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VOORWOORD
Als er één rode draad loopt door het jaar 2018, dan is dat ongetwijfeld die van
de verhuizing. Verderop in ons jaarverslag leest u er meer over, maar bij bijna
alles wat we deden, speelde die verhuizing mee in ons achterhoofd. Het ging dan
niet alleen om de praktische kant ervan, maar ook om wat ik de psychologische
kant wil noemen. Veel collega’s werken al tientallen jaren op de abdij en moeten
nu, al is het maar voor enkele jaren, in een heel nieuwe omgeving gaan werken.
Van sommige collega’s zullen we afscheid moeten nemen. Maar iedereen, ook
de jonge collega’s, beseft dat de omstandigheden in de Koninklijke Militaire
School anders, maar niet noodzakelijk slechter, zullen zijn.

Natuurlijk ging het leven op ons Instituut voort. Nieuwe collega’s kwamen onze
rangen versterken, anderen gingen met pensioen of kozen voor nieuwe
horizonten. We bleven nieuwe kaarten produceren, we werkten samen met
instellingen in binnen- en buitenland, we diepten onze rol als makelaar in
geografische nog verder uit, we organiseerden onze jaarlijkse sportdag en onze
brocante,… En ik ben blij en ook fier dat ik kan zeggen dat onze inzet ook
gewaardeerd werd. Op 6 december kreeg onze GEONAVOTOOL, die we
ontwikkelden voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, de e-GOV
award in de categorie “Samenwerking”.

Er is dus genoeg gebeurd in 2018 om weer een jaarverslag te vullen en ik nodig
u dan ook uit om samen met mij terug te kijken op een moeilijk maar toch ook
boeiend jaar.
Veel leesgenot.

Ir. Ingrid VANDEN BERGHE
Administrateur-Generaal
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DE VERHUIZING
Wie ooit verhuisd is en dan kleiner is gaan wonen weet het wel: er moeten soms
moeilijke keuzes gemaakt worden. Wat gaat er mee? Wat moet er weg? En
wordt het dan weggooien, weggeven of verkopen? Beeld u nu eens in wat het
betekent als een organisatie na zowat 150 jaar moet verhuizen uit gebouwen
waar oorspronkelijk meer dan 400 mensen werkten en nu nog minder dan 180.
En vergeet daarbij niet dat die organisatie ook haar gewone activiteiten moet
voortzetten. Toen eind 2017 duidelijk werd dat we de ter Kamerenabdij moesten
verlaten, wisten we dat ons een zware taak te wachten stond.
De werkgroep “verhuizing”
Om alles in goede banen te leiden hebben we eerst een werkgroep opgericht die
moest nagaan wat ons allemaal te doen stond, zowel op de Abdij als op onze
nieuwe werkplek in de Koninklijke Militaire School (KMS). Hierbij werden de
taken al in grote lijnen verdeeld: algemene coördinatie, logistiek, informatica,
archivering, communicatie, sociaal plan. Voor al deze taken hebben we een
verantwoordelijke aangesteld.
Algemene coördinatie
In eerste instantie hebben we een interne coördinator aangeduid die vooral de
voortgang van de verschillende activiteiten in de huidige gebouwen moest
opvolgen en de taken van de verschillende verantwoordelijken moest
coördineren. Het werd echter snel duidelijk dat we nood hadden aan een extra
persoon die de Algemene Directie kon bijstaan in de contacten met de KMS en
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voor de coördinatie van de activiteiten in de Abdij en in de KMS. Die vonden we
in de persoon van Bernard Flamang. Als ex-militair en zelfstandig consultant is
hij de geschikte figuur om de contacten tussen het Instituut en Defensie te
onderhouden.
Logistiek
De dienst die misschien wel het meest betrokken is bij de verhuizing is onze
logistieke dienst. Voor enkele mensen van deze dienst zal er na de verhuizing
geen werk meer zijn bij ons (daarover verder meer) maar ondertussen moet er
heel wat gesorteerd, geïnventariseerd, weggegooid,… worden. Tijdens de grote
vakantie kregen we hulp van enkele jobstudenten die al een eerste “grote kuis”
hebben gehouden onder toezicht van de dienst logistiek. Hoeveel containers zij
hebben gevuld met papier en met restafval hebben we niet bijgehouden, maar
het waren er veel.
Informatica
Ook voor onze informaticadienst betekent de verhuizing een hoop extra werk.
Omdat onze werkmethodes zullen veranderen in de nieuwe gebouwen, is er een
grote investering in nieuwe computers nodig. De dienst heeft hiervoor al heel
wat voorbereidend werk verricht: zoeken naar het meest geschikte materieel,
raming van de kosten,… Onze nieuwe lokalen in de KMS waren in 2018 nog bezet,
zodat onze collega’s nog niets konden veranderen aan het lokale netwerk, maar
een bezoek leerde dat de aanwezige bekabeling geen al te grote aanpassingen
vereist.
Archivering
Binnen de verhuizing is ook de archivering een deelproject dat heel wat werk
meebrengt. Voor de personeelsdienst en de financiële dienst bestaan er regels,
dus daar verandert er niet zo veel, maar bij de diensten die zich met onze
kerntaken bezighouden, ligt dat wel anders. Ons Instituut bezit een rijke collectie
historische kaarten en atlassen, maar ook de voorbereidende documenten van
de kaarten die we in de loop van ons bestaan gemaakt hebben zijn waardevolle
historische stukken. In 2013 was er al een medewerker van het Rijksarchief
langsgekomen om algemene instructies op te stellen voor de bewaring van de
archieven. Tijdens de grote vakantie hebben enkele jobstudenten, onder leiding
van de verantwoordelijken van de archivering en van de documentatiedienst,
voorbereidend werk verricht. Vanaf november kregen we dan een echt
archiefteam: William Sweetlove en Lien Van Den Herrewege. Zij gingen meteen
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aan de slag en stelden een plan van aanpak op, waarbij per lokaal een algemene
lijst werd opgemaakt van de archiefstukken. Daarnaast werkten ze een
stroomdiagram uit waarmee iedereen kan zien wat er met de stukken moet
gebeuren (naar het Rijksarchief, naar de Koninklijke Bibliotheek,…). Hierbij is het
vooral belangrijk dat alle stukken geïdentificeerd worden. Als we dat niet doen,
lopen we het gevaar dat waardevolle documenten verloren gaan.
Communicatie
Veranderingen brengen vaak onzekerheid mee, en in tijden van onzekerheid
weten de mensen niet wat ze moeten geloven. Daarom is een snelle en
duidelijke communicatie belangrijk. Zodra er geen twijfel meer over bestond dat
we zouden verhuizen, heb ik als administrateur-generaal in een videoboodschap
aan de collega’s laten weten dat de beslissing van de Defensie definitief was en
dat ze geen geloof moesten hechten aan geruchten als zou een nieuwe minister
van Defensie die nog kunnen terugdraaien. Daarna hebben we een elektronische
nieuwsbrief gelanceerd, Transit, die correcte informatie geeft over de stand van
zaken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en worden er geen foutieve
geruchten verspreid.
Sociaal plan
In de KMS komen we ook logistiek in een heel andere situatie terecht. In de abdij
hebben we een eigen bedrijfsrestaurant, een schoonmaakploeg, een
klusjesploeg. Voor al deze taken bestaat er binnen de KMS al een eigen
oplossing. Waar het mogelijk is, proberen we collega’s van wie de job overbodig
wordt om te scholen en een nieuwe functie te geven binnen het NGI. Toch
moeten we jammer genoeg afscheid nemen van enkele collega’s. Om hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten hebben we een sociaal plan opgesteld
dat bestaat uit vormingen (intern en extern), sociale begeleiding en hulp bij het
zoeken naar een nieuwe baan. Deze collega’s blijven in dienst tot de dag waarop
hun functie overbodig wordt en krijgen pas daarna hun vooropzeg. Op die
manier kunnen we de gevolgen van het ontslag enigszins verzachten, al blijven
we het jammer vinden.
Conclusie
Al onze medewerkers zijn er zich ondertussen van bewust dat we effectief zullen
verhuizen en dat het heel wat creativiteit zal vragen om alles vlot te laten
verlopen en tegelijkertijd ook nog onze missie als NGI uit te voeren. Ook al
verlaten we met spijt in het hart onze mooie abdij, we begrijpen dat het
5

