenorthofoto’s 237.156 212.900 

Stratengids 256.381 199.000 

Recht van voorkoop (RVV) 262.894 135.426 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoerings 
Plannen (contouren) 

98.136 108.318 

Bodemkaart 74.514 74.166 

Grootschalig ReferentieBestand (GRB) 46.915 60.810 

Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) 54.300 42.378 

Natura 2000 37.326 37.056 

Biologische waarderingskaart 47.115 31.620 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 
IVON 

31.896 30.918 

Boskartering en bossen 27.816 27.564 

Digitaal Hoogtemodel (DHM) Vlaanderen 24.972 27.336 

Bedrijventerreinen 19.056 16.692 

Bemestingsgebieden, toestand 1/1/2006 15.222 14.856 

Waterkwaliteit 10.500 10.900 

http://www.agiv.be/gis/diensten/
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Meetnet lucht 4.975 4.975 

FLEPOS: meetkundige verdichtingspunten 5.500 4.900 

Overheidsgebouwen 612 852 

Seveso inrichtingen Vlaanderen Geen gegevens 0 

Geluidsbelastingkaart Geen gegevens 0 

Raadpleegdienst Raadplegingen 2011 Raadplegingen 2012 

Orthobeeldvorming 850.000 6.269.000 

DOV INSPIRE View Service 500.000 2.826.549 

Administratieve eenheden 850.000 2.000.000 

Adressen 850.000 290.000 

Hydrografie 850.000 284.544 

Hoogte 850.000 159.000 

Beschermde gebieden 850.000 131.352 

Bodemgebruik 850.000 6.000 

MercatorNet raadpleegdiensten Geen gegevens 0 

River Information Services (RIS) Geen gegevens 0 

Andere diensten Raadplegingen 2011 Raadplegingen 2012 

WS-CRAB 9.227.300 114.802.695 

FLEPOS 119.080 125.034 

73% van de INSPIRE-datasets is toegankelijk (raadpleegbaar én downloadbaar) voor het publiek. 

Voor de INSPIRE-datasets wordt verwacht dat tegen eind 2013 87% publiek toegankelijk is. 

 
Mercatornet: de publicatieomgeving van MercatorNet staat in voor ontsluiting van gegevensbronnen 
buiten het samenwerkingsverband. Deze omgeving is publiek ontsloten, er wordt geen onderscheid 
tussen doelgroepen gemaakt. Tot op heden werden geen vragen voor hergebruik geregistreerd. 

 
Aantal hits: 
 

jaar netwerkdiensten 

2010 Geen diensten beschikbaar 

2011 Geen diensten beschikbaar 

2012 CSW, WMS, WFS operationeel conform 
INSPIRE sedert eind 2012 – nog geen 
monitoringsresultaten beschikbaar 

 

 

Agentschap Natuur en Bos heeft 1 concrete vraag voor hergebruik gekregen van een bouwbedrijf voor  
- gebieden met recht van voorkoop, natuurreservaten 
- gebieden van het VEN en het IVON 
- habitatrichtlijngebieden 
- vogelrichtlijngebieden 

 
Databank Ondergrond Vlaanderen:  
 

Aantal hits: 
 

jaar DOV-website/Internetviewer netwerkdiensten 

2010 232.038 Geen diensten beschikbaar 

2011 282.506    250.000 (zoekdienst - CSW) 
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   500.000 (raadpleegdienst - WMS) 
               0 (downloaddienst – WFS) 

2012 355.600 1.114.595 (zoekdienst - CSW) 
2.826.549 (raadpleegdienst - WMS) 
     23.318 (downloaddienst – WFS) 

 

Het agentschap ondernemen kreeg 43 vragen voor hergebruik van haar datasets (22 commercieel en 
21 niet-commercieel).  
 
 
Federale overheid 
 
Binnen de federale overheid is het NGI bekend voor de producten die zijn afgeleid van de databases, 
meer bepaald voor zijn kaarten, en zijn uitmuntendheid in cartografie. De cartografische gegevens 
worden veel gebruikt door het grote publiek, zowel op papier als digitaal. 
 
Topomapviewer is een gratis internetoepassing, die werd gebouwd en ontwikkeld door het NGI en die 
het grote publiek in staat stelt te surfen in de meeste van onze sets met rastergegevens ( kaarten op 
basisi van onze gegevens op schall 1:250 000 tot 1:10 000, orthofoto’s in zwart-with en in kleur) 
see: http://www.ngi.be/topomapviewer/public 
   
Het NGI bouwt ook aan Cartoweb, een INSPIRE compliant tiled WMS dienst om de meest recente 
NGI data ter beschikking te stellen in een speciaal voor het gebruik op scherm aangepaste 
symbolisering. 
 

De gegevens van het NGI worden vaak gebruikt als « background reference » in de diensten die op 
federaal en regionaal niveau worden ontwikkeld voor het grote publiek.Onder andere de sites die 
toegang verlenen tot de sites natura2000 gebruiken de gesymboliseerde gegevens van het NGI als 
achtergrond. 

De gegevens van de kadastrale plannen van het het AAPD worden ook vaak als achtergrondkaart 
gebruikt door het grote publiek. 
 
In 2012 heeft de Algemene Administratie PatrimoniumDocumentatie (AAPD) zijn tool voor de 
publicatie van het kadastrale perceelplan online gezet (momenteel ongeveer 340 000 
requests/maand). De gebruiker kan nu naar believen surfen op het plan of een specifiek perceel 
opzoeken per adres of per perceelnummer. Naast de gewone cartografische functiemogelijkheden 
(metingen, identificatie, enz.) kan hij ook een stuk van het plan afdrukken.  
 
Toegang kan op twee manieren : een publieke toegang, uiteraard beperkt door de naleving van de 
wet op de bescherming van het privéleven, en een bevoorrechte toegang voor burgers die een 
elektronische identiteitskaart hebben.   
 
Elke eigenaar kan met zijn elektronische identiteitskaart of met een token voor burgers nu zijn eigen 
patrimoniale data raadplegen, zowel op het niveau van het plan als op dat van de informatie afkomstig 
van de kadastrale legger. Hiervoor volstaat het te surfen naar www.myminfin.be en te klikken in de 
rubriek « Patrimonium » van zijn persoonlijk dossier. . 
 
Bovendien heeft de burger voor administratieve formaliteiten (bouwvergunning, vermindering van de 
registratierechten,…) of voor de aankoop van een onroerend goed of in het kader van het 
nabuurschap een uittreksel uit de kadastrale legger of uit het plan nodig dat alleen de AAPD mag 
afleveren.  
 

De toepassing CADGIS biedt de gebruikers de mogelijkheid om online een planuittreksel aan te 
vragen. Ze bevat alle noodzakelijke gegevens om het officiële uittreksel te krijgen maar ook de 
voorwaarden voor de aflevering ervan. Met de beveiligde verbinding (via de elektronische 
identiteitskaart) kan men de aanvraag digitaal ondertekenen, waarna ze wordt behandeld door de 
bevoegde diensten van de Patrimoniumdocumentatie tot het gevraagde document afgeleverd wordt.  

http://www.ngi.be/topomapviewer/public
http://www.myminfin.be/
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Waalse overheid 
 
Tot februari 2013, datum van de lancering van het nieuw Waals geoportaal “Géoportail de la 
Wallonie”, was het Waals geoportaal opgebouwd uit meerdere websites.  
 
De analyse periode gekozen voor het verzamelen van informatie strekt zich uit vanaf begin oktober tot 
eind november 2012. 
 
De statistieken van de globale consultatie van cartographie.wallonie.be tonen dat dat er in de maand 
november 2012 11.090 unieke bezoekers waren voor 17.668 bezoeken (wat dus neerkomt op 1,59 
bezoek per unieke bezoeker) en dat er 166.284 pagina’s werden geraadpleegd (of 6,59 pagina’s per 
bezoek). 
 
De belangrijkste redenen voor toegang tot het geoportaal kunnen worden gekwantificeerd gebaseerd 
op de trefwoorden gezocht op verschillende web zoekmachines die  gebruikers naar de site 
cartographie.wallonie.be hebben gebracht. Ziehier zijn de belangrijkste zoektermen: 
 

2 950 phrases clé différentes Recherche Pourcentage 

cartographie wallonie 412 4.9 % 

cartographie 311 3.7 % 

cartographie région wallonne 227 2.7 % 

portail cartographique 226 2.7 % 

aléa d inondation 159 1.9 % 

zone inondable 111 1.3 % 

Picc 111 1.3 % 

Dgatlp 88 1 % 

plan de secteur 80 0.9 % 

aléa inondation 67 0.8 % 

carto wallonie 64 0.7 % 

plan cadastral 54 0.6 % 

carte wallonie 54 0.6 % 

portail cartographique de la région wallonne 48 0.5 % 

zone inondable wallonie 47 0.5 % 

spw namur 47 0.5 % 

région wallonne cartographie 40 0.4 % 

plan cadastre wallonie 39 0.4 % 

cartographie region wallone 39 0.4 % 

plan de secteur wallonie 38 0.4 % 

carte région wallonne 37 0.4 % 

cartographie wallonie plan de secteur 35 0.4 % 

portail carto 34 0.4 % 

cadastre wallonie 33 0.3 % 

cartographie.wallonie.be 33 0.3 % 

ppnc 32 0.3 % 

zones inondables 31 0.3 % 

région wallonne urbanisme 29 0.3 % 

erruissol 28 0.3 % 

plan picc 28 0.3 % 

picc wallonie 27 0.3 % 
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8.4 Cross-border usage 

Art.14 (d) examples of cross-border use and efforts made to improve cross-border consistency of spatial 
data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC 

 
Vlaamse overheid 
 
Er is geen informatie beschikbaar over grensoverschrijdend gebruik van gegevensbronnen of diensten van 
de GDI. 
 
