
Op zoek naar EU-gegevens over een 
bepaald thema? 

Hebt u datasets nodig voor een onderzoek, 
artikel, app of ander origineel idee?

Bij het opendataportaal van de Europese 
Unie bent u aan het goede adres!

Op het opendataportaal van de EU vindt u allerlei 
datasets van de Europese Commissie en andere EU-
instanties. Die gegevens zijn voor iedereen gratis 
toegankelijk. Dat biedt commerciële kansen, maar zorgt 
ook voor meer transparantie. Het wordt makkelijker 
om de EU-instellingen te controleren en het stimuleert 
maatschappelijk engagement.

Iedereen mag de gegevens gratis downloaden, 
verwerken en verspreiden, ook voor 
commerciële doeleinden. Zoeken gaat handig 
dankzij de metadatacatalogus. 

Werken met linked data is makkelijker 
dankzij de semantische technologie van het 
opendataportaal. 

U kunt nieuwe datasets aanvragen, feedback 
geven en uw app of andere toepassing delen.

Wat is het opendataportaal 
van de EU?

OPENDATAPORTAAL 
VAN DE EU

DÉ PLEK VOOR  
DATA VAN  

DE EUROPESE UNIE

http://open-data.europa.eu

http://open-data.europa.eu


Door het Publicatiebureau aangeboden onlinediensten
eur-lex.europa.eu • EU-wetgeving
bookshop.europa.eu • EU-publicaties
ted.europa.eu • Openbare aanbestedingen
cordis.europa.eu • Onderzoek en ontwikkeling

Waarom is het 
opendataportaal van de EU 

belangrijk? 

Hoe kunt u die EU-gegevens 
gebruiken? Een paar 

voorbeelden …

Meer weten?

Helemaal in lijn met de opendatastrategie van de EU en 
Richtlijn 2013/37/EU tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG 
over het hergebruik van overheidsinformatie uit de 28 
lidstaten (de „OI-richtlijn”) moet het opendataportaal:

 http://energy.publicdata.eu/ee  
Met één klik ziet u waar de lidstaten staan ten opzichte 
van de Europese doelstellingen voor energiebesparing. 
Voor die applicatie zijn gegevens van Eurostat en andere 
agentschappen met elkaar gecombineerd. 

 http://www.itsyourparliament.eu  
Kijk en vergelijk hoe de leden van het Europees Parlement 
en hun fracties hebben gestemd, geef commentaar en ga 
zelf „stemmen”.
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Interessant voor IT’ers, 
bedrijven, universiteiten, 

onderzoekers en statistici …

 
 

… maar ook voor burgers, 
journalisten, lobbyisten, 

overheidsinstanties, ngo’s, 
bibliotheken, studenten enz.

nieuwe kennis genereren 
door verschillende bronnen 
te combineren;

voor meer bedrijvigheid 
en werkgelegenheid 
zorgen door innovatieve 
apps, producten en 
diensten te stimuleren;

openheid en 
transparantie bij de 
Europese overheid 
bevorderen door burgers 
te informeren over beleid, 
uitgaven en resultaten; 

de besluitvorming en 
burgerparticipatie met 
feiten onderbouwen: 
de overheid kan haar 
beslissingen baseren op 
empirische gegevens, 
en iedere burger kan die 
gegevens onderzoeken en 
ter discussie stellen. 

Mail ons:   
 op-odp-contact@publications.europa.eu 

en volg ons op  Twitter: @EC_opendata 
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