
Vlaamse GDI: zwaktes en sterktes
houden elkaar in evenwicht

door Joep Crompvoets, Danny Vandenbroucke, 
Ezra Dessers, Tessa Geudens, Katleen Janssen en 
Glenn Vancauwenberghe - KU Leuven en VUB

In april en mei 2008 is in het kader van het SPATIALIST-
onderzoeksproject een (on-line) vragenlijst verstuurd 
aan 509 publieke organisaties die mogelijk geodata 
produceren, gebruiken en/of uitwisselen in 
Vlaanderen (40 federaal, 109 Vlaams, 10 provinciaal, 
308 gemeentelijk en 42 inter-communaal). Via deze 
vragenlijst is getracht een zo volledig mogelijk beeld 
te verkrijgen van de huidige stand van zaken van 
de Vlaamse GDI. Dit referentiebeeld moet helpen 
het doel van het project te realiseren: nagaan 
wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle 
ontwikkeling van een Vlaamse GDI. Aan de hand van 
die voorwaarden zullen adviezen en beleidsopties 
worden geformuleerd, die de effectieve en efficiënte 
voorziening van geodata bevorderen, flexibiliteit 
toelaten en haalbaar zijn voor alle betrokkenen. 

Sterktes en zwaktes
De vragenlijst bestond uit drie delen: kenmerken van 
de organisatie, eigenschappen van geodatastromen, 
en sterktes en zwaktes van de huidige Vlaamse GDI. 
In de komende bijdragen wordt gepubliceerd over de 
eerste twee onderdelen. Dit artikel beperkt zich tot   
de percepties van de belangrijkste sterke en zwakke 
punten. Bovendien werd de respondenten gevraagd 
naar hun visie op de prioriteiten voor de verdere 
uitbouw van de Vlaamse GDI. 
Om de percepties van de huidige Vlaamse GDI te 
peilen werd gevraagd naar de belangrijkste sterktes 
en zwaktes met betrekking tot de toegang tot, en het 
gebruik van geodata in Vlaanderen. Tabel 2 geeft een 
lijst van de door de respondenten aangehaalde sterke 
en zwakke punten (en het aantal keren dat het punt 
werd vermeld).
Uit die opsomming blijkt, dat de sterkte van de 
huidige Vlaamse GDI ligt bij het AGIV als centraal 
geoknooppunt, het grote aanbod van geodata, de 
harmonisatie-inspanningen, de lage aanschafkosten 
en de aanwezigheid van een aantal online-applicaties 
(zoals de geoloketten en GIRAF). 
De belangrijkste zwaktes zijn de lage frequentie van 
de data-actualisatie (van vooral kadastrale bestanden), 
de te complexe voorbewerking die nodig is om GDI-
datasets te kunnen gebruiken, de organisatorische 
fragmentatie, het inconsistente beleid en het gebrek 
aan samenwerking tussen federale en Vlaamse 
overheden. Verder blijkt dat de huidige datatoegang 
enerzijds als een sterkte, en anderzijds als een zwakte 
wordt beschouwd. Om de betekenis van die sterkte-

zwakteresultaten voor de verdere uitbouw van de 
Vlaams Geodata-Infrastructuur goed te interpreteren, is 
een detailstudie noodzakelijk.

Prioriteiten GDI-investering
Ook werd gevraagd naar de prioriteiten voor de verdere 
uitbouw van de Vlaamse GDI. Dit werd gedaan aan 
de hand van volgende vraag: “Indien u een budget 
van 100.000 Euro zou krijgen dat u mag investeren in 
de ontwikkeling van geodata-gebonden activiteiten, 
waarvoor zou u die dan inzetten?” De respondenten 
konden het totaalbedrag naar eigen inzicht verdelen 
over een lijst van prioriteiten (zie bijgaande grafieken).
Over het algemeen gaat het meeste geld naar 

De huidige Vlaamse Geografische Data Infrastructuur (GDI) kent met AGIV 

één centraal aanspreekpunt. Het aanbod van geodata is hoog en er is 

sprake van een goede dataharmonisatie. Maar tegenover die sterke punten 

staan een aantal zwaktes: de te lage frequentie van data-actualisatie, de 

complexe bewerkingen die nodig zijn om GDI-data te kunnen gebruiken 

en het gebrek aan coördinatie. Dat zijn de eerste resultaten van de 

SPATIALIST-webenquête.
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Tabel 1: Respons op SPATIALIST-webenquête (April-Mei 2008)
Niveau Aantal  organisaties Aantal organisaties Percentage van
 deelgenomen benaderd respons (%)