 
Federale overheid 
  
Wat de federale overheid betreft, werkt het NGI al vele jaren samen met de zusterorganisaties uit de 
buurlanden om grensoverschrijdende informatie te kunnen aanbieden. De daarbij horende akkoorden 
worden momenteel herzien om te kunnen beantwoorden aan de technologische evoluties. 
  
Het NGI is lid van een werkgroep die bestaat uit de cartografische organisaties van de Grote Regio, 
die de interregionale samenwerking bekrachtigt tussen de Saar, Rijnland-Pfalts, Lotharingen, 
Luxemburg en Wallonië. Op dit grondgebied van meer dan 65 000 km² leven ruim 11 miljoen mensen. 
De werkgroep waarvan het NGI lid is, is één van de talrijke werkgroepen die actief zijn in de Grote 
Regio die ijveren voor een grensoverschrijdende samenwerking en bij de Commissie verslag 
uitbrengen over hun werking. De activiteiten van deze werkgroep hebben momenteel meer bepaald 
betrekking op de voorbereiding van een GIS-portaal voor de Grote Regio en 
uitwisselingsovereenkomsten van geografische data tussen de verschillende bevoegde instanties van 
de buurlanden. 
 
Binnen het ESDIN-project heeft het NGI een werkgroep geleid voor de invoering van specificaties en 
aanbevelingen voor het beheer van de aansluiting tussen grensoverschrijdende vectorgegevens en 
dus tussen datasets. 
 
In het kader van EuroGeographics zijn het NGI en de AAPD beheerders van de productie van 
basisgegevens die de harmonisatie en continuiteit van gegevens aan de nationale grenzen 
verzekeren. 
 
De AAPD is leider van een project (State Boundaries of Europe) voor het opstellen van een dataset 
over de grenspalen die door de landen zijn erkend. Deze database State Boundaries of Europe bevat 
geografische gegevens (coördinaten van de grenspalen (punten), polylines,…) en beschrijvende 
gegevens (verwijzingen naar de originele verdragen, referentiedocumenten, contactpunt, beschrijving 
van de grenspalen enz.) en zal het mogelijk maken de breuken en afwijkingen aan de landsgrens te 
verminderen en zo de kwaliteit van de nationale en pan-Europese cartografische producten te 
verbeteren. 
 
Momenteel is een database met de nationale grenzen, erkend door de Europese landen, beschikbaar 
op schaal 1 :100 000 – 1 :250 000 beschikbaar. Deze grenzen worden hoofdzakelijk gebruikt voor een 
naadloze dekking van de vectordata, , EuroBoundaryMap en EuroRegionalMap. 
In dit kader werd een edge-matching procedure aan de grenzen ingevoerd die alle Europese landen 
zullen gebruiken. Het onmiddellijke gevolg voor België is dat de vectorgegevens op schaal 1: 250 000 
(Top250v-Gis) aan de grenzen aangesloten worden op de data van de buurlanden.  
 
 
Waalse overheid 
 
In Wallonië zijn er coördinatiewerkzaamheden gerealiseerd met het Vlaamse gewest en op het niveau 
van de internationale riviercommissies voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water. 
 

8.5 Use of transformation services  

Art.14 (e) how transformation services are used to achieve data interoperability 
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Vlaamse overheid 
 
Er zijn nog geen verwerkingsdiensten operationeel. Er is geen informatie voorhanden over het gebruik 
van verwerkingsdiensten die door niet-deelnemers worden aangeboden.  
 
 
Federale overheid 
 
Binnen de federale overheid stelt het NGI via zijn site gratis een service ter beschikking waarmee de 
nationale coördinatensystemen (Lambert 72 en Lambert 2008) kunnen worden omgezet. Het NGI 
heeft momenteel geen plannen om omzettingsdiensten voor dataschema’s, in overeenstemming met 
INSPIRE, in te voeren. 
 
 
Waalse overheid 
 
Services voor coördinaattransformaties worden gebruikt voor het coördinatiewerk tussen de partners 
van de riviercommissies ((Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland en Nederland) voor de uitvoering 
van de kaderrichtlijn water. 
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9 Data sharing arrangements (Art.15) 

9.1 Data sharing arrangements between public authorities  

Art.15 (a) an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public 
authorities 
 

Vlaamse overheid 
 
Alle Vlaamse overheidsinstanties zijn decretaal verplicht om hun geografische gegevens in te brengen 
in de GDI

14
. Met federale overheidsinstanties heeft het AGIV namens het samenwerkingsverband 

gebruiksovereenkomsten afgesloten betreffende kadastrale plannen en topografische kaarten.   
 
Het beleidsdomein landbouw en visserij heeft met  het Nationaal Geografisch Instituut een 
overeenkomst  voor het gebruik van luchtfoto’s en topokaart in ruil voor de ter beschikking stelling van 
de ALV landbouwgebruikspercelen.  
 
Het agentschap voor natuur en bos heeft een betalende gebruiksovereenkomst met het Nationaal 

Geografisch Instituut voor specifieke doeleinden. Voor de periode 2010-2012: 1080 EURO (360 
euro/jaar).  
 
Databank Ondergrond Vlaanderen heeft een NGI-internetlicentie:  3.195 euro per jaar, dit geeft 
recht tot publiceren van topografische kaart 1/10.000 en topografische kaart 1/100.000, 
zowel in kleur en zwart-wit.  
 
 

Federale overheid 
 
Voor de federale overheid zijn volgende regelingen van toepassing: 
 

- AAPD : Akkoorden met de gewesten en de provincies: de gewesten krijgen jaarlijks het 
digitaal kadastraal perceelplan van hun grondgebied. 

 
- AAPD : Akkoorden met de gemeenten : de gemeenten krijgen jaarlijks het kadastraal 

perceelplan van hun grondgebied. Behalve de digitale bestanden krijgen de gemeenten 
jaarlijks een papieren versie van alle planbladen van hun grondgebied.  

 
- Akkoord tussen de AAPD en het NGI in het kader van de ontwikkeling van een federaal 

platform voor geografische informatie (6/07/2004) 
 

- Akkoord tussen de FOD Financiën (AAPD), het NGI en de FOD Economie – Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie, in het kader van de ontwikkeling van een 
samenwerking op het gebied van patrimoniale, geografische, statistische, socio-economische, 
juridische en fiscale informatie (9/09/2008). 

 
- Akkoord tussen de AAPD en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene 

Directie Statistiek en Economische Informatie voor de uitwisseling van informatie met 
betrekking tot de adressen en de statistische sectoren. 

 
- Protocol houdende samenwerking inzake uitwisseling van topografische gegevens tussen de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst 
Financiën en ELIA SYSTEM OPERATO N.V. (18/09/2007) 
 

                                                      
14

 Het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet). 
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- Protocol houdende samenwerking inzake uitwisseling van topografische gegevens tussen de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst 
Financiën en FLUXYS N.V. (31/08/2007) 

 
- Protocol samenwerking inzake terbeschikkingstelling van geografische informatie tussen de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.), de Federale 
Overheidsdienst Financiën en de vzw “Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt” 
(KLIM) (21/05/2008) 

 
- Protocol houdende samenwerking inzake uitwisseling van topografische gegevens tussen de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst 
Financiën en la Société wallonne des eaux (S.W.D.E.)  (13/10/2008) 

  
- Protocol houdende de samenwerking en de uitwisseling van topografische gegevens tussen 

enerzijds de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – Federale 
Overheidsdienst Financiën – en anderzijds N.M.B.S., Holding N.M.B.S. en Infrabel 
(01/09/2010) 

 
- Overeenkomst tussen de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en de Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie van de FOD betreffende het DSECR-bestand (27/07/2011) 

 
- Overeenkomst van mededeling van numerieke kadastrale gegevens tussen Federale 

Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
(AGDP) en Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele 
Veiligheid (ADCV) (15/06/2012)  
 

- Voorbereiding van het akkoord over de Authentieke Bron BestAddress. Uitwisseling van 
informatie tussen de beheerder van de authentieke bron en de partners.  

 
- NGI- verschillende openbare klanten – in het kader van zijn beleid inzake de distributie van 

gegevens heeft het NGI contracten gesloten met verschillende openbare instellingen, die het 
gebruik van de referentiegegevens van het NGI toestaan. In de lijst hieronder staan enkel de 
akkoorden vermeld waarbij de overeenkomst meer behelst dan een loutere 
terbeschikkingstelling op basis van standaardlicenties. 

 
- NGI: Akkoord Vlaams Gewest betreffende uitwisseling van gegevens. 

 
- NGI: Akkoord Waals Gewest betreffende realisatie van een geografische informatiestructuur.  

 
- NGI: Akkoord Brussels Gewest betreffende geografisch informatie. 

 
- NGI : Akkoord Franse Gemeenschap : verspreiding van kaartuittreksels op de website 

 
- NGI: Akkoord NGI/Koninklijke Bibliotheek, Algemeen Rijksarchief/Koninklijk Museum voor 

Midden Afrika : betreffende het Cartesiusproject. 
 

