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Vindbaarheid en
samenhang van
overheidsinformatie
op het web

De Overheid.nl

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is ontwikkeld

Web Metadata

om via standaardisatie van metadata de vindbaarbaarheid en

Standaard

samenhang van overheidsinformatie die vanuit verschillende
systemen en door verschillende organisaties op het internet
wordt gepubliceerd, te vergroten. De auteurs beschrijven welke
problemen moesten worden opgelost bij de ontwikkeling van deze
standaard en welke overwegingen daarbij zijn gemaakt.
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Het behoeft nauwelijks toelichting dat de complexiteit van de hedendaagse overheid leidt tot
grote problemen bij de informatievoorziening
aan burger, bedrijf en professional. Ook al roepen we het nog zo vaak: er is niet één overheid,
de overheid bestaat uit een heel stelsel van min
of meer zelfstandige organisaties. Het internet
biedt tal van mogelijkheden om informatie aan te
bieden, maar tegelijkertijd ontstaat hierdoor een
informatieovervloed waarin het steeds moeilijker wordt om antwoord op een vraag te vinden.
Vooral wanneer je niet weet welke organisatie het
antwoord op je vraag heeft, of wanneer voor het
volledige antwoord informatie van verschillende
organisaties moet worden verkregen. Voor die
gevallen is een stelselmatige benadering van de
informatievoorziening noodzakelijk. Dat betekent: afspraken maken over de wijze waarop we
informatie beschrijven zodat deze door software
(zoekmachines, informatieportalen) kan worden
geordend, ofwel standaardisatie van metadata.
OWMS staat voor ‘Overheid.nl Web Metadata

Standaard’ en is in opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) ontwikkeld door Stichting ICTU (de ICTuitvoeringsorganisatie van de overheid). OWMS
is ontwikkeld vanuit het besef dat standaardisatie
van metadata een belangrijke bijdrage levert aan
het vindbaar maken en in samenhang presenteren
van overheidsinformatie die vanuit verschillende
systemen en door verschillende organisaties
op het internet wordt gepubliceerd. OWMS
standaardiseert de metadata-eigenschappen (de
namen van de velden) en het waardebereik van
die eigenschappen.
In dit artikel gaan we in op de problemen die we
tegenkwamen bij het opzetten van deze standaard
en de overwegingen die we hebben gemaakt bij de
gekozen oplossing.

Flexibiliteit op stevige basis
OWMS richt zich primair op de vindbaarheid van
ongestructureerde, documentaire overheidsinformatie die over het algemeen als documenten

Samenvatting
OWMS heeft als doel de vindbaarbaarheid en samenhang van online overheids
informatie afkomstig van verschillende systemen en organisaties te vergroten.
OWMS standaardiseert hiertoe de metadata-eigenschappen (de namen van velden)
en het waardebereik van die eigenschappen. De Dublin Core-standaard is als basis
gebruikt en aangevuld met eigenschappen en waardelijsten die specifiek zijn binnen
de Nederlandse overheid

IPM’s en de OWMS-kern
OWMS kan zelfstandig dienstdoen als complete standaard voor metadata in een applicatie
of op een website. Vaak is er echter behoefte
aan aanvullende metadata om informatie in
eenzelfde domein of binnen een applicatie op
een specifieke manier te koppelen of te kunnen
zoeken. In die gevallen kan een specifiek OWMStoepassingsprofiel worden opgesteld. We noemen
dat een contentmodel of Informatie Publicatie
Model (IPM). Een IPM maakt een selectie uit de
Dublin Core
dcterms

OWMS

IPM

OWMS-kern

OWMS-kern

dcterms

dcterms

overheid

overheid
IPM

Dublin Core

OWMS

dcterms

dcterms
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Figuur 1. Relatie tussen Dublin Core
en OWMS
OWMS-specificatie en vult deze aan naar eigen
behoefte. Daarbij moeten ten minste een acht
DC-eigenschappen en één overheideigenschap
worden overgenomen om OWMS-compliant
te zijn. Deze negen eigenschappen noemen we
de OWMS-kern, waarover later meer. Zo zijn er
IPM’s opgesteld voor voorlichtingsinformatie van
de Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl), bekendmakingen, decentrale regelgeving, productinformatie
(samenwerkende catalogi) en andere collecties.
Het adagium hierbij is: ‘generiek waar mogelijk,
specifiek waar nodig’ (zie figuur 2).
Een andere manier waarop de standaard niet
dwingend maar juist flexibel en tolerant is, is dat
de standaard slechts voorschrijft wat er onder de
motorkap gebeurt en niet wat er in de gebruikersinterface zichtbaar is. OWMS geeft standaard
Nederlandse labels voor de eigenschappen, maar
daar kan bij implementatie van worden afgeweken. OWMS schrijft wel voor welke term gebruikt
wordt om een eigenschap aan te duiden: in de
meeste gevallen de Dublin Core-term, in enkele
gevallen een voor OWMS toegevoegde term.

