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1 Objectieven en werkingskader 
1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft het gevolgde traject van de marktconsultatie ‘Semantics@YourFin-
gertips’, presenteert de synthese van de resultaten en schetst de vervolgstappen. De finale 
doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een pre-
commercieel en/of commercieel bestek dat kan dienen voor de aankoop van een finale op-
lossing of tussenstappen op weg naar die finale oplossing (bv. proof of concept). Hiertoe wor-
den op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel 
het verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoe-
ken.  
 
Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende vragen: 

• Waar liggen de pijnpunten voor implementatie en interoperabiliteit? 

• Welke innovaties moeten verder onderzocht worden? 

• Hoe moet een implementatie geëvalueerd worden? 
 
Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name het Vlaams 
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met het Agent-
schap Binnenlands Bestuur (ABB), aangesteld om de marktconsultatie van ‘Semantics@Your-
Fingertips’, in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te coördine-
ren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf 
het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers: 

• Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbra-
ken te realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

• Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico geredu-
ceerd wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

• Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 
verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elek-
tronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, KMO’s, multinationals, uni-
versiteiten en overheidsinstellingen). 

 
Tijdens de marktconsultatie van ‘Semantics@YourFingertips’ neemt Addestino de rol op van 
externe begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino de marktcon-
sultatie, begeleidt en modereert de vergaderingen en stimuleert de nodige wisselwerking tus-
sen de verschillende partijen. Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het alge-
meen belang, met als taak om de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op 
één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in 
het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak 
voor de marktconsultatie en een methodologie voor de inhoudelijke discussies en denkpro-
cessen tijdens de werksessies. 
 
Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepoten-
tieel van ‘Semantics@YourFingertips’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbods-
zijde te verfijnen. 
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De marktconsultatie van ‘Semantics@YourFingertips’ is effectief gestart op 17 april 2018 en 
eindigt op 30 juni 2018. Het beslaat de volgende vijf iteraties doorheen 3 dimensies: gebrui-
kers, technologie en governance:  

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht 
wordt het eindantwoord van de marktconsultatie neer te schrijven op basis van een 
combinatie van ervaring uit het verleden, wensen en hypotheses. 
Deze sessie laat toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepo-
tentieel van ‘Semantics@YourFingertips’ te identificeren.  

2. Werksessies met een aantal gebruikersgroepen om het standpunt van de (eind)ge-
bruikers te belichten. Deze sessies laten toe het innovatiepotentieel vanuit gebrui-
kersstandpunt verder uit te werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar 
toegevoegde waarde geprioriteerde use cases. Voor dit project werden zowel mede-
werkers van lokale besturen als medewerkers van ABB bevraagd. 

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules 
naar gelijkaardige oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiear-
chitectuur uit te tekenen door de stand van de technologie, belangrijke componenten 
en noodzakelijke koppelingen na te gaan.  

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de 
stand van de techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s 
en het innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen.  

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle ver-
gaarde informatie tijdens de werksessies.  

 

1.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Seman-
tics@YourFingertips’ worden hieronder de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en 
kennisinstellingen gelijst: 

• Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

• Agentschap Binnenlands Bestuur 

• BDO 

• Bothrs 

• Cevi NV 

• Cipal Schaubroek NV 

• Contribute Group 

• Cumul.io 

• Datable 

• Docbyte NV 

• Equalminds NV 

• EyeOnText 

• Green Valley Belgium 

• IBM 

• Informatie Vlaanderen 

• NSX BVBA 

• PwC 

• redpencil 

• Remmicom 
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• Wolters Kluwer 
 

2 Samenvatting 
Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie van ‘Semantics@YourFingertips’, dat 
liep van 17 april 2018 tot 30 juni 2018, waarbij Addestino optrad als externe begeleider voor 
EWI. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de mogelijke 
prioriteiten en vervolgstappen. 
 
De conclusies van de marktconsultatie van ‘Semantics@YourFingertips’ situeren zich op drie 
vlakken. 
Eerste conclusie: Dit project heeft een innovatief karakter: het belooft de manier van werken 
grondig te verbeteren voor lokale besturen. De gelinkte data die ontstaat uit deze verbeterde 
processen kan gebruikt worden door onder andere burgers, ondernemingen en startups, 
maar ook door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Bovendien scoren bijna alle use 
cases (die samen met eindgebruikers zijn opgesteld) zeer hoog op ingeschatte waarde. Ook 
tijdens de marktconsultatie gaven de discussies met partners uit industrie en kennisinstellin-
gen blijk van het innovatieve karakter van het project. 
 
Tweede conclusie: Qua ontwikkelwerk zijn de leveranciers van notulenbeheerpakketten nog 
niet klaar om tegen 1 januari 2019 te publiceren als gelinkte data. Er zijn andere dringende 
taken zoals migratiewerk voor gemeenten die dan fuseren, de verdere inkanteling van het 
OCMW in de gemeenten, ondersteuning voor de verkiezingen van oktober 2018, werk voor 
nieuwe besluiten en andere stukken van het gemeentedecreet. Er is bovendien onzekerheid 
over de kennis van het semantische luik van de opdracht. 
 
Derde conclusie: Ook qua training en uitrol van de nieuwe versies zijn de leveranciers niet 
klaar. Voor leveranciers die met on-site servers werken moet er tijd vrijgemaakt worden voor 
de eigenlijke upgrade en ondersteuning nadien. Bovendien is de configuratie bij elk bestuur 
heterogeen, wat de uitrol verder vertraagt. Tenslotte wordt er ingeschat dat training voor 
deze nieuwe manier van werken “enkele maanden” zal duren voor iedere medewerker in elk 
bestuur helemaal mee is. 
 
Een voorgesteld vervolgtraject om dit project alsnog tot een goed einde te brengen zal in de 
grond een iteratief kader hebben om de grootste risico’s eerst weg te werken. Een eerste stap 
zal bestaan uit het uitwerken van een smalle verticale doorsnede, welke zal bestaan uit een 
editor die kan omgaan met gelinkte data, en een module om gelinkte data te publiceren. De 
tweede stap is dan een uitrol bij een aantal pilootgemeenten, waar de kinderziekten worden 
weggewerkt en trainingsmateriaal wordt opgebouwd. Tenslotte worden alle gemeentes dan 
geüpgraded. In volgende iteraties kan deze verticale doorsnede worden verbreed om te vol-
doen aan de originele ambitie van dit project. 
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3 Positioneren en definiëren 
3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Vlaams departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse 
overheid (en de bredere publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor 
innovatie. Hiertoe wil het PIO overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om 
een deel van hun aankoopmiddelen te besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. 
het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze 
hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspe-
len op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO 
bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen en oplossingen 
voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, veiligheid, ...). 
 
Het PIO loopt van januari 2017 t.e.m. december 2019. In 2017 en 2018 worden in het kader 
van het PIO meerdere projectoproepen gelanceerd. 2019 dient om de lopende projecten af 
te ronden. Jaarlijks (2017 en 2018) worden een 15-tal projecten verwacht. Voor de uitvoering 
van het PIO wordt jaarlijks een budget van 5 miljoen euro voorzien. 
 
Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de 
ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbe-
terde producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.  
 

3.1.2 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat 
zich inzet voor goed functionerende lokale besturen. Het is actief op verschillende domeinen, 
waaronder sterke en duurzame steden, gelijke kansen voor elke Vlaming, het dichten van de 
herkomstkloof in onze samenleving. Tenslotte ondersteunt het zowel het Vlaamse en groene 
karakter van de Vlaamse Rand als de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen 
Brussel en Vlaanderen. 
 

3.2 Werkingskader van de marktconsultatie 

Besluiten van lokale overheden bevatten waardevolle informatie die relevant is voor iedereen 
in onze samenleving. Het ABB wil deze informatie ontsluiten door middel van gelinkte data, 
die automatisch verwerkt kan worden in zoekmachines en kennisdatabanken, om vervolgens  
Gepersonaliseerde informatie aan burgers en ondernemingen te verstrekken. 
 
