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1. SITUERING  

1.1. INITIATIEFNEMERS 

1.1.1. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

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 inspelen op de vele maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor ze staan. 

Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de ontwikkeling en validering 

van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten zijn maar ook nieuwe 

manieren van werken en organiseren. 

Verdere informatie over het PIO is te vinden op de PIO-website. 

 

1.1.2. Agentschap Binnenlands Bestuur 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat zich onder andere inzet 

om goed functionerende lokale besturen te ondersteunen. Het ABB wil burgers en bestuur verbinden en versterken 

door in te zetten op het aanreiken van een beleidskader en van instrumenten die de relatie tussen burgers en bestuur 

bevorderen. Met deze oproep tot kandidaten voor deelname aan de testperiode wil het ABB lokale besturen 

ondersteunen door incentives te geven aan softwareleveranciers die voldoen aan wettelijke voorwaarden en die 

gebruiksvriendelijke software hebben. 

1.2. PROJECT 

1.2.1. Doelstelling 

Op 30 november 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan twee besluiten over het 

gebruik van open standaarden door de lokale en provinciale besturen en over de regeling van de databank van de 

lokale en provinciale mandatarissen en van de leidend ambtenaren. Zo wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen 

uit het decreet over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet over deze databanken, en over de manier waarop 

documenten en akten worden bewerkt, bewaard, geïmporteerd, gepubliceerd en verwerkt. 

De minister heeft op haar beurt op 3 december 2018 een besluit genomen waarbij de uitgewerkte linked data-

standaarden rond besluiten en mandaten wordt opgelegd (zie bijlage 1). 

Gegeven dat lokale besturen niet geneigd zijn om van softwarepakket te veranderen en gegeven de decretaal 

vastgelegde deadline om verplicht gelinkt te notuleren, stelt Agentschap Binnenlands Bestuur als doel dat elk 

notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning dient te bieden voor gelinkt notuleren. Het 

Agentschap Binnenlands bestuur streeft dit doel na door het organiseren van een publieke wedstrijd (hierna “test- 

en validatieperiode” genoemd) waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen. Als zij slagen voor de validatie 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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kunnen zij hiervoor een geldelijke tegemoetkoming (een prijs) krijgen. Op die manier willen ABB en PIO niet alleen 

zorgen dat lokale besturen conform de verplichtingen kunnen werken, maar vooral ook de marktspelers stimuleren 

om mee te innoveren. 

 

1.2.2. Voortraject 

In het najaar van 2017 werd gestart met de ontwikkeling van open source referentie-software waarvan de code 

beschikbaar is op https://github.com/lblod/. Een beschrijving van de ontwikkeling en de status ervan is beschikbaar 

op de website van ABB. Leveranciers kunnen alle informatie raadplegen via de website 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/softwareontwikkelaar. Zo krijgen zij 

o.m. voorbeelden van hoe gelinkte besluiten eruitzien en krijgen zij informatie over de ontwikkelde API’s bv. een API 

om een lijst met beschikbare besluiten op te vragen met de attributen. 

 

Er werd een marktconsultatie uitgevoerd met als doel een nauwkeurig antwoord te bekomen op de volgende vragen 

m.b.t. linked data: 

• Waar liggen de pijnpunten voor implementatie en interoperabiliteit? 

• Welke innovaties moeten verder onderzocht worden? 

• Hoe moet een implementatie geëvalueerd worden? 

 

Deze vragen werden beantwoord aan de hand van een set use cases, die representatief waren voor interacties met 

de gewenste oplossingen. Deze use cases werden gescoord op zowel technologische innovatie (vanuit 

gebruikersstandpunt) als op technologisch risico (vanuit leveranciersstandpunt). Het volledige rapport is te 

raadplegen op de website van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/verslag_marktconsultatie_14_juni_2018.pdf. 

In het eindverslag van de marktconsultatie is een iteratief plan van aanpak gedefinieerd: dit plan definieert vijf 

groepen van use cases die in volgorde moeten aangepakt worden teneinde een volwaardig geïntegreerde oplossing 

af te leveren. 

2. ORGANISATIE VAN EEN TESTPERIODE 

2.1. DOEL 

ABB en PIO stelden een onafhankelijke partij aan die de validatie-methodologie (test-scenario’s, criteria) definieert, 

infrastructuur opzet en beheert, de validatieperiode organiseert, de validatie zelf begeleidt, inschrijvers evalueert en 

rapporteert over de resultaten. PwC Enterprise Advisory zal ABB en PIO hier verder in begeleiden. 