- Akkoord NGI/Koninklijk Museum voor Midden Afrika/Koninklijk Observatorium van België 
betreffende digitale toegang tot aëro-en astrofotografische archieven. 

- NGI Akkoord met INFRABEL (beheerder van het spoorwegennet) over de geografische 
gegevens met betrekking tot het spoorwegennet.  

 
- NGI: akkoord met ASTRID betreffende de bijwerking van de informatie in de cartografische 

databank van ASTRID 
 
- NGI: akkoord met Elia betreffende een landsdekkende kaart van de bovengrondse 

transportleidingen voor elektriciteit 
 
- NGI:– akkoord met Belgocontrol met betrekking tot studies over fotogrammetrie en de 

opmeting van obstakels voor luchtvaart rond luchthavens. 
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- NGI: akkoord met de minister van Defensie in het kader van het vijfjarencontract voor 

cartografische productie, over de terbeschikkingstelling van NGI data in het kader van de 
NAVO.  

 
- NGI – Vlaams Gewest: akkoord in voorbereiding voor de regeling van de samenwerking voor 

het uitwerken van referentie-informatie over het wegennet op middelgrote schaal.  
 
 
Brusselse overheid 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het delen van de gegevens tussen overheden geregeld 
door de ordonnantie over de geografische informatie. Tot nu toe gebeurden de uitwisselingen van 
gegevens hoofdzakelijk via persoonlijke contacten of via bijzondere overeenkomsten die werden 
gesloten om het gebruik en de verspreiding van de overgedragen data te regelen. De geleidelijke 
invulling van het Brusselse geoportaal maakt echter stilaan de uitwisselingen makkelijker, via de 
opstelling en de terbeschikkingstelling van de metadata en, parallel daarmee, de invoering van 
verschillende WMS- en WFS-diensten door de betrokken instellingen. 
 
 
Waalse overheid 
 
Als sinds 2002 heeft Wallonië akkoorden voor samenwerking en uitwisseling van gegevens gesloten 
met de federale overheid: het NGI en de FOD Financiën (AAPD). 
 
Alle overheden mogen de geografische data die de SPW produceert gebruiken, op basis van een 
eenvoudige licentie die de rechten en gebruikslimieten bepaalt. 
 

9.2 Data sharing arrangements between public authorities and 
Community institutions and bodies 

Art.15 (b) an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public 
authorities and Community institutions and bodies, including examples of data sharing arrangements for a 
particular spatial data set 

 
Vlaamse overheid 
 
Er zijn nog geen overeenkomsten afgesloten met instellingen en organen van de Europese 
Gemeenschap. 
 
 
Federale overheid 
 
In het kader van de vereniging EuroGeographics : 
 

 hebben het NGI en de AAPD een akkoord gesloten waardoor het Europees 
Milieuagentschap gratis toegang krijgt tot hun gegevens voor de   GMES Emergency 
management Service. 

 

 neemt het NGI de rol op zich van productiebeheerder voor de data van  EuroRegionalMap 
op Europees niveau. 
 

 heeft het NGI een akkoord gesloten dat gratis toegang biedt tot de  EuroGlobalMap voor 
zijn grondgebied. 

 

 heeft de AAPD zich geëngageerd om gegevens te verstrekken voor SBE. 
 
In het kader van de productie van de dataset Corine Landcover op hoge resolutie (project CLC2012), 
beschikt België over bodembedekkingsgegevens verzameld op federaal en gewestelijk niveau die 
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dienen als referentiegegevens voor de validatie en actualisatie van CLC2012. De dataset CLC2012 
geproduceerd door België zullen beschikbaar zijn bij het Europees Milieuagentschap (EMA). Voor dit 
project werd een samenwerkingsakkoord opgesteld tussen het NGI en de gewesten: AGIV 
(Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) , SPW (Service Public de Wallonie  et  
CIRB / CIBG (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise / Centrum voor Informatica voor het 
Brusselse Gewest) et IBGE / BIM (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement / Brussels 
Instituut voor Milieubeheer) . Het NGI coördineert de samenwerking.   
 
 
Brusselse overheid 
 
De uitwisselingen tussen de Brusselse overheden en de instellingen van de Europese Unie gebeuren 
hoofdzakelijk onrechtstreeks, via de rapporteringen (al dan niet verplicht) die worden gecoördineerd 
door een Belgische instelling (NKP Leefmilieu, NIS,…). Ze hebben dus hoofdzakelijk betrekking op 
statistiek of gegevens over het leefmilieu. 
 
 
Waalse overheid 
 
In Wallonië werd nog geen enkele overeenkomst gesloten met de instellingen en organen van de 
Europese Unie. 
 

9.3 Barriers to the sharing and the actions taken to overcome them 

Art.15 (c) a list of barriers to the sharing of spatial data sets and services between public authorities and 
between public authorities and the Community institutions and bodies, as well as a description of the 
actions which are taken to overcome those barriers 
 

Vlaamse overheid 

 

De ontsluiting van een aantal gegevensbronnen is nog niet optimaal. Sommige gegevensbronnen 
worden nog niet via netwerkdiensten ontsloten. Gegevensbronnen die dagelijks worden bijgewerkt zijn 
nog niet online overdraagbaar.  Onder meer met het opzetten van  (middleware-) services zal dit 
probleem aangepakt worden.  
 
Een derde van zowel de INSPIRE-datasets als de niet-INSPIRE datasets (60 van de 182 datasets) 
zijn niet toegevoegd aan de GDI. Dit betekent dat deze gegevens niet conform de toegang en 
gebruiksregeling uit het GDI-decreet beschikbaar zijn voor het gebruik bij overheidstaken.  
 
Knelpunten:  

 De verplichting en de procedure voor toevoeging aan de GDI is onvoldoende gekend.  

 Het is voor veel deelnemers onduidelijk of en door wie er ondersteuning geboden wordt bij de 
toevoeging aan de GDI.  

 De kennis van het databeleid (gegevensdeling) die hiervoor nodig is, ontbreekt vaak bij de 
betrokken entiteiten.  

 Toevoeging aan de GDI is geen prioriteit.  

 Sommige entiteiten zijn terughoudend om hun data te delen met andere overheidsinstanties.   

 Bij sommige datasets is privacygevoeligheid een knelpunt, moet het eigendomsrecht 
uitgeklaard worden of spelen (internationale) overeenkomsten een rol.  

 
Volgende acties zijn gepland:  

 Het AGIV, MercatorNet en DAB Informatie zal de deelnemers begeleiden bij het 
toevoegen van hun datasets aan de GDI. Daarnaast zijn ook thematische 
steunpunten rond toeristische informatie (Toerisme Vlaanderen) en de ondergrond 
(Databank Ondergrond Vlaanderen). 
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Federale overheid 
 
Op federaal niveau is de budgettaire factor de problematische factor. Reeds gedurende verschillende 
jaren zijn er strikte budgettaire beperkingen, met als gevolg beperkte mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen. Anderzijds is het momenteel heel moeilijk om de financieringsmechanismen met 
betrekking tot verzamelen en updaten van geografische informatie te veranderen. De mechanismen 
zijn eerder gebaseerd op het gebruik van geodata, dan op de werkelijke productiekosten.   
 
In het kader van de budgetcontrole 2012 en de opmaak van de begroting 2013 leverde de federale 
regering een belangrijke inspanning door een enveloppe van 3,3 mio € beschikbaar te stellen voor het 
NGI en 720 k€ voor de AAPD. Voor 2014 en verder moet deze beslissing nog verder geconcretiseerd 
worden. Deze middelen dienen zowel om de verplichtingen te kunnen nakomen inzake 
beschikbaarstelling van INSPIRE conforme gegevens als voor de uitbouw van de ruimtelijke 
informatie-infrastructuur op federaal niveau en de rol van ‘geo-broker’ die de INSPIRE wet aan het 
NGI oplegt. Met deze middelen zal de federale inspanning voor de INSPIRE-richtlijn een versnelling 
hoger kunnen schakelen. 
 
 
Brusselse overheid 
 
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er verschillende moeilijkheden:  
 

 Bij de communicatie over en de uitwisseling van gegevens: hier wordt een geleidelijke verbetering 
waargenomen als gevolg van de invoering van de ordonnantie die de INSPIRE-richtlijn omzet en 
van het Brusselse geoportaal. De betrokken instellingen hebben parallel hiermee verschillende 
WMS- en WFS-diensten ingevoerd.   
 

 Het budget: de aanmaak van kwaliteitsgegevens en de invoering van de INSPIRE-richtlijn vergen 
aanzienlijke middelen, wat niet evident is in tijden van besparingen… Er werden echter nieuwe 
middelen ter beschikking gesteld en het delen van de inspanningen dankzij het GeoBru-comité 
maakt enkele schaalvoordelen mogelijk.  

 

 De motivatie en de betrokkenheid van andere actoren (institutionele, politieke,…): de INSPIRE-
richtlijn wordt vaak beschouwd als moeilijk te begrijpen en voorbehouden voor technici. Aangezien 
er momenteel geen publiciteit wordt gevoerd rond de ordonnantie omdat het geoportaal nog niet 
volledig operationeel is, zijn de andere mogelijke authentieke bronnen weinig geneigd om hun 
metadata en gegevens te verspreiden. Het GeoBru-comité is van oordeel dat de verspreiding van 
het Brusselse geoportaal en een aangepaste communicatie het mogelijk zullen maken de dingen te 
concretiseren. Er werd extra aandacht besteed aan de ergonomie van het geoportaal en aan de 
formulering van de informatie die erin vermeld staat.  

