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VOORWOORD
In mijn voorwoord bij ons Jaarverslag 2018 schreef ik dat de 

verhuizing als een rode draad door onze activiteiten van dat jaar 

gelopen had. Die vaststelling kan ik hier perfect herhalen. Het hele 

jaar door zijn we in de weer geweest met de voorbereidingen. 

Jammer genoeg konden we de effectieve verhuizing niet 

realiseren door vertraging op de werf, of misschien was dat 

een geluk omdat er zo meer tijd was voor de noodzakelijke 

voorbereidende activiteiten. Voor iedereen betekende dit immers 

kasten en schuiven beginnen leegmaken en goed nadenken over 

wat er mee naar de nieuwe werkplek moest. Voor een kleine 

groep betekende dit bijna de hele dag oplossingen zoeken voor 

alle problemen die opdoken. Ik ga deze mensen hier niet allemaal 

vermelden omdat ik bang ben om iemand te vergeten, maar ze 

verdienen allemaal een dikke pluim.  

En ondertussen ging ons gewone werk natuurlijk door. We 

werkten niet alleen voort aan de nieuwe reeks kaarten op 

 1:25o000, maar we stelden onze kennis en onze expertise ook 

ter beschikking van andere organisaties en openbare diensten 

voor wie geografische data onmisbaar zijn. Misschien zeggen 

begrippen als Flexpub, Optifed of UCH u niet veel, maar als 

u verder leest in ons jaarverslag zult u verbaasd zijn over de 

grote verscheidenheid aan sectoren voor wie onze gegevens 

een echte meerwaarde betekenen.

En zoals in elke organisatie kwamen en gingen er mensen. 

De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt al jarenlang vrij 

hoog, en het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel collega’s 

met pensioen vertrekken. Ik wil ze hierbij nogmaals bedanken 

voor hun inzet en wens ze een deugddoend pensioen toe. De 

overstap naar de Campus Renaissance betekent ook dat de 

eigen poets- en onderhoudsdienst niet behouden kon worden. 

Voor alle personeelsleden van deze dienst werd een oplossing 

gevonden, binnen het NGI, bij andere overheidsdiensten, of via 

herscholing. Ik ben erg blij dat we met de hulp van velen hierin 

geslaagd zijn en ik ben ook fier op ‘onze mensen’ omdat we een 

positieve feedback over hun inzet krijgen van de organisaties 

waar zij nu aan de slag zijn.  

Gelukkig kregen we er ook nieuwe collega’s bij. De voorbije jaren 

hadden we het moeilijk om voor bepaalde functies kandidaten 

te vinden, omdat er nu eenmaal veel vraag was naar deze 

profielen. Stilaan zien we dat er niet alleen meer kandidaten zich 

aanbieden, maar ook dat er meer door de selectie geraken. Het 

zijn vaak jonge mensen die niet alleen hun kennis meebrengen, 

maar ook hun frisse kijk op de zaken. Door hun komst kijk ik met 

meer vertrouwen naar de toekomst.

Kortom, 2019 was een moeilijk jaar voor iedereen, maar als 

ik terugkijk op wat we gerealiseerd hebben en op hoe we ons 

hebben voorbereid op wat er nog komen zal, dan kan ik alleen 

maar fier zijn op mijn medewerkers.

Ingrid Vanden Berghe

Administrateur-Generaal
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BeGeo 2019, 
HET GEO-KRUISPUNT
Op 19 maart vond BeGeo 2019 plaats in het prestigieuze 

Brussels Expo in Brussel. Dit was reeds de 4de succesvolle 

editie georganiseerd door het NGI met ditmaal de steun van 

TMAB Business Events, met meer dan 1000 aanwezigen!

Het evenement werd geopend met een plenaire opening 

waarbij Mevrouw Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-

generaal van het NGI het publiek verwelkomde. Hierna 

volgden de inspirerende keynotes Bart Raeymaekers, 

Directeur-generaal van het Crisiscentrum rond de 

samenwerking voor de veiligheid van ons land en Hajo 

Beeckman, VRT-verkeersanker met een pleidooi voor een 

rationeel debat over mobiliteit. Dit jaar was journalist/tv-

presentator Christophe Deborsu moderator.

Tijdens de dag hadden de deelnemers keuze tussen 6 

verschillende parallelle tracks waarbij in het totaal ongeveer 

45 sprekers aan het woord kwamen met telkens boeiende 

presentaties over verschillende onderwerpen rond geo. 

Daarnaast waren er ook verschillende netwerkmomenten 

op de beursvloer waar meer dan 20 standhouders aanwezig 

waren. 

BeGeo 2019 werd afgesloten door Generaal Devogelaere, 

het Agoria Solar Team en de uitreiking van de GeoSpatial 

Awards.

