
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 JAARVERSLAG 2017 

  



VOORWOORD 
 

2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarop we officieel te horen kregen 

dat we de ter Kamerenabdij moesten verlaten. Het hing al een tijd in de lucht en 

een echte verrassing was het dus niet, maar het was wel nieuws dat grote 

gevolgen had. Zo moesten we een hele logistieke organisatie opstarten om deze 

verhuizing in goede banen te leiden, kijken hoe we alles moesten financieren, de 

personeelsleden begeleiden bij deze grote verandering,…  

De verhuizing was overigens niet het enige probleem. Net zoals de voorbije jaren 

slaagden we er niet in alle werknemers aan te trekken die we nodig hebben om 

onze verschillende opdrachten uit te voeren. Geografische informatie wordt 

alsmaar belangrijker in onze samenleving, en de profielen die wij zoeken, zijn 

ook zeer gegeerd in de privésector. Daardoor worden we verplicht keuzes te 

maken, vaak met pijn in het hart, maar we kunnen gewoon niet alles doen wat 

we zouden willen.  

Maar het was niet allemaal kommer en kwel. In het artikel “2017 in een 

notendop” kunt u lezen wat we in 2017 allemaal verwezenlijkt hebben. Dat gaat 

van een nieuwe versie van CartoWeb.be over medewerking aan een 

tentoonstelling in het Koninklijk Paleis tot een volledig nieuwe cartografie voor 

natuurbranden, bestemd voor de hulpdiensten. En daarnaast was er uiteraard 

onze gewone productie, met de publicatie van nieuwe kaarten in de reeks 

1:25 000, van toeristische kaarten enz. 

Kortom, als ik het moet samenvatten zou ik zeggen: 2017 was een moeilijk jaar, 

waarin we toch maar weer bewezen hebben dat we met onze kwaliteitsvolle 

geografische informatie en met onze talentvolle medewerkers een echte 

meerwaarde betekenen voor de samenleving. 

 

Ik wens u veel leesgenot. 

 

Ingrid VANDEN BERGHE 

Administrateur-Generaal 



2017 in een notendop 

 

 

 

2 januari 

Traditiegetrouw starten we het jaar met een Oxfam-ontbijt. 

10 maart 

De RTBf wijdt een reportage aan de Ferraris-kaart. Medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek en van 

het NGI vertellen over de geschiedenis van de kaart en over de manier waarop ze tot stand kwam.  

16 maart 

De tweede editie van BeGEo, een beurs over geografische informatie in de breedste zin van het woord, 

lokt een massa belangstellenden (https://www.mil.be/nl/artikel/tweede-begeo-beurs). De beurs is 

een gezamenlijk initiatief van het NGI en Agoria. Overheid, onderzoekers en technologiebedrijven 

ontmoeten er elkaar en maken kennis met de laatste ontwikkelingen.  

4 mei 

Het NGI lanceert SpeedyCartoWeb, een toepassing die de mogelijkheid biedt fouten in of updates van 

onze kaartgegevens online te melden. In een eerste fase kunnen alleen NGI-medewerkers updates 

melden. Vanaf oktober krijgt ook het grote publiek die mogelijkheid.   

16 mei 

Alle historische kadasterplannen en –documenten van de periode 1800-1844 zijn nu ook te raadplegen 

via de website www.cartesius.be. Op een druk bijgewoonde persconferentie bij de FOD financiën 

worden al deze aanwinsten voorgesteld.  

28 mei 

Enkele sportievelingen van het NGI lopen samen met het be-team de 20 kilometer van Brussel 

8 juni 

We lanceren een nieuw initiatief: Net(niet)werken. Enkele collega’s komen kort een van de vele 

projecten voorstellen. Dat kan een intern project van het Instituut zijn of een project waarvoor het 

samenwerkt met andere organisaties.  

15 juni 

We organiseren, samen met de KULeuven en de UNamur de Staten-Generaal “Digital Innovation: 

Status of the Public Sector in Belgium”.  In zijn afsluitende toespraak benadrukt de minister van Digitale 

Agenda het belang van voorop lopen in digitale innovatie. 
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17 juni 

Tijdens een grootscheepse oefening op de Kalmthoutse Heide testen de hulpdiensten onze 

“Cartografie voor natuurbranden”, in aanwezigheid van de ministers van Defensie en van Binnenlandse 

Zaken. Iedereen is lovend en de nationale pers besteedt veel aandacht aan deze test.  

22 juli 

In het Koninklijk Paleis van Brussel opent de tentoonstelling “Hemel” de deuren. Net zoals in 2016 is 

het NGI weer aanwezig, onder andere met een oude camera die werd gebruikt voor luchtopnamen.  

