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Agenda 

Inleiding 
Waarom nood aan Governance 
 
Fases  

Data: testdata / data 
Functionaliteit: visualisatie / bevraging / exporteren 

Velden 
Andere items 
 
Volgende stappen 
Afsluiter 
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Inleiding 

Een redelijke of rationele doelstelling van governance 
zou de bedoeling kunnen hebben om er zeker van te zijn 
dat (soms vanwege anderen) een organisatie een degelijk 
patroon van goede resultaten bekomt terwijl een 
ongewenst patroon van slechte omstandigheden wordt 
vermeden  
 

 Goede afspraken maken  
  goede vrienden 
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Doel van de workshop 

Gebruik van testdata: akkoord over de modaliteiten 
 

 
 
 

 
 

Verdere verkenning van de gevoeligheden: wat moet aan 
bod komen?  

Structuur voor de verder opbouw  
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Korte historiek 

Haalbaarheidsstudie : 
Voorstel voor aparte vzw structuur werd niet weerhouden  

Alternatief als onderdeel van de GDI-Vlaanderen 

Onduidelijkheid over de inhoud van de gegevensuitwisseling 
Werd grotendeels uitgeklaard in het vorige project 

Consensus in de discussie: 
Formalisering van de afspraken nodig (waar relevant) 
Akkoord over aan te leveren velden 
Belangrijk : concurrentie => geen modellering mogelijk 
 

 
 



Nieuwe aanpak 

Geleidelijke aanpak: 
Stap voor stap 
Op snelheid van de ontwikkelingen 
 

Ambitieniveau 
In functie van de doelstellingen van AWIS m.a.w. 
databeheer en uitwisseling 
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Governance - projecten 
 
 
Voor welke delen 
van het 
programma  
is Governance van 
toepassing 
 

 



Governance vandaag – 
                      Rioolreferentiedatabank 
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Visie van VMM 
RioolReferentieDB: consensus 
Goede en duidelijke werking 
Garanties naar inhoud als naar kwaliteit tegemoetkomen 
aan de vereisten van AWIS 2.0 

 
Afspraken rond 

Inhoudelijke & kwalitatieve vereisten 
Aanlevering  
Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid  

 
 

 



Governance 
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Gebonden aan regels 
GDI 
Europese richtlijnen – INSPIRE, PSI, omzendbrief Peeters 
 

Hoe 
Gentlemen’s agreement 
Richtlijnen en voorschriften 
Deel van een decreet 
 

Rekening houden met de wensen van de stakeholders 
Visualisatie 
Bevragen 
Exporteren 

 
 



Workshops 
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Doelstelling: 
Consensus in stappen bekijken 
Steeds uitklaren voor start van de volgende fase 

 
Werking: 

Verder werken via workshops 
Overgaan naar bilaterale gesprekken 

 
 



Testdata 

Agenda: 
Bekomen van een consensus 
 
 Besluit van de workshop: 

• Visualisatie en bevragen: Geen restricties op testdata 
opleggen 

• Exporteren: enkel eigen gebied, alle velden + 
zuiveringsgebied naar geometrie 
 

• Opmaak van Gebruiksovereenkomst 
• Opmaak lijst van alle betrokken partijen en deze openbaar 

maken binnen het project 
• Ondertekenen van alle betrokken partijen 
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Visualisatie 
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Gebied  
enkel eigen gebied 
zuiveringsgebied waarin gebied gelegen is 
gans Vlaanderen 

Naar 
naar een bepaald veld: Inspire / KLIP / aquastreng 

 Bevraging / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 
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Testdata: Visualisatie 

  
gebruik: enkel intern VMM 
gebruik: door iedereen die aan de testapplicatie kan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visualisatie / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten, toegevoegde kader = consensus workshop  



Bevraging 
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Functie: Identificeer 
Gebied  

enkel eigen gebied 
zuiveringsgebied waarin gebied gelegen is 
gans Vlaanderen 

Naar 
naar een bepaald veld: Inspire / KLIP / aquastreng 

 
Bevraging / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie Niet van toepassing 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 
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Testdata: Bevraging 
 

Gebruik: enkel intern VMM 
Gebruik: door iedereen die aan de testapplicatie kan 
 

Bevraging / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie Niet van toepassing 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten, toegevoegde kader = consensus workshop  



Exporteren 
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Gebied  
Enkel eigen gebied 
Zuiveringsgebied waarin gebied gelegen is 
Gans Vlaanderen 