Er werden 2 awards uitgereikt, zo ging de prijs van de 

jury naar Stad Gent ‘Inzet van Augmented Reality bij 

projectevaluatie en interactieve communicatie op basis 

van open 3D-Geodata en zo met behulp van 3D game-

engines en hololenzen in co-creatieve processen, een tijd-

ruimte stadmodel creëren’. Informatie Vlaanderen won de 

publieksprijs met ‘Hinderpremie’.

Ten slotte konden al de aanwezigen nog napraten met een 

hapje en een drankje ter afsluiting van dit succesvolle en 

unieke evenement. 

Filmpje en meer foto’s BEGEO 20 – De Ultieme Connectie
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MEERJARIGE OVEREENKOMST 
TUSSEN HET NGI EN DEFENSIE

CARTOWEB.BE IS ERKEND 
ALS AUTHENTIEKE BRON

Op 20 december 2019 heeft Defensie, op basis van het bestek 

MRMP-C/P Nr. 19CP446, een meerjarige open overeenkomst 

met het NGI gesloten. Deze overeenkomst regelt de levering 

van specifieke geografische producten en diensten door 

het NGI aan Defensie voor een periode van vier jaar (2019 

2022). Deze overheidsopdracht kwam tot stand via een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking volgens de 

wet van 13 augustus 2011 inzake Defensie en veiligheid. 

In de meerjarige overeenkomst worden zowel forfaitaire 

prestaties, prestaties tegen prijslijst als prestaties tegen 

terugbetaling voorzien.

De forfaitaire prestaties omvatten het administratief beheer 

van het contract, het jaarlijks gebruiksrecht op de standaard 

en enkele niet-standaard producten van het NGI en de 

ondersteuning voor ruimtelijke analyses.

De prestaties tegen prijslijst, met prijzen en leveringstermijnen 

die duidelijk vooraf bepaald werden, hernemen verschillende 

producten en diensten in België: de productie van 

orthomozaïeken en de realisatie van de kaarten M534 (1:250 000), 

M737 of de militaire ‘stafkaarten’ (1:50 000) en M836 TRZ of de 

militaire trainingszones (1:25 000) en de luchtvaartkaarten LowAir 

en Transit Flying Chart Low Level (1:250 000). Het bepalen van alle 

luchtvaarthindernissen in België waarop eTOD1  van toepassing is, 

maar ook de precisiemetingen in en rond militaire luchthavens, het 

opmaken van plannen voor operationele planningsdoeleinden en 

het berekenen van de magnetische declinaties van alle militaire 

luchthavens zijn ook bij deze prestaties voorzien. Hiernaast zijn er 

ook producten en diensten in het buitenland zoals de productie 

van geodata op basis van satellietbeelden, grafische kaarten en 

grootschalige stadsplannen.

CartoWeb.be, de digitale kaart met de meest recente topografische gegevens van het 

NGI, is door de federale dienstenintegrator DG Digitale Transformatie als authentieke 

bron erkend. 

Bijgevolg wordt deze basiskaart standaard gebruikt door o.a. alle federale diensten en 

de daarmee samenhangende diensten. Ook andere niveaus worden aangemoedigd om 

deze kaart te gebruiken. Deze erkenning als authentieke bron is een belangrijke stap 

vooruit, want een gemeenschappelijke kaart als basis maakt samenwerken een stuk 

eenvoudiger.

De digitale kaart wordt elke drie maanden vernieuwd op basis van de meest recente 

gegevens waarover het NGI beschikt. U vindt de adressen van de webdienst, samen met 

meer details op de productpagina van Cartoweb.be. 

Links:

https://topomapviewer.ngi.be/?l=nl&x=660666.00&y=606690.00&zoom=1&baseLayer=ngi.cartoweb.topo.be 

https://authentieke-bronnen.belgium.be/nl/cross-search/cartoweb-ngi

De prestaties tegen terugbetaling bieden voor de niet-

getarifeerde prestaties een oplossing. Deze activiteiten, zoals 

onderzoek, ontwikkeling, consultancy en opleiding, zullen 

telkens het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke 

prijsaanvraag.

Voor alle prestaties gelden strikte kwaliteitseisen. Hiervoor voert 

Defensie technische keuringen uit tijdens het productieproces 

om zich zo snel mogelijk te verzekeren van de conformiteit van 

de aangeboden producten.

Voor een efficiënt beheer en planning van de activiteiten wordt 

er gewerkt op basis van een ‘Program of Work’ (PoW). Deze PoW 

wordt in gemeenschappelijk overleg tussen Defensie en het NGI 

opgemaakt en moet het NGI toelaten haar productieactiviteiten 

optimaal te plannen rekening houdend met de prioriteiten die 

door Defensie worden gesteld. 

Naast deze meerjarige overeenkomst is er bij Defensie en het 

NGI ook de wil om een structurele samenwerking uit te bouwen 

voor een meer strategische aanpak van de geo-informatie 

voorziening bij Defensie. De geo-strategie bij Defensie moet deze 

synergie met het NGI nog verder concretiseren.

