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Brussel, 5 maart 2015 
 

Brussel en zijn platform "Open Data" genomineerd voor de "Belfius 
Smart City Award 2015" 

 

Enkele maanden geleden lanceerde Belfius in samenwerking met Knack en Le 
Vif/L’Express, Proximus en Accenture de eerste editie van de "Belfius Smart City 
Award", een wedstrijd1 ter bekroning van de stad of gemeente met de grootste 
creativiteit op het vlak van duurzame innovatie. Na afloop van de preselecties werden 
tien projecten van steden en gemeenten door een professionele jury geselecteerd voor 
de finale. Ook het project voor het openbare platform "Open Data" van de stad Brussel 
werd genomineerd. 

 

 

 

Als grote en kleine steden en gemeenten aantrekkelijk willen blijven, hebben ze geen andere keuze dan 
"smart" te worden. Dat wil zeggen dat ze slimme, vernieuwende en duurzame toepassingen moeten 
invoeren om hun milieu-impact te beperken, meer gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en 
beter moeten inspelen op de essentiële behoeften van de burgers om de levenskwaliteit in de steden te 
verbeteren. 
 

                                                      
1
 Zie reglement en beoordelingscriteria op  www.knack.be/belfiussmartcity 
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Belfius wil een echte dynamiek op gang helpen brengen rond het gegeven “Smart Cities” in België. 
Daarom organiseert de bankverzekeraar in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express en met de 
steun van Proximus en Accenture een wedstrijd voor de lokale besturen. Doel: het “slimste” project 
belonen dat wordt voorgedragen en gerealiseerd door een Belgische stad of gemeente.  
 
Op 17 december selecteerde een vakjury van academici en van “Smart Cities”-specialisten van 
voornoemde partners tien projecten die zich onderscheiden door hun duurzaam, innovatief en 
geïntegreerd karakter, waaronder het project om via een platform van het type "Open Data" zo veel 
mogelijk openbare gegevens over Brussel en zijn partners vrij en gratis ter beschikking te stellen van 
iedereen. 

 

Een digitale stad ten dienste van iedereen 

De eerste stappen van de Stad Brussel op het vlak van de "Open Data" gaan in feite terug tot februari 
2012, met het online plaatsen van een dertigtal reeksen openbare gegevens in csv- en html-formaat. 
Dat initiatief paste in een thema van deugdelijk bestuur om via een digitaal formaat tegemoet te komen 
aan de verwachtingen van de bevolking en de betrokkenheid van de burger te vergroten dankzij de 
inbreng van technologie. 

De Stad Brussel schakelde een versnelling hoger door  twee jaar later een echt  "Open Data"-platform 
(opendata.brussel.be) open te stellen. Met deze tool kunnen de bevolking, de Brusselaars en de 
verkozenen niet alleen alle beschikbare gegevens vrij toegankelijk consulteren, maar ze kunnen die ook 
verwerken en gebruiken in bv. mobiele toepassingen, illustraties of websites. 

De portaalsite "Open Data" van de stad Brussel werd uitgewerkt door de internationaal gerenommeerde 
Franse firma OpenDataSoft en ging van start in april 2014. Momenteel bevat hij al 348 reeksen 
gegevens over Brussel en zijn partners. Zo kan het  gaan om een overzicht van de collecties of de 
statistieken van de ontleningen in de Brusselse gemeentelijke bibliotheken, de exacte locatie van de 
parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, de locatie van bankautomaten, een overzicht in 
realtime van de beschikbare fietsen of om historische demografische gegevens. Met 
"OpenData.Brusel.be" heeft men voortaan met enkele muisklikken gratis en vrij toegang tot een hele 
resem openbare gegevens rond mobiliteit, demografie, lokale democratie, bestuur, voorzieningen voor 
kinderen, jongeren, senioren of sportbeoefenaars, cultuur en patrimonium, toerisme, folklore, netheid, 
milieu, het gebruik van informatietechnologie en communicatie. 

 

Een troef, ook voor milieu en mobiliteit 

Door systematisch zijn openbare gegevens te digitaliseren om ze te kunnen delen met zijn burgers, 
werpt Brussel zich duidelijk op als pionier en voorbeeld op het vlak van Open Data in België, en treedt 
de stad daarmee in de voetstappen van grote metropolen als Parijs of New York. De troef voor Brussel 
is de nadruk op de visuele voorstelling van die gegevens in kaarten of grafieken. 

Dankzij dit project en dankzij de technologie zorgt de stad ervoor dat burgers en administratief 
personeel niet telkens weer omslachtige opzoekingen moeten doen, dat het papierverbruik flink wordt 
teruggedrongen en dat er minder fysieke verplaatsingen naar de administratieve diensten nodig zijn. 
Bovendien maakt de geolocalisatie van een groot aantal plaatsen, die in de gegevens  op de portaalsite 
zijn opgenomen, het mogelijk om verplaatsingen te rationaliseren en dus bij te dragen tot een betere 
mobiliteit.   
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Stemming in november en uitreikingsplechtigheid op 2 december 

In november zal het grote publiek – dus ook alle Brusselaars – uit de 10 genomineerde projecten 
kunnen stemmen voor het project van zijn voorkeur.  
 
Bij de toekenning van de prijs voor het beste “Smart Cities”-project zal de vakjury rekening houden met 
de uitslag van die stemming. De uitreikingsceremonie van de Belfius Smart City Award 2015 zal 
plaatsvinden op 2 december 2015 in aanwezigheid van de tien geselecteerde steden en gemeenten.  
 
 

 

Perscontact 

 

Belfius:  
 
Ulrike Pommée 
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
 
+ 32 2 222 02 57 / + 32 495 18 35 17 
 
 
Stad Brussel 
 
Philippe Allard, Projectleider 
Cellule.web@brucity.be 
 
+32.476 94 23 98 
 
 
 
Knack / RMG  
 
Jos Grobben  jos.grobben@roularta.be 
Amid Faljaoui amid.faljaoui@roularta.be 
Patrick Betrains patrick.betrains@knack.be 
 
+ 32 2 702 45 11 
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