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Gemeentelijke High Value Datalijst  
 

Introductie 

In samenwerking met VNG/KING en de DSA (Digitale Stedenagenda) zijn in oktober en november 

2016 een drietal bijeenkomsten georganiseerd ter formulering van de ‘gemeentelijke High Value 

Datalijst’.  Het gezamenlijk doel van de organisatoren is om vanuit de Nederlandse Overheid één 

gedragen lijst van gemeentelijke high value datasets vast te stellen. Deze high value lijst heeft als 

doel om gemeenten ondersteuning te bieden bij het (starten met) openen van data. Zo helpt de lijst 

bijvoorbeeld bij de keuze welke data met prioriteit te openen.  

 

Uitgangspunten High Value Datalijst 

Voor het werken met de high value lijst worden de volgende uitgangspunten gebruikt: 

- De lijst is geen absolute lijst zal nog wijzigen in de tijd;  

- De lijst zal een dynamische vorm krijgen afhankelijk van ontwikkelingen t.b.v. het openen van 

data door gemeenten; 

- De lijst dient als inspiratielijst, niet om druk uit te oefenen maar ter stimulering;  

- De lijst helpt bij het weghalen van ‘angst’ en/of obstakels om data te openen;  

- De lijst maakt zoveel mogelijk concreet wat benodigd is en hoe de data geopend kan worden; 

- De lijst is openbaar en verwerking of aanpassing ervan zal in transparantie worden 

uitgevoerd en worden vermeld op data.overheid.nl. 

 

Metadata & standaard: DCAT-NL 

Om datasets overzichtelijk te presenteren en om gericht naar datasets te kunnen zoeken, worden 

datasets beschreven met metadata. Het W3C heeft hiervoor DCAT ontwikkeld, data.overheid.nl 

maakt gebruik van een Nederlands toepassingsprofiel voor DCAT: het IPM voor Datasets. Dit IPM is 

bedoeld om de uitwisseling van metadata binnen Nederland eenvoudig te maken. Als Nederlandse 

Datacatalogi hun metadata volgens het IPM inrichten, kunnen zij deze aanleveren aan 

data.overheid.nl (en kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal). 

Deze standaard is hier te vinden. Daarnaast is data.overheid.nl bezig met de ontwikkeling en 

documentatie van DCAT1.1. Alle documentatie en informatie daarover is hier te vinden.  

 

Beheer & doorontwikkeling 

De High Value Datalijst wordt in januari 2017 gereviewd door deelnemers aan de Werkgroep High 

Value Datalijst en door anderen die zich hiervoor hebben opgegeven (zoals VNG/KING, de Digitale 

Steden Agenda, Open State Foundation, Dataplatform, Textinfo en diverse gemeenten).  

- Na de reviewronde wordt de feedback verwerkt;  

- De High Value Lijst wordt op de werkbijeenkomst van VNG/KING te Utrecht (26 januari 2017) 

verder besproken, alsmede een stappenplan en een handreiking aan gemeenten. Ook zal de 

lijst tijdens deze werkbijeenkomst bij meerdere gemeenten worden getoetst; 

- De lijst wordt na afstemming gepubliceerd op data.overheid.nl en gedeeld met alle 

betrokkenen; 

https://data.overheid.nl/sites/default/files/2014-11-13%20DCAT-NL%20IPM%20Datasets%200.6%20kopie.pdf
http://dcat-nl.info/nl/latest/
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- De High Value Lijst wordt dan ook beschikbaar gesteld aan BZK ten behoeve van het 

informeren van minister Plasterk;  

- De minister zal zich begin 2017 in de Tweede Kamer verantwoorden over de inspanning van 

gemeenten t.b.v. het openen van data, aan deze resultaten kan de lijst een positieve bijdrage 

leveren; 

- Naast de ‘definitieve’ lijst wordt een ‘grosslijst’ gepubliceerd op data.overheid.nl. Deze 

grosslijst is een dynamische lijst met datasets die nu of in de toekomst in aanmerking komen 

om op de High Value Datalijst te komen. 

 

 