1 eTOD of ‘electronic Terrain and Obstacle Data’ verwijst naar Hoofdstuk 10 van Bijlage 15 bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart. Het bepaalt internationale regels betreffende 
de inhoud, productie en publicatie van digitale terreinmodellen en geografische gegevens over luchtvaarthindernissen. eTOD wordt in de Europese context verder gespecificeerd en aangevuld in verorde-
ning 73/2010 van de Europese Commissie: Aeronautical Data Quality (ADQ). De Belgische Staat heeft een wettelijke verplichting om deze regels te implementeren.
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Op vraag van de federale politie is het NGI gestart met de productie van nieuwe cartografische 

webservices (WMS en WMTS), waarmee online de meest recente orthofoto’s van het Vlaamse en het 

Waalse gewest bekeken kunnen worden voor het hele grondgebied. Deze diensten zijn intern  

toegankelijk, maar ook via een externe URL1. Ze zijn geïntegreerd in de catalogus en de cartografische 

viewer van het federale geoportaal (www.geo.be) en zouden elk jaar vernieuwd moeten worden.  

De overdekking in orthofoto’s via deze services is beschikbaar voor 2016, 2018 en 2019. De ruimtelijke 

resolutie van de beelden bedraagt 25cm en de militaire zones zijn gemaskeerd. 

WMS & WMTS 
VAN ORTHOFOTO’S

BELGIË VANUIT 
DE LUCHT BINNEN 

HANDBEREIK.

1  WMTS : http://wmts.ngi.be/inspire/ortho/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 
WMS: http://wms.ngi.be/inspire/ortho/service
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FLEXPUB: 
NAAR EEN STRATEGIE VAN 
FLEXIBELERE EN VERNIEUWENDE 
E-SERVICES OP BASIS VAN LOCATIE.

De KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch 

Instituut kregen financiering van BELSPO om in vier 

jaar (2016-2020) een Strategie voor Flexibele Publieke 

e-Dienstverlening met een Ruimtelijk Karakter uit te werken. 

De Strategie focust op het federale niveau, en werkt aan een 

versterkte samenwerking met de andere Belgische publieke 

administraties. 

Om deze Strategie te ontwikkelen, werd een nulmeting 

uitgevoerd van de bestaande praktijken van de overheden 

op het vlak van geografische e-diensten, aangevuld met een 

analyse van de afgeleide behoeften van de stakeholders. 

Daarna werd onderzocht wat de ‘enablers’ zijn om succesvol 

flexibele en innovatieve e-services te ontwikkelen. Dit leidde 

tot een draft Strategie en blue-print die geverifieerd worden op 

drie ‘use-cases’: BeSt-Address, de uitwisseling van kadastrale 

informatie tussen de verschillende overheidsniveaus 

en de Hulpdiensten. Zo namen meer dan honderd 

vertegenwoordigers van de lokale, regionale, nationale en 

Europese overheidsniveaus, als ook uit de privé-sector, deel 

aan onze enquêtes, gestructureerde interviews, focusgroep-

gesprekken, enz. en werden we uitgenodigd om onze draft 

strategie te presenteren op de gerenommeerde ‘Data for 

Policy’-conferentie in London, UK. De strategie steunt op drie 

pijler “Openheid”, “Participatie” en “Samenwerking” en het 

fundament “Locatie”. 

Naast het onderzoek organiseerden we ook ‘valoriserende’ 

bijeenkomsten. Zoals voor ons begeleidingscomité, bestaande 

uit een waaier van vertegenwoordigers van de Federale 

Overheid, de regionale, en lokale overheden en de privésector: 

hier presenteerden wij voor het eerst onze ‘tools’ zoals een 

handleiding om de juiste participatie-tools te kiezen bij de 

ontwikkeling van e-services, een handleiding voor het gebruik 

van de juiste coördinatie-instrumenten, en een over het 

vergroten van het bewustzijn over de openness van data.

In het kader van de herziening van de Europese Public 

Sector Information (PSI) Directive organiseerden we op 26 

september een workshop over wat er verandert en hetzelfde 

blijft met de herziening hiervan, en wat de impact hiervan 

is op ‘uw’ administratie. Een belangrijke herziening is dat 

sommige geo-datasets als High Value Datasets geoormerkt 

gaan worden, wat betekent dat deze gratis ter beschikking 

moeten worden gesteld, en impliceert een financiële 

heroriëntering op het niveau van de ministerraad. Er werd 

inzicht gegeven in de onderhandelingen op Europees 

niveau over het bepalen van die High Value Datasets. Uit de 

presentaties van de verschillende niveaus bleek verder dat 

open data veel meer is dan louter data online zetten, want er 

zijn limieten aan wat betaalbaar is, er zijn open-data licenties 

die niet compatibel met elkaar zijn, en data moeten vooral 

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable) 

zijn. De workshop werd bijgewoond door een honderdtal 

medewerkers van de Belgische overheidsdiensten behorende 

Digitalisering en nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit onze  

maatschappij. Ook de publieke sector zal in de komende jaren verder gaan op  

het pad van de digitalisering, en geconfronteerd worden met steeds nieuwe  

technologische uitdagingen en de bijhorende wijzigende verwachtingen van  

burgers en bedrijven. Dit vraagt om een strategie om flexibeler en innovatiever 

e-services te kunnen bouwen, waarin ‘locatie’ een fundamentele plaats krijgt.

tot het top- en middenkader, academici, bedrijven, NGO’s en 

vakjournalisten. 