 

 Een gebrek aan technische experts voor de invoering van INSPIRE, in elke instelling, meer 
bepaald voor het conform maken van de datasets. Moet er gedacht worden aan een grotere 
betrokkenheid en specifieke opleidingen?  

 

 Een gebrek aan duidelijkheid over hoe de EU de ter beschikking gestelde metadata gebruikt: hoe 
en wanneer verzamelt de EU de metadata? Hoe werkt de zoekrobot van de Europese site?   
Ter informatie, een opzoeking op 19 maart 2013 in de Europese INSPIRE-catalogus met de 
«search»-tool op de « datasets en dataset series » heeft de volgende resultaten opgeleverd:  

- « bruxelles » geeft geen resultaat / « Bruxelles » geeft er 15 
- « bruxellois » geeft 4 resultaten / « Bruxellois » geeft er geen 
- « Brussel » geeft 84 resultaten / « Brussels » geeft er 8. 
- « Région bruxelloise » geeft 9 resultaten (net zoals « bruxelloise ») / « Région Bruxelloise 

» geeft er 18 (net zoals Bruxelloise ») 
- « Région » geeft 120 resultaten / « Régions » geeft er 99 / « Region » geeft er 109 / 

« region » geeft er 40 / « regions » geeft er 29.938 
 

Een duidelijk en betrouwbaar antwoord op deze vragen zou het mogelijk maken zeker te zijn dat 
het ontwerp van het Brusselse geoportaal een coherente en correcte inventaris van de Brusselse 
gegevens op de Europese site oplevert.    
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Waalse overheid 
 
In Wallonië vormt de toegankelijkheid van de gegevens nog een obstakel. Veel gegevens zijn beschikbaar 
en worden verspreid, maar meestal onder de vorm van een kopie op een digitale drager en nog heel weinig 
via services.  
 
Binnen de Waalse administratie staan nog enkele directies of departementen weigerachtig tegenover de 
verspreiding van de gegevens die zij produceren of beheren. 
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10 Cost / Benefit aspects (Art.16) 

10.1 Costs resulting from implementing INSPIRE Directive  

Art.16 (a) requires an estimate of the costs resulting from the implementation of Directive 2007/2/EC for the 
period 2010-2012.  
 
In order to facilitate correct understanding of the report, please indicate what is included in the estimation of 
costs (e.g. hardware, software, staff time) and how you have approached the estimation (e.g. indicate what 
proportion of the costs are attributed to INSPIRE or related initiatives such as eGov). 
 
Please indicate either monetary costs (e.g. on hardware or staff) and/or staff time (days, months). 
 
 
Vlaamse overheid 
 
Voor Vlaanderen werd onderscheid gemaakt voor kosten gemaakt door het AGIV, de coördinator 
vaan de Vlaamse GDI, voor DOV en MercatorNet, medioknooppunten van de GDI, en waar mogelijk 
ook de kosten gemaakt door enkele databeheerders. De werkelijke kosten zijn nog groter dan de 
kosten opgegeven in het rapport, omdat niet elke instantie cijfermateriaal kon aanleveren. Ook is het 
vaak niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de kosten voor de implementatie van 
INSPIRE en de kosten die sowieso zouden gemaakt worden ivm de uitbouw van de regionale SDI, en 
het beheer en de ontsluiting van geografische gegevens.  
 
Vlaamse overheid 
IT Infrastructure (Hardware and core software components) 

Set up costs 
Maintenance (yearly costs) 

 
 
Voor AGIV: 
 
De historische set-up kost voor een server bedroeg 1 mensdag voor de infrastructuur (Hyper-V server) 
en gemiddeld 2 mensdagen voor de installatie en configuratie van de benodigde software, Een interne 
hyper-V server kost het AGIV gemiddeld 1200 €/jaar (i.f.v. storage, cpu en RAM geheugen), de 
licentiekosten van de gebruikte software worden verrekend in een universele licentie afgesloten door 
het AGIV (Microsoft licenties) of door de Vlaamse Overheid (ESRI licenties). Voor metadata en 
tegeldiensten (TMS, WMTS) wordt gebruik gemaakt van open source, hiervoor is er geen licentiekost. 
      

AGIV GDI 
Infrastructuur     

Dienst Infrastructuur 
Beheer 
intern (md) 

Beheer extern 
(md) 

Totale kost 
(€/jaar) 

Loadbalancing 2 servers 6  4.080 € 

Metadata 2 servers 10  5.200 € 

Raadpleegdiensten: 
WMS 2 servers 40  13.600 € 

Raadpleegdiensten: 
WMTS, TMS 

5 servers (2 LB + 3 
Tileservers)  40 120.000 € 

Testomgeving 2 servers 6  4.080 € 

Betaomgeving  2 servers 6  4.080 € 

Totaal  68 40 151.040 

 
 
Voor Mercatornet:  
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Kosten instellen :  
2011: infrastructuur voor POC’s : interne VTE: 10MD – externe VTE: 20MD 
2012: infrastructuur voor publieke ontwikkel-, oefen- en productieomgeving bij ACD  

 

 Inzet interne en externe VTE van ACD : 10 MD 

 Ondersteuning vanuit MercatorNet-ontwikkelteam (externe VTE) 

 
 
 

Onderhoud (jaarlijkse kosten) :  
2012: 100 euro per server per maand (2 voor geonetwork, 2 voor geoserver, 1 voor dataengine, 2 
voor sesam)*3 omgevingen= 8400 euro per jaar 
 
Voor Databank Ondergrond Vlaanderen:  
Inzet DOV-ontwikkelteam (externe VTE) 

 
Inzet interne medewerkers : 10 MD 

 
Kosten instellen :  
Ontwikkel, oefen en productieomgeving opzetten bij ACD (inzet interne en externe VTE) 

 
 

Ondersteuning vanuit DOV-ontwikkelteam (externe VTE) 

 
 

Onderhoud (jaarlijkse kosten) :  
100 euro per server per maand (2 voor geonetwork, 2 voor geoserver, 1 voor dataengine, 2 voor 
sesam)*3 omgevingen= 8400 euro per jaar 
 
Voor het agentschap natuur en bos: 100 mandagen werden in rekening gebracht voor de periode 
2010-2012. ANB heeft eigen infrastructuur, er zijn daar geen kosten die niet gemaakt zouden zijn 
zonder INSPIRE. Om te voldoen aan INSPIRE wordt gebruik gemaakt van Mercator(Net)-
infrastructuur via samenwerkingsverband MercatorNet. 
 
Voor het agentschap ondernemen: 213.100 euro voor de periode 2010-2012.  
 
 
Vlaamse overheid 
Metadata for data and services falling under INSPIRE Directive and that are indicated in the 
Monitoring Tables 
 
 
Set up costs (one-off costs) 
 Software (adapting software, creating new software, setting catalogues) 
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Production  

  Creation of metadata for discovery  
Creation of metadata for evaluation and use (new metadata elements required by 
Data Specifications Implementing Rules) 

  Testing for compliance 
Participation of national experts into INSPIRE development process  

 
Maintenance (recurrent yearly costs) 
 
 Software (adapting software, creating new software, setting catalogues) 
 
 Production  
  Maintenance of metadata for discovery MD 
  Maintenance of MD for evaluation and use  
  Testing for compliance 
 
 
Voor AGIV: 
 
De ontwikkeling van een ISO-conforme metadatabank, die online raadpleegbaar en editeerbaar is 
heeft ongeveer 210.000 Euro gekost. De bijkomende ontwikkeling van een metadata catalogus 
service, waarmee de metadatabank kan worden ontsloten via het Geoportaal van de Commissie, 
wordt geschat op 105.000 Euro. Een bijkomende ontwikkeling betreffende metadata voor services 
wordt op 130.000 Euro geschat.  
 
Voor het opstellen en onderhouden van de metadata, de Geonetwork metadata node en eventueel 
intern overleg, wordt uitgegaan van een jaarlijkse kost van: 

 20 mensdagen of €5600 voor de inzet van interne medewerkers 

 20 mensdagen of €19360 voor de inzet van externe consultants. 
 
