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Verbetering  toegankelijkheid & bruikbaarheid  
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Forum en Linked Data 

• Benaderingen opgenomen in de landkaart:  RDF, 
OWL, SKOS 

• Open data_ handreiking / Linked open data  

• Pilot LOD Geonovum 

• Internationale (EU!) ontwikkelingen 

• LD in Stelsel van Basisregistraties 

 

• Wat wil/ kan het Forum Standaardisatie verder 
betekenen voor dit thema?  
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Vandaag 

• Linked Data: probleem en oplossing 

• Toepassing en toegevoegde waarde 

• Ontwikkeling en betrokken organisaties 



Veel overheidsinformatie = tekst 

 

 

Veel tijdsverlies bij 
doorzoeken 
niet relevante stukken  



Doel:  
De overheidsfunctionaris (gebruiker) 
voorzien van doeltreffende 
informatievoorziening ter 
ondersteuning van het werkproces 
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Resultaat voor gebruiker: niet 
compleet, niet integraal en vertoont 

veel overlap: veel zoek-tijd en 
onzekerheid over resultaat 
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“Linked Data” 
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beleid, en volg 
de eigen link 

naar wetgeving 

Expliciete relaties 

gevonden! 

(Linked data)

Resultaat voor gebruiker:  
integraal resultaat, 100% relevantie 
en GEEN overlap: meer tijdswinst 

EN zekerheid 



BWB BWBR0002221 AOW Art17c,e 



Linked Data 
Standaarden 

LINKED DATA: 
W3C, RDF, SKOS, OWL, XSLT 
OpenRDF, URI, dublin core 
 
Specifiek overheid:  
Juriconnect, OWMS 

Standaarden 

LINKED DATA: 
W3C, RDF, SKOS, OWL, XSLT 
OpenRDF, URI, dublin core 
 
Specifiek overheid:  
Juriconnect, OWMS 



Een werkend prototype….. 



PROJECT EN WAT LEVERT HET OP? 
Business drivers achter het concept en de proof-of-concept 



Wat levert het op? 

• tijdswinst:  
sneller vinden relevante informatie 

• zekerheid: vertrouwen in informatie van 
gezaghebbende overheden 

• transparantie: inzicht in samenhang en 
(in)consistentie wet- en regelgeving 

• hergebruik: vroegtijdig delen van beleid & 
inzicht in wetsvorming en -uitvoering 

• besparing: toename gebruik van eigen 
overheidsinformatie 

 



Beleidsregels (12) 
 

Commentaren (12) 
 

Jurisprudentie (45) 
 

Verfijn relaties op:  
 
Bronnen: 
Beleidsregels (12) 
Jurisprudentie (45) 
Commentaren (12) 
Voorlichting (45) 
Officlele publicaties (34) 
 
Specifieke organisaties: 
UWV (3) 
Sociale Verzekeringsbank (4) 
Belastingdienst (2) 
Antwoord voor bedrijven (2) 
Stimulanz (2) 
 
Interne bronnen: 
Rijksportaal (34) 
 
 

Algemene Ouderdomswet –  
Hoofdstuk III – Artikel 17 – lid c  - BWB0002221-17-3 

Gevonden relaties bij: 

1. LJN: BH3806, 07/5458 - Centrale Raad van Beroep , 05/3985 AOW (2008) 
2. LJN: BI3539, Centrale Raad van Beroep, 07/3607 AOW + 07/3608 AOW + 07..(2009) 
3. LJN: AN9198, Rechtbank Maastricht, AWB 03/478 AOW (2003)  
                       > bekijk alle 45 jurisprudentie artikelen 

 

1. SVB: Het opleggen van een bestuurlijke boete en het geven….. (SB1103 – 3/2012) 
2. SVB: Waarschuwing in plaats van een boete (SB1110 – 3/2012) 
3. UWV:  Opleggen van boete aan werknemer…. (BWBR0027125)   
               > bekijk alle 12 beleidsregels 

 

1. POC: Geen grond voor overlap in bestuurlijke boetes .. (poc45903 - 2012) 
2. POC:  bestuurlijke boetes en jurisprudentie per regio (poc4593 - 2012) 
3. POC:  Opleggen van boete aan werknemer niet terecht…. (poc4992 - 2010)   
               > bekijk alle 12 commentaren 

 

Voorlichting (45) 
 1. Antwoord voor Bedrijven – Horeca – Boete bij pensioen betaling  (3/2012) 
2. Antwoord voor Bedrijven – Tuinders – Boete bij sociale premie ontduiking (2011) 
3. Stimulanz – Burgers – Boete bij niet melden van samenleven AOW partner (2009)  
                    > bekijk alle 45 voorlichtingsdocumenten 

 Officiele Publicaties (34) 
 