De workshop leidde ook tot de organisatie van de werkgroep 

‘Open-data’ van het NGI waarin onder andere, samen met de 

experts, de implicaties voor de strategie van het NGI verder 

uitgediept werden. Presentaties zijn hier terug te vinden.
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Vanuit de hulpdiensten ontwikkelt zich een steeds sterkere 

vraag naar uniforme en gedeelde cartografie om een betere 

samenwerking tussen verschillende zones en hulpdiensten 

mogelijk te maken, zowel op het scherm als op papier. Dit 

komt mede door het succes van – de volgens dit concept 

gerealiseerde NGI projecten – o.a. de POC Cartografie voor 

Natuurbranden (2016-2017, 2019-heden) en de GeoNAVO-

tool (NAVO-top 2018 - heden). Uit die projecten volgt telkens 

de vraag om die uniforme, cartografische samenwerking 

verder structureel te verankeren.

Die vraag naar een uniforme en gedeelde cartografie voor 

de hulpdiensten wordt steeds breder gedragen en werd 

scherpgesteld op het NGI door een delegatie van de Federale 

Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Politie 

Brussel Hoofdstad Elsene, meer dan 25 hulpverleningszones 

(Brandweer), Defensie, Nationaal Crisiscentrum, 112, FOD 

Gezondheid, Gouverneurs, Douane, FOD Binnenlandse Zaken, 

FOD Buitenlandse Zaken, de Kanselarij van de Eerste Minister, 

de Agentschappen van Natuur en Bos …. Meerdere workshops 

werden hiervoor op het NGI georganiseerd in 2019 om de 

gemeenschappelijke behoeften aan één basiscartografie, 

emergency-index-grid, aanvullende, uniforme ‘locatie-

gegevens’, onderlinge uitwisseling hiervan, en (non-)

functionele vereisten in kaart te brengen en te prioriteren. De 

workshops werden mede gesponsord door het Programma 

Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Die subsidie was 

aangevraagd in samenwerking met Netwerk Brandweer 

voor de uitbouw van multidisciplinaire samenwerking in de 

cartografie voor de hulpdiensten in België. 

manier voor alle stakeholders beschikbaar moet zijn, in 

plaats van dat iedereen deze gegevens zelf moet zoeken, 

overtekenen en bijhouden. Daarom wordt gewerkt aan een 

centrale uitwisseling via een ‘geohub’.

Stroom ‘Incident Commando Management Systeem’

Voor de strategische en operationele voorbereiding, 

beheer en evaluatie van incidenten is er behoefte aan 

een intuïtieve, cartografische tool waarop de machten, 

hulpbronnen, incidenten, bewegingen en andere strategische 

of operationele informatie op een uniforme manier kunnen 

worden weergegeven en gedeeld. Zowel op het scherm als – 

waar mogelijk – op papier.

Noodzaak aan discipline-overstijgende financiering

Het NGI is een neutrale eigenaar die boven de partijen staat 

én naar zoekt in samenwerking met de stakeholders naar 

financiering van het project “Uniforme en Gedeelde Cartografie 

voor Hulpdiensten”, waarbij meermaals is gebleken dat zoiets 

boven de individuele belangen van disciplines, zones, en 

dus budgetten, uitstijgt. Het NGI heeft in de afgelopen jaren 

investeringen gedaan uit eigen middelen in de ontwikkeling 

van de proof-of-concepts voor Natuurbranden (volledig), de 

implementatie van de GeoNAVO-tool voor de NAVO-top 2018 

(cofinanciering), kaartmateriaal voor oefeningen (volledig), en 

de organisatie van de landelijke, multidisciplinaire workshops 

voor een uniforme en gedeelde cartografie (cofinanciering).

Om een uniforme en gedeelde cartografie voor de hulpdiensten 

2.0 te kunnen realiseren onderzoekt men in partnerschap met 

de stakeholders hoe de federale regering (financiële) steun 

kan geven aan cartografische samenwerking.  Eind 2019 werd 

ook met de Politie Brussel Hoofdstad, de Vaste Commissie 

van de Lokale Politie en de Federale politie de mogelijkheden 

onderzocht om volgend jaar op Europees niveau financiële 

steun te vinden. 