Voor Mercatornet:  
2010: metadata voorstudie: 25.000 euro 
2011: POC: interne VTE 10 MD - externe VTE 10 MD 
2012:Inzet MercatorNet-ontwikkelteam (externe VTE) (ruimer dan INSPIRE > 50% in rekening te 
brengen) 

 
 

2012:Inzet interne medewerkers (INSPIRE) 

 Aanmaak metadata: 3MD 
 
 
 
Voor Databank Ondergrond Vlaanderen:  
Inzet DOV-ontwikkelteam (externe VTE) 

 
 

Inzet interne medewerkers 

 Interne voorbereiding/inwerken in standaarden: 20 MD 

 Aanmaak metadata: 167*1 à 0,5u > 15 MD 
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 Bijwerken metadata: 5 MD 
 
Vlaamse overheid 
Data interoperability/harmonisation for data falling under INSPIRE Directive and that are indicated 
in the Monitoring Tables 
 
Set up costs (one-off) 
 
 Development (mapping of concepts, setting up tables, setting up registries) 
 

Software (adapting software, creating new software) for data transformation 
 

 Production:  
Creation of INSPIRE compliant dataset and related support services 

  Testing for compliance 
  Participation of national experts into INSPIRE development process  
 
Maintenance (Recurrent yearly costs) 
 

Software for data transformation including maintenance of registries 
 
Production 

  Maintenance of INSPIRE compliant dataset and related support services 
  Testing for compliance 

Maintaining coherence cross domains that evolve 
 
Voor AGIV: 
 

INSPIRE experts   

Werkgroep Mensdagen Totale kost 

IOCTF Network services 90 25.200 € 

INSPIRE Comitology 10 2.800 € 

DS Addresses 15 4.200 € 

DS Orthoimagery  10 2.800 € 

DS Utility and 
governmental  
services 30 18.720 € 

Totaal 155 53.720 € 
 
Het Meta-GDI werd opgestart in 2012: 
Doel:  
Het beschrijven van meta-informatie (namespaces, codelijsten, coördinaatsystemen, zoekdiensten, 
definities, …). Het definiëren van een unieke syntax voor het vastleggen van identificatoren. Het 
opzetten van een meta-register in een proof of concept (PoC). Het opstellen van een visie en een 
strategie voor implementatie. 
 
Planning:  
Definitief voorstel URI identificatoren tegen juni 2013. Uitwerken PoC meta-register tegen december 
2013. 
 
Resources: 
Extern: Hoeveelheid: 20 md  
Kost: 17.000 euro excl. / 20.570 euro incl. 
 
In de periode 2010 -2012 werden door het AGIV verschillende opleidingen/infosessies georganiseerd 
om de GDI-gebruikers te informeren over de voortgang van INSPIRE (network services, data 
specifications, metadata, …) en de impact op de dagelijkse werking. Indien het geen INSPIRE-
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specifieke sessies betreft is de scope van deze opleidingen/infosessies in de meeste gevallen gericht 
op de Vlaamse context, maar wordt het ruimer INSPIRE kader wel meegenomen in het verhaal. 
AGIV organiseert gemiddeld een 50-tal evenementen op jaarbasis (opleidingen, infosessies, trefdag). 
Ervan uitgaande dat 10% van de context van deze sessies INSPIRE-gerelateerd is, en de totale 
voorbereidingstijd van de lesgevers op 5 mensdagen geschat wordt, worden er gemiddeld op 
jaarbasis 25 mensdagen of 7.000 euro besteed aan het informeren over INSPIRE via dit kanaal.     
   
 
Voor Mercatornet:  
2012: Inzet interne medewerkers 

 Opleiding: FME introductie + testen – 3MD 

 Deelname aan toelichtingssessies AGIV: 5MD 
 
Voor Databank Ondergrond Vlaanderen:  
Externe ondersteuning:  

 2011: Vervolgopdracht “dataspecificaties”: opleiding, begeleiding, tools, review verslag 
van INSPIRE testing : 25.168 euro  

 
Inzet interne medewerkers 

 Opleiding: 5 dagen * 7 personen = 35 MD 

 Testen van dataspecificaties: 20 MD 

 Deelname aan toelichtingssessies AGIV: 4MD 

 INSPIRE testing verslag: 5 MD 
 
Voor het agentschap ondernemen:  

 Ontwikkeling (in kaart brengen van concepten, opzetten van tabellen, het opzetten van 
registers): 20 mandagen 

 Software (aanpassen software,  nieuwe software maken) voor gegevens transformatie: 5 
mandagen 
 

 
Vlaamse overheid 
Network services falling under INSPIRE Directive and that are indicated in the Monitoring Tables 
 
Set up costs (one-off) 
 

Development Software (adapting software, creating new software) for network services 
(Discovery, view, Transformation, Download, Invoke) 
 

  
Production:  
Set up of INSPIRE compliant services 

 Testing for compliance 
Participation of national experts into INSPIRE development process  

 
Maintenance (Recurrent yearly costs) of INSPIRE compliant network service 
 
 
Voor AGIV: 
 

Het opzetten van een framework voor WMS-services wordt op 130.000 Euro geschat. Het 
opzetten van een prototype van WCS-services wordt op 80.000 Euro geschat. De ontwikkeling 
van een framework voor WFS-services wordt op 125.000 Euro geschat. De ontwikkeling van 
de downloadapplicatie heeft ongeveer 200.000 Euro gekost.  

 
 
 
Voor Mercatornet:  
2010-2011:verschillende POC’s: interne VTE 20 MD, externe VTE 20 MD 
2012: Inzet MercatorNet ontwikkelteam (externe VTE) 
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2012: Inzet interne medewerkers INSPIRE datasets 

 Yamls opmaken : 5 MD 

 SLD’s opmaken/verifiëren : 5 MD 

 Services testen : 5 MD 
 
Voor Databank Ondergrond Vlaanderen:  
Inzet DOV-ontwikkelteam (externe VTE) 
 

 
 

Inzet interne medewerkers 

 Yamls opmaken : 15 MD 

 SLD’s opmaken/verifiëren : 20 MD 

 Services testen : 20 MD 
 
 
Vlaamse overheid 
Monitoring and reporting  
 
 Development (refining of tools e.g. online tools, registries etc.) 
  

Production: Collection of monitoring data and filling of templates by stakeholders 
  

Reporting: Coordination activities to collect examples of good practice and as well as 
difficulties in implementation, cost and benefit consideration, assessment together with 
stakeholders 
 

 
Coordination and horizontal measures  
 

Setting up coordination structures, national contact point activities 
 

Activities that relate to the data and service sharing obligations 
 

Supporting activities: 

 Training and education organised by different stakeholders in the public and private 
sectors 

 Development of Guidance document to support implementation of INSPIRE and use 

 Participation in INSPIRE-related workshops/seminars/standardisation activities 

 Coordinating mechanisms at different levels of government 

 Outreach, Counselling and Support  

 Awareness raising in the private sector and at different levels of government 
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Voor AGIV: 
 

INSPIRE experts   

Activiteit Mensdagen Totale kost 

Nationaal Contactpunt (communicatie, vergaderingen, 
rapportering en monitoring) 

100 28.000 € 

Licenties (GDI-Vlaanderen, Open Data) 
40 11.200 € 

Dataleveranciers benaderen en kerndataset overeenkomsten 
afsluiten 

120 33.600 € 

Uitbouw van de Vlaamse GDI (visie, overleg, terugkoppelen, 
sensibiliseren, informeren) 

80 22.400 € 

Overleg met de private en academische sector 
30 8.400 € 

Totaal 370 103.600 € 
 
 
Voor Mercatornet:  
2010-2011: Business analyses medioknooppunt MercatorNet: BD LNE 40.000 euro; BD MOW 17.000 
euro; interne VTE LNE, RWO, MOW 60 MD 

 
2012: overkoepelende inzet MercatorNet ontwikkelteam (externe VTE) voor medioknooppunt 

 

 
 

2012: Interne VTE MercatorNet-coördinatie (200 MD door kernteam ( BD LNE, RWO, MOW)) 
 
 
Voor Databank Ondergrond Vlaanderen:  
DOV-coördinatie m.b.t. INSPIRE (+ doorstroming naar MercatorNet) (10 MD) 
GDI-stuurgroep (3MD) 
GDI-werkgroep (5 MD) 
GDI subwerkgroep metadata + eigen voorbereiding (10 MD) 
GS Soil project (10% van ingezette MD >> 40 MD) 
 
 
Federale overheid 
 
De richtlijn brengt volgende uitgaven op federaal niveau met zich mee: 
 

- het federale aandeel in de kostprijs van het samenwerkingsakkoord tussen de federale 
overheid en de gewesten betreffende de coördinatie noodzakelijk voor de invoering van de 
richtlijn in België. (zie beslissing Ministerraad  12/03/2010, agendapunt 15 a) Ontwerp van 
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie. - 2010A05030.002) 

- de kosten voor het vervolledigen, omvormen of aanpassen van de gegevens die aan de 
richtlijn onderworpen zijn, en van de bijhorende metagegevens en de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van deze gegevens conform de richtlijn, met inbegrip van de kosten 
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voor de elektronische publicatie en ook rekening houdend met de beperkingen die door de 
richtlijn worden opgelegd inzake de maximaal aan te rekenen kostprijs voor de gegevens. 

- de kosten voor de organisatie van het netwerk van diensten dat moet worden georganiseerd 
om de toegang tot de gegevens te verlenen (artikel 6 §1 en 2). 

 
Het NGI heeft tussen 2005 en 2008 verschillende experts deeltijds ter beschikking gesteld van de 
drafting teams. De totale kostprijs van deze inspanning (uurkost en werking) bedraagt meer dan 400 
k€ (gegevens analytische boekhouding + extrapolatie). 
 
Op federaal niveau werden een krediet van 1.338.000 EUR vrijgemaakt voor het dekken van de 

kosten voor 2012 voortvloeiend uit de implementatie van de INSPIRE-rightlijn. 668.000 EUR werden 

toegekend aan het Nationaal geografisch Instituut (NGI) en 720.000 EUR werden toegekend aan de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). (reference Ministerraad 

20/07/2012 , Notificatie Punt 138) 

De tabel hieronder toont de effectieve uitgaven cijfers: 
 

Kosten Tot en 
met 2010 

2011 2012  

NGI   599.000 536.000 436.000 

AAPD 100.000 230.000 200.000 

KBIN _ 0 0 

MUMM 2.1390 23.290 25.190 

TOTAAL 720.390 787.508 661.190  

 
De hier weergegeven kosten zijn de kosten direct verbonden aan de implementatie van de INSPIRE-
richtlijn en omvatten geen kosten die voortvloeien uit projecten of initiatieven gerelateerd aan 
INSPIRE. 
 