Naar 
Geometrie van de rioolinfrastructuur 
Exporteren met bepaalde veld: Inspire / KLIP / aquastreng 

 
Bevraging/ Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

geometrie 

veld Inspire 

Veld KLIP 

veld Aquastreng 

Veld VMM 
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Testdata: Exporteren 
 

Gebruik: enkel intern VMM 
Gebruik: door iedereen die aan de testapplicatie kan 

 
 

Visualisatie / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten, toegevoegde kader = consensus workshop  



Data 

Agenda 
Aanvoelen van de gevoeligheden 
Volgende stappen 
 
 Besluit van de workshop: 

• Vervolledigen lijst met velden 
• Toevoegen van gebruikersrollen aan de velden 
• Aanduiden per rol welke velden mogen gevisualiseerd 

en/of bevraagd worden 
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Data - Visualisatie 
 
gebruik: enkelvoudige weergave 
gebruik: weergave naar veld 

 

Visualisatie / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

Veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten  
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Data - Bevraging 
 
Functie: Identificeer 
Data  

gebruik: enkelvoudige weergave 
gebruik: weergave naar veld 

Bevraging / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie Niet van toepassing 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten  
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Data - Exporteren 
 
gebruik: enkelvoudige weergave -> geen bevraging 
gebruik: weergave naar veld 

Visualisatie / Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

gemeentelijk  (G) 
bovengemeentelijk (BG) 

G BG G BG G BG 

geometrie 

veld Inspire 

veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

Tabel: bevat meest beperkende antwoorden uit de vragenlijsten  
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Naar de burger toe 
Via Geopunt Vlaanderen 

Bevraging/ Gebied eigen gebied zuiveringsgebied gans Vlaanderen 

VISUALISATIE 

geometrie 

veld Inspire 

Veld KLIP 

veld Aquastreng 

veld VMM 

BEVRAGEN -> te bekijken welke velden er in Geopunt kunnen bevraagd worden. 

veld Inspire 

Veld KLIP 

veld Aquastreng 

Veld VMM 

EXPORTEREN 
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Andere 

Gewenst om op te nemen in Governance 
Opladen van bestanden:  

Frequentie 

Aan te leveren gegevens:  
Vorm 
Gebied 

Aanpassingen / editeren: 
Wie  
Periode  

Eigenaar – beheerder 
 

=> Opmaak lijst met alle aangehaalde punten in de 
workshop en deze opnemen 
 



Volgende stappen 
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Verslag – na 5 werkdagen: 25 november 2015 
 
Verdere verwerking van ontvangen vragenlijsten 
 
Lijst op te nemen items => structuur verdere aanpak 
 
Volgende workshops 

Functioneel: 26/11 – 9u30  tot 13u 
Data: 26/11 – 13u30 tot 17u 
Governance: 10/12 – 10u tot 12u 

 



Dank voor  

 jullie aandacht! 
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Deelnemers 
Volledige naam Organisatie/Gemeente e-mail 

Ingeborg Barrez VMM - AELT VMM i.barrez@vmm.be 

Christophe Claeys VVSG Koepelorganisatie christophe.claeys@vvsg.be 

Alain Descamp Aquaflanders Koepelorganisatie adecamps@aquaflanders.be  

Heleen Geeraert Water-link/Rio-link Rioolbeheerders Heleen.Geeraert@rio-link.be 

Pieter Lootens Aquafin Rioolbeheerders pieter.lootens@aquafin.be 

Bart Neyrinck Infrax Rioolbeheerders bart.neyrinck@infrax.be 

Ilse Pauwelyn FARYS/TMVW Rioolbeheerders  Ilse.Pauwelyn@farys.be 

Els Stoops Pidpa Rioolbeheerders els.stoops@pidpa.be 

Anastasia Pimenova Kortrijk Gemeente anastasia.pimenova@kortrijk.be 

Michael Sibiet Leuven Gemeente Michael.Sibiet@leuven.be 

Kaat Louwagie Roeselare Gemeente klouwagie@roeselare.be 

Deelnemers - verontschuldigd 

Volledige naam Organisatie/Gemeente e-mail 

Ward Van Hal VVSG Koepelorganisatie ward.vanhal@vvsg.be  

Tom Van Herck AGIV Vlaamse overheid Tom.VanHerck@agiv.be 
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