noodzakelijk is en we beseffen dat de verhuizing naar de KMS ook nieuwe
mogelijkheden en nieuwe voordelen biedt. Ik ben fier op al wat mijn
medewerkers in 2018 al verwezenlijkt hebben en ik ben ervan overtuigd dat we
in 2019 op dit elan voort zullen gaan.

Ingrid Vanden Berghe
Administrateur-Generaal
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BEGEO 2018: ALWEER EEN SCHOT IN DE ROOS

Op 24 April 2018 vond BeGeo 2018 plaats in het prestigieuze Square Brussels
Meeting Centre, in het hartje van Brussel. Dit was de derde succesvolle editie
georganiseerd door Agoria en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) met een
record aantal van 1333 inschrijvingen!
Alles gebeurt ergens en geo-informatie wordt steeds belangrijker in de
dienstverlening naar de burger toe en in de oplossingen die door bedrijven
worden aangeboden, meer en meer is locatie een cruciale parameter in de
digitale economie. BeGeo is hét nationaal congres met beurs rond geoinformatie waar zowel de overheid, de privésector als de onderzoekswereld
elkaar ontmoeten.
Het evenement werd geopend met een plenaire opening waarbij Mevrouw
Ingrid Vanden Berghe, adminstrateur-generaal van het NGI en de Heer Marc
Lambotte, CEO van Agoria het publiek verwelkomden. Hierna volgden de Heer
Michaël Trabbia, CEO Orange Belgium en de Heer Michael Bültmann, Directeur
van HERE Deutschland GmbH, die inzicht gaven in wat er in de geo-sector hoog
op de agenda staat.
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“In de wereld van Big Data is de kracht van geodata nodig om de weg te kunnen vinden.
Alles gebeurt immers ergens.” (Ingrid Vanden Berghe)

“Samen maakten we van BeGeo een referentie binnen de technologie-events. Daar zijn we
fier op.” (Marc Lambotte)