Om deze visie te realiseren is het essentieel dat de gebruiker modulair kan schrijven via een 
laagdrempelige omgeving. Het beoogde platform “Semantics@YourFingertips” maakt ge-
bruik van sjablonen die de gelinkte data beschrijven en de gebruiker begeleiden. In het kader 
van een groter onderzoekstraject genaamd Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) 
werd er in 2015 reeds een experimenteel onderzoeksproject opgestart om na te gaan in hoe-
verre gelinkte data gebruikt kon worden om besluiten (en de gegevens erin) rechtstreeks te 
ontsluiten vanuit de processen van lokale besturen. Dit project resulteerde in een proof of 
concept die aantoonde dat gelinkte data weldegelijk geïntegreerd kon worden in de proces-
sen van lokale besturen met een minimale verstoring van lokale workflows. 
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Een belangrijke vaststelling bij de architectuurstudie was dat om de opmaak van lokale be-
sluiten echt te ondersteunen met “Semantics@YourFingertips” en dus de semantiek echt op 
een gebruiksvriendelijke manier in de dagdagelijkse processen te brengen, de huidige tech-
nologie niet volstaat.  
 

3.3 Voortraject 

3.3.1 Beoogde doelstelling 
In dit project is het voornaamste doel criteria op te stellen voor toepassingen die gelinkte 
data produceren en/of verwerken. Deze criteria worden afgeleid van use cases, die op hun 
beurt zijn gebaseerd op gebruikspatronen van medewerkers in lokale besturen en verwach-
tingen van het ABB. Niet alle criteria zijn even prioritair of haalbaar, dus deze worden op hun 
beurt onderverdeeld in verplichte en “nice to have” categorieën. 
 
Eens deze criteria zijn opgesteld is een secundair doel om deze toe te passen op de prototype-
implementatie. Dit zal resulteren in een raming van het noodzakelijke ontwikkelwerk om deze 
te vervolledigen naar een volwaardige referentie-implementatie. 
 

3.3.2 Deliverables 
De voornaamste deliverable van dit project is het voorliggende eindverslag dat alle inzichten 
van de marktconsultatie beschrijft waaronder:  

• de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod; 

• een goede inschatting van het innovatiepotentieel; 

• de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing 

• een stappenplan om tot deze finale oplossing te komen. 

4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 
4.1 Gebruikersgroepen 

Tijdens workshops kwam aan het licht dat er binnen een lokaal bestuur heel complexe en 
diverse workflows bestaan voor het opstellen en goedkeuren van besluiten. Er waren ook 
diverse eisen voor de mogelijkheden tot opmaak van besluiten. Beide zijn buiten scope voor 
dit project. 
 
Volgende rollen werden gedefinieerd voor het beschrijven van de use cases: 

• Redacteur: stelt besluiten op. Deze rol kan worden ingevuld door verschillende per-
sonen binnen een lokaal bestuur. 

• Ondertekenaar: ondertekent besluiten alvorens ze gepubliceerd kunnen worden. 

• Publicist: publiceert besluiten naar de buitenwereld na interne goedkeuring. 

• Sjabloon-beheerder: stelt sjablonen op voor veelvoorkomende besluiten. Deze waakt 
erover dat een consistente stijl en bewoording wordt gebruikt. 

• Algemene gebruiker: iedereen. 
 

4.2 Opstellen van de gebruikersvereisten 

In samenspraak met medewerkers van het ABB en EWI werd een twintigtal use cases opge-
steld. Samen beschrijven zij de gewenste functionaliteit. 
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De scores worden toegelicht in sectie 4.3. 
 

ID Als een wil ik zodat … Score 

E-1 Redacteur visueel kunnen zien dat er gelinkte 
data achter een woord zit 

ik bewust ben dat ik 
een koppeling aan 
het leggen ben 

40 

E-2 Redacteur zien wélke data gelinkt is achter 
een bepaald woord 

ik kan zien dat het 
de juiste koppeling 
is 

40 

E-3 Redacteur op een gebruiksvriendelijke manier 
data kunnen koppelen 

gelinkte data ook 
gebruikt wordt 

40 

E-4 Redacteur automatisch suggesties krijgen om 
mijn document te verrijken met ge-
linkte data 

ik zonder veel eigen 
moeite documen-
ten kan produceren 
met gelinkte data 

20–
40 

E-5 Redacteur waarschuwingen krijgen wanneer 
ik verwijs naar oude besluiten 

ik geen besluiten 
maak op basis van 
verouderde wetge-
ving 

20–
40 

E-6 Redacteur consistent (en gelinkt) refereren 
naar entiteiten* vanuit een besluit. 

ik niets moet over-
typen, consistent en 
correct refereer 
naar deze entitei-
ten, en gelinkte 
data kan produce-
ren. 

40 

E-7 Redacteur automatisch tekst en gelinkte data 
genereren op basis van plannen en 
figuren 

ik accurate en con-
sistente besluiten 
kan opstellen om 
verwarring kan ver-
mijden 

13 

E-8 Publicist mijn besluiten "bevriezen" door ze 
elektronisch te ondertekenen 

ik zeker ben dat het 
authentieke besluit 
nooit meer kan ver-
anderd worden 

40 

E-9 Ondertekenaar bij het ondertekenen de gelinkte 
data behouden 

deze behouden 
blijft (het document 
wordt "geen 
stomme PDF") 

40 

E-10 Publicist aanduiden voor elke sectie of gege-
ven van een besluit welk niveau 
van openbaarheid van toepassing is 

enkel de juiste men-
sen de inhoud kun-
nen raadplegen en 
refereren 

13 

S-1 Sjabloon-be-
heerder 

de generieke sjablonen specifiek 
kunnen maken naar mijn lokaal be-
stuur 

de kans op fouten 
bij het koppelen 
met gelinkte data 

20–
40 



 7 

wordt geminimali-
seerd 

S-2 Sjabloon-be-
heerder 

een reeks van business rules defini-
eren in lijn van mijn huishoudelijk 
reglement en bestaande regelge-
ving (GDPR) 

automatisch het 
juiste niveau van 
openbaarheid 
wordt toegekend 
aan elke sectie of 
document 

13 

S-3 Sjabloon-be-
heerder 

sjablonen maken die gestructu-
reerde data “als object” bevatten 

ik best practices au-
tomatisch kan laten 
overnemen 

20 

P-1 Publicist mijn besluit en bijhorende rele-
vante inhoud machine-leesbaar pu-
bliceren met een persistente URI 
(op de gemeentelijke web-toepas-
sing) 

(de inhoud van) 
mijn besluit kan ge-
refereerd worden 
door anderen 

40 

P-2 Publicist een “lokale vindplaats” voor alle lo-
kale besluiten 

ik deze kan publice-
ren op de website 
en doorzoekbaar 
maken  

40 

P-3 Publicist mijn besluiten onderbouwd zien 
met persistente URI's 

de besluiten niet 
spontaan verande-
ren (bvb mandata-
rissen) 

40 

P-4 Publicist kiezen of ik lokale persistente URI's 
gebruik of URI's gebruik van de 
Vlaamse overheid 

ik er altijd zeker van 
ben dat de persis-
tentie gegaran-
deerd blijft 

13–
20 

P-5 Redacteur gebruik maken van geïmporteerde 
URI's vanuit het Vlaams niveau (de 
"remote reference importer") 

ik kan verwijzen 
naar objecten die 
buiten mijn lokaal 
bestuur vallen (bvb 
erfgoed) 

20–
40 

P-6 Redacteur er zeker van zijn dat ik op elk mo-
ment de toegang heb tot de re-
centste lijst van beschikbare URI's 

ik altijd toegang heb 
tot de recentste lijst 
van URI's 

13–
20 

P-7 Redacteur zelf nieuwe objecten aanmaken 
met een persistente URI 

ikzelf of anderen er 
zinvol naar kunnen 
verwijzen 

20–
40 

P-8 Redacteur aan een derde partij een suggestie 
doen om een object aan te maken 
met een persistente URI 

de eigendom van de 
URI op het juiste ni-
veau zit om er na-
dien naar te verwij-
zen 

20–
40 

Q-1 Redacteur besluiten kunnen doorzoeken  ik relevante beslui-
ten kan vinden en 

40 
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formuleringen her-
gebruiken 

Q-2 Burger of On-
derneming 

een notificatie krijgen als een 
nieuw besluit van toepassing is 
voor mij (“informeren op maat”) 

ik op de hoogte ben 
van relevante be-
sluiten (zoals subsi-
dies, belastingen, 
…) 

13 

Q-3 Redacteur inconsistenties in besluiten opspo-
ren en oplossen  

ik kwaliteitsvolle 
besluiten publiceer 
en zuivere open 
data kan genereren 

20–
40 

Q-4 Algemene ge-
bruiker 

gerelateerde besluiten (door geza-
menlijk onderwerp of thema) ver-
kennen en verzamelen 

ik een globaal over-
zicht kan opstellen 
van besluiten in een 
bepaald domein. 
bvb een “premie-
zoeker” 