De onafhankelijke validator heeft een louter adviserende rol omtrent de overeenstemming met de test- en 

validatiecriteria. De mogelijke vergoedingen die tegenover het slagen van de validatie staan, worden toegekend door 

een jury die samengesteld wordt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Er zijn drie maturiteitsniveaus gedefinieerd en de bedoeling is dat de softwareleveranciers een zo hoog mogelijk 

niveau van compliance bereiken. Hoe hoger het niveau, hoe meer toepassingen er mogelijk zijn met de tool en hoe 

https://github.com/lblod
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/softwareontwikkelaar
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/verslag_marktconsultatie_14_juni_2018.pdf
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hoger het geldbedrag dat de kandidaten zullen ontvangen. De test- en validatiecriteria zijn voor elk niveau 

beschreven in sectie 3. 

2.2. TIMING 

De test- en validatieperiode loopt vanaf deze aankondiging tot 31 januari 2019 

2.3. VERGOEDING 

Maturiteitsniveau Korte toelichting Vergoeding (excl. 

BTW) 

Niveau 1 Niveau 1 omschrijft het minimum scenario waaraan 

leveranciers moeten voldoen om besluiten als Linked 

Open Data te publiceren. Het omvat de basiselementen 

waaruit notulen bestaan, zoals algemene gegevens 

over de zitting, de agendapunten, de behandeling van 

agendapunten en stemmingen. 

€5 000 

Niveau 2 In niveau 2 toont de leverancier aan dat zij in staat zijn 

om andere gelinkte data te hergebruiken. Concreet 

betekent dit dat zij naar mandatarissen uit de 

Mandatendatabank moeten kunnen refereren met hun 

unieke identificator (URI).  

€10 000 

Niveau 3 “Best of class”: dit niveau omschrijft de technologische 

mogelijkheden van de LBLOD “Gelinkt Notuleren” 

toepassing. Het grootste verschil met de lagere niveaus 

is dat niveau 3 de inhoud van besluiten annoteert 

volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en 

internationale (ELI) standaarden, waardoor er 

bijvoorbeeld op granulair niveau verwezen kan worden 

naar (artikels uit) andere besluiten. 

€15 000 

Dit is de eerste iteratie. Het is mogelijk dat er later meer iteraties zullen komen. 

De overheid behoudt het recht om de vergoedingen proportioneel te herverdelen wanneer het totaalbedrag van de 

uit te keren vergoedingen de budgettaire ruimte en/of de drempelbedragen die gelden voor deze procedures 

overschrijden. 

2.4. HOE DEELNEMEN? 

De test- en validatieperiode staat open voor alle geïnteresseerde organisaties.   

De deelnemer kan zijn test-bestanden en toelichtingen indienen door ze op te sturen naar 

digitaalABB@kb.vlaanderen.be. De kandidaat mag ook een URL indienen waarop de test-data beschikbaar zijn. 

 

mailto:digitaalABB@kb.vlaanderen.be
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3. TEST- EN VALIDATIECRITERIA 

Voor de validatie van de test-bestanden zijn drie niveaus van maturiteit gedefinieerd. In de omschrijving hieronder 

is steeds aangegeven op welk niveau de criteria van toepassing zijn. 

 

1. Uitrolbaarheid 

De deelnemer moet aantonen dat de toepassing op grote schaal uitrolbaar is tegen het einde van kwartaal 1, 2019. 

Aan dit criterium kan wordt voldaan worden wanneer:  

• de deelnemer de software reeds heeft kunnen uitrollen bij een klant; of 

• de deelnemer de installeerbaarheid van de software in een onafhankelijke omgeving kan aantonen. 

Bovendien moet de deelnemer kunnen aantonen dat: 

• hij ondersteuning kan aanbieden voor, tijdens en na de uitrol; en 

• de continuïteit van de oplossing kan garanderen (bijvoorbeeld via een business plan, een team voor het 

beheer en de verdere ontwikkeling aan te stellen, een release plan voor te leggen, ...) . 

 

Dit criterium is van toepassing voor niveau 1, 2 en 3. 

 

2. Online publicatie als Linked Open Data 

Aan dit criterium wordt voldaan indien de data wordt gepubliceerd als Linked Open Data. Het Agentschap 

Binnenlands Bestuur raadt aan om het RDFa formaat te gebruiken omdat dit op termijn opgelegd zal worden. 

 

Dit criterium is van toepassing voor niveau 1, 2 en 3. 