Na de plenaire opening volgde er een gevarieerd programma met 9 verschillende
parallelle tracks waarbij in het totaal ongeveer 60 sprekers aan het woord
kwamen. Deze tracks bestonden elk uit 3 aparte sessies, telkens onderbroken
voor een netwerkmoment op de beurs waar een 40tal exposanten aanwezig
waren. Hierna vindt u een korte beschrijving van de 9 parallelle tracks.
Levens beschermen en redden
In nood- en bij risicovolle situaties is het van essentieel belang om de
beschikbare informatie en beslissingen snel te kunnen delen. Een
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multidisciplinair geo-informatieplatform en een uniforme basiscartografie
bieden hierbij belangrijke voordelen zoals een grotere efficiëntie en
inzetbaarheid van de hulpdiensten en het voorkomen van materiële schade,
grote natuurrampen en zelfs het verlies aan mensenlevens.
Locatie intelligentie:
aanvaardbaarheid

wettelijke

grenzen

en

maatschappelijke

“Alles gebeurt ergens”, met deze boutade leggen wij als geo-experten uit dat big
data vol zit met locatie-informatie en dat deze locatie het mogelijk maakt om
gegevens op een vlotte manier met elkaar in verband te brengen. Deze kracht
maakt dat we met geodata ook gemakkelijk tegen de grenzen aanlopen van wat
wettelijk of maatschappelijk aanvaardbaar is.
Van Drone naar BIM
De vergaring van gegevens op het terrein was lang een taak voorbehouden voor
de landmeter-expert. Met de tijd is de focus van de opmeting zelf naar het
beheer van de gegevens verschoven. De opkomende technologieën, die steeds
eenvoudiger lijken en tot een ‘druk-op-de-knop’ effect leiden, hebben deze
trend alleen maar versterkt. Zijn nieuwe technologieën dan niets meer voor de
landmeter expert? De track “Van Drone naar BIM” bewees het tegendeel.
Hoe genereert Copernicus bedrijfsactiviteiten door open en gratis
aardobservatiegegevens te leveren?
Het Copernicusprogramma van de Europese Commissie heeft als doel iedereen
(bedrijven, overheden, onderzoekers, het publiek) een beter inzicht te geven
over zijn omgeving. Hiervoor heeft ESA een reeks satellieten ontwikkeld en
gelanceerd: de Sentinels. Het gaat om een investering van meer dan 7.5 miljard
euro, die zal leiden tot een belangrijke economische groei. Deze track bood
informatie over de economische impact, de toegang tot data en bood ook
voorbeelden van toepassingen met deze satellietdata.
Presentaties genomineerden Geospatial Awards
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de
GeoSpatial Awards in samenwerking met BeGeo. De GeoSpatial Awards hebben
als doel professionele initiatieven en eindwerken te belonen waarin
geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Tijdens de opeenvolgende tracks
stelden de genomineerden in de verschillende categorieën hun
project/eindwerk voor aan de hand van een Pecha Kucha presentatie. Elk van
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deze genomineerden kwam in aanmerking voor de publieksprijs. De publieksprijs
werd gekozen door de aanwezigen en uitgereikt tijdens de afsluitende sessie op
BeGeo, samen met de awards die door een professionele jury werden
toegekend: voor het beste eindwerk, het beste overheidsproject en het beste
bedrijfsproject.
Slimme landbouw met behulp van geografische gegevens
Precisielandbouw is een principe waardoor de variabiliteit in ruimte en tijd van
landbouwpercelen kan worden beheerd. Het doel is om de prestaties van de
landbouwvestiging op technisch, economisch, sociaal en milieuvlak te
optimaliseren. Dit is mogelijk dankzij nieuwe technologieën zoals
satellietbeelden, informatica en ICT, en steunt sterk op geolokalisatiemiddelen
zoals systemen voor plaatsbepaling aan de hand van satellieten waarmee de
informatie die sensoren in velden verzamelen kan worden gesitueerd en
gedateerd.
Geo, disruptiveve technologieën om uw business te vergemakkelijken
Bedrijven en organisaties zoeken vandaag naar nieuwe inzichten of een
strategisch voordeel. GEO is meer en meer een tool die wordt ingezet om dit
doel te bereiken. Waar voordien GIS (Geografische Informatie Systemen)
voorbehouden was voor de geo-specialisten, wordt GEO ‘common good’. Dit
heel zeker door de enorme verbetering in gebruik en toegankelijkheid van de
GIS-software. In deze track werd gezocht naar toepassingen waar geo wordt
ingezet
buiten
de
gekende
en
traditionele
geo-markten.
Geo leidt meer en meer tot disruptieve inzichten en applicaties.
Een slimme gids voor Geo: hoe kan een succesvolle geospatiale strategie
voor uw bedrijf worden opgezet?
In deze track gaven gebruikers en experten van o.a. RESA, OSGEO, Amigo en GIM
een overzicht van de bouwstenen voor een geo-strategie die een organisatie
slimmer maakt. Deze track werd opgebouwd uit drie logische blokken:
1. Organisatie & strategie: wat zijn de mogelijkheden? Hoe bepaal je je
doelen? Welke partners heb je nodig? Wat zijn de trends?
2. Data: welke data zijn beschikbaar? Wat zijn de trends? Hoe ga je als
organisatie om met het analyseren, processen en publiceren van data?
3. Tools: welke Open Source tools kun je als organisatie inzetten?
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Hoe kan open samenwerking geospatiale intelligentie naar een hoger niveau
tillen?
Open samenwerking is de nieuwe trend die meer en meer adoptie vindt in onze
maatschappij en economie. Het fenomeen is niet nieuw en bestaat al geruime
tijd binnen ‘open source communities’. Toch ervaren we het nog als nieuw en
duiken er meer en meer initiatieven op. Ook Europa zet volop in op een open
samenwerkingsmodel, getuige de verschillende Europese projecten die als
getuigenis tijdens deze track aan bod lieten komen. De track had als bedoeling
het collaboratieve landschap in kaart te brengen.