De essentie van overheidsinformatie
uniform,
generiek waar mogelijk

pluriform,
speciﬁek waar nodig

Figuur 2. IPM’s en de OWMS-kern

De term die we toegevoegd hebben is
overheid:authority, gedefinieerd als: ‘overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het
informatieobject’. Dublin Core is ontwikkeld
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beschikbaar is. De internationale de-factostandaard voor applicatie- en domeinoverstijgende
metadata is de Dublin Core-standaard (DC) van
het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI,
2011). Op advies van RAND in 2004 (Rothenberg et al., 2004) is ervoor gekozen om de Dublin
Core-specificaties te volgen en een nationale
metadatastandaard op te zetten. Dublin Core
levert een stevige theoretische basis waaruit
OWMS de voor de Nederlandse overheid pragmatische aanbevelingen overneemt. Daarnaast
vult OWMS Dublin Core aan met eigenschappen en waardelijsten die specifiek zijn binnen het
domein van de Nederlandse overheid.
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Figuur 3. In OWMS gehanteerde concepten
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vanuit de context van de bibliotheek. Daar zijn
met name de auteur (dcterms:creator) en uitgever
(dcterms:publisher) relevant. Voor overheidsinformatie geldt dat niet per se de partij die een document opstelt telt, maar de partij die het document
een bepaalde status geeft. Dat is bijvoorbeeld
ook de partij bij wie je bezwaar moet aantekenen
indien de inhoud je niet bevalt. Uit de definitie
van ‘overheidsorgaan’ van de Erfgoedinspectie (z.j.)
wordt duidelijk wat de essentie van een overheidsorgaan is: iemand met enig openbaar gezag
bekleed. Het uitgangspunt van OWMS is dat
metadata een informatieobject dusdanig volledig
moeten beschrijven dat vastgesteld kan worden in
hoeverre die informatie ingrijpt op de rechtspositie
van natuurlijke personen (burgers) of rechtspersonen (bedrijven).
Aangezien Dublin Core geen concepten kent
voor deze semantiek, leidt dit rechtstreeks
tot de definitie van een nieuwe eigenschap:
overheid:authority.
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Conceptueel model
Dublin Core als basis en als methode
OWMS is gebaseerd op de principes van het
Dublin Core Metadata Initiative. Het normdocument (ICTU: e-Overheid voor Burgers, 2011)
beschrijft de details. OWMS is wat in Dublin
Core-terminologie een Dublin Core Application
Profile (DCAP) heet. OWMS volgt zo veel mogelijk de aanbevelingen die het DCMI heeft gefor-

muleerd in het zogenaamde Singapore Framework.
Afgeleid van het Dublin Core Abstract Model
(DCAM; zie DCMI, 2007) en het Description Set
Profile (DCMI, 2008a) hanteren we de volgende
concepten (zie ook figuur 3):
• een beschrijving is een set van beweringen die
één informatieobject beschrijven;
• een bewering is een combinatie van een eigenschap en een waarderepresentatie;
• een waarderepresentatie kan bestaan uit:
ŖŖ een pointer naar een entiteit;
ŖŖ een waarde uit een gecontroleerd vocabularium;
ŖŖ een tekst;
ŖŖ een tekst beperkt met een bepaald codeerschema of bepaald datatype.
Combinaties zijn mogelijk, maar er moet ten minste een pointer of een tekst aanwezig zijn.
Dit is een aanmerkelijke versimpeling van het
DCAM. De reden voor deze versimpeling is dat we
daarmee het scala aan mogelijkheden die Dublin
Core biedt om metadata aan te brengen enigszins
beperken, zodat we beter in staat zijn om metadata
van verschillende IPM’s met elkaar te combineren.

Semantisch model
Het semantische model beschrijft de betekenis
van de termen en concepten van OWMS. Voor
OWMS ligt de essentie in het begrip ‘overheidsinformatie’. De definitie van sommige Dublin Coretermen is in enkele gevallen aangepast vanwege de
bijzondere aard van overheidsinformatie.

De OWMS-kern
Voor OWMS is gezocht naar een minimale set van
eigenschappen die aan alle overheidsinformatie
gekoppeld zou moeten worden om deze informatie
in samenhang te kunnen presenteren en vindbaar te maken. Deze set heet de OWMS-kern en
bestaat uit negen elementen (zie ook figuur 4):
• Identificatie, Titel, Informatietype, Taal en Datum
laatste wijziging zijn verplichte eigenschappen. Dat
wil zeggen dat metadata alleen OWMS-conform
zijn als deze eigenschappen aanwezig zijn en een
waarde in het aangegeven bereik hebben.
• Eindverantwoordelijke en Maker moeten een van
beide aanwezig zijn en een waarde in het aangegeven bereik hebben. Zo niet, dan zijn de metadata
niet OWMS-conform.
• Geldigheid en Locatie moeten aanwezig zijn en
een waarde binnen het aangegeven bereik hebben
indien dat voor het betreffende Informatietype van
toepassing is. Zo niet, dan zijn de metadata niet
OWMS-conform.
Metadata zijn OWMS-conform als de bovenstaande OWMS-kernelementen aanwezig zijn en
volgens de regels van OWMS een waarde hebben.

OWMS-mantel

keurig wettelijk vastgelegd wat een gemeente is en
wanneer uit een