13–
20 

 
* Onder "entiteit" vallen onder andere: 

• Mandatarissen  

• Straatnamen (CRAB-conform) 

• Percelen 

• Burgers 

• Personeelsleden 

• Ondernemingen (KBO) 

• Lokale verenigingen 

• Bestelbonnummers 

• Budgetten (conform BBC) 

• Datums van zittingen 

• Voorgaande besluiten (die bvb worden aangevuld of ingetrokken) 

• Postregistratie 

• (Inventaris van) Gemeentelijke bezittingen 

• Gebouwen 

• Contracten 

• Subsidies 

• Gesubsidieerden 
 

4.3 Inschatting van het innovatiepotentieel 

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning 
poker techniek, waarbij de gebruikers een score geven aan elke use case. De laagste waarde 
in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal niet innovatief voor de eindgebruiker”. Een 
waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate innovatief voor 
de eindgebruiker”. Gezien de gemiddelde score zeer hoog ligt zorgt dit project voor vol-
doende innovatie. 
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Use case E-1: Als een Secretaris wil ik visueel kunnen zien dat er gelinkte data achter een 
woord zit zodat ik bewust ben dat ik een koppeling aan het leggen ben. 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case E-2: Als een Secretaris wil ik zien wélke data gelinkt is achter een bepaald woord 
zodat ik kan zien dat het de juiste koppeling is. 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case E-3: Als een Redacteur wil ik op een gebruiksvriendelijke manier data kunnen kop-
pelen zodat gelinkte data ook gebruikt wordt. 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. Er zouden weinig extra handelingen 
nodig moeten zijn om gelinkte data toe te voegen aan besluiten (idealiter geen). 
 
Use case E-4: Als een Redacteur wil ik automatisch suggesties krijgen om mijn document te 
verrijken met gelinkte data zodat ik zonder veel eigen moeite documenten kan produceren 
met gelinkte data. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Hier wordt beoogd om bijvoorbeeld namen van personen en straten te herkennen en auto-
matisch metadata toe te voegen aan de tekst. 
 
Use case E-5: Als een Redacteur wil ik waarschuwingen krijgen wanneer ik verwijs naar oude 
besluiten zodat ik geen besluiten maak op basis van verouderde wetgeving. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Het gebeurt helaas vaak dat lokale besturen tekst overnemen van oude besluiten die verwij-
zen naar besluiten die niet meer accuraat zijn. Zulke fouten vermijden zou ABB en de lokale 
besturen werk besparen. 
 
Use case E-6: Als een Redacteur wil ik consistent (en gelinkt) refereren naar entiteiten vanuit 
een besluit zodat ik niets moet overtypen, consistent en correct kan refereren naar deze en-
titeiten, en gelinkte data kan produceren. 
Innovatiepotentieel: 40 
Een eenduidige manier van entiteiten refereren zou voorkomen dat er typfouten in namen 
de rechtsgeldigheid van het besluit in gevaar brengen. 
 
Use case E-7: Als een Redacteur wil ik automatisch tekst en gelinkte data genereren op basis 
van plannen en figuren zodat ik accurate en consistente besluiten kan opstellen om verwar-
ring te vermijden. 
Innovatiepotentieel: 13 
Deze use case is heel aanlokkelijk voor de gebruikers, aangezien binnen eenzelfde lokaal be-
stuur plannen worden opgemaakt door één dienst, en een andere dienst dit plan moet om-
zetten naar tekst. Een automatische vertaalslag zou dus werk besparen en de kans op fouten 
verlagen. 
Dit was een expliciete vraag van lokale besturen aan ABB, maar is niet prioritair. 
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Use case E-8: Als een Publicist wil ik mijn besluiten "bevriezen" door ze elektronisch te onder-
tekenen zodat ik zeker ben dat het authentieke besluit nooit meer kan veranderd worden. 
Innovatiepotentieel: 40 
Dit vervangt de huidige werkwijze van ondertekenen, ofwel door PDF-bestanden digitaal te 
ondertekenen, ofwel een afgeprinte versie te ondertekenen. 
 
Use case E-9: Als een Ondertekenaar wil ik bij het ondertekenen de gelinkte data behouden 
zodat deze behouden blijft (het document wordt "geen stomme PDF"). 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case E-10: Als een Publicist wil ik aanduiden voor elke sectie of gegeven van een besluit 
welk niveau van openbaarheid van toepassing is zodat enkel de juiste mensen de inhoud kun-
nen raadplegen en refereren. 
Innovatiepotentieel: 13–20 
Een besluit kan delen bevatten — gaande van secties tot individuele punten tot zinstukken — 
die niet openbaar gemaakt mogen worden, zij het om privacy-redenen (rijksregisternum-
mers), zij het om interne discussies niet publiek te maken.  
 
Use case S-1: Als een Sjabloon-beheerder wil ik de generieke sjablonen specifiek kunnen ma-
ken naar mijn lokaal bestuur zodat de kans op fouten bij het koppelen met gelinkte data wordt 
geminimaliseerd. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Zulke sjablonen zouden een context (“deze gemeente”) bepalen waarin de gelinkte data moet 
worden gezocht. 
 
Use case S-2: Als een Sjabloon-beheerder wil ik een reeks van business rules definiëren in lijn 
van mijn huishoudelijk reglement en bestaande regelgeving (GDPR) zodat automatisch het 
juiste niveau van openbaarheid wordt toegekend aan elke sectie of document. 
Innovatiepotentieel: 13 
Dit vloeit voort uit use case E-10. 
 
Use case S-3: Als een Sjabloon-beheerder wil ik sjablonen maken die gestructureerde data 
“als object” bevatten zodat ik best practices automatisch kan laten overnemen. 
Innovatiepotentieel: 20 
Dit vloeit voort uit use case E-3. 
 
Use case P-1: Als een Publicist wil ik mijn besluit en bijhorende relevante inhoud machine-
leesbaar publiceren met een persistente URI (op de gemeentelijke web-toepassing) zodat (de 
inhoud van) mijn besluit kan gerefereerd worden door anderen. 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case P-2: Als een Lokaal bestuur wil ik een “lokale vindplaats” voor alle lokale besluiten 
zodat ik deze kan publiceren op de website en doorzoekbaar maken. 
Innovatiepotentieel: 40 
Dit is een verderzetting van de huidige verplichting om besluiten op de website te publiceren. 
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Use case P-3: Als een Publicist wil ik mijn besluiten onderbouwd zien met persistente URI's 
zodat de besluiten niet spontaan veranderen (bvb mandatarissen). 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case P-4: Als een Publicist wil ik kiezen of ik lokale persistente URI's gebruik of URI's ge-
bruik van de Vlaamse overheid zodat ik er altijd zeker van ben dat de persistentie gegaran-
deerd blijft. 
Innovatiepotentieel: 13–20 
Sommige lokale besturen zouden kunnen verkiezen om enkel URI’s te maken op het Vlaamse 
niveau, of bij voorkeur enkel lokaal te publiceren. 
 
Use case P-5: Als een Redacteur wil ik gebruik maken van geïmporteerde URI's vanuit het 
Vlaams niveau (de "remote reference importer") zodat ik kan verwijzen naar objecten die 
buiten mijn lokaal bestuur vallen (bvb erfgoed). 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case P-6: Als een Redacteur wil ik er zeker van zijn dat ik op elk moment de toegang heb 
tot de recentste lijst van beschikbare URI's zodat ik altijd toegang heb tot de recentste lijst 
van URI's. 
Innovatiepotentieel: 13–20 
Dit voorkomt het dupliceren van entiteiten. 
 
Use case P-7: Als een Redacteur wil ik zelf nieuwe objecten aanmaken met een persistente 
URI zodat ikzelf of anderen er zinvol naar kunnen verwijzen. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case P-8: Als een Redacteur wil ik aan een derde partij een suggestie doen om een object 
aan te maken met een persistente URI zodat de eigendom van de URI op het juiste niveau zit 
om er nadien naar te verwijzen. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Deze functionaliteit is voorzien om te refereren naar entiteiten van naburige gemeentes. 
 
Use case Q-1: Als een Redacteur wil ik besluiten kunnen doorzoeken zodat ik relevante be-
sluiten kan vinden en formuleringen hergebruiken. 
Innovatiepotentieel: 40 
Basis-functionaliteit voor het werken met gelinkte data. 
 