1 augustus 

De website www.geo.be komt online. Op de website staan de metadata van sommige producten en 

diensten van het NGI en van zijn federale partners. Alle informatie beantwoordt aan de INSPIRE-

normen. 

27 augustus 

De brocante van onze sociale dienst is, mede dankzij het mooie weer, een geweldig succes. 

19 oktober 

Tijdens een INSPIRE-workshop over “Data policies and secure Access to geospatial Data and Services” 

bespreken medewerkers van het NGI en van de federale partners welke maatregelen zij moeten 

nemen om de webservices op het federale platform www.geo.be te beveiligen.  

7 december 

Onze “Cartografie voor natuurbranden” wint de E-Gov Award in de categorie “Samenwerking”.  

  

http://www.geo.be/
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Project: “Cartografie voor natuurbranden” 

 

Gedaan met klungelige gemeenteplannetjes die brandweer, politie, civiele bescherming, en andere 
hulpdiensten ad hoc met plakband aan elkaar moeten plakken bij grote, grensoverschrijdende 
natuurbranden. Dankzij dit project kunnen de verschillende hulpdiensten bij grootschalige incidenten 
overal over dezelfde, goede terreinkennis beschikken. 

  

Om dit te bereiken werd een duidelijke digitale basiskaart ontwikkeld, met straatnamen, een 
gemeenschappelijk coördinatenstelsel met Wildfire-Index-Grid, en een uniforme catalogus en 
weergave van specifieke thematische informatie voor de hulpdiensten (zoals toegangswegen, 
waterwinpunten, situational awareness, enz.). Dit materiaal is als webservice toegankelijk en kan ook 
worden afgedrukt in de vorm van grote overzichtskaarten en veld-atlassen. Hierdoor spreekt iedereen 
dezelfde kaart'taal', en zijn de gegevens steeds uniform beschikbaar volgens de actuele situatie en de 
specifieke noden van een interventie. 
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Deze geodata werden ingebouwd in een piloot-webapplicatie die het mogelijk maakt het materiaal te 
gebruiken voor oefeningen zodat hulpdiensten en hun management het praktisch nut van een 
gemeenschappelijke operationele cartografie én de verankering hiervan in het crisismanagement 
kunnen evalueren.  
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Resultaten 

Een digitale cartografie met een zo actueel mogelijke basiskaart, specifieke thematische data, een 
indexgrid; een volledig functionele webapplicatie; succesvolle evaluatie van de operationele 
cartografie en de applicatie en van de voorwaarden voor uitrol in een operationele omgeving; 
Draagvlak voor verdere uitbouw van een gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur voor 
incident- en crisismanagement.  
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CIJFERS VAN DE FINANCIËLE DIENST 

 

Balans op 31 december 2017   2017 2016 

   (€ '000) (€ '000) 

Vaste activa      

Materiële vaste activa 

               

454    

               

533  

Financiële vaste activa 

                   

9    

                   

9  

   

               

463  

               

542  

Vlottende activa      

Voorraden 

               

510    

               

618  

Vorderingen op ten hoogste één jaar 

               

777    

            

1.310  

Geldbeleggingen 

                   

-    

                   

-  

Liquide middelen 

          

11.786    

          

10.300  

Overlopende rekeningen 

               

119    

               

165  

   

          

13.192  

          

12.393  

Totaal activa   

          

13.655  

          

12.935  

      

Eigen vermogen      

Kapitaal 

            

8.786    

            

8.786  

Reserves 

            

3.763    

            

3.000  

   

          

12.549  

          

11.786  

Schulden      

Schulden op ten hoogste één jaar 

            

1.106    

            

1.149  

Overlopende rekeningen 

                   

-    

                   

-  

   

            

1.106  

            

1.149  

Totaal passiva   

          

13.655  

          

12.935  

    



    
    

Resultatenrekening voor het jaar 2017   2017 2016 

   (€ '000) (€ '000) 

Bedrijfsopbrengsten      

Omzet 

            

2.411    

            

2.064  

Overheidstoelage 

          

14.340    

          

14.879  

Andere bedrijfsopbrengsten 

                 

90    

               

127  

   

          

16.841  

          

17.070  

Bedrijfskosten      

Personeelskosten 

          

12.931    

          

13.168  

Goederen en diensten 

            

2.737    

            

2.628  

Afschrijvingen op vaste activa 

               

395    

               

372  

Andere bedrijfskosten 

                 

12    

                 

21  

   

          

16.075  

          

16.189  

Bedrijfsresultaat   

               

766  

               

881  

Financieel resultaat   

                  

(2) 

                  

(2) 

Uitzonderlijk resultaat   

                   

-  

                   

-  

Belastingen op het resultaat   

                   

-  

                   

-  

Resultaat van het boekjaar   

               

764  

               

879  

    

    
 

 

 