Totaal 177 509 35
Federaal 11 40 28
Vlaams 42 109 39
Provinciaal 8 10 80
Gemeentelijk 107 308 34
Intercommunaal 9 42 21

Gemeenten (67 respondenten)

Intercommunales (6 respondenten) 
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zoveel willen investeren in andere werkingsstructuren. 
Intercommunales zien dan weer vooral heil in nieuwe 
applicaties. Tevens is het opvallend dat provincies geen 
geld willen investeren in andere werkingsstructuren. 
In een verdere detailstudie zal uitvoerig worden 
geanalyseerd wat de betekenis van die resultaten is 
voor de verdere uitbouw van de Vlaamse GDI. <

Van de 509 organisaties die een uitnodiging ontvingen 
om deel te nemen aan de survey,  reageerden er 177, 
of 35 % (zie tabel). Voor een online vragenlijst is die 
respons redelijk hoog. Vooral Vlaamse instellingen, 
provincies en gemeenten hebben goed gereageerd. Van 
federale instellingen en intercommunales werden minder 
antwoorden ontvangen.

Er hebben elf federale instellingen gereageerd, waaronder 
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de 
FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Sociale Zekerheid en  
Openbare instellingen van sociale zekerheid, het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het 
Federaal Planbureau, en het Nationaal Geografisch Instituut.
Van de Vlaamse instanties vulden er 42 de enquête in, 
waaronder de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 
(DAR), het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV), het Agentschap Economie, de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs, het Agentschap Landbouw 
en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse 
Milieu Maatschappij (VMM), het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, het Departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, en de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening.

Op provinciaal niveau reageerden alle vijf  provincies en drie 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM). 
Op bijgevoegd kaartje ‘Gemeentelijk respons op de 
SPATIALIST-survey’ is te zien, dat een mooie spreiding 
over Vlaanderen is bereikt. Ook opvallend: de meeste 
(middel)grote steden hebben gereageerd: Antwerpen, 
Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Knokke-Heist, 
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Tongeren en Turnhout. 
In totaal hebben 107 gemeenten deelgenomen. 
Tot slot: negen intercommunales vulden de survey in: 
AML (Regionale Milieuzorg), Riobra, PBE, Havi-GIS, CIPAL, 
Interleuven, Leiedal, PIDPA en DIGIPOLIS.

Om de kwaliteit en de representativiteit van de resultaten te 
verhogen worden binnenkort de publieke organisaties die 
nog niet gereageerd hebben opnieuw uitgenodigd om de 
vragenlijst in te vullen. 

Respons Vlaanderen

‘Aanmaak van nieuwe geodata’, 
‘Meer frequente updates’ en 
‘Andere werkingsstructuren’. 
‘Metadata aanmaak’ en ‘Versterking 
bestaande coördinatiestructuur’ 
trekken minder investeringen aan. 
Dit alles zegt trouwens weinig over 
de relevantie van die activiteiten 
voor de Vlaamse GDI. Wanneer je 
de aanmaak van ‘Netwerk services 
bij coördinerende organisatie’ en de aanmaak van 
‘Eigen netwerk services’ samenneemt, scoort die optie 
ook vrij hoog. 
De verschillen tussen de overheidsniveaus zijn 
opvallend. Zo willen de Vlaamse instellingen 
bijvoorbeeld veel geld investeren in netwerkservices bij 
een coördinerende organisatie, terwijl gemeenten net 

Tabel 2: Lijst van de belangrijkste sterkte- en zwaktepunten van de huidige Vlaamse GDI
Sterktes  Zwaktes
153 sterktepunten afkomstig van 99 organisaties 210 zwaktepunten afkomstig van 104 organisaties
De belangrijkste sterktepunten  Aantal De belangrijkste zwaktepunten Aantal
- AGIV als centraal aanspreekpunt,       - Te lage frequentie van data
 geodatabeheerder, en -verstrekker 20  actualisatie 35
- Groot aanbod van beschikbare      - Te complexe voorbewerking
 geodata 18  vereist voor gebruik 18
- Goede harmonisatie van geodata 15 - Slechte toegang tot geodata 14
- Aanschaf van geodata      - Te veel organisatorische 
 tegen lage kosten  14  fragmentatie 12
- Gemakkelijke toegang tot geodata 11 - Veel problemen met  
- Directe toegang tot geodata 10  geometrische databijhouding 12
- Bestaan van diverse online-  - Te weinig controle op correctheid
 applicaties  9  van geodata 12
   - Geen consistent beleid (op 
    verschillend adm. niveaus) 9
   - Gebrek aan samenwerking tussen
    federale en Vlaamse overheden 9