Use case Q-2: Als een Burger / Onderneming wil ik een notificatie krijgen als een nieuw besluit 
van toepassing is voor mij (“informeren op maat”) zodat ik op de hoogte ben van relevante 
besluiten (zoals subsidies, belastingen, …). 
Innovatiepotentieel: 13 
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Hoewel deze use case aansluit bij het objectief “hyperlokaal nieuws” van de projectopgave is 
deze niet prioritair. Er wordt verwacht dat dit natuurlijk ontstaat eer er genoeg gelinkte data 
voorhanden is. 
 
Use case Q-3: Als een Redacteur wil ik inconsistenties in besluiten opsporen en oplossen zodat 
ik kwaliteitsvolle besluiten publiceer en zuivere open data kan genereren. 
Innovatiepotentieel: 20–40 
Dit is een verderzetting van de huidige mogelijkheden tot rechtzetting. 
 
Use case Q-4: Als een Algemene gebruiker wil ik gerelateerde besluiten (door gezamenlijk 
onderwerp of thema) verkennen en verzamelen zodat ik een globaal overzicht kan opstellen 
van besluiten in een bepaald domein. bvb een “premiezoeker”. 
Innovatiepotentieel: 13–20 
Dit is een logisch gevolg van gelinkte data: deze links kunnen verkend worden in een “guided 
search”. 

5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologisch stand-
punt 

5.1 De referentie-architectuur 

Figuur 1 illustreert een referentie-architectuur puur vanuit functioneel standpunt. 

 
Figuur 1. Referentie-architectuur 

Voor een volledige oplijsting van de aanwezige industriepartners en kennisinstellingen tijdens 
de marktconsultatie wordt verwezen naar sectie 1.2. Een gedetailleerd overzicht van de leve-
ranciers van notulenbeheerpakketten en grote spelers op gebied van gelinkte data is terug te 
vinden in appendix 7. 

5.2 Inschatting van de technologische risico’s 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van 
planning poker. Hierbij schalen experts van industriële partners en kennisinstellingen de tech-
nologische risico’s die vasthangen aan elke use-case. De laagste waarde in de schaalverdeling 
is een 0 en betekent “totaal geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen wor-
den toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mo-
gelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren 

De referentie-architectuur bestaat uit 3 delen

Lokaal bestuur

21

Editor Lokale DB

Nieuwe besluiten
Nieuwe entiteiten
Digitale handtekeningen

Bestaande besluiten
Entiteit-suggesties
Zoekresultaten

3
Lokale web-
toepassing

Importeren

Publiceren

1. Gebruikers maken besluiten op in de editor voor gelinkte data
2. Besluiten refereren naar entiteiten uit de lokale DB
3. Lokale DB publiceert besluiten naar een web-toepassing

en importeert van centrale vindplaats

Centrale vindplaats
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een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en houdt 
in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 
 
Use case E-1: Als een Secretaris wil ik visueel kunnen zien dat er gelinkte data achter een 
woord zit zodat ik bewust ben dat ik een koppeling aan het leggen ben. 
Risicoscore: 1–2 
Deze use case werd laag ingeschat. Dit kan worden opgelost in HTML via CSS.  
 
Use case E-2: Als een Secretaris wil ik zien wélke data gelinkt is achter een bepaald woord 
zodat ik kan zien dat het de juiste koppeling is. 
Risicoscore: 2–5 
Deze use case werd laag ingeschat. 
 
Use case E-3: Als een Redacteur wil ik op een gebruiksvriendelijke manier data kunnen kop-
pelen zodat gelinkte data ook gebruikt wordt. 
De uiteenlopende scores voor deze use case geven aan dat sommige marktspelers minder 
klaar zijn voor deze stap dan anderen. Het is dan ook nodig deze op te splitsen in 2 use cases. 
 
Use-case E-3a: Uitgaande van nieuwe ontwikkeling 
Risicoscore: 3-5 
Voor de aanbieders die een nieuw pakket schrijven is dit een zuiver technologisch probleem. 
De technologische oplossingen bestaan en de enige overblijvende risico’s zijn de kwaliteit van 
de data en de gebruiksvriendelijkheid.  
 
Use-case E-3b: Uitgaande van een bestaand softwarepakket. 
Risicoscore: 20-40 
Voor de aanbieders met een reeds bestaand softwarepakket vormt dit een veel groter risico. 
Zij kunnen nieuwe oplossingen niet zomaar integreren in de bestaande tools. Dit heeft een 
impact op bestaande workflows, data, kwaliteit, … Bovendien moet rekening worden gehou-
den met gelinkte data die uit andere pakketten afkomstig is en mogelijks per pakket een an-
dere manier van verwerken vereist.  
 
Use case E-4: Als een Redacteur wil ik automatisch suggesties krijgen om mijn document te 
verrijken met gelinkte data zodat ik zonder veel eigen moeite documenten kan produceren 
met gelinkte data. 
Risicoscore: 13–201 
Deze use case werd als middelmatig risico ingeschat, in de veronderstelling dat de redacteur 
niet vertrekt van een wit blad (dat er dus voldoende context aanwezig is), en dat er een se-
mantisch model bestaat waarmee zulke suggesties gegenereerd kunnen worden, én dat de 
werkwijze ongewijzigd blijft voor de medewerkers. Indien de werkwijze verandert stijgt het 
risico naar ‘hoog’ omdat alle medewerkers dan opnieuw intensief opgeleid moeten worden 
tot ze consistent op deze nieuwe manier werken. 
 

                                                      
1 Opnieuw ontstond er een tegenstelling tussen de ontwikkelaars van bestaande pakketten en nieuwe pakket-
ten. Hiervoor wordt verwezen naar de uitleg in use case E-3.  
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Use case E-5: Als een Redacteur wil ik waarschuwingen krijgen wanneer ik verwijs naar oude 
besluiten zodat ik geen besluiten maak op basis van verouderde wetgeving. 
Deze use case werd opgesplitst in twee scenario’s, naargelang de proportie van besluiten die 
nog niet aanwezig zijn als gelinkte data. Use case E-5a is van toepassing indien er weinig tot 
geen besluiten aanwezig zijn, anders is E-5b van toepassing. 
 
Use case E-5a: Uitgaande van de huidige stand van zaken: weinig tot geen besluiten zijn ge-
linkte data 
Risicoscore: 20–40 
Indien een nieuw besluit refereert naar een ander besluit dat nog niet is omgezet tot gelinkte 
data is het zeer moeilijk om automatisch oordelen te vellen. Men zou deze oude besluiten 
kunnen vlaggen als kandidaat om om te zetten naar gelinkte data, maar dit is niet haalbaar 
om voor alle oude besluiten te doen. 
 
Bijkomende risico’s zitten in de manier van werken van de medewerkers bij de besturen. Zo 
is het copy pasten van teksten uit oude besluiten nefast voor de kwaliteit.  
 
Use case E-5b: Uitgaande van een toekomstige stand van zaken: bijna alle besluiten zijn ge-
linkte data. 
Risicoscore: 5–8 
Indien het oude besluit aanwezig is als gelinkte data is het triviaal om te bepalen of besluiten 
zijn dat besluit die aanvullen of annuleren. 
 
Use case E-6: Als een Redacteur wil ik consistent (en gelinkt) refereren naar entiteiten vanuit 
een besluit zodat ik niets moet overtypen, consistent en correct refereer naar deze entiteiten, 
en gelinkte data kan produceren. 
Risicoscore: 5–132 
Bij deze use case werd opgemerkt dat de haalbaarheid sterk afhangt van de soort entiteit 
waarnaar gerefereerd wordt. Naargelang de correctheid van de bron neigt deze use case naar 
‘laag risico’. 
 
Use case E-7: Als een Redacteur wil ik automatisch tekst en gelinkte data genereren op basis 
van plannen en figuren zodat ik accurate en consistente besluiten kan opstellen om verwar-
ring kan vermijden. 
Risicoscore: 13–20 
Deze use case stuit op verschillende problemen met de huidige stand van zaken: niet alle 
plannen worden opgemaakt op een gestructureerde manier (sommige diensten leveren enkel 
scans of tekeningen af), en niet alle adressen en straten zijn correct ingegeven in de verschil-
lende databanken. 
 
De geschatte score is dus bepaald in de veronderstelling dat er een programma bestaat dat 
geannoteerde plannen genereert en universeel gebruikt wordt, en dat de gegevens in de ver-
schillende databanken correct zijn. Enkel in dit geval lijkt het mogelijk om een tekst te gene-
reren die als basis kan dienen voor een rechtsgeldig besluit. 