BeGeo 2018 werd afgesloten door niemand minder dan Vicepremier en Minister
Alexander De Croo en eindigde met de uitreiking van de GeoSpatial Awards.
Er werden 4 awards uitgereikt, zo ging de award voor het beste eindwerk naar
Koos Fransen met het eindwerk ‘Travelling Beyond Spatial Analysis, The impact
of Tempora land Personal Restrictions on Equitable Access to Opportunities’.
Het beste overheidsproject werd gewonnen door Stad Antwerpen met
‘Ruimtelijke omgevingsanalyse of –scan afdeling Ruimte, Stadsontwikkeling
Antwerpen’ en het beste bedrijfsproject was voor Mobiel 21 met ‘Ping if you
care, citizens engagement campaign to make Brussels more cycle friendly’ en ten
slotte ging de publieksprijs naar de Vlaamse overheid- Departement Omgeving,
Vlaams Planbureau voor Omgeving met ‘Verken de Vlaamse ondergrond met de
Virtuele Boring’.
Ten slotte konden al de aanwezigen nog napraten met een hapje en een drankje
ter afsluiting van dit succesvolle en unieke evenement.
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Elk jaar ontvangen wij enkele stagiairs op het Instituut. Voor deze studenten is
het een kans om ervaring op te doen in een organisatie die zich bezighoudt met
geografische informatie in de ruime zin van het woord, voor ons betekenen het
talent en de frisse inzichten van deze jonge mensen vaak een nieuwe kijk op
dingen die we al jarenlang op dezelfde manier deden.
in 2018 kwamen Dorcas Kanjiinga (Franstalig), Ann Cuppens en Job De Zeeuw
(beiden Nederlandstalig) een tijdje meedraaien op ons Instituut. Zij vertellen ons
over hun ervaringen.

Interview met Ann en Job

Dag Ann en Job. Een eerste vraagje: wat en waar studeren jullie.
Ann:
Ik zit in het laatste jaar van de masteropleiding geografie aan de KU Leuven.
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Job:
Ik zit in het laatste jaar milieukunde aan de Avans Hogeschool in Breda.
Job, dat is een richting die we hier op het NGI nog niet kennen. Wat is de link
met onze activiteiten?
Ik hou me binnen mijn studie bezig met duurzaamheid en luchtkwaliteit. Tijdens
mijn stage heb ik vooral gekeken hoe dit nuttig kon zijn voor het NGI. Het klopt
dat dit volledig nieuw is voor het Instituut, maar ik had contact met de directie
en die bleek wel interesse te hebben.
En jij Ann, wat was het onderwerp van jouw stage?
Ik werkte op de dienst Kwaliteitscontrole (officieel: Grondslag en Kwaliteit) en
heb me vooral beziggehouden met de gegevens over de spoorwegen. Die
gegevens zijn afkomstig van Infrabel en worden door het NGI verwerkt en daarna
opgenomen in de database met geografische gegevens.
Was de stage nuttig voor jullie? Hebben jullie iets bijgeleerd?
Job:
Zeker, vooral op het gebied van GIS-software (GIS = Geografisch
Informatiesysteem). Dat is iets dat in onze opleiding minder aan bod komt,
terwijl het wel heel belangrijk is op de arbeidsmarkt.
Ann:
Ik vond het ook wel interessant om te zien hoe een organisatie als het NGI werkt.
Daarnaast heb ik veel bijgeleerd over kwaliteitscontrole en heb ik leren werken
met programma’s die ik nog niet kende.
En denken jullie dat jullie stage nuttig was voor het Instituut?
Job:
Ik hoop het in elk geval. We hebben veel over het onderwerp gepraat binnen
het team. Ik heb een methode ontwikkeld die het NGI kan gebruiken om na te
gaan welke informatie beschikbaar is en hoe die nuttig kan zijn voor de
duurzaamheid.
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Ann:
Ik hoop het ook natuurlijk. Uiteraard duurde het even voor ik ingewerkt was,
maar het proces voor kwaliteitscontrole dat ik uitgewerkt heb, de testen zeg
maar, kan worden gebruikt om de kwaliteit van de spoorweggegevens strikter
op te volgen.
Hoe verliepen de contacten met de collega’s?
Ann:
De eerste dag kreeg ik een rondleiding en ik dacht dat ik al die namen nooit zou
kunnen onthouden. Na een tijdje wist ik met wie ik het meest moest
samenwerken en die namen kende ik natuurlijk wel. Ik vond het fijn om tijdens
de middagpauze andere collega’s te ontmoeten die soms met heel verschillende
dingen bezig waren. Zo kreeg ik een beter beeld van alles wat het NGI doet.
Job:
Mijn situatie was wel bijzonder omdat het onderwerp van mijn stage volledig
nieuw was binnen het NGI. Maar de collega’s waren heel behulpzaam en als het
ging om vragen over software of zo, kon ik altijd wel bij hen terecht. Wat het
voor mij soms moeilijk maakte, is dat er ook veel Frans gesproken wordt en dat
begrijp ik niet altijd even goed.
Laatste vraag: wat zijn jullie plannen?
Job:
Ik ga weer naar Nederland en als ik afgestudeerd ben, ga ik werk zoeken. Het zal
uiteraard meer in de richting van mijn studies gaan, dus milieu-gerelateerd, maar
mijn ervaring hier zal zeker van pas komen.
Ann:
Ik vond het heel fijn om op het NGI te werken, zowel voor de mensen als voor de
mooie omgeving, maar het is wel wat ver voor mij om alle dagen naar Brussel te
komen. Ik moet trouwens eerst nog een eindwerk indienen, en daarna zien we
wel.
In elk geval bedankt en veel succes allebei.
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Interview met Dorcas