 

3. Overeenstemming met de OSLO standaarden 

 

Dit criterium valideert de mate van overeenstemming met de OSLO Applicatieprofielen “Besluit Publicatie” en 

“Mandatendatabank”, alsook de OSLO Vocabularia “Besluit” en “Mandaat”, zoals gepubliceerd op 

https://data.vlaanderen.be en zoals gevalideerd door het Ministerieel Besluit houdende bepaling en beheer van de 

open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor 

de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen. 

 

De criteria die gebruikt worden om de overeenstemming met de OSLO standaarden te valideren, verschillen per 

niveau van overeenstemming. Voor elk van de drie niveaus vindt u de criteria terug in onderstaande tabellen, die 

weergeven welke elementen aanwezig moeten zijn in de test-bestanden en met welke URIs en datatypes zij 

omschreven moeten zijn. 

https://data.vlaanderen.be/
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Niveau 1 

Entiteit Eigenschap URI Verwacht type Verwacht type URI Opmerkingen 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

  

 

Agendapunt beschrijving http://purl.org/dc/ 

terms/description 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt geplandOpenbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandOpenbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Agendapunt titel http://purl.org/dc/ 

terms/title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt aangebrachtNa http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aangebrachtNa 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Agent 

 

http://purl.org/dc/terms/Agent  

  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

openbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#openbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

gebeurt na http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#gebeurtNa 

BehandelingVan 

Agendapunt 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

geeftAanleidingTot http://www.w3.org/ns/ 

prov#generated 

Besluit http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

Verwijzing naar besluit moet 
naar URI zijn 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris 

 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftOnderwerp http://purl.org/dc/ 

terms/subject 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftStemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemming  

Stemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftSecretaris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftSecretaris  

Mandataris 

 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/description
http://purl.org/dc/terms/description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://purl.org/dc/terms/title
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/Agent
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://purl.org/dc/terms/subject
http://purl.org/dc/terms/subject
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
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Behandeling van 

Agendapunt 

heeftVoorzitter http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorzitter 

Mandataris 

 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Besluit 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

  

 

Besluit beschrijving http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#description  

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

Korte beschrijving is optioneel 
veld, maar de mogelijkheid om 
dit toe te voegen moet 
aangetoond worden. 

Legale 

Verschijningsvorm 

 

http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#LegalExpression  

  

 

Legale 

Verschijningsvorm 

inhoud http://www.w3.org/ns/ 

prov#value 

GetypeerdeStrin

g 

http://www.w3.org/2000/ 

01/rdf-schema#Literal 

 

Legale 

Verschijningsvorm 

taal http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#language  

Taalcode http://www.w3.org/2004/ 

02/skos/core#Concept 

Codelijst: 
http://publications.europa.eu/m
dr/authority/language/index.ht
ml 

Legale 

Verschijningsvorm 

titel http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Mandataris 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris  

  

Verwijzing naar Mandataris via 
string of eigen identifier 
voldoende 

Stemming 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

  

 

Stemming aantalOnthouders http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalOnthouders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming aantalTegenstander

s 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalTegenstanders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming aantalVoorstanders 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalVoorstanders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming geheim http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geheim  

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
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Stemming heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Stemming heeftOnthouder http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftOnthouder 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Stemming heeftStemmer http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemmer 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Stemming heeftTegenstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftTegenstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Stemming heeftVoorstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Mandataris mag string zijn of 
eigen identifier 

Stemming Onderwerp http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#onderwerp  

Taalstring http://www.w3.org/1999/ 

02/22-rdf-syntax-ns#langString  

 

Zitting 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Zitting 

  

 

Zitting behandelt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#behandelt 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Zitting geplandeStart http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandeStart 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting gestartOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#startedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting geëindigdOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#endedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting heeftNotulen http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftNotulen 

Document http://xmlns.com/foaf/ 

0.1/Document 

Link naar notulendocument via 
URI 

Zitting isGehoudenDoor http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#isGehoudenDoor 

Bestuursorgaan https://data.vlaanderen.be/ns/ 

bestuur#Bestuursorgaan 

Link naar bestuursorgaan 
d.m.v. URI 

Zitting opLocatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#atLocation 

Locatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#Location 

Dit mag als string omschreven 
zijn. 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#Location
http://www.w3.org/ns/prov#Location
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Niveau 2 

Entiteit Eigenschap URI Verwacht type Verwacht type URI Opmerkingen 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

  

 

Agendapunt beschrijving http://purl.org/dc/ 

terms/description 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt geplandOpenbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandOpenbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Agendapunt titel http://purl.org/dc/ 

terms/title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt aangebrachtNa http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aangebrachtNa 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Agent 