                                                      
2 De ontwikkelaars van de bestaande pakketten waarschuwden voor een grote integratie-inspanning alvorens 
deze use case voldoende breed zal kunnen gebruikt worden. Dit kan het risico verhogen naar 20-40. 
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Use case E-8: Als een Publicist wil ik mijn besluiten "bevriezen" door ze elektronisch te onder-
tekenen zodat ik zeker ben dat het authentieke besluit nooit meer kan veranderd worden. 
Risicoscore: 1–2 
Deze use case werd laag ingeschat. 
 
Use case E-9: Als een Ondertekenaar wil ik bij het ondertekenen de gelinkte data behouden 
zodat deze behouden blijft (het document wordt "geen stomme PDF"). 
Risicoscore: 13 
Voor deze use case moet zowel het technologisch als het realistisch aspect bekeken worden. 
Het technologisch risico werd laag ingeschat (2-3), gegeven de aanwezigheid van een centrale 
autoriteit, persistente URI’s en een algoritme om gelinkte data-documenten daadwerkelijk te 
ondertekenen. 
 
In de realiteit komt er nog een aspect bij. Om te verifiëren dat er na het handtekenen geen 
aanpassingen meer gemaakt zijn moet er goed nagedacht worden over de manier waarop de 
gelinkte data digitaal gehandtekend zou worden. Zo kan er bijvoorbeeld met een timestamp 
server worden gewerkt, een vertrouwde entiteit die een tijdstip oplevert samen met een au-
thentieke signatuur.  
 
Use case E-10: Als een Publicist wil ik aanduiden voor elke sectie of gegeven van een besluit 
welk niveau van openbaarheid van toepassing is zodat enkel de juiste mensen de inhoud kun-
nen raadplegen en refereren. 
Risicoscore: 8–13 
Bij deze use case hangt het risico af van de sofisticatie van de toegangscontrole en de granu-
lariteit waarop deze wordt uitgeoefend. Op de dag van vandaag worden secties van docu-
menten al gemarkeerd zoals in deze use case, maar de geheimhouding beperkt zich tot het 
genereren van verschillende versies van documenten. 
 
Er is aanzienlijk meer risico indien openbaarheid op het niveau van individuele woorden moet 
kunnen worden bepaald, of indien de toegangscontrole complexer wordt. Het zou kunnen 
dat Identity Access Management software gebruikt moet worden (zoals bijvoorbeeld Active 
Directory). Door de verscheidenheid aan bestaande pakketten moeten zullen er verschillende 
directories moeten communiceren met elkaar. Deze integratie vereist een aanzienlijke in-
spanning.  
 
Er kunnen echter al eenvoudigere oplossingen worden ontwikkeld (bv. taggen van secties en 
woorden) die de verantwoordelijkheid over het niveau van openbaarheid bij de medewerkers 
legt.  
 
Use case S-1: Als een Sjabloon-beheerder wil ik de generieke sjablonen specifiek kunnen ma-
ken naar mijn lokaal bestuur zodat de kans op fouten bij het koppelen met gelinkte data wordt 
geminimaliseerd. 
Risicoscore: 3 
Deze use case werd laag ingeschat, met de proviso dat afgeleide sjablonen niet mee moeten 
veranderen met de generieke sjablonen. 
 



 16 

Use case S-2: Als een Sjabloon-beheerder wil ik een reeks van business rules definiëren in lijn 
van mijn huishoudelijk reglement en bestaande regelgeving (GDPR) zodat automatisch het 
juiste niveau van openbaarheid wordt toegekend aan elke sectie of document. 
Risicoscore: 8–13 
 
Use case S-3: Als een Sjabloon-beheerder wil ik sjablonen maken die gestructureerde data 
“als object” bevatten zodat ik best practices automatisch kan laten overnemen. 
Risicoscore: 5 
Deze use case werd laag ingeschat, met de proviso dat de placeholders in de sjablonen vol-
doende context voorzien. (“hier moet een persoon komen”, bvb) 
 
Use case P-1: Als een Publicist wil ik mijn besluit en bijhorende relevante inhoud machine-
leesbaar publiceren met een persistente URI (op de gemeentelijke web-toepassing) zodat (de 
inhoud van) mijn besluit kan gerefereerd worden door anderen. 
Risicoscore: 1–2 
Deze use case werd laag ingeschat.3 
 
Use case P-2: Als een Lokaal bestuur wil ik een “lokale vindplaats” voor alle lokale besluiten 
zodat ik deze kan publiceren op de website en doorzoekbaar maken. 
Risicoscore: 2 
Deze use case werd laag ingeschat. 
 
 
Use case P-3: Als een Publicist wil ik mijn besluiten onderbouwd zien met persistente URI's 
zodat de besluiten niet spontaan veranderen (bvb mandatarissen). 
Risicoscore: 3 
Deze use case werd laag ingeschat. 
 
Use case P-4: Als een Publicist wil ik kiezen of ik lokale persistente URI's gebruik of URI's ge-
bruik van de Vlaamse overheid zodat ik er altijd zeker van ben dat de persistentie gegaran-
deerd blijft. 
Risicoscore: 3 
Deze use case werd laag ingeschat. 
 
Use case P-5: Als een Redacteur wil ik gebruik maken van geïmporteerde URI's vanuit het 
Vlaams niveau (de "remote reference importer") zodat ik kan verwijzen naar objecten die 
buiten mijn lokaal bestuur vallen (bvb erfgoed). 
Risicoscore: 5–8 
Deze use case werd laag ingeschat. Er is wel een randvoorwaarde aanwezig: lokaal mogen 
enkel URI’s worden gedefinieerd waarvoor de bevoegdheid op lokaal niveau aanwezig is. An-
dere URI’s moeten worden aangevraagd bij de centrale autoriteit. Dit vergemakkelijkt de syn-
chronisatie tussen de nieuwe URI’s.  
 

                                                      
3 Door het gefragmenteerde landschap bij de lokale besturen op het vlak van web stacks en platformen zal dit 
een serieuze inspanning vragen om dit te deployen. 
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Use case P-6: Als een Redacteur wil ik er zeker van zijn dat ik op elk moment de toegang heb 
tot de recentste lijst van beschikbare URI's zodat ik altijd toegang heb tot de recentste lijst 
van URI's. 
Risicoscore: 8 
Het risico van deze use case werd laag ingeschat, rekening houdend met de tijdigheid van de 
gegevens en de noodzaak om data live op te vragen bij de centrale vindplaats. 
 
Use case P-7: Als een Redacteur wil ik zelf nieuwe objecten aanmaken met een persistente 
URI zodat ikzelf of anderen er zinvol naar kunnen verwijzen. 
Risicoscore: 13 
Bij deze use case werd opgemerkt dat er nog steeds dubbele URI’s gemaakt kunnen worden, 
wat in de huidige systemen ook al een probleem is. Bovendien moet er veel aandacht worden 
besteed aan het opleiden van de medewerkers. Zij moeten consistent zijn in het aanmaken 
van nieuwe URI’s en zorgen dat bestaande URI’s maximaal hergebruikt worden.  
 
Use case P-8: Als een Redacteur wil ik aan een derde partij een suggestie doen om een object 
aan te maken met een persistente URI zodat de eigendom van de URI op het juiste niveau zit 
om er nadien naar te verwijzen. 
Risicoscore: 8–13 
Deze “URI creation as a service”-functionaliteit zou volautomatisch moeten zijn eer ze nuttig 
is. Eventueel zou deze functionaliteit op lokaal niveau beschermd kunnen worden, maar dit 
brengt geen extra risico met zich mee.  
 
Use case Q-1: Als een Redacteur wil ik besluiten kunnen doorzoeken zodat ik relevante be-
sluiten kan vinden en formuleringen hergebruiken. 
Risicoscore: 0–1 
De kwaliteit van de zoekresultaten bepaalt de werklast, maar er is geen risico. 
 
Use case Q-2: Als een Burger / Onderneming wil ik een notificatie krijgen als een nieuw besluit 
van toepassing is voor mij (“informeren op maat”) zodat ik op de hoogte ben van relevante 
besluiten (zoals subsidies, belastingen, …). 
Risicoscore: 13–20 
De werklast van deze use case hangt voornamelijk af van de tijdigheid van notificaties en de 
manier van notificaties sturen. Er werd nog opgemerkt dat de burger/onderneming zichzelf 
moet aanmelden om te voldoen aan de vereisten van de GDPR. 
 