Deze workshops leidden tot de volgende initiatieven:

Oprichten Nationaal 

Stakeholder Comité Geodata Hulpdiensten

Het oprichten van het “Nationaal Stakeholder Comité van de 

Hulpdiensten voor geodata” met daarin afgevaardigden van 

alle disciplines, en waarvoor het NGI is gevraagd voorzitter te 

zijn. Dit wordt in het komend jaar gesubstantieerd. Vanuit dit 

comité zullen dan o.a. de volgende ‘stromen’ verder worden 

ontwikkeld:

Gemeenschappelijke basiskaart

Tijdens voorgaande projecten en workshops is 

consensus ontstaan over de nood aan CartoWeb.be als 

gemeenschappelijke, uniforme basiskaart. Doel van dit 

traject is de invoering van deze authentieke gegevensbron, 

CartoWeb.be, als gemeenschappelijke basiskaart in alle 

software en print-oplossingen van de hulpdiensten waar dit 

nog niet is gebeurd. En ook, aan de verdere verfijning van die 

basiskaart die nog beter toegespitst is op de behoeftes van 

de hulpdiensten. Daarnaast werd er afgesproken dat het NGI 

volgend jaar het veel gevraagde Emergency Index Grid als 

webservice bouwt.

Stroom ‘Geohub’ – ‘thematische data’

De belanghebbenden in het evenement-, incident- en 

crisismanagement hebben vaak allemaal dezelfde behoefte 

aan locatie-gegevens, en aan een ‘realtime’ uitwisseling van 

elkaars strategische en operationele ‘locatie’-gegevens. Het 

spreekt voor zich dat deze informatie op een eenvoudige 

Partnerschap met het Nationaal 

Crisiscentrum – Binnenlandse Zaken

In partnerschap met het Nationaal Crisiscentrum wordt 

gewerkt aan een volledig geo-enabled crisismanagement. 

Multidisciplinaire oefeningen 

met uniforme en gedeelde cartografie

Op 5 oktober 2019 werd opnieuw een grootschalige, 

multidisciplinaire oefening gehouden in Leopoldsburg. Ook 

voor dit gebied maakte het NGI de kaarten, op basis van 

de samen ontwikkelde uniforme en gedeelde cartografie. 

Er was ook een stukje onderwijs in het gebruik van de 

kaart voorzien. De deelnemers die de uniforme cartografie 

nog niet gebruikten, waren snel overtuigd en degenen die 

al eerder met de uniforme cartografie hadden gewerkt 

vroegen bij binnenkomst als eerste naar het goede uniforme 

kaartmateriaal dat ze ook al hadden kunnen gebruiken bij 

de vorige oefening. De behoefte en de vraag is duidelijk, 

in de volgende jaren werkt het NGI graag samen met de 

stakeholders aan landsdekkende, uniforme en gedeelde 

oplossingen. 

Het journaal-item over de oefening bekijk je hier.

Meer informatie

UNIFORME EN GEDEELDE
CARTOGRAFIE VOOR 
DE HULPDIENSTEN 2.0 
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GeoOptifed1 IN 2019
In het kader van het Optifed programma van de Federale 

Overheid en de uitbouw van haar nieuwe rol als GeoBroker 

wil het NGI helpen om te kiezen voor efficiënte en 

kostenbesparende gezamenlijke oplossingen.  Zo heeft 

het NGI eind 2013 de dienst “Geo-Optifed1” opgestart, 

de terbeschikkingstelling van een digitaal wegennet dat 

geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt. De eerste 

overheidsopdracht hiervoor liep af in 2018 en in 2019 werd 

de nieuwe overheidsopdracht opgestart. In beide gevallen 

ging het over het ter beschikking stellen van TomTom data, 

wat zorgt voor continuïteit bij de eindgebruikers. 

Het organiseren van deze gezamenlijke aankoop van 

straatnaam-, navigatie-, actuele en historische verkeersdata 

heeft tot belangrijke besparingen geleid binnen de Federale 

Overheid. De kosten die gepaard gaan met het ter beschikking 

stellen van deze gegevens worden volledig gedragen door 

het NGI, waardoor andere overheidsinstellingen jaarlijks 

in totaal meer dan € 600.000 kunnen schrappen in hun 

begroting. 

Heel wat federale diensten gebruiken momenteel deze 

gegevens, vooral de FOD IBZ – 112 (inclusief de lokale 

brandweer en de medische interventieteams) en de Federale 

Politie. Deze hebben te maken met de planning van vervoer 

of interventies, en hebben dus nood aan recente en correcte 

data van het wegennet binnen België. Bij nv ASTRID, die 

bovenvermelde spoed- en veiligheidsdiensten ondersteunt, 

hangt de geslaagde integratie van de verschillende 

interventiediensten grotendeels af van de beschikbaarheid 

van deze oplossing. Doordat al deze verschillende, maar 

toch aan elkaar gelinkte, diensten gebruiken maken van 

éénzelfde dataset voor navigatie en geolokalisatie, wordt de 

kwaliteit en de efficiëntie van de interventies verhoogd. Ook 

andere overheidsinstellingen zoals het Federaal Agentschap 

Op 27 januari organiseerden we samen met Capgemini Belgium 

een studievoormiddag in de Koninklijke Militaire School. Tijdens 

deze ochtend kwamen twee grote vragen aan bod:

•  Hoe kan geo-informatie helpen om op federaal niveau 

betere beslissingen te nemen?