Cijfers van de verkoopdienst 

 

 

Top 10 van de verkochte topografische kaarten (1:20 000) 

 

Naam Aantal 

Houffalize 807 

Stavelot 715 

Aywaille-Spa 682 

Sart 678 

Durbuy 659 

Harzé-Stoumont 601 

Champlon – La Roche-en-Ardenne 575 

Vielsalm 519 

Chimay-Couvin 505 

Viroinval 496 

 

 

 

 

Top 10 van de verkochte toeristische kaarten 

Naam Aantal 

Vresse-sur-Semois 12.066 

Hoge Venen 5.785 

Aan de rand van de Venen 2.911 

O&A Durbuy-Barvaux-Wéris 2.909 

La Roche en Ardenne 2.183 

Vélo Tour Hoge Venen 1.785 

Chiny-Florenville-Herbeumont 1.659 

Trois-Ponts 1.617 

Bouillon pédestre 1.455 

Pays des Sources (carte nord) Spa-Theux 1.431 

  



 

Cijfers van de Juridische dienst 

 

In 2017 heeft het NGI op 20 parlementaire vragen geantwoord, via zijn Voogdijminister, waarvan 

19  vragen werden gesteld binnen de Kamer en de resterende vraag binnen de Senaat werd gesteld.  

Deze parlementaire vragen en de daarop geformuleerde antwoorden behandelden diverse 

onderwerpen.  

Zo werden er vragen gesteld over bijvoorbeeld : 

- de inschakeling van studie-en consultancybureaus; 
- de buitenlandse dienstreizen; 
- de samenstelling van de comités binnen het NGI.   
 

Andere interessante informatie, die via de parlementaire vragen werden opgevraagd, handelde 

bijvoorbeeld over de acties die werden ondernomen om het federaal open data beleid te 

ondersteunen. In ons antwoord werd benadrukt dat het NGI streeft naar een grote toegankelijkheid 

en hergebruik van zijn gegevens. Hierbij werd een overzicht gegeven van de toepassingen, diensten en 

datasets die vrij toegankelijk en gratis beschikbaar zijn voor niet-commercieel hergebruik (denk aan 

bijvoorbeeld Geo.be, Cartesius.be, Cartoweb.be en dergelijke).  

 

In 2017 heeft het NGI tevens verscheidene overheidsopdrachten georganiseerd en toegewezen op 

basis van de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Dit met het oog op de aankoop van de nodige 

goederen en diensten die ons bij de uitvoering van onze taken ondersteunen en onze rol als geobroker 

verder benadrukken. 

Hiervoor werd ongeveer : 

- € 333.721,41 excl. BTW besteed aan diensten die zijn uitgevoerd door externe dienstverleners, 
zoals: 

o Diensten van projectleiders, functioneel analisten en GIS ontwikkelaars in het domein van 
de geo-ICT;  

o Diensten ter implementatie van Inspire-projecten; 
o Luchtopname; 
 

- € 212.448,29 excl. BTW besteed aan de aankoop van goederen, zoals: 
o GNSS-antennes; 
o Licenties;  
o Werkkledij; 
o Grootformaat fotoprinter. 

  



 

CIJFERS VAN DE PERSONEELSDIENST 

 

Verdeling van de personeelsleden per niveau op 31/12/2017 

Niveau Aantal 

A 52 

B 71 

C 34 

D 25 

Totaal 182 

 

Verdeling van de personeelsleden per statuut op 31/12/2017 

Statuut Aantal 

Statutair 141 

Contractueel 41 

E-gov* 3 

Totaal 185 

 

* Personeelsleden met het E-gov-statuut werken niet rechtstreeks voor het NGI, maar voor het 

selectiebureau voor IT-personeel voor de federale overheid 

Verdeling van de personeelsleden per niveau en per geslacht op 31/12/2017 

Niveau Man Vrouw Totaal 

A 37 15 52 

B 48 23 71 

C 23 11 34 

D 13 12 25 

Totaal 121 61 182 

 

Verdeling van de statutaire en de contractuele personeelsleden per leeftijdscategorie op 31/12/2017 

Leeftijdscategorie Statutair Contractueel 

<30 8 7 

30-34 10 6 

35-39 8 5 

40-44 16 3 

45-49 15 8 

50-54 23 8 

55-59 33 2 

≥60 28 2 

Totaal 141 41 

  

  



WAAR WONEN DE NGI-MEDEWERKERS ? 

 

Provincie Aantal 

Antwerpen 9 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43 

Henegouwen 17 

Limburg 2 

Luik 7 

Luxemburg 1 

Namen 11 

Oost-Vlaanderen 20 

Vlaams-Brabant 47 

Waals-Brabant 22 

West-Vlaanderen 3 

Totaal 182 

 

 