Meer gedetailleerd werden deze kosten als volgt uitgesplitst voor het NGI: 
 
  

  2010-2012 

 

Total Human 
ressources 
IGN-B  

Human 
ressources 

Software/ 
outsourcings 

Travel 
costs 

  Euros man/days Euros Euros Euros 

IT Infrastructure 338.257 198 225.628 112.629 0 

Metadata  255.053 293 255.053 19 0 

Data interoperability/harmonisation  53.844 63 53.844 15.969 0 

Network Services 172.059 108 110.860 61.199 0 

Monitoring/reporting 15.969 0 0 0 0 

Coordination and horizontal measures 736.082 1099 727.641 5893 7024 

Total 1.571.266 1782 1.191.758 175.245 7024 

 
 
Opmerkingen : 
 

 De kosten voor coördinatie en andere horizontale maatregelen zijn verhoogd geweest in de 
jaren 2009, 2010 en 2011 (voornamelijk gelinkt aan juridische aspecten m.b.t. de omzetting 
van de richtlijn) en zullen een aanzienlijke uitgavenpost blijven (geschatte jaarlijkse kost: 
150.000 à 200.000 EUR). 
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 De uitgaven voor de implementatie van de metadata uitvoeringsbepaling zijn gemaakt in 2010.  
Daarna is nog geen onderhoud/bijhouding uitgevoerd. 

 De kosten voor data-interoperabiliteit slaan enkel op het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, 
en niet op de eigenlijke implementatie. 

 Het opzetten van services werd gestart in 2011, met beperkte middelen. Deze services zijn in 
een prototypefase en zijn nog niet publiek toegankelijk. 

 Met betrekking tot monitoring en rapportering werden geen interactieve tools ontwikkeld. Op 
federaal niveau werkt men met interactieve update van de bestaande bestanden. 

 In 2011-2012 is de IT-infrastructuur voor het federale niveau het onderwerp geweest van 
haalbaarheidsstudies, met als resultaat de oplevering van een aanbesteding bij (openbare) 
inschrijving. De aankoop zal gebeuren in 2013. 

 
 
Meer gedetailleerd werden deze kosten als volgt uitgesplitst voor het AAPD: 
 
In 2011 werd het budget, toegekend door de ministerraad, niet ontvangen, waardoor in een eerste 
fase de uitgaven sterkt gelimiteerd waren en begroot werden op andere interne projecten.  
 

o Personeelskosten : +/- 100 000 € 
o ICT-investeringen : +/- 130 000 € 

 
 
In 2012 en volgende jaren,  budget van 720 000 € gevraagd :  

o Personeelskosten : 320 000 € 
o ICT-investeringen : 380 000 € 
o Algemene werking : 20 000 € 
 

 
Om diverse redenen konden de kredieten voor 2012 niet tijdig beschikbaar worden gesteld en zouden 
ze worden overgedragen naar  2013. Om die reden konden in 2012 geen investeringen worden 
gemaakt. Een aanzienlijk maar onvoldoende aantal mandagen (verdeeld over meerdere personen uit 
verschillende afdelingen; schatting 200 000 EUR) werden ten koste van andere activiteiten en 
projecten gegeneerd. Het betreft onder andere de deelname aan verschillende werkgroepen 
(nationaal en europees), het opstellen van een begroting, het opstellen van specificaties en het 
aanmaken van data, metadata en services. 
 
Meer gedetailleerd werden deze kosten als volgt uitgesplitst voor het MUMM: 
 
 

  2010-2012 

 

Total Human 
ressources 

Human 
ressources 

Software outsourcing 

 Euros man/days Euros Euros Euros 

IT Infrastructure 33.390 45 15.390 18.000 0 

Metadata  11.400 30 11.400 0 0 

Data 
interoperability/harmonisation  22.800 60 22.800 0 0 

Monitoring/reporting 2.280 6 2.280 0 0 

Coordination and horizontal 
measures 69.870 0 0 0 0 
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Brusselse overheid 
 
De invoering van de INSPIRE-richtlijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt personeelskosten 
mee die te maken hebben met de (Belgische of Brusselse) coördinatie en met de verschillende taken 
die tot nu toe werden uitgevoerd: 

 Coördinatie van de werkzaamheden via het GeoBru-comité en bijdrage aan het Belgische 
coördinatiecomité; 

 Inventaris van de Brusselse gegevens en van de bestaande betrokken diensten; 

 Opstellen van de metadata over deze elementen; 

 Coördinatie, technische besprekingen en publicatiewerk voor de invoering van het Brusselse 
geoportaal; 

 Beheer en organisatie van de geografische gegevens bij de verschillende betrokken 
instellingen [deze aspecten zijn niet alleen toe te schrijven aan de invoering van INSPIRE, 
maar werden wel in functie daarvan georiënteerd en aangevuld];  

 Opvolging van de werkzaamheden die op Europees niveau werden uitgevoerd (regels voor de 
invoering, dataspecificaties,…). 

 
Alles samen werd de personeelslast op het niveau van het Gewest voor 2010 en 2011 geraamd op 2 
FTE, voor 2012 op 4 FTE. 
 
Bovendien werd voor deze aspecten 800.000 euro uitgetrokken over de periode 2010-2012 (globaal 
budget voor de volledige periode van 3 jaar): opstellen van het profiel en van de Brusselse 
metadatacatalogus, technische onderaannemingen om de geografische gegevens bij de verschillende 
betrokken instellingen te beheren en te structureren.    
 
 
Waalse overheid 
 
Voor het Waalse gewest is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de kosten gemaakt voor 
INSPIRE en de globale kosten voor het de uitvoering en ontwikkeling van de Waalse infrastructuur 
voor ruimtelijke informatie. Bovendien konden een aantal werken niet gestart worden voor het einde 
van deze verslagperiode. 
 
Enkele kosten worden hieronder gepreciseerd: 
 
Set up costs (one-off costs) 
 Software (adapting software, creating new software, setting catalogues) 
Ontwikkeling en implementatie van Metawal voor 2012: 0,75 FTE (full-time equivalent) + EUR 184.000 
begroting voor outsourcing. 
 
 

10.2  Benefits observed 

 
Vlaamse overheid 
 
Waar mogelijk werden eerst algemene voordelen opgegeven, en daarna ook specifieke voordelen 
voor het Agentschap De Lijn en het Agentschap Ondernemen. 
 
Door het verplicht delen en gezamenlijk aankopen van de gegevens is er sedert het ontstaan van het 
samenwerkingsverband in 1995 een aanzienlijke besparing kunnen gerealiseerd worden voor de 
betrokken overheidsinstanties.  

 
Core benefits  

 
Voordelen voor de overheid in het verbeteren van het milieubeleid en het beleid die gevolgen hebben 
voor het milieu (primaire doelstelling van INSPIRE) 
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De Lijn: verbeteren van het milieubeleid door een hoger gebruik van het openbaar vervoer via het 
faciliteren van het openbaar vervoer met de routeplanner. 
 
Broader side effects  
 
Het feit dat de diverse datasets vrij beschikbaar zijn en via éénduidige metadata gedocumenteerd zijn, 
zorgt voor grote efficiëntiewinsten binnen het volledige overheidsapparaat. De verschillende 
beleidsdomeinen maken gebruik van: orthofoto’s, het GRB, CADMAP, Groenkaart (AGIV), 
bedrijventerreinen, mobile mapping beelden,…  
Op deze manier kunnen de overheidsinstanties zelf de kwaliteit van hun eigen datasets op een 
efficiëntere manier verhogen.  
 
Voordelen van verhoogde interoperabiliteit tussen milieu-informatiesystemen, en milieu- en andere 
sectorale beleidsmaatregelen (landbouw, vervoer, regionaal beleid, enz.) 
 
De Lijn: het verhogen van de interoperabiliteit tussen de verschillende vervoersnetten via de 
routeplanner. 

 
Main beneficiaries (public administrations, business, citizens). 
 
De Lijn: aanmaak van bereikbaarheidsplannen voor aantrekkingsknooppunten zoals : ziekenhuizen, 
scholen, bedrijven met behulp van routeplanner-gegevens (combinatie van kaartmateriaal en 
dienstregelingen).  Het brede publiek krijgt via internet toegang tot netwerk en dienstregelingen van de 
openbaar vervoermaatschappijen. 
 
Cross border examples  
 
De Lijn: Het gebruik van kaartmateriaal van aangrenzende provincies in Nederland en Frankrijk met 
de grensoverschrijdende openbaar vervoer-verbindingen. 
 
Agentschap ondernemen: voordelen voor overheid m.b.t. kennisuitwisseling door 
grensoverschrijdende samenwerking en voordelen voor de burger (in casu potentiële investeerders) 
door uitwisseling en beschikbaar stellen van geografische gegevens van (beschikbare) 
bedrijventerreinen in grensoverschrijdende GIS-projecten. Voorbeeld : The Locator  ( www.the-
locator.eu)  

 
Undesired side effects  
 
Inefficiënte kostendeling bij opzetten diensten (meervoudige ontwikkeling van hetzelfde). 