Dorcas Kanjinga, een studente informatica, liep 13 weken stage op onze ICTdienst. Wij hadden een gesprek met haar.
Dag Dorcas, je stage bij het Instituut zit er bijna op. Kan je ons vertellen wat je
juist studeert en hoe je bij het NGI terechtgekomen bent?
Ik zit in het laatste jaar Bachelor Informatica en Systemen, met als specialiteit
Netwerk en Telecommunicatie, aan de “Haute École en Hainaut” in Bergen. Het
is een opleiding van 3 jaar, met een bedrijfsstage van 13 weken tijdens de studies
en een eindwerk. Het NGI heb ik gevonden op de site van SELOR toen ik op zoek
was naar een stage. Ik heb een spontane sollicitatie gestuurd, daarna heb ik dan
contact gehad met de personeelsdienst en zo hoorde ik dat ik stage kon lopen
bij de ICT-dienst.
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Kun je ons ook vertellen wat je stage, die vandaag afloopt, zoal inhield?

We moesten een SAML 2.0 serverarchitectuur installeren en zo een
webtoepassing voor Geonetwork aanbieden waarmee de partners van het NGI
toegang krijgen tot het platform geo.be. In de toekomst zal men dankzij de
federaties met de login en het paswoord van zijn eigen organisatie kunnen
inloggen.

En hoe is je stage verlopen?

Ik heb meegewerkt aan de installatie van 2 servers, een voor de site geo.be en
een andere die de medewerkers van het NGI een ID bezorgt. Op die manier is
het NGI een dienstenleverancier die tegelijkertijd gebruik kan maken van de
diensten van de partners. Ik heb daarvoor heel wat opzoekingen moeten doen
en heel wat vragen moeten stellen aan Belnet, want dit systeem is nieuw voor
het NGI. Dankzij dit werk zal het NGI de twee bestaande federaties (Belnet en GCloud) kunnen gebruiken. Ik heb met twee grote technische problemen te
kampen gehad, maar de collega’s hebben me heel goed ondersteund en
geholpen wanneer het nodig was. De toepassing draait en wordt momenteel
getest. Ze zal na mijn vertrek ingevoerd worden.

Laatste vraag: wat heb je opgestoken van je stage en wat staat er je nu nog te
wachten?

Ik heb nuttig werk gedaan voor het NGI en ik heb een nieuwe technologie onder
de knie. Verder was de stage voor mij een eerste kennismaking met research,
maar ook met het werken in groep. Ik heb interessante contacten gelegd en de
sfeer was altijd heel goed.
Mijn programma voor de komende twee maanden zit aardig vol: verdediging van
de stage, eindwerk en twee examens!
Bedankt, Dorcas, en nog veel succes!
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Implementatie eTOD en AOEM
Wat voorafging
In 2004 voegde de internationale organisatie voor burgerluchtvaart ICAO een
amendement toe aan haar richtlijnen. Annex 15, dat vastlegt op welke manier
luchtvaartinformatie wordt vergaard en beheerd, kreeg op dat moment een
bijkomend hoofdstuk. Sindsdien wordt Chapter 10 gehanteerd als leidraad voor
de voorzieningen rond elektronische terrein- en obstakeldata (eTOD).
Na een periode met verduidelijkingen door ICAO en verslagen van
EUROCONTROL1 werd in 2010 door de Europese Unie een verordening opgesteld
die de ICAO-eisen opneemt in een set Europese kwaliteitseisen voor
luchtvaartgegevens en –informatie (ADQ2). Deze is van toepassing op de
systemen van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer, hun onderdelen
en verschillende bijhorende procedures, en dit voor alle entiteiten die hiervoor
diensten verlenen of gegevens verstrekken.
Een nieuwe dienst op het NGI
Het DTM en de obstakelgegevens van het NGI worden voornamelijk door de
luchtvaartinstanties in ons land gebruikt. Het Directoraat-generaal Luchtvaart
(DGLV3) en Defensie stelden daarom de vraag om deze gegevens aan te passen
aan eTOD en ADQ. Uit de voorbereiding op dit project eTOD implementatie
groeide het idee om de coördinatie van alle luchtvaartgerelateerde producten
en diensten te bundelen binnen één luchtvaartdienst. Deze dienst wordt
opgericht in oktober 2016 en zal vanaf dan tevens zorgen voor de productie van
de LowAir- en TFC(L) 4-kaarten en een evaluatiekaart voor luchtvaartobstakels.
Gedurende de loop van het eTOD-project wordt ze ondergebracht in de directie
Toepassingen (later hernoemd naar Cartografie).

1

EUROCONTROL is de internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de
luchtverkeersleiding in Europa.
2
Aeronautical Data Quality
3
Het DGLV, onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer, is verantwoordelijk voor de regelgeving rond de
ontwikkeling en veiligheid van de burgerluchtvaart in België.
4
Transit Flying Chart (Low level). Het gaat om een NAVO-serie van kaarten met luchtvaartgegevens, hiervan
produceert het NGI jaarlijks drie kaarten voor Defensie. De bedoeling is dat de kaartbladen van verschillende
uitgevers naadloos aaneensluiten.