• Hoe kan het NGI in zijn rol als “geo-broker” daartoe bijdragen?

ASTRID, Defensie, de politie van Antwerpen, de FOD Financiën 

en wijzelf toonden aan de hand van presentaties hoe zij nu al 

met “geo-spitstechnologie” werken, welke noden er nog zijn 

en welke mogelijkheden een intensiever gebruik van geo-

informatie  zou bieden. De ochtend werd afgerond met een 

voor de Voedselveiligheid (FAVV), de FOD Mobiliteit, de FOD 

Volksgezondheid, Defensie maar ook het NGI zelf maken 

gebruik van deze gegevens. Zo maakt Cartoweb.be gebruik 

van de straatnamen van TomTom. 

Het werkingsjaar 2019 stond in het kader van de opstart 

van de nieuwe overheidsopdracht voor het ter beschikking 

stellen van een digitaal wegennet van België. Deze opdracht 

werd eind 2018 gegund aan de firma GeoSolutions en omvat 

de levering van TomTom-data voor heel België inclusief een 

grensgebied van 50km. Naast het aanleveren van vector-

data worden er ook rasterproducten van deze gegevens 

geleverd. De eerste levering van de gegevens binnen het 

nieuwe contract vond plaats in maart 2019. 

In het totaal werden er meer 7300 licenties ter beschikking 

gesteld van de gebruikers en dit voor een totale kost van 

€310.825,87. Het merendeel van deze gebruikers situeren 

zich binnen de politie (zowel de Federale Politie als lokale 

politiezones) en nv Astrid. 

Om de gebruikers toe te laten het maximale te halen uit de 

beschikbare TomTom-data heeft het NGI, in samenwerking 

met GeoSolutions, een opleidingsmoment georganiseerd 

eind 2019. Daar mochten wij 25 gemotiveerde gebruikers 

verwelkomen die vervolgens de bekomen informatie 

deelden met hun eigen dienst/organisatie. 

panelgesprek, waarbij onder andere het probleem van het delen 

van data aan bod kwam.  De studiedag bracht deelnemers van 

meer dan 20 organisaties samen, die zo de kans kregen om 

ideeën uit te wisselen, te discussiëren over over de verschillende 

manieren om data te delen en de rol van het NGI als “geo-

broker”. Dit laatste punt is zeer belangrijk voor de toekomst 

van ons Instituut. Als “geo-broker” (of makelaar in geografische 

informatie) vergemakkelijken we de samenwerking tussen 

verschillende overheidsorganisaties en dragen we bij aan de 

goede werking van de instellingen.   

RAAMCONTRACT VAN HET NGI 
OVER GOOGLE MAPS API’S

GIS-EVENT
HOE KAN MIJN GEO-INFORMATIE UW PROBLEEM OPLOSSEN?

Het NGI stelde met Localyse, de premium reseller van Google in België, een raamcontract op voor het professionele 

gebruik van Google Maps functionaliteiten. Google beheert de Google Maps database en stelt hierbinnen 

verschillende API’s ter beschikking voor het leveren van geografische diensten gebaseerd op deze data, zoals 

geocoding, routing en places. Het raamcontract kende een aanvang op 27/02/2019 en heeft een looptijd van 4 jaar 

(tot 26/02/2023). Deelnemers krijgen toegang tot het volledige Google Maps platform met alle functionaliteiten, 

welke verduidelijkt worden op de officiële webpagina. Daarbuiten voorziet Localyse in een onboarding meeting 

en diverse workshops en technische ondersteuning. Het Google Maps platform voldoet aan het ISO/IEC 27001 

certificaat voor dataopslag en -beveiliging en is volledig conform met de GDPR richtlijnen met datacenter(s) en data 

opslag in België.  In 2019 schreef de Federale Politie zich als eerste in op het Google Maps raamcontract van het NGI.
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SpeedyCartoWeb 
EN HET PROCES VOOR DE SNELLE 
UPDATE VAN DE KAARTGEGEVENS

ETOD 
Electronic Terrain and Obstacle Data, 
een mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen het NGI en de luchtvaartsector.

Sinds 2013 publiceert het NGI via CartoWeb.be kaartweergaven 

die gebaseerd zijn op de ITGI-VRef (DB 1 :10 000), de ITGI-VGen 

(DB 1 :50 000) en de DB 1 :250000. Deze gegevens, en dus ook de 

afgeleide kaarten, werden aanvankelijk maar geüpdatet volgens 

cycli van 1 jaar (voor de spoorwegen, de hoogspanningslijnen 

en de administratieve grenzen van de 1 :10 000), 3 jaar (voor het 

wegennet, de waterwegen en de gebouwen van de 1 :10 000) of 

6 jaar (voor de thema’s van de 1 : 50 000). 

