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Het Open Data platform van de Stad Brussel (http://opendata.brussel.be), on-line sinds 
april 2014, behoort tot de tien projecten die in aanmerking komen om de ‘Smart City Award 
2015', uitgereikt door Belfius, te ontvangen. Deze prijs beloont de meest creatieve stad of 
gemeente op het vlak van duurzame innovatie. Een initiatief dat ontstaan is ter stimulering 
van de ontwikkeling van ‘Slimme Steden’. Onder de tien genomineerden, is de Stad Brussel 
de enige vertegenwoordiger van het Brussels Gewest (andere genomineerde steden zijn 
Antwerpen, Deinze, Gent, Herstal , Terhulpen, Luik, Lier, Mechelen en Oostende). 
 

Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Informatica, herhaalt het innovatief en 
transparant karakter van Open Data: “Het is een platform dat openbare en gratis digitale 
gegevens met betrekking tot de Stad Brussel en zijn partners compileert. Het grote belang van 
deze 393 datasets, ligt in hun aantrekkelijkheid. Zij zijn beschikbaar voor raadpleging onder 
verschillende vormen, met name door middel van tabellen, grafieken en kaarten. Deze 
interactieve ruimte, beschikbaar in drie talen (Frans, Nederlands en Engels) en die 
voornamelijk gemeentelijke maar ook gewestelijke en federale informatie behelst, wordt 
getoond in een aanzienlijk verbeterd grafisme: beschrijvende fiches, tabellen, kaarten en 
grafieken”. Mohamed Ouriaghli geeft aan dat alle data vrij te gebruiken zijn en bijgevolg 
kunnen deze gebruikt worden voor het ontwikkelen van applicaties met het oog op het 
verbeteren van het dagelijks leven van de Brusselaars.  
 

De genomineerde projecten werden doorheen het jaar bekendgemaakt. Nu worden de 
burgers uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Stemmen kan vanaf  22 oktober tot 12 
november  via knack.be/belfiussmartcity. De winnaar wordt bekend gemaakt op 2 december. 
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