1. Antwoord voor Bedrijven – Horeca – Boete bij pensioen betaling  (3/2012) 
2. Antwoord voor Bedrijven – Tuinders – Boete bij sociale premie ontduiking (2011) 
3. Stimulanz – Burgers – Boete bij niet melden van samenleven AOW partner (2009)  
               > bekijk alle 34 publicaties 



 
 
 
 

Gerelateerde informatie: beschikbaar 
Bij LJN:BN1236 gevonden: 
 
Commentaar en annotaties (21) toon alle 
2008,411, HR 1 juli 2008  (PAUC)     
2012,411, HR 1 juli 2008  (Kluwer)     
20,411, HR 1 juli 2008   (PAUC)  
   

Gerelateerde jurisprudentie (34) toon alle 
LJN: BH3806, 07/5458, (Hoge raad)        
LJN: BH3806, 07/5458 , (RB Alkmaar) 
     

Wet- en regelgeving (2) 
Boetebesluit AOW  (wetten.nl) 
Wet AOW artikel 17C lid 2  (wetten.nl) 
   

Uitvoeringsaanwijzingen (12) toon alle 
Boete opleggen AOW  (SVB) 
Boete opleggen WW  (UWV) 
 
 
 
 

De digitale assistent is beschikbaar 
Zoekt u informatie? Stel een vraag:  
 
 

start start 



Project: Linked Data Overheid (LiDO) 
Zomer 2012 -> Eind 2013 

 “Coalition of the willing” 
• SVB, Belastingdienst, UWV en IND 

• Raad voor de Rechtspraak  

• KOOP: wetten.nl en officielebekendmakingen.nl  

• Antwoord voor Bedrijven 

• Basisregistraties (Stelselcatalogus) 

• PAUC / Open Commentaren 

• E-inspecties 

• Markt: uitgeverijen, softwareleveranciers 

 



LEES MEER 

Gegevenselementen (18) 

Basisregistraties (5) 
 

Uitvoeringsaanwijzingen (12) 
 

BEGRIP: “ADRES” 
 
Voor dit begrip gevonden: 
Gerelateerde begrippen (8) 
Basisregistraties (5) 
Gegevenselementen (18) 
Wetgeving (45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Voor “ADRES” gevonden: 
Uitvoeringsaanwijzingen (12) 
Wetsuitleg(45) 
Jurisprudentie (12) 
Officlele publicaties (34) 
Producten (1) 
Europese wetgeving (-) 
Verdragen (-) 

1. BrHRG – Vestiging postadres 
2. BAG – Adres onderneming   > alle 18 bekijken       

Wetsuitleg (45) 
 
1. Antwoord voor Bedrijven – Horeca – Boete bij pensioen betaling  (3/2012) 
2. Antwoord voor Bedrijven – Tuinders – Boete bij sociale premie ontduiking (2011) 
3. Stimulanz – Burgers – Boete bij niet melden van samenleven AOW partner (2009)  
                    > bekijk alle 45 voorlichtingsdocumenten 

 

1. Basisregister adressen en gebouwen (BAG) 
2. Handelsregister                       > alle 5  bekijken  

1. SVB: Het opleggen van een bestuurlijke boete en het geven….. (SB1103 – 3/2012) 
2. SVB: Waarschuwing in plaats van een boete (SB1110 – 3/2012) 
3. UWV:  Opleggen van boete aan werknemer…. (BWBR0027125)   
               > bekijk alle 12 beleidsregels 

Meer gerelateerde informatie 
 

Wetgeving (45) 

1. BrHRG – Vestiging postadres 
2. BAG – Adres onderneming nat. persoon 
3. BAG – Woonplaats    > alle 45 bekijken       

Gerelateerde begrippen (8) 
 HOOFDVERBLIJF, WOONADRES, BRIEFADRES,  
BEZOEKADRES, POSTADRES       > meer begrippen 



Einde presentatie 

Hayo Schreijer 

hayo.schreijer@minbzk.nl 

https://linkeddata.pleio.nl 
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Gebruik leidt tot betere 
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Einde presentatie 

Hayo Schreijer 

hayo.schreijer@minbzk.nl 

https://linkeddata.pleio.nl 



Heden Zomer 2013 Zomer 2014 

Spoor 1 “realisatie voorziening & services” 

Spoor 2 “aansluiten bronnen” 

Spoor 3 “deelnemers prototyping” 

SVB (beleidsregels) 

Wetten.nl (BWB) 
Raad van de Rechtspraak 

Belastingdienst (uitvoeringsaanwijzingen) 

Einde 2012 Einde 2013 

Open Commentaren (commentaren) 

Spoor 4 “continuiteit en implementatie” 

1e versie 
voorziening 

 Pijlmoment  
Continuiteit 

…… 

Andere prototype organisaties 

Implementatie prototype organisaties 

Implementatie Nieuwe organisaties 

Inrichting beheer & organisatie 

 
Oplevering  

voor beheer 



 
Wat wil/ kan het Forum 

Standaardisatie verder betekenen 
voor Linked Data?  

 


