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De API ontwikkeling
▪ Proven Technology - Bestaat al 18 jaar.

▪ De technologische basis van de platform economie

▪ Maakt ontsluiten via verschillende kanalen mogelijk

▪ Sluit aan op de eisen en skills van huidige generatie programmeurs

▪ Delen van data en/of functionaliteit creëert meer business / waarde



De API Ontwikkeling

APIs zijn breder dan de bekende platformen, zo:

Zijn banken verplicht om rekeninginformatie te ontsluiten via APIs

Gebruiken grote multinationals (Unilever, Ahold) API Platforms om interne 
processen beter te integreren.

Bieden bedrijven APIs aan voor betere dienstverlening en marketing (via derden): 
zoals PostNL met track & trace van pakketjes. KLM met vluchtinformatie. Of 
Philips met haar slimme lampen



Wat gebeurt er nu in de overheid
Enkele voorbeelden:

Common Ground

Smart CitiesUrban 
Dataplatformen

Interoperabiliteit 
via APIs

Moderniseren 
Gemeentelijke IT 

systemen

Flexibiliteit

Minder 
afhankelijkheden

MaaS (Mobility
as a Service)

Uitwisseling van 
gegevens



Een paar Praktijkvoorbeelden:



Kennisplatform APIs



Wie doen er mee?

▪ Geonovum, Kadaster, Kamer van Koophandel, 
VNG realisatie, Forum Standaardisatie en Logius 
sponsoren en nemen actief deel.

▪ Nog veel meer organisaties actief betrokken bij 
de werkgroepen



Het Manifest
Manifest is ondertekend door 
volgende organisaties: 
ministerie van BZK, 
PinkRoccade, Vicrea,  VNG 
Realisatie, Forum 
Standaardisatie, Geonovum, 
Logius Centric, Digicosmos, 
APIwise en SWIS, 

https://github.com/Geonovum/KP-APIs-Stuurgroep/blob/master/Overige%20stukken/Manifest%20Kennisplatform%20API's.pdf
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Welk probleem willen we oplossen?
- wat zijn APIs en hoe helpen ze bij dit probleem?
- wanneer zijn APIs relevant voor mijn organisatie?
- voorbeelden van het gebruik van APIs in Nederland
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Gebruikers zijn hier Developers!
- wat wil een Developer hebben?
- Persona’s
- Aanbevelingen
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Regels en Principes!
- Normatief hoofdstuk
- Technische Keuzes en Uitgangspunten
- Aansluiten op koppelvlakken Overheid
- Extensies in separaat document
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Security by Design
- Nederlands profiel OAuth (Open Autorisation)
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- Impact van het gebruik van API’s
- Kennisopbouw over benodigde architectuur
- Gebruik van data in plaats van het bezit van data



Tijdlijn

▪ Kennisplatform van start gegaan in 2018, 
– start bijeenkomst 26 april
– Werkgroepen al meerdere keren bijeen geweest
– Concept versie API-strategie februari 2019 in publieke 

consultatie gegaan (tot 27 maart)
– 15 Juli versie gepubliceerd waarin consultatie verwerkt is
– De rest van 2019 gebruiken voor vaststelling en in 

beheername
– H4 (API design rules) voordragen voor “Pas toe of leg uit” 

lijst forum standaardisatie
– Notities aan OBDO (hoogste ambtelijke overleg over 

digitale overheid) 



Implementatie

▪ DSO Informatiehuis Ruimte ruimtelijke plannen opvragen API
▪ DSO Stelselcatalogus muteren API
▪ DSO Stelselcatalogus opvragen API
▪ Kadaster BRT API
▪ Kadaster BRK-DKK API
▪ Kadaster BAG API
▪ Kadaster Bestuurlijke grenzen API
▪ DUO RIO metadata API
▪ RCE data API
▪ VNG Zaakgericht werken APIs:

– Catalogi API specificatie
– Zaken API specificatie
– Documenten API specificatie
– Besluiten API specificatie
– Autorisaties API specificatie
– Notificaties API specificatie
– Notificaties API specificatie voor consumers

▪ Haal centraal: 
– BRP-bevragen ingeschreven Persoon
– BRK bevragen Kadastraal Onroerende Zaken

▪ Open Raads- en Staten informatie

https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/catalogi/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/zaken/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/documenten/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/besluiten/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/autorisaties/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/notificaties/index
https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/notificaties-consumer/index
https://github.com/VNG-Realisatie/Haal-Centraal-BRP-bevragen/blob/master/docs/design_decisions.md
https://github.com/VNG-Realisatie/Haal-Centraal-BRK-bevragen
https://github.com/VNG-Realisatie/ODS-Open-Raadsinformatie




BAG API

Kadaster

De BAG API maakt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen veel breder 
toegankelijk – niet alleen voor de geo-wereld en experts, maar voor iedereen. 
Via de API kun je eenvoudig adressen en informatie over gebouwen ophalen. 
Deze data is bijvoorbeeld interessant voor de energietransitie.



OGC Sensorthings API Hackathon

▪ Wie
– Geinteresseerden in:
– Sensoren, 
– Standaarden,
– IoT, Smart Cities, Digital Twins, …

▪ Waar
– Den Haag

▪ Wanneer
– 29-31 oktober 2019

▪ Doel
– Ervaring opdoen met deze standaard o.b.v. gegevens van boven én ondergrond
– Opname Sensorthings API standaard in Pas Toe Of Leg Uit (PTOLU) lijst Forum Standaardisatie

▪ Geef je op!
https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/doe-mee-met-de-sensorthingsapi-
hackathon

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/doe-mee-met-de-sensorthingsapi-hackathon


Online informatie

Algemeen

▪ https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis

Werkgroepen

▪ https://github.com/Geonovum/KP-APIs

Gepubliceerde documenten op https://docs.geostandaarden.nl

▪ https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/

▪ https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie-ext/

▪ https://docs.geostandaarden.nl/api/oauth/

https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis
https://github.com/Geonovum/KP-APIs-OAuthNL
https://docs.geostandaarden.nl/api/oauth/
https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/
https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie-ext/
https://docs.geostandaarden.nl/api/oauth/