17

De equipe van de luchtvaartdienst bestaat uit Koen Haveneers (diensthoofd) en
Pieter Links, en wordt gedurende de loop van het project aangevuld met de
externe consultants Sébastien Delhay en Sara De Roeck van Capgemini en Joeri
Van Wolvelaer van GeoSolutions.
Project eTOD implementatie
In het eTOD-project, de directe aanleiding voor het oprichten van de
luchtvaartdienst, wordt onder leiding van projectmanager Sébastien Delhay
voortgebouwd op een voorstudie van Yvan Van Der Vennet en naar een manier
gezocht om ons digitale terreinmodel en onze obstakeldatabase te conformeren
aan de nieuwe wetgeving. In eerste instantie gaat het om het in kaart brengen
van de bestaande situatie, nadien wordt bekeken hoe we de kwaliteit van de
gegevens kunnen kwantificeren, of er extra gegevens ingezameld moeten
worden en waar nodig wat er moet aangepast worden in de productieprocessen
van deze producten.
Als initiële einddatum van het project wordt het einde van 2018 vooropgesteld.
Dit wordt echter bijgesteld naar het begin van 2020 doordat sommige eisen
complexer blijken te zijn dan ingeschat en door het uitblijven van een
gerelateerd Koninklijk Besluit dat een meldingsplicht voor obstakels en
terreinwijzigingen oplegt.
Vanaf het najaar van 2018 wordt Sébastien Delhay als projectleider vervangen
door Sara De Roeck en versterkt Joeri Van Wolvelaer het projectteam.
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1 Referentiedocumenten voor het project eTOD

Project AOEM
Sara De Roeck coördineert van begin 2017 tot het najaar van 2017 het project
AOEM, waarin op vraag van het DGLV gezorgd wordt voor de aanmaak van
kaarten met betrekking tot erfdienstbaarheden voor de luchtvaart. Op deze
kaarten kan afgelezen worden vanaf welke hoogte instanties als Belgocontrol5
een nieuw bouwwerk als hindernis beschouwen. Een eerste versie van deze
Aeronautical Obstacles Evaluation Map werd door Brussels Airport Company6 al
gemaakt voor Vlaanderen en Brussel, de luchtvaartdienst zorgt in dit project
5

Belgocontrol, een autonoom overheidsbedrijf, verleent luchtvaartnavigatiediensten en controleert de
veiligheid van de burgerluchtvaart in België.
6
Brussels Airport Company is de uitbater van de luchthaven in Zaventem.
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voor de uitwerking voor het hele land en zal nadien ook instaan voor het
onderhoud.

2 De Aeronautical Obstacle Evaluation Map
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Belangrijke updates voor
de hoogtereferentie in België
Op 1 augustus 2018 wordt de hoogtewaarde van alle waterpassingsmerktekens
geüpdatet. Tegelijkertijd wordt het hoogte-conversiemodel hBG03, nodig om
hoogtes bepaald met GNSS om te zetten naar TAW (Tweede Algemene
Waterpassing), vervangen door het nieuwe model hBG18.
Alle informatie over de altimetrische merktekens is beschikbaar via de
webapplicatie G-DOC (http://www.ngi.be/gdoc). Bij een groot deel van deze
punten dateert de hoogtewaarde van 2000, na het beëindigen van de algemene
herziening van het TAW-net, uitgevoerd vanaf 1980 tot 2000. In zones waarvan
gekend is dat er bodembewegingen zijn (o.a. vroegere mijnzones, Antwerpen
Linkeroever en de kuststrook) werden de hoogtewaarden recenter
geactualiseerd. Begin dit jaar werd het volledige waterpassingsnet opnieuw
vereffend, waarbij alle waarnemingen, uitgevoerd tussen 2000 en eind 2017,
werden betrokken. Als gevolg hiervan wijzigt de hoogte van alle merktekens,
hoewel voor 78% ervan het verschil met de huidige waarde, gepubliceerd in
GDOC, kleiner is dan 1cm. Figuur 1 geeft een beeld van de verschillen op alle
punten. Figuur 2 geeft de punten weer waar de verschillen beduidend zijn. De
nieuwe hoogtewaarden zullen vanaf 01/08/18 ter beschikking zijn via G-DOC. Er
verandert echter niets aan de definitie van TAW. Het nulpunt, dat steunt op het
gemiddelde laagwaterpeil te Oostende, blijft ongewijzigd. De aanpassingen
hebben enkel als doel de hoogtewaarde van elk merkteken te actualiseren.
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Δ Stijging

Daling

Tussen 0 en 5 mm
Tussen 5 mm en 1 cm
Tussen 1 en 2 cm
Tussen 2 en 3 cm
Tussen 3 en 5 cm
Meer dan 5 cm
Figuur 1: Verschil tussen huidige en nieuwe hoogtewaarden TAW