 
Samenvatting 
 
Door het verplicht kosteloos delen en het gezamenlijk aankopen van de gegevens is er sedert het 
ontstaan van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen in 2009 een aanzienlijke besparing kunnen 
gerealiseerd worden voor de betrokken overheidsinstanties.  
De toegang en het gebruik van de gegevens voor overheidsinstanties, burgers, bedrijven en 
organisaties werd verder mogelijk gemaakt en gefaciliteerd. Doordat ook het hergebruik van de 
gegevens verder werd aangemoedigd binnen GDI-Vlaanderen kunnen bedrijven nu reeds heel wat 
datasets gebruiken voor innovatieve producten en diensten op te bouwen. Op dit ogenblik is het 
echter nog niet mogelijk om de winsten die voort vloeien uit INSPIRE concreet te berekenen. 
Bovendien zijn vele activiteiten een verweving van taken uitgevoerd voor INSPIRE en uitgevoerd voor 
een andere (wettelijke) opdracht.  
 
 
Federale overheid 
 
Binnen het federaal niveau is het te vroeg om de winst die dit echt heeft opgeleverd te bepalen. 
 
Een van de mogelijke voordelen zal erin bestaan dat men kan bepalen welke instelling de 
referentieversie voor de thema’s van Bijlagen bezit.  

http://www.the-locator.eu/
http://www.the-locator.eu/
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Vandaag kunnen we al het volgende vaststellen ;  

 Oprichting van werkgroepen en samenwerking tussen de federale staat en de gewesten 
rond bepaald thema’s van de bijlagen. 

 Betere kennis van de gegevens waarover iedereen beschikt. 

 De bepaling van sommige authentieke bronnen. 
 
In de toekomst komt daar ook nog de harmonisering van de data bij.  
 
De baten voor de federale overheid kunnen verder als volgt worden bepaald: 

 Het NGI stelt  alle gegevens waarover het beschikt kosteloos ter beschikking van alle federale 
overheidsdiensten voor intern gebruik. Het betreft hier zowel de digitale vectoriële gegevens 
als de digitale rasterbeelden en luchtfoto’s die het NGI in een cyclus van 3 jaar verzamelt, en 
die via webdiensten beschikbaar komen. 

 De betere toegankelijkheid van geografische gegevens voor allerlei overheidsprocessen moet 
het mogelijk maken deze efficiënter te laten verlopen. Bij de ontwikkeling van de geografische 
infrastructuur die het NGI beoogt, en die begint met de gegevens waarop de INSPIRE-richtlijn 
betrekking heeft, maar die uitgebreid zal worden met andere geografische gegevens, is het 
expliciet de bedoeling om de samenwerking die momenteel reeds bestaat tussen het NGI, 
andere federale overheidsdiensten en de gewesten op het gebied van geografische gegevens 
verder uit te breiden en zo de gewestelijke en gemeentelijke gegevens ook vlot en eenvoudig 
toegankelijk te maken voor de federale gebruikers (gewestplannen, beschermingszones 
natura 2000 etc.). 

 De inspanningen die geleverd worden om de federaal beschikbare geografische gegevens 
beter te ontsluiten voor intern gebruik kunnen het ook mogelijk maken om extern gebruik van 
deze gegevens te stimuleren conform de bepalingen van de PSI-richtlijn. 

 
 
Brusselse overheid 
 
De invoering van de richtlijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de gelegenheid om de 
personen die bij de betrokken overheden verantwoordelijk zijn voor de geografische informatie, samen 
te brengen rond een gemeenschappelijk project. De gewestelijke ordonnantie voorziet trouwens in 
een uitbreiding van het initiatief die verder gaat dan de 34 gegevensthema’s die onder de richtlijn 
vallen. De leiders van de betrokken overheden zijn zich ook bewust geworden van het belang dat zij 
hebben bij een verspreiding van de middelen, meer bepaald door de valorisatie van hun instelling.  
 
De coördinatie, het online brengen en de communicatie rond de gegevens maken het mogelijk om 
geleidelijk de kwaliteit en de doeltreffendheid van het werk te verbeteren, zowel door de overheden als 
voor de overheidsopdrachten, bijvoorbeeld. Bovendien vergemakkelijkt de invoering van de 
verschillende WMS- en WFS-diensten door de betrokken instellingen de uitwisseling van gegevens.  
Toch zijn deze winsten momenteel nog beperkt en moeilijk te berekenen, omdat het Brusselse 
geoportaal nog niet volledig operationeel is. Bovendien is het moeilijk om deze winsten uitsluitend toe 
te schrijven aan het bestaan van de INSPIRE-richtlijn, eerder dan aan een recente evolutie in de 
wereld van de geografische informatie.  
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11  Conclusions  

Algemene conclusie 
 
Wegens de federale overheidsstructuur zijn er in België vier partijen verantwoordelijk voor de 
implementatie van de INSPIRE-richtlijn: de federale overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse 
Gewest en het Brussel Hoofdstedelijke Gewest. Elk niveau is verantwoordelijk voor de coördinatie en 
implementatie binnen zijn grondgebied en zijn bevoegdheden. Er werd een INSPIRE 
coördinatiecomité opgericht om de afstemming m.b.t. de implementatie tussen de vier partijen te 
optimaliseren en samen te werken waar mogelijk.  
 
De vier partijen staan niet allen even ver in de ontwikkeling van een geografische data-infrastructuur. 
Dit hangt meestal samen met (politieke) keuzes die in het verleden gemaakt werden, en met het 
budget dat daarvoor beschikbaar werd gemaakt. Sowieso hebben alle vier partijen de afgelopen drie 
jaar grote vorderingen gemaakt wat betreft de implementatie van INSPIRE. Wat betreft het behalen 
van de verschillende wettelijke deadlines inzake het beschikbaar stellen van metadata en bepaalde 
services, werden in de meeste gevallen de deadlines gehaald. Bepaalde datasets zijn echter nog niet 
voorzien van de verplichte metadata en worden nog niet ontsloten via de verplichte INSPIRE 
conforme services, maar de verantwoordelijke instanties zijn volop bezig om deze beperkte 
achterstand in te halen. 
 
Het kostenplaatje voor de implementatie van de richtlijn tot op heden kon gedeeltelijk worden 
berekend. Niet alle instanties die betrokken zijn bij de implementatie van INSPIRE konden 
cijfermateriaal aanleveren, en verschillende instanties konden enkel een schatting maken. Een van de 
grootste redenen hiervoor is dat het vaak moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de kosten 
die gemaakt worden voor de implementatie van INSPIRE en de kosten die sowieso zouden gemaakt 
worden voor de uitbouw van de federale of regionale GDI. 
 
Momenteel is het nog steeds niet mogelijk om de baten als winst te berekenen. Daarvoor is het nog te 
vroeg. Wel zijn er naast de algemene voordelen van INSPIRE, zoals het vlotter toegankelijk zijn van 
de data, het versneld ter beschikking komen van uniforme services, het beter samenwerken en 
kennisdelen etc, ook concrete voorbeelden die de meerwaarde van INSPIRE aantonen. Dit situeert 
zich momenteel voornamelijk in het vlotter vinden en gebruiken van datasets van buurlanden, 
bijvoorbeeld voor de openbare vervoersmaatschappij. Verwacht wordt dat de baten in de toekomst 
steeds zullen groeien naarmate de data en services meer en meer beschikbaar zullen komen via het 
INSPIRE geoportaal, én op geharmoniseerde wijze. Of op termijn de winst groter zal zijn dan de 
kosten, is op dit ogenblik nog niet in te schatten. Ook is INSPIRE nauw verweven met reeds 
bestaande regionale en/of federale initiatieven, zodat het niet eenvoudig te bepalen is of de winsten 
(en kosten) voortvloeien uit INSPIRE of uit andere (wettelijke) initiatieven.  
 
Alle instanties zien het begrijpen en analyseren van de dataspecificaties en het omzetten van hun 
data naar INSPIRE conforme datasets als een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Zowel 
de kosten als de baten hiervan zijn moeilijk in te schatten op dit ogenblik. 
 
Vlaamse overheid 
 
In Vlaanderen worden geografische gegevensbronnen reeds meer dan 15 jaar uitgewisseld tussen 
overheidsinstanties. Centrale coördinatie, ondersteuning en distributie en een interbestuurlijk 
samenwerkingverband, dat decretaal werd onderbouwd in 2009, hebben de Geografische Data-
Infrastructuur in Vlaanderen tot een succes gemaakt. Onder impuls van de INSPIRE-richtlijn is met het 
GDI-decreet alvast de basis gelegd voor een nog betere inzameling, beheer en ontsluiting van de 
gegevens. Dit zal toelaten om de dienstverlening inzake geografische informatie naar burgers, 
bedrijven en organisaties aanzienlijk te verbeteren. 
 
Er zijn meer dan 130 gegevensbronnen als INSPIRE-data opgegeven. Bijna alle gegevensbronnen 
zijn gebiedsdekkend betreffende hun onderwerp. Enkele bronnen zijn nog in opbouw. Driekwart van 
de gegevensbronnen zijn beschreven via metadata. Meer dan de helft is INSPIRE-conform 
beschreven en is toegankelijk via een zoekdienst. 72% Van de gegevensbronnen zijn reeds vandaag 
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publiek toegankelijk via een raadpleegdienst of een geoloket. 66% is toegankelijk via een 
overdrachtdienst.  
Alle gegevensbronnen zijn kosteloos toegankelijk voor entiteiten van de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen.  
 