 

http://purl.org/dc/terms/Agent  

  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

openbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#openbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

gebeurt na http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#gebeurtNa 

BehandelingVan 

Agendapunt 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

geeftAanleidingTot http://www.w3.org/ns/ 

prov#generated 

Besluit http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

Verwijzing naar besluit moet 
naar URI zijn 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftOnderwerp http://purl.org/dc/ 

terms/subject 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftStemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemming 

 

Stemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/description
http://purl.org/dc/terms/description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://purl.org/dc/terms/title
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/Agent
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://purl.org/dc/terms/subject
http://purl.org/dc/terms/subject
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
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Behandeling van 

Agendapunt 

heeftSecretaris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftSecretaris 

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftVoorzitter http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorzitter  

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Besluit 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

  

 

Besluit beschrijving http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#description  

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

Korte beschrijving is optioneel 
veld, maar de mogelijkheid om 
dit toe te voegen moet 
aangetoond worden. 

Legale 

Verschijningsvorm 

 

http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#LegalExpression  

  

 

Legale 

Verschijningsvorm 

inhoud http://www.w3.org/ns/ 

prov#value 

GetypeerdeStrin

g 

http://www.w3.org/2000/ 

01/rdf-schema#Literal 

 

Legale 

Verschijningsvorm 

taal http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#language  

Taalcode http://www.w3.org/2004/ 

02/skos/core#Concept 

Codelijst: 
http://publications.europa.eu/m
dr/authority/language/index.ht
ml 

Legale 

Verschijningsvorm 

titel http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Mandataris 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

  

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

  

 

Stemming aantalOnthouders http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalOnthouders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming aantalTegenstander

s 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalTegenstanders 

 

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
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Stemming aantalVoorstanders 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalVoorstanders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming geheim http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geheim  

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Stemming heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming heeftOnthouder http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftOnthouder 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming heeftStemmer http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemmer  

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming heeftTegenstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftTegenstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming heeftVoorstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 
huidige mandatendatabank 
(<Januari 2019) 

Stemming Onderwerp http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#onderwerp  

Taalstring http://www.w3.org/1999/ 

02/22-rdf-syntax-ns#langString  

 

Zitting 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Zitting 

  

 

Zitting behandelt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#behandelt 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Zitting geplandeStart http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandeStart 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting gestartOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#startedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting geëindigdOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#endedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting heeftNotulen http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftNotulen 

Document http://xmlns.com/foaf/ 

0.1/Document 

Link naar notulendocument via 
URI 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
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Zitting isGehoudenDoor http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#isGehoudenDoor 

Bestuursorgaan https://data.vlaanderen.be/ns/ 

bestuur#Bestuursorgaan 

Link naar bestuursorgaan 
d.m.v. URI 

Zitting opLocatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#atLocation 

Locatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#Location 

Dit mag als string omschreven 
zijn. 

  

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#Location
http://www.w3.org/ns/prov#Location
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Niveau 3 

Entiteit Eigenschap URI Verwacht type Verwacht type URI Opmerkingen 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

  

 

Agendapunt beschrijving http://purl.org/dc/ 

terms/description 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt geplandOpenbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandOpenbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Agendapunt titel http://purl.org/dc/ 

terms/title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Agendapunt aangebrachtNa http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aangebrachtNa 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Agent 

 

http://purl.org/dc/terms/Agent  

  

 

Artikel nummer http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#number 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

openbaar http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#openbaar 

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

gebeurt na http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#gebeurtNa 

BehandelingVan 

Agendapunt 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#BehandelingVanAgendapunt  

 

Behandeling van 

Agendapunt 

geeftAanleidingTot http://www.w3.org/ns/ 

prov#generated 

Besluit http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

Verwijzing naar besluit moet 

naar URI zijn 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftOnderwerp http://purl.org/dc/ 

terms/subject 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/description
http://purl.org/dc/terms/description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://purl.org/dc/terms/title
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://purl.org/dc/terms/Agent
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://www.w3.org/ns/prov#generated
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://purl.org/dc/terms/subject
http://purl.org/dc/terms/subject
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
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Behandeling van 

Agendapunt 

heeftStemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemming  

Stemming http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftSecretaris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftSecretaris  

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Behandeling van 

Agendapunt 

heeftVoorzitter http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorzitter 

Mandataris 

 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Besluit 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Besluit 

  

 

Besluit beschrijving http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#description  

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

Korte beschrijving is 

optioneel veld, maar de 

mogelijkheid om dit toe te 

voegen moet aangetoond 

worden. 

