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2012 is weer een druk jaar in het INSPIRE programma. Volgens de planning van de 

Europese Commissie moeten de uitvoeringsbepalingen betreffende de dataspecificaties voor 

de thema’s van Annex II en Annex III in oktober of november worden voorgelegd aan het 

INSPIRE Comité. Het Comité wordt geacht de implementing rule formeel aan te nemen in 

november 2013, waarna de implementatie in de lidstaten kan beginnen.  

Thematische werkgroepen 

Sinds het begin van 2010 zijn tientallen mensen druk in de weer in thematische werkgroepen 

om de dataspecificaties voor te bereiden. Voor de lidstaten en nationale dataleveranciers 

was het natuurlijk belangrijk om hieraan deel te nemen, zodat zij zo veel mogelijk de 

specificaties konden laten aansluiten bij hun eigen standaarden en praktijken, en ze ook zo 

snel mogelijk wisten wat hen te wachten zou staan bij de implementatie. België was, naast 

de vertegenwoordiger in het overkoepelende drafting team, duidelijk aanwezig in de 

thematische werkgroepen. Vertegenwoordigers van federale, Waalse en Vlaamse instanties 

namen deel aan het werk voor onder meer orthobeeldvorming, gebouwen, bodem, 

landgebruik, menselijke gezondheid en veiligheid, nutsdiensten en overheidsdiensten, 

oceanografische geografische kenmerken, zeegebieden, biogeografische gebieden, habitats 

en biotopen, spreiding van soorten en energiebronnen.  

Nationale implementatie 

Terwijl de Annex II en III-oefening nog enkele jaren verderloopt, staan er binnen België ook 

nog flink wat verplichtingen op stapel in het eerstkomende jaar. Eind december moeten de 

download- en transformatiediensten volledig operationeel zijn voor de Annex I en II-datasets. 

De diensten moesten er eigenlijk al zijn vanaf eind juni, maar dan in hun initiële operationele 

capaciteit, d.w.z. dat de volledige functionaliteit al wel moest aanwezig zijn, maar zonder de 

vereiste quality of service en zonder gegarandeerde toegang voor alle gebruikers via het 

INSPIRE-geoportaal. Deze laatste vereisten moeten dus vanaf eind dit jaar wel in orde zijn. 

Dit houdt onder meer in dat minstens 10 simultane requests per seconde moeten kunnen 

worden behandeld, dat de responstijd van de dienst maximum 30 seconden mag bedragen, 

en dat de dienst 99% van de tijd moet beschikbaar zijn. Afhankelijk van de IT-infrastructuur 

van de organisatie en de populariteit van de datasets, zullen dus grotere of kleinere 

investeringen nodig zijn om dit waar te maken. In Vlaanderen kunnen kleinere organisaties 

die hiervoor niet de fondsen of de knowhow hebben, een beroep doen op het AGIV en hun 

gegevens via diens centrale diensten ter beschikking stellen. Deze gegevens moeten wel 

nog niet volledig overeenstemmen met de vastgelegde dataspecificaties. Voor Annex I moet 

dit in februari 2013, voor Annex II pas in 2020. Voor de nieuwe datasets dan toch, voor reeds 

bestaande data gelden weer andere deadlines. Kan u nog volgen wat nu precies wanneer 

moet voor welke Annex? 

Delen 

Door de grote nadruk op al deze technische voorschriften lijkt het soms of we de echte 

essentie van INSPIRE een beetje vergeten zijn: het delen van data! Iedereen lijkt bezig met 



 

 

het technisch in orde brengen van zijn data en diensten, terwijl de eerste bekommernis zou 

moeten zijn ‘waar hebben ze onze data nodig, en hoe kunnen we die data daar krijgen?’, al 

is het via minder flashy middelen als ftp of een goede ouderwetse DVD. Natuurlijk, dit ligt niet 

enkel aan de dataleveranciers, maar aan het strikte technische regime dat INSPIRE heeft 

opgelegd, terwijl de verplichtingen wat data-uitwisseling betreft op zijn minst ‘vaag’ zijn te 

noemen. Het risico daarvan is dat organisaties zich dreigen te verschuilen achter hun 

technische verplichtingen om het verstrekken van data via minder geavanceerde diensten - 

hoe nuttig ook – uit te stellen.  

Vanaf eind 2012 zal dit gelukkig moeilijker worden, aangezien de diensten dan allemaal 

operationeel moeten zijn. Maar de continuë technische druk heeft er wel toe geleid dat veel 

dataleveranciers ‘INSPIRE-moe’ zijn, terwijl de weg nog lang is, en het onderhouden van de 

infrastructuur net zo zwaar zal zijn als het opzetten ervan. Bovendien is het maar de vraag of 

de gebruikers hun weg gaan vinden naar de INSPIRE-datasets en -diensten. Terwijl de 

leveranciers murw geslagen zijn met INSPIRE-eisen, staat de sensibilisering van de 

gebruikers – niet alleen binnen de publieke sector, maar ook in het bedrijfsleven – nog 

steeds in zijn kinderschoenen. Maar wie heeft daar na al dat technisch werk nog zin in? 

 

 

 