Use case Q-3: Als een Redacteur wil ik inconsistenties in besluiten opsporen en oplossen zodat 
ik kwaliteitsvolle besluiten publiceer en zuivere open data kan genereren. 
Risicoscore: 20–40 
Ook hier schaalt het risico met de ambitie. De gekozen score weerspiegelt het scenario waar 
alle fouten worden opgevangen (bijvoorbeeld kiezen tussen personen met dezelfde naam of 
een copy-paste fout vlaggen). 
Er werd opgemerkt dat minder ambitieuze checks sneller geïmplementeerd kunnen worden, 
bijvoorbeeld referenties naar een straat in een andere gemeente of naar een persoon met 
een sterk gelijkende naam. 
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Use case Q-4: Als een Algemene gebruiker wil ik gerelateerde besluiten (door gezamenlijk 
onderwerp of thema) verkennen en verzamelen zodat ik een globaal overzicht kan opstellen 
van besluiten in een bepaald domein. bvb een “premiezoeker”. 
Risicoscore: 13–40 
Net als use case Q-1 hangt de werklast af van de ambitie. 
Er bestaat kant-en-klare classificatie-software waarmee documenten gegroepeerd kunnen 
worden, maar de link leggen met bestaande notulenbeheer-software is niet zonder risico. 
Een ander scenario is zoeken op kernwoorden, wat minder goede zoekresultaten zou opleve-
ren maar wel veel haalbaarder is. 
 

5.3 Algemene opmerkingen van de markt 

Bij de marktconsultatie werden sommige use cases meer uitvoerig besproken. Deze opmer-
kingen zijn hieronder beknopt samengevat. 
 

• Use case E-1: Hier werd opgemerkt dat het onderscheid tussen gelinkte en niet-ge-
linkte data niet enkel mag afhangen van een visuele eigenschap, zodat mensen met 
een visuele beperking ook gebruik kunnen maken van het systeem. 

• Use case E-3: Knippen en plakken van tekst tussen programma’s kan aanleiding geven 
tot “vreemde” HTML in besluiten. Er was onduidelijkheid hoe deze alsnog verrijkt zou 
kunnen worden. 

• Use case E-4: Bij deze use case werd er opgemerkt dat er in deze sector weinig kennis 
aanwezig was over (methodologieën voor) semantisch modeleren, waar andere sec-
toren al bewezen hebben dat dat vruchten kan opleveren. 

• Use case E-10: Er werd voor deze use case opgemerkt dat lokale besturen de regels 
inzake openbaarheid niet durven volgen uit gebrek aan kennis en vrees om fouten te 
maken. Daardoor neigen deze besturen naar een policy waar informatie eerder ge-
heim wordt gehouden dan vrijgegeven. De aanwezigheid van fijnmazige instellingen 
voor openbaarheid zou dit probleem kunnen verlichten door op voorhand na te den-
ken over openbaarheid. 

6 Synthese en aanbevelingen 
6.1 Huidige staat van de markt 

Het project ‘Semantics@YourFingertips’ belooft een verbetering te brengen in de manier 
waarop lokale besturen omgaan met beleidsgegevens en deze beschikbaar kunnen maken 
voor hergebruik. De lokale besturen hebben nu echter al een eigen manier van werken: vol-
gens een studie in 2015 hadden reeds 73% van de besturen een pakket voor notulenbeheer, 
in 2018 is dit 85%. De resterende 15% gebruikt voorlopig nog een manueel proces of is een 
notulenbeheerpakket aan het invoeren. 
 
Binnen de gebruikers van een notulenbeheerpakket is er ook aanzienlijke diversiteit. Ten eer-
ste gebruiken verschillende lokale besturen de pakketten op een radicaal verschillende ma-
nier. Ten tweede hebben een aantal van de lokale besturen aanpassingen laten maken om de 
pakketten beter te doen aansluiten op de werkwijze. Ten laatste is de hosting van elk pakket 
verschillend: sommigen zijn gehost in de cloud, sommigen zijn gehost in een datacenter van 
de leverancier, terwijl anderen on-site zijn bij de lokale besturen. 
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Deze factoren zorgen ervoor dat de overstapkost naar een ander notulenbeheerpakket uit-
zonderlijk hoog kunnen uitvallen. Om het project ‘Semantics@YourFingertips’ dus te realise-
ren kan er niet zo maar gerekend worden op een nieuw softwarepakket, maar moeten ook 
de bestaande installaties dus opgewaardeerd worden. 
 
Uit een aparte bevraging tijdens de marktconsultatie bleek dat de huidige softwareleveran-
ciers (zie sectie 7.1 voor een overzicht) nog niet klaar zijn om gelinkte data te ondersteunen. 
De bezorgdheden kunnen samengevat worden als volgt: 

• De leveranciers hebben veel werk met de opkomende fusies van gemeenten, diverse 
aanpassingen aan het gemeentedecreet, de verdere inkanteling van OCMW’s in de 
lokale besturen, ondersteuning voor de verkiezingen van oktober 2018, enzovoort. 

• De infrastructuur op het Vlaams niveau is een ongekend risico: zonder actieve gebrui-
kers is het niet gekend hoe betrouwbaar of performant deze zal zijn. Ook de interope-
rabiliteit met andere implementaties van de standaarden is onbekend. 

• De technologieën en standaarden die voorgesteld worden zijn niet vertrouwd. Boven-
dien moeten deze gecombineerd worden met de bestaande software — die mogelijk 
al een decennium of langer meegaat. 

• Het uitrollen van nieuwe versies van de software kan een aanzienlijke lead time met 
zich meebrengen: voor elke upgrade moet er een tijdsslot afgesproken worden met 
het lokaal bestuur en ondersteuning gegeven worden voor eventuele problemen ach-
teraf. Indien de leverancier een oplossing aanbiedt met aparte desktopsoftware moet 
dit vaak ook nog gecoördineerd worden met de lokale IT-dienst. 

• Ook opleiding is een bezorgdheid: medewerkers zijn momenteel gewend om te wer-
ken met een systeem dat voornamelijk gebaseerd is op platte tekst en/of invulvelden. 
Hier veranderingen in brengen is een proces van “enkele maanden”, volgens de leve-
ranciers. 

 
We moeten dus concluderen dat het onrealistisch is om te verwachten dat in januari 2019 
alle lokale besturen hun besluiten en mandaten zullen kunnen publiceren als gelinkte data. 
De restant van dit verslag zal daarom een strategie beschrijven om de evolutie van de diverse 
implementaties op te volgen en te evalueren. 
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6.2 Prioritering van functionaliteiten 

 
Figuur 2. Prioritering van functionaliteiten 

Figuur 2 toont een overzicht van de use cases in een zogenaamde prioriteitsmatrix, die 
waarde tegenover risico zet. De positie langs de verticale as geeft aan wat de waarde van de 
use case is volgens de gebruikers (zoals bepaald in sectie 4.3). De positie langs de horizontale 
as geeft het risico aan om deze use case te ondersteunen volgens de industriespelers en ken-
nisinstellingen (zoals bepaald in sectie 5.2). De verschillende use cases zijn gekleurd volgens 
het plan van aanpak in sectie 6.3. 
 
Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de 
kritische functionaliteiten van het eindproduct die een hoge toegevoegde waarde hebben 
voor de eindgebruiker maar waarvan het risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich 
de elementen met een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en met bovendien 
een aanzienlijk risico. Linksonder liggen de details van het eindproduct waarvan de toege-
voegde waarde eerder beperkt is en die daarenboven geen hoog risico met zich meedragen. 
Het laatste kwadrant bevat de zaken die weinig toegevoegde waarde leveren en toch een 
hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct op dit moment helemaal niet belangrijk. 
 

De hoogste prioriteiten op de roadmap van een innovatietraject worden typisch gevormd 
door de elementen met hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker, en met op relatief 
korte termijn goed te reduceren risico. Hoe hoger het risico van een facet, hoe moeilijker om 
dit risico op korte termijn afdoende te reduceren. Afhankelijk van de beschikbare middelen 
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en de spreiding van de elementen op de matrix kan een afbakening gemaakt worden voor de 
minimale scope. 
 
Concreet zullen de aangeduide categorieën in Figuur 2 dienen als input voor het voorgesteld 
plan van aanpak, dat in de volgende sectie wordt toegelicht. 
 