Δ Stijging

Daling
Tussen 1 en 2 cm
Tussen 2 en 3 cm
Tussen 3 en 5 cm
Meer dan 5 cm

Figuur 2: Hoogteverschil TAW oud-nieuw groter dan 1 cm
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Bij hoogtebepalingen met GNSS krijgt men in eerste instantie de hoogte hETRS89
t.o.v. de ellipsoïde GRS80. Maar de enig bruikbare hoogte is degene die
gerelateerd is aan het waterpassingsoppervlak, in België dus TAW (Tweede
Algemene Waterpassing). Om de hoogte boven de ellipsoïde GRS80 om te zetten
naar hoogte TAW is een hoogte-conversiemodel nodig, een regelmatig rooster
met de geoïdale hoogte (N-waarde), uitgedrukt in meter, voor elk knooppunt.
Aan de hand van dit model wordt de waterpassingshoogte berekend volgens
de formule:
HTAW = hETRS89 – N.
Momenteel wordt in België hiervoor het model hBG03 gebruikt. Dit werd door
het NGI opgesteld en verdeeld in 2003, op basis van o.a. het TAW-net en de
hoogtewaarden die toen geldig waren. Aangezien het TAW-net geüpdatet
wordt, moet er ook een nieuw hoogte-conversiemodel komen. Dit nieuwe
model, hBG18, werd gerealiseerd door een combinatie van:
- Het quasi-geoïde model NLGEO2018grav, afgeleid uit
zwaartekrachtmetingen, geldig voor Nederland, België en de Noordzee
en opgesteld door een team van TU Delft, onder leiding van professor
R.Klees.
- 3707 GNSS – gewaterpaste punten, waar zowel HTAW als h t.o.v. GRS80
nauwkeurig werden gemeten.
Figuur 3 geeft de grootse N-waarde verschillen weer (uitgedrukt in mm) bij een
vergelijking tussen de modellen hBG03 en hBG18. In de niet ingekleurde zones
zijn de verschillen kleiner dan 3 cm. Het heeft geen zin om rekening te houden
met de ingekleurde zones buiten de landsgrenzen, want daar zijn geen GNSSgewaterpaste punten beschikbaar. Daar steunen de resultaten op extrapolatie
en zijn ze niet betrouwbaar.
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Figuur 3: N-waarde verschillen > 3cm tussen hBG03 en hBG18

Er zijn een reeks factoren of een combinatie ervan die aan de basis liggen van
deze verschillen:
- Wijzigingen van de hoogtewaarden TAW.
- Gebruik van bijkomende zwaartekrachtgegevens voor NLGEO2018grav.
- Gebruik van een volledig andere set GNSS-gewaterpaste punten, met
een hogere nauwkeurigheid voor zowel h als HTAW.
- Meer uniformiteit in de verwerking van zowel GNSS- als
waterpassingsdata, wat tot een grotere homogeniteit heeft geleid en
systematische fouten uitsluit.
Aan de hand van interne controles bij het berekenen van het rooster zelf, komen
we tot een standaardafwijking van één cm voor de N-waarden afgeleid uit het
rooster hBG18, terwijl dit bij hBG03 twee cm was.
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Het nieuwe hoogte-conversiemodel hBG18 werd naar de verdelers van
professionele GNSS ontvangers gestuurd, zodat het kan omgezet worden naar
het merkeigen formaat en via een update van de ontvanger ter beschikking komt
van alle gebruikers. Dit nieuwe model werd, samen met de update van de TAW
merktekens, van kracht vanaf 1 augustus 2018, ter vervanging van hBG03.

25

eGovernment-award voor de samenwerking
van de hulpdiensten in België
De NAVO-top in juli 2018 was een evenement van ongeëvenaarde
veiligheidsproporties in België. Om een gemeenschappelijk operationeel beeld
te geven van alle betrokken diensten, heeft het Nationaal Geografisch Instituut
(NGI) een digitale basiskaart ter beschikking gesteld voor de realtime weergave
van vitale informatie.
Dit multidisciplinair en eenduidig overzicht van de gebeurtenissen in Brussel was
onontbeerlijk voor het Crisiscentrum en de andere diensten, zoals de politie, de
brandweer, de FOD Volksgezondheid, de NAVO, Buitenlandse Zaken, de
Kanselarij van de Eerste Minister en Defensie. Het was de eerste keer dat alle
strategisch en operationeel relevante informatie, waaronder de real-time locatie
van 60 staatshoofden en VIP's, politie, brandweer, ambulances, incidenten en
hun ruimtelijke impact, reisroutes en perimeters, samengebracht waren op de
digitale basiskaart van het NGI om samenwerking tussen commandocentra en
andere organisaties in de stad mogelijk te maken.
Het NGI heeft het totale projectmanagement en de governance in goede banen
geleid door samen met de stakeholders de functionele eisen van het systeem te
definiëren. Ook heeft het NGI de digitale basemap aangepast voor gebruik in een
dichte stedelijke omgeving, een papieren versie en index ter beschikking gesteld
die intensief door o.a. de versterkte politie werd gebruikt, relevante thematische
informatielagen gezocht en geüpload, het testplan gemaakt en de oplossing
getest. Daarnaast stelde het NGI de nodige hardware ter beschikking en
organiseerde trainingen in het gebruik van de geotool, de tracers en het beheer
ervan.
Het NGI heeft dit essentiële instrument voor logistiek en veiligheid geleverd op
vraag van het Crisiscentrum en bij uitbreiding de regering, omdat het reeds had
bewezen dat het dergelijke stakeholders in een complexe omgeving kon
betrekken via het project Cartografie voor Natuurbranden. Hoewel in eerste
instantie ontwikkeld voor de NAVO-top, toont de bekroonde oplossing aan dat
multidisciplinaire samenwerking mogelijk is, waardoor de argumenten tegen
een dergelijke samenwerking weerlegd zijn. Het NGI en het Crisiscentrum zetten
de samenwerking met elkaar en met de hulpdiensten voort om tot een volledig
geo-enabled ‘resilience’ aanpak te komen.
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De GDPR-regelgeving op het NGI
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 27 april 2016 een Verordening
aangenomen met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens.
Deze nieuwe privacyregelgeving, beter bekend onder de naam “GDPR” trad in
werking op 25 mei 2018 en biedt iedere lidstaat, bedrijf en overheidsinstelling
de opportuniteit om zich te bezinnen over welke persoonsgegevens er vandaag
worden bij gehouden, de wijze waarop die gegevens worden verwerkt, hoe die
gegevens kunnen worden beschermd en hoe de burger hierover kan worden
geïnformeerd.
Bij het implementeren van deze regelgeving heeft het NGI een
overheidsopdracht georganiseerd met het oog op de aanstelling van een externe
informatieveiligheidsconsulent, of beter bekend als “DPO”. Binnen het NGI heeft
deze informatieveiligheidsconsulent voortaan een adviserende, stimulerende,
documenterende en controlerende opdracht omtrent alle aspecten van de
informatieveiligheid en met een bijzondere aandacht voor persoonsgegevens.
Het NGI heeft ook een intern Informatieveiligheidscomité opgericht (bestaand
uit de aangestelde informatieveiligheidsconsulent, een lid van de Algemene
directie en de Juridische dienst van het NGI, met eventuele ondersteuning van
de Informaticadienst, de Personeelsdienst of een andere dienst), dat onder meer
het nodige doet om de GDPR te implementeren binnen het NGI, de opvolging te
coördineren en als contactpunt voor vragen rond privacy aangelegenheden te
functioneren.
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2018 IN CIJFERS