In 2016 heeft het NGI besloten om behalve deze systematische 

updates per thema ook gerichte updates toe te voegen 

op basis van interne en externe bronnen. Deze gegevens 

worden gevalideerd en dan ingevoerd in de database met de 

kaartgegevens die worden gebruikt voor de publicatie van de 

digitale kaarten. Het doel van het project SpeedyCartoWeb 

was om het proces uit te werken waarmee de updates uit 

de verschillende bronnen gecombineerd zouden worden en 

tegelijkertijd er op elk moment voor te zorgen dat de gegevens 

voor de publicatie gevalideerd werden.

Het proces voor de snelle update van de kaartgegevens, het 

resultaat van het project SpeedyCartoWeb, startte in 2017 met 

twee cartografen. Op het einde van 2018 kregen ze versterking 

van een derde cartograaf. Samen verwerken ze continu updates 

die worden voorgesteld door de gebruikers van het NGI, via 

opmerkingen die zijn opgeslagen in een database.

Met uitzondering van de geschriften worden de voorgestelde 

wijzigingen alleen geïntegreerd in onze gegevens als ze 

gevalideerd kunnen worden op basis van referentiegegevens en 

getekend op basis van de meest recente beschikbare orthofoto’s.

Als je het vliegtuig neemt, ga je ervan uit dat de piloten je veilig 

naar je bestemming zullen brengen. En de piloten gaan ervan 

uit dat ze bij het opstijgen en landen geen obstakels zullen 

ontmoeten. Maar zijn ze wel zeker?

Als het bij die obstakels gaat over gebouwen of andere 

constructies, durven we daar volmondig “ja” op antwoorden. 

In 2014 vroegen het ministerie van Landsverdediging en de 

FOD Mobiliteit en Vervoer aan het NGI om de obstakels voor de 

luchtvaart in kaart te brengen. Na een voorafgaande studie in 

2014 en 2015 ging het project eTOD echt van start in 2016.

Het NGI moest hierbij niet van nul starten, maar de belangrijkste 

taak voor het Instituut was om zijn gegevens aan te passen aan 

de specificaties van het project. Dit betekende onder andere 

dat het coördinatensysteem aangepast moest worden (voor 

de specialisten: van Lambert 2008 + Oostends peil naar WGS 

84 + EGM 2008) en bovendien moest de informatie over de 

obstakels uitgebreid worden, terwijl de obstakels zelf ook nog 

nauwkeuriger ingetekend moesten worden. Het NGI zal deze 

dataset jaarlijks en in samenspraak met de eerder genoemde 

projectpartners updaten voor een gedeelte van het Belgische 

grondgebied.

In december 2019 bevatte de database 1290 niet-gevalideerde 

opmerkingen tegenover 10199 opmerkingen waarvan 

de voorgestelde wijzigingen werden geïntegreerd in de 

verschillende cartografische datasets.  

Tegelijkertijd worden de systematische updates in het kader van 

de productie volgens cycli van 1, 3 of 6 jaar ook geïntegreerd in 

deze datasets naarmate ze beschikbaar worden. 

Of het nu gaat om een nieuwe windturbine, snelweg of 

verkaveling, alle updates zijn zichtbaar op CartoWeb.be 

binnen de drie maanden na de verwerking van de opmerking 

of de integratie van de geüpdatete gegevens via de cyclische 

processen. Het publiek vindt op CartoWeb.be dus de kaarten 

met de meest recente topografische gegevens van het NGI. 

Het object is zichtbaar 
op een luchtfoto

De opmerking is 
gegrond op basis van de 

referentiebronnen

Het geupdatete object 
beantwoordt aan de 
selectiecriteria en de 

technische specificaties

OPMERKING
GEVALIDEERD

Not valid

Integrated *Op het einde van 2019 krijgt de Topomapviewer er een nieuwe functiemogelijkheid 
bij. Gebruikers kunnen nu fouten of updates melden en zo bijdragen aan de verbete-
ring van de kaarten die worden gepubliceerd via CartoWeb.be.

OPMERKING NIET 
GEVALIDEERD

Buiten scope, bijv. administratieve  
grenzen, moeraszone, ....

OPMERKING NIET 
GEVALIDEERD

Wijziging (nog) niet zichtbaar
op onze meest recente orthofoto's

OPMERKING NIET 
GEVALIDEERD

Bijv. de oppervlakte van het toe te 
voegen gebouw is < 15 m2

Ja

Nee Nee Nee

Ja Ja

10199

1290
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BALANS 31 DECEMBER 2019 

CIJFERS TOESTAND PERSONEEL
       VERDELING PER GESLACHT EN PER NIVEAU       TOTAAL AANTAL PERSONEELSLEDEN

       VERDELING PER LEEFTIJDSCATEGORIE

       VERDELING PER STATUUT

Niveau MaNNeN vrouweN ToTaal

Niveau a 36 16 52

Niveau B 48 22 70

Niveau C 25 8 33

Niveau D 7 8 15

ToTaal 116 54 170

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 +

       WAAR WONEN DE NGI-MEDEWERKERS?