De grote uitdaging voor Vlaanderen is om de gegevens verder toegankelijk te maken via INSPIRE-
conforme netwerkdiensten en om de gegevensbronnen interoperabel te maken, volgens de INSPIRE-
bepalingen. Het is decretaal voorzien dat de INSPIRE-datasets als authentieke gegevensbronnen 
zullen opgezet worden. Dat houdt een garantie in van degelijk beheer, interoperabiliteit en maximale 
ontsluiting van de gegevens. 
 
Er zijn eveneens nog opportuniteiten en mogelijkheden om de gegevensdeling vlotter te laten 
verlopen zowel tussen de Vlaamse overheidsinstanties als met andere overheidsinstanties (in België).  
Voor de gewestgrensoverschrijdende gegevensbronnen worden de eerste stappen gezet op het vlak 
van afstemming en harmonisatie. 
 
Tenslotte is de GDI verder toegankelijk maken voor commercieel hergebruik een beleidsprioriteit voor 
de komende jaren. Dit zal eveneens een belangrijke impuls geven aan de verdere uitbouw van de 
GDI. 
 
 
Brusselse overheid 
 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder is het werk al goed opgeschoten: de 
ordonnantie die de INSPIRE-richtlijn omzet is gepubliceerd, het GeoBru-comité en de bijbehorende 
werkgroepen zijn operationeel, er is een inventaris van de gewestelijke metadata gemaakt, een eerste 
versie van het Brusselse geoportaal is bijna afgerond,… De inhoud van de richtlijn stemt overeen met 
verschillende gewestelijke doelstellingen die opgenomen staan in het regeerakkoord voor de 
legislatuur 2009-2014 en het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling dat momenteel opgesteld 
wordt. De invoering moet nu nog concreet gemaakt worden door de nodige mensen en financiële 
middelen vrij te maken.  
 
Tijdens de volgende, belangrijke etappe zullen de databases conform gemaakt moeten worden. Al 
worden de definitieve specificaties, die werden vertaald en gepubliceerd, geleidelijk ter beschikking 
gesteld, toch vormt de invoering ervan een bron van ongerustheid voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Zoals de zaken er nu voor staan, en omdat de dataproducenten niet noodzakelijk beschikken 
over de noodzakelijke technische kennis om deze documenten te begrijpen en toe te passen, is het 
moeilijk om de omvang van het werk en bijgevolg ook de kosten in te schatten.   
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Annexes  

 

11.1 List of organisations – names and contact details  

 

Naam van de overheid Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE-BIM) 

Contactgegevens:  

Adres Gulleddelle, 100 - 1200 Brussel, Belgium 

Telefoonnummer +32 2 775 79 21 

Faxnummer  

Mailadres vve@ibgebim.be 

URL van de website van de organisatie http://www.ibgebim.be 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Véronique Verbeke en/of Gaël Kruwialis 

 
 

Naam van de overheid Centrum voor Informatica van het Brussels 
Gewest  (CIRB-CIBG-BRIC) 

Contactgegevens:  

Adres Kunstlaan 21 - 1000 Brussels Belgium 

Telefoonnummer +32 2 235 05 98 

Faxnummer  

Mailadres fdumortier@cirb.irisnet.be  

URL van de website van de organisatie http://www.cirb.irisnet.be/ 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Claude Hannecart en/of François Du Mortier 

 
 

Naam van de overheid Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 
(BISA) 

Contactgegevens:  

Adres Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel 

Telefoonnummer +32 2 800 36 42 

Faxnummer  

Mailadres ljussiant@mrbc.irisnet.be 

URL van de website van de organisatie http://www.ibsa.irisnet.be 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Line Jussiant 

 
 

Naam van de overheid Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
(AATL-BROH) 

Contactgegevens:  

Adres CCN Vooruitgangsstraat, 20 bus 1 (7e verdieping) 
- 1030 Brussels Belgium 

Telefoonnummer  

Faxnummer + 32 2 204 15 58 

Mailadres brugis@mrbc.irisnet.be 

URL van de website van de organisatie http://www.urbanisme.irisnet.be 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Het BruGIS-team 

 
 

Naam van de overheid Brussel Mobiliteit 

Contactgegevens:  

Adres CCN Vooruitgangstraat, 20 bus 1 - 1030 Brussels 
Belgium 

Telefoonnummer  

mailto:vve@ibgebim.be
http://www.ibgebim.be/
mailto:fdumortier@cirb.irisnet.be
http://www.cirb.irisnet.be/
mailto:ljussiant@mrbc.irisnet.be
http://www.ibsa.irisnet.be/
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Faxnummer  

Mailadres  

URL van de website van de organisatie http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/ 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Ruben Cappelle  en/of Bénédicte Covens 

 
 

Naam van de overheid Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel (STIB-MIVB) 

Contactgegevens:  

Adres Guldenvlieslaan 15 - 1050 Brussels, Belgium 

Telefoonnummer  

Faxnummer  

Mailadres  

URL van de website van de organisatie http://www.stib.be/  

Contactpersoon (indien beschikbaar) Aurore Letoret en/of Gaëtan Labbé 

 
 

Naam van de overheid Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling – ATO 
vzw 

Contactgegevens:  

Adres Koningsstraat 2-4 - 1000 Brussels Belgium 

Telefoonnummer +32 2 563 62 88 

Faxnummer +32 2 563 6320  

Mailadres mbreton@adt.irisnet.be 

URL van de website van de organisatie www.adt-ato.be 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Michel Breton 

 
 

Naam van de overheid Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel 
(RNBB) 

Contactgegevens:  

Adres Wolstraat 70 - 1000 Brussels Belgium 

Telefoonnummer  

Faxnummer  

Mailadres  

URL van de website van de organisatie  

Contactpersoon (indien beschikbaar) Wim Van Hove (Belgacom) en/of Jacques Detiffe 
(Sibelga) 

 
 

Naam van de overheid Nationaal Geografisch instituut (NGI) 

Contactgegevens:  

Adres Abdij ter Kameren, 13 – 1000 Brussel 

Telefoonnummer 32 2 629 84 17 

Faxnummer  

Mailadres inspire@ngi.be 

URL van de website van de organisatie www.ngi.be 

Contactpersoon (indien beschikbaar) Nathalie Delattre en/of Jessica Lelong 

 
 

Naam van de overheid Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen (AGIV) 

Contactinformatie:  

Adres voor briefwisseling Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent, 
Belgium 

Telefoonnummer +32 9 261 72 21 

Faxnummer +32 9 261 52 99 

Mailadres Leen.detemmerman@agiv.be 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://www.stib.be/
mailto:Leen.detemmerman@agiv.be
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Website van de organisatie www.agiv.be 

Contactpersoon  Leen De Temmerman 

 

Naam van de overheid Departement Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid – afdeling Stafdienst van de 
Vlaamse Regering 

Contactinformatie:  

Adres voor briefwisseling Boudewijnlaan 20, 1000 Brussel, Belgium 

Telefoonnummer +32 0 255 35 826  

Mailadres tom.callens@dar.vlaanderen.be 

Website van de organisatie www.vlaanderen.be  

Contactpersoon  Tom Callens 

 
 

Naam van de overheid Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie – 
FOD Financiën 

Contactinformatie:  

Adres voor briefwisseling North Galaxy, Bd. Roi Albert II 33 boîte 50, 1000 Bruxelles, 
Belgium 

Telefoonnummer +32 (0)257 62049 

Faxnummer +32 (0)257 61752 

Mailadres michel.vanacker@minfin.fed.be 

Website van de organisatie http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/ 
administrations_generales/documentation_patrimoniale/ 

Contactpersoon (als er een is) Michel Van Acker 

 
 
  

Naam van de overheid S.P.W - Secrétariat général 
Département de la GEOMATIQUE 

Direction de l'Intégration des géodonnées 

Contactinformatie:   

Adres voor briefwisseling Chaussée de Charleroi, 83 B – 3ème étage – 

B.5000 Salzinnes (Namur) 

Telefoonnummer +32 (0) 81.71.59.12 

Faxnummer +32 (0) 81.71.59.37 

Mailadres xavier.demarets@spw.wallonie.be  

Website van de organisatie http://www.wallonie.be/  

Contactpersoon (als er een is) Xavier Demarets 

  
 
 

11.2 List of references for the compilation of the report 

Websites:  
 
http://www.cirb.irisnet.be/ 
http://www.bruxellesenvironnement.be/ 
http://www.urbanisme.irisnet.be 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/ 
www.ngi.be 
www.agiv.be 
www.geopunt.be 
http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/documentatio
n_patrimoniale/ 

http://www.agiv.be/
mailto:tom.callens@dar.vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/
mailto:michel.vanacker@minfin.fed.be
http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/%20administrations_generales/documentation_patrimoniale/
http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/%20administrations_generales/documentation_patrimoniale/
mailto:xavier.demarets@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/
http://www.cirb.irisnet.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.urbanisme.irisnet.be/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://www.ngi.be/
http://www.agiv.be/
http://www.geopunt.be/
http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/documentation_patrimoniale/
http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/documentation_patrimoniale/
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http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniu
mdocumentatie/ 
 

http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie/
http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie/