 Cijfers van de financiële dienst
 Cijfers van de personeelsdienst
 Cijfers van de verkoopdienst
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Cijfers van de financiële dienst
Balans op 31 december 2018

2018

2017

(€ '000)

(€ '000)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

617
9

454
9

626

463

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Geldbeleggingen

602

510

1.519

777

-

Liquide middelen

11.940

Overlopende rekeningen

11.786

183

Totaal activa

119
14.244

13.192

14.870

13.655

Eigen vermogen
Kapitaal

5.483

5.483

Reserves

8.322

7.066
13.805

12.549

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar

1.065

1.106

Overlopende rekeningen

-

-

Totaal passiva

1.065

1.106

14.870

13.655
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Resultatenrekening voor het jaar 2018

2018

2017

(€ '000)

(€ '000)

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

2.862

2.411

Overheidstoelage

14.761

14.340

Andere bedrijfsopbrengsten

57

90
17.680

16.841

Bedrijfskosten
Personeelskosten

12.745

12.931

Goederen en diensten

3.410

2.737

Afschrijvingen op vaste activa

262

395

Andere bedrijfskosten

6

12
16.423

16.075

Bedrijfsresultaat

1.257

766

Financieel resultaat

(2)

(2)

Uitzonderlijk resultaat

-

-

Belastingen op het resultaat

-

-

Resultaat van het boekjaar

1.255

764
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Cijfers van de personeelsdienst op 31/12/2018
Verdeling per geslacht en per niveau
Niveau
A
B
C
D
Totaal

Man
37
47
21
9
114

Vrouw
17
21
11
11
60

Totaal
54
68
32
20
174

Verdeling volgens statuut
Statutair
Contractueel
E-gov
Totaal

133
38
3
174

Verdeling volgens leeftijdscategorie
<30
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 en ouder
Totaal

16
15
12
18
25
22
42
24
174

Verdeling volgens woonplaats (provincie)
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

9
43
18
2
7
1
9
21
43
18
3
174
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Cijfers van de verkoopdienst
Top 10 van de best verkochte kaarten op schaal 1 :10 000
Naam
Ukkel
Trois-Ponts
Brussel
Hamme-Mille
Tervuren
Bouillon
Kemmel
Sint-Pieters-Woluwe
Hoeilaart
La Gleize

Aantal
96
95
82
60
60
58
54
53
53
53

Top 10 van de best verkochte kaarten op schalen 1:20 000 en 1:25 000
Naam
Aywaille/Spa
Champlon/La Roche-en-Ardenne
Houffalize
Rochehaut/Paliseul
Hamoir/Ferrières
Tellin/Saint-Hubert
Bouillon/Dohan
Florenville/Chiny
Limbourg/Eupen
Malmedy

Aantal
608
563
555
471
438
426
416
410
407
403

Top 10 van de best verkochte kaarten op schaal 1 :50 000
Naam
Mechelen
Leuven
Ieper
Malmedy
La Roche-en-Ardenne
Bouillon
Durbuy
Saint-Hubert
Spa
Bertrix

Aantal
320
298
212
191
163
127
124
124
119
103
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Top 9 van de provinciekaarten op schaal 1:100 000
Naam
Luxembourg
Liège
Namur
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Hainaut
Brabant
Limburg
Antwerpen

Aantal
216
156
139
128
83
77
64
62
59

Top 10 van de toeristische kaarten
Naam
La Roche-en-Ardenne
Hautes Fagnes
Vielsalm pédestre
O&A Durbuy-Barvaux-Wéris
Bouillon pédestre
Thimister-Clermont
Houffalize pédestre
Chiny-Florenville-Herbeumont
Aan de rand van de Venen
Saint-Hubert

Aantal
3.333
3.234
2.948
2.830
2.040
2.006
1.510
1.450
1.288
1.257
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