3 24

9

3

8

1

9

16

18

37 42

4

10

16

22

28

2

aaNTal

leeFTiJD

1

13
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17

18

27
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29

24

8

14

20

26

6

12

18

24

30

170

3

36

131

170

statutairen

ToTaal

contractuelen

e-gov
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CIJFERS FINANCIËLE DIENST
     balans 31 december 2019 2019 2018

(€ '000) (€ '000)

VasTe acTiVa

MaTeriële vasTe aCTiva  1.094  617 

FiNaNCiële vasTe aCTiva  9  9 

 1.103  626 

VloTTende acTiVa

voorraDeN  396  602 

vorDeriNgeN op TeN hoogsTe ééN Jaar  8.319  1.519 

gelDBeleggiNgeN  -  - 

liquiDe MiDDeleN  6.156  11.940 

overlopeNDe rekeNiNgeN  641  183 

 15.512  14.244 

ToTaal acTiVa  16.615  14.870 

eigen Vermogen

kapiTaal  5.483  5.483 

reserves  9.547  8.322 

 15.030  13.805 

schulden

sChulDeN op TeN hoogsTe ééN Jaar  1.585  1.065 

overlopeNDe rekeNiNgeN  -  - 

 1.585  1.065 

ToTaal passiVa  16.615  14.870 

     resultatenrekening voor het jaar 2019 2019 2018

(€ '000) (€ '000)

BedrijfsopBrengsTen

oMzeT  2.295  2.862 

overheiDsToelage  14.496  14.761 

aNDere BeDriJFsopBreNgsTeN  50  57 

 16.841  17.680 

BedrijfskosTen

persoNeelskosTeN  11.998  12.745 

goeDereN eN DieNsTeN  3.224  3.410 

aFsChriJviNgeN op vasTe aCTiva  378  262 

aNDere BeDriJFskosTeN  14  6 

 15.614  16.423 

BedrijfsresulTaaT  1.227  1.257 

FiNaNCieel resulTaaT  (2)  (2)

uiTzoNDerliJk resulTaaT  -  - 

BelasTiNgeN op heT resulTaaT  -  - 

resulTaaT Van heT Boekjaar  1.225  1.255 

22 23



CIJFERS VERKOOPDIENST
     top 10 best verkochte kaarten schaal 1:10 000 in 2019

spa 87
ukkel 69
oTTigNies - louvaiN-la-Neuve 67
TervureN 63
vresse 62
Brussel 61
hoeilaarT 59
hauT-le-wasTiz 59
 roCheForT 57
BouilloN 57

     top 10 best verkochte kaarten schaal 1:20 000 in 2019

houFFalize 667
harzé / sTouMoNT 509
ChaMploN / la roChe-eN-arDeNNe 500
aywaille / spa 493
haMoir / Ferrières 484
BouilloN / DohaN 459
roChehauT / paliseul 454
Bièvre / reDu 453
viroiNval 424
roCheForT / NassogNe 403

     top 10 best verkochte kaarten schaal 1:25 000 in 2019

DurBuy 763
sarT 583
reNDeux 577
vielsalM 491
MalMeDy 475
lierNeux 442
oDeigNe 362
BüTgeNBaCh 349
DiNaNT 309
saNkT viTh 302

    top 10 best verkochte kaarten schaal 1:50 000 in 2019

la roChe-eN-arDeNNe 179
saiNT-huBerT 165
BerTrix 145
MalMeDy 140
spa 138
ieper 137
eupeN 113
DurBuy 104
BeauraiNg 102
ChiMay 101

    top 10 best verkochte toeristische kaarten in 2019

BouilloN péDesTre 3835
hauTes FagNes 3572
la roChe-eN-arDeNNe 2867
vielsalM péDesTre 2077
liBiN 1691
ChiNy - FloreNville - herBeuMoNT 1654
DurBuy 1618
sTouMoNT 1362
houFFalize péDesTre 1324
geDiNNe proM/vTT 1258

     top 10 best verkochte print-on-demand in 2019

ploT uiT DaTaBaNk 1:10.000 sTaNDaarD 90
ploT uiT DaTaBaNk 1:50.000 per M² 70
ploT uiT DaTaBaNk 1:20.000 per M² 69
speCiale ploT vaN kaarT - sTaNDaarD 55
ploT uiT DaTaBaNk 1:10.000 per M² 41
ploT vaN kaarT - kaDasTerkaarT - sTaNDaarD 33
ploT vaN De FerrariskaarT 1:20 000 22
ploT vaN kaarT - iCM3 - sTaNDaarD 18
ploT vaN kaarT - vDM - sTaNDaarD 12
ploT vaN De FerrariskaarT - FoTopapier 1:20 000 11
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