6.3 Voorgesteld plan van aanpak 

Gezien de huidige staat van de markt, de bezorgdheden aangehaald door de leveranciers en 
de tijdsdruk om te beginnen publiceren met gelinkte data, stelt Addestino voor om een itera-
tief ontwikkelingsproces op te starten. Zo een proces laat toe om snel een “minimum viable 
product” te bekomen dat volledig geïntegreerd is met de bestaande softwarepakketten. Ver-
volgens kan dit geleidelijk worden uitgebreid met functionaliteit om tot een volwaardig pro-
duct te komen. 
 
Eén iteratie bestaat uit volgende drie stappen: 

1. Technologische ontwikkeling van de benodigde functionaliteit, inclusief een aanpak 
voor het upgradeproces. Ook migraties van bestaande data naar nieuwe formaten 
moeten op dit punt uitgedacht zijn. 

2. Uitrol bij pilootgemeenten zodat de functionaliteit getest kan worden. Eventueel trai-
ningsmateriaal voor nieuwe functionaliteit kan al opgesteld en gebruikt worden. 

3. Volledige uitrol met nazorg. 
 
De inhoud van de verschillende iteraties wordt bepaald aan de hand van de groepen van use 
cases die in de vorige sectie werden opgesteld. Hieronder volgt een voorstel van iteraties dat 
als doel heeft om zo snel mogelijk gelinkte data te kunnen genereren en gaandeweg de vruch-
ten ervan te plukken. 
 
Iteratie 1: Absolute minimum 
Use cases:  

• E-6: gelinkt refereren naar entiteiten (enkel mandatarissen en besluiten) 

• P-1: besluiten machine-leesbaar publiceren op persistente URI 

• P-2: lokale vindplaats voor besluiten 

• P-5: URI’s importeren van Vlaams niveau 
 

Motivatie: Deze set van functionaliteiten is het absolute minimum om een eerste stap te zet-
ten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De implementatie ervan zal berusten op 
het doortrekken van de gelinkte metadata over geheel het softwarepakket. Na deze iteratie 
zal elke gemeente in staat zijn gelinkte data te publiceren, waarna de Vlaamse overheid deze 
kan beginnen verzamelen. 
 
Iteratie 2: Authentieke besluiten in een lokale vindplaats 
Use cases: 

• E-1: zien dat er gelinkte data achter een woord zit 

• E-2: zien welke data er achter een woord 

• E-8: besluiten ondertekenen 

• E-9: bij ondertekenen gelinkte data behouden 
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•  

• P-3: besluiten onderbouwen met persistente URI’s 

• S-3: sjablonen met placeholders voor gestructureerde data 

• Q-1: besluiten doorzoeken 
Motivatie: Deze set van functionaliteiten draait voornamelijk rond de kwestie van gelinkte 
documenten ondertekenen en verzamelen in persistente URI’s op een lokale vindplaats. 
 
Iteratie 3: “Quality of life”-verbeteringen 
Use cases: 

• E-3: data gebruiksvriendelijk koppelen 

• E-4: suggesties om te koppelen 

• E-5b: waarschuwingen bij verwijzen naar verouderde gelinkte besluiten 

• S-1: generieke sjablonen specifiek maken 

• S-2: business rules voor openbaarheid op document-niveau 

• P-6: automatische synchronisatie van persistente URI’s 

• Q-3: inconsistenties in besluiten opsporen 
Motivatie: Deze set van functionaliteiten voorkomt enerzijds fouten door intelligente sugges-
ties en gebruiksvriendelijke koppelingen en laat anderzijds toe om fouten op te sporen in 
reeds opgemaakte besluiten. 
 
Iteratie 4: Ondersteuning voor de resterende types entiteiten 
Use cases: 

• E-6: gelinkt refereren naar entiteiten (resterende entiteiten) 

• E-10: openbaarheid op niveau van secties en woorden 

• P-4: keuze tussen lokale of Vlaamse URI‘s 

• P-7: nieuwe objecten maken 

• P-8: suggesties om nieuwe objecten te maken („URI creation as a service“) 
Motivatie: De vorige iteraties hebben de basis gelegd voor het toevoegen van nieuwe enti-
teiten. Het doel van deze iteratie is om de resterende types entiteiten te kunnen definiëren, 
publiceren, doorzoeken, linken, enzovoort. 
 
Onderzoekstraject: Resterende use cases 
Use cases: 

• E-5a: waarschuwingen bij verwijzen naar verouderde niet-gelinkte besluiten 

• E-7: automatisch tekst genereren uit plannen 

• Q-2: automatische notificatie over besluiten die van toepassing zijn voor burgers 

• Q-4: gerelateerde besluiten verkennen en verzamelen 
Motivatie: De resterende use cases zijn aanzienlijk meer risicovol en onbekend dan de itera-
ties hierboven beschreven. Deze worden best in een apart onderzoekstraject bestudeerd, na 
een bevraging bij eindgebruikers om exacte vereisten op te kunnen stellen. Ondanks het risico 
beloven deze use cases wel de ambities van het project in te lossen. 
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7 Bijlage: State of the art-analyse 
7.1 Leveranciers van notulenbeheerpakketten 

 

 

Cipal Schaubroek
Niet alleen de IT-wereld blijft razendsnel evolueren. Ook bij overheden is al jaren een stille revolutie
ingezet. In die context is het evident dat bedrijven die focussen op overheden en technologie hun
functioneren permanent evalueren, aanpassen en versterken waar nodig. Het is dan ook logisch dat
Cipal IT Solutions nv en Schaubroeck nv elkaar vonden in hun zoektocht naar een futureproof 
businessmodel.
Iedereen weet dat overheden binnenkort totaal anders functioneren dan wat we vandaag gewoon
zijn. Begrippen als ‘Smart Cities, Internet of Things, City of Things, Big Data’ zijn ook bij het 
overheidsmanagement geen onbekenden meer. Iedereen beseft dat de veranderingen de komende
jaren ingrijpender zullen zijn dan alle transformatieprocessen van de voorbije decennia. Om die 
gigantische uitdaging het hoofd te bieden, zijn stabiele, betrouwbare en vooral innovatieve partners 
nodig, die samen met de overheid nieuwe toepassingen ontwikkelen.

Cipal Schaubroeck wil die partner zijn. Deze joint venture verzekert niet alleen de financiële basis 
voor significante investeringen. We brengen ook een groot menselijk kapitaal samen, met een
sterke knowhow en een hoge betrokkenheid bij het managen van overheden. Vanuit de visie van co-
creatie is het ons doel om samen met diverse overheden de digitale transformatie, de weg naar
‘Smart Cities’ en ‘Smart Regions’ te bewandelen.

Email: info@cipalschaubroeck.be
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Cevi/Logins
Cevi/Logins is een grote speler op de Vlaamse IT-markt, gespecialiseerd in het bouwen van moderne
en betrouwbare informaticasystemen, vooral voor overheidsinstellingen (provinciebesturen, 
gemeenten, OCMW’s, bibliotheken …) maar ook voor andere bedrijven. Cevi/Logins blijft op de 
eerste plaats een softwarehuis ten dienste van de lokale besturen en dit vooral voor de 
automatisering van hun processen en diensten.

Cevi werd in 1971 opgericht als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen, 
gemeenten en OCMW’s in Oost- en West-Vlaanderen. Sinds 2004 maken Cevi en Logins samen deel
uit van ADINFO NV, waarvan NRB (Network Research Belgium) sinds september 2010 
hoofdaandeelhouder is. Twee ADINFO-centra (Cevi en Logins) richten zich op de Vlaamse markt; het 
andere (Civadis) op het Franstalige gedeelte van België.

Met meer dan 200 professionele medewerkers en meer dan 45 jaar ervaring in ICT-ondersteuning
heeft Cevi/Logins zich gespecialiseerd in het leveren van moderne en betrouwbare geïntegreerde
systemen die uw organisatie automatiseren. Cevi/Logins is naast systeemintegrator een leverancier
van totaaloplossingen: naast ICT-producten bieden we u ook een heel assortiment van diensten: 
opleiding, consultancy, analyse, advies, installatie, audit …

Email: contactcenter@cevi.be

Green Valley
Bij Green Valley Belgium geloven we dat klanten, burgers en medewerkers de allerbeste service 
verdienen, op ieder moment van de dag, via ieder willekeurig kanaal en vanaf iedere locatie. Om 
onze klanten te helpen dit doel te bereiken, ontwikkelen we mooi ontworpen, state-of-the-art en
zeer gebruiksvriendelijke software. Software waarmee onze klanten hun klanten, burgers en
medewerkers een ongeëvenaarde en uniforme klantervaring kunnen bieden, ongeacht het kanaal
dat zij kiezen.