Besluit citeeropschrift http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#title_short 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

Besluit motivering http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#motivering 

TaalString http://www.w3.org/1999/ 

02/22-rdf-syntax-ns#langString 

 

Legale 

Verschijningsvorm 

 

http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#LegalExpression  

  

 

Legale 

Verschijningsvorm 

citeert http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#cites 

LegaleVerschij

ningsvorm 

http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#LegalExpression 

 

Legale 

Verschijningsvorm 

inhoud http://www.w3.org/ns/ 

prov#value 

GetypeerdeStrin

g 

http://www.w3.org/2000/ 

01/rdf-schema#Literal 

 

Legale 

Verschijningsvorm 

taal http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#language  

Taalcode http://www.w3.org/2004/ 

02/skos/core#Concept 

codelijst: 

http://publications.europa.eu/

mdr/authority/language/index

.html 

Legale 

Verschijningsvorm 

titel http://data.europa.eu/eli/ 

ontology#title 

string http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#string 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://data.europa.eu/eli/ontology#description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/ns/prov#value
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://data.europa.eu/eli/ontology#language
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://data.europa.eu/eli/ontology#title
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
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Mandataris 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris  

  

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Stemming 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Stemming 

  

 

Stemming aantalOnthouders http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalOnthouders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming aantalTegenstander

s 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalTegenstanders 

 

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming aantalVoorstanders 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#aantalVoorstanders  

integer http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#integer 

 

Stemming gevolg http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#gevolg 

taalstring http://www.w3.org/1999/ 

02/22-rdf-syntax-ns#langString 

 

Stemming geheim http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geheim  

boolean http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#boolean 

 

Stemming heeftAanwezige http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftAanwezige  

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Stemming heeftOnthouder http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftOnthouder 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Stemming heeftStemmer http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftStemmer 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Stemming heeftTegenstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftTegenstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

Stemming heeftVoorstander http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorstander 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

Link naar een URI uit de 

huidige mandatendatabank 

(<Januari 2019) 

http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
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Stemming Onderwerp http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#onderwerp  

Taalstring http://www.w3.org/1999/ 

02/22-rdf-syntax-ns#langString  

 

Zitting 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Zitting 

  

 

Zitting behandelt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#behandelt 

Agendapunt http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#Agendapunt 

 

Zitting geplandeStart http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#geplandeStart 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting gestartOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#startedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting geëindigdOpTijdstip http://www.w3.org/ns/ 

prov#endedAtTime 

DateTime http://www.w3.org/2001/ 

XMLSchema#dateTime 

 

Zitting heeftaanwezigebij

start 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit

#heeftAanwezigeBijStart 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

 

Zitting heeftNotulen http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftNotulen 

Document http://xmlns.com/foaf/ 

0.1/Document 

Link naar notulendocument 

via URI 

Zitting heeftSecretaris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftSecretaris 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

 

Zitting heeftVoorzitter http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#heeftVoorzitter 

Mandataris http://data.vlaanderen.be/ns/ 

mandaat#Mandataris 

 

Zitting isGehoudenDoor http://data.vlaanderen.be/ns/ 

besluit#isGehoudenDoor 

Bestuursorgaan https://data.vlaanderen.be/ns/ 

bestuur#Bestuursorgaan 

Link naar bestuursorgaan 

d.m.v. URI 

Zitting opLocatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#atLocation 

Locatie http://www.w3.org/ns/ 

prov#Location 

Dit mag als string 

omschreven zijn. 

 

 

 

 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#atLocation
http://www.w3.org/ns/prov#Location
http://www.w3.org/ns/prov#Location
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4. RESULTATEN VAN DE TEST 

De resultaten van de test- en validatieperiode worden gerapporteerd aan een jury die samengesteld wordt door 

ABB. Op basis van de resultaten, kent de jury financiële tegemoetkomingen toe, conform de bedragen in sectie 2.3.  

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en PIO zullen op basis van de testresultaten bijkomende mogelijkheden 

bekijken om softwareleveranciers te stimuleren om verder te innoveren in het kader van gelinkte data. Het 

organiseren van bijkomende test- en validatieperioden met aangepaste criteria behoort hierbij tot de mogelijkheden. 

5. MEER INFO 

Eventuele bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen kunt u verkrijgen via 

digitaalABB@kb.vlaanderen.be . 

 

mailto:digitaalABB@kb.vlaanderen.be