Green Valley Belgium is een leuke en informele organisatie met zo'n 15 medewerkers die allemaal
vanuit hun eigen expertise en kwaliteit een bijdrage leveren aan het succes en de groei van onze
organisatie.

Email: info@greenvalleybelgium.be
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BCT
Alleen met gerichte informatie in de juiste context kunnen professionals in uw organisatie de beste
beslissingen nemen. Maar grip krijgen op informatie wordt steeds moeilijker. Organisaties
ontvangen, produceren en verwerken ieder jaar meer informatie dan voorheen. Bovendien zijn
informatiebronnen meer divers en neemt de hoeveelheid ongestructureerde informatie enorm toe. 
Door deze ontwikkelingen wordt solide informatiemanagement steeds belangrijker. BCT helpt u 
hierbij en stelt u in staat het maximale uit uw informatie halen.

BCT gelooft dat kritische informatie proactief ter beschikking moet zijn voor de juiste mensen om 
professioneel te kunnen handelen. Wij hebben inmiddels met succes ruim 800 organisaties
geholpen met het realiseren van hun ambities op het gebied van Enterprise Information 
Management (EIM). Dit betekent dat er dagelijks meer dan 150.000 eindgebruikers werken met 
onze software. Onze klanten bevinden zich in diverse branches zoals: de overheid, regionale
diensten, onderwijs, zorg en woningcorporaties. We gebruiken onze 32 jaar ervaring in 
informatiemanagement om u de juiste oplossingen te bieden.

Email: info@bctsoftware.com
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iBabs
Vergaderen betekent meer dan alleen een bespreking op zich. Vergaderen is ook het ordenen, 
mailen, printen en lezen van documenten en natuurlijk het maken van afspraken en besluiten. iBabs
maakt dit alles een stuk efficiënter. Door jarenlange ervaring met bestuurlijke besluitvorming, de 
bijbehorende besprekingen en ondersteuning van secretariaten weten we immers precies wat u 
nodig heeft. De oplossing is een simpele app die uw vergaderingen eenvoudiger, inhoudelijker én
milieubewuster maakt. Het enige wat u nodig heeft, is een tablet of laptop.

Email: info@ibabs.eu
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7.2 Knowledge management consulting 

  

Infront
Infront was een van de eerste Belgische IT-bedrijven dat zich voluit richtte op Microsoft Dynamics 
CRM. Na meer dan tien jaar ervaring en talloze succesvolle implementaties in binnen- en
buitenland, heeft Infront een hecht en ervaren team met de meest diepgaande kennis van 
Dynamics 365 en Office 365.

Infront is gestart als pionier, maar wel als deel van de Cronos Groep, een van de grootste Belgische
IT-organisaties. We combineren dus de voordelen van een middelgrote IT-partner met die van een
grotere groep. We zijn flexibel, dynamisch en kunnen snel schakelen bij elke fase in jouw project. 
Via de Cronos Groep krijg je toegang tot een eindeloze bron van IT-expertise, waarop we kunnen
terugvallen voor complexe projecten.

Email: info@infront.be

Taxonic
Taxonic is an IT consultancy company, knowledge management is central to our services. We apply 
this focus in three areas: Linked Data, Dynamic Case Management and broad ICT Services. To apply 
these specializations in practice, we have an interdisciplinary team that includes information 
analysts, business consultants, architects, full stack developers, software engineers, project 
managers. Together we deliver practical and efficient solutions for our customers.

Developing our expertise in these areas is the basis of the quality we provide and is the fuel for our 
innovative capacity. As a knowledge partner, we share our knowledge and provide tailor-made 
advice. Both theoretically, through white papers, analyzes and advice, as well as practically, through 
project management and execution.

Email: info@taxonic.com
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ArchiXL
ArchiXL is een onafhankelijk adviesbureau dat organisaties helpt bij het inrichten van hun
informatievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in enterprise- en informatie-architectuur. Onze
klanten zijn organisaties in de publieke en de financiële sector.

ArchiXL adviseert organisaties bij het operationaliseren van hun strategie. We formuleren samen
met u een gemeenschappelijke visie. Die geeft zicht op de gewenste inrichting en noodzakelijke
veranderingen. Op basis van referentiemodellen en best practices bepalen we quick-wins in de 
bestaande inrichting van processen en systemen. Daarnaast begeleiden we organisaties bij het 
doorvoeren van veranderingen en het inrichten van hun architectuurfunctie.

Email: info@archixl.nl

PBLQ
PBLQ is een adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving. Onze
opdrachtgevers uit de (semi)-publieke sector helpen wij met advies, traineeships en opleidingen. 
Daarmee dragen wij bij aan een slimme en robuuste informatiesamenleving waarin overheid, 
burgers en bedrijven veilig informatie uitwisselen. Wij zijn gecommitteerd aan een goed
functionerende digitale overheid.

PBLQ adviseurs staan bestuurders en (programma- en project)managers met raad en daad bij in 
complexe (keten- en netwerk)verandervraagstukken en bij het inrichten van 
informatiemanagement. Wij bieden bestuurders comfort door de effecten van ICT inzichtelijk te
maken met bewezen eigen methoden en technieken. Onze adviseurs zijn specialist op het gebied
van privacyvraagstukken en informatiebeveiliging. In onze werkwijze zetten wij de belangen van de 
burger centraal. Wij zijn ook pleitbezorger voor eenduidig taalgebruik en een veilig gebruik van ICT 
in de relatie tussen burger en overheid.

Email: info@pblq.nl
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7.3 Overheidsinstellingen 

 

 

Geonovum
Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten
presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de 
toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie
onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen
we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over 
bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te
verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen.

Email: info@geonovum.nl

Platform Linked Data Nederland
Platform Linked Data Nederland is een netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over 
linked data. Iedereen die meer wil weten over linked data, kan hier terecht. In het netwerk zitten
mensen werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Er zijn nauwe banden
met de wetenschap (met name het Netwerk Instituut van de Vrije Universiteit), en ook Europees is 
het platform goed verankerd met o.a. links naar W3C en OGC. Ook kan het platform gebruik maken
van een experimenteeromgeving in het Big Data Value Center in Almere. Op deze server staan
diverse databases en zogenaamde triple-stores, die voor iedereen beschikbaar zijn. 

Met het Platform Linked Data Nederland willen we de kennis over en het gebruik van linked data op 
een hoger niveau brengen. De levendige community gebruikt het platform om kennis te delen en
toepassingsmogelijkheden te verkennen. Wij organiseren daarvoor bijeenkomsten, onderhouden
deze website, geven publicaties uit en kunnen dankzij het netwerk ook toegang bieden tot een
experimenteeromgeving in het Big Data Value Center (BDVC) in Almere. 
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European Data Portal
The European Data Portal harvests the metadata of Public Sector Information available on public data portals across 
European countries. Information regarding the provision of data and the benefits of re-using data is also included.

About the European Data Portal

Going beyond the harvesting of metadata, the strategic objective of the European Data Portal is to improve accessibility and 
increase the value of Open Data:

Accessibility: How to access this information? Where to find it? How to make it available in the first place? In domains, across 
domains, across countries? In what language?

Value: For what purpose and what economic gain? Societal gain? Democratic gain? In what format? What is the critical mass?

The European Data Portal addresses the whole data value chain: from data publishing to data re-use.

Within the Portal, sections are dedicated to:

Searching datasets: Categories have been established to structure the metadata harvested from the various countries. These 
categories follow the revision of the DCAT Application Profile and have been mapped against the Eurovoc Thesaurus.

Providing Data: This section gives an insight into understanding Open Data from the perspective of a data provider. In 
addition, instructions are offered for those who wish their data portal to be harvested by the European Data Portal.

Using Data: How Open Data is being used, as well as the economic benefits of Open Data are detailed in this section.

Training and Library: eLearning modules about Open Data as well as training guides and a knowledge base referencing 
publications around Open Data and featured projects.

Portals can be national, regional, local or domain specific. They cover the 28 EU Member States, EEA, countries involved in 
the EU's neighbourhood policy and Switzerland.

Email: help@europeandataportal.eu

Joinup
Joinup is a collaborative platform created by the European Commission and funded by the European 
Union via the Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (ISA2) 
Programme. It offers several services that aim to help e-Government professionals share their 
experience with each other. We also hope to support them to find, choose, re-use, develop and 
implement interoperability solutions.
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7.4 Onderzoeksgroepen 

 

 



 32 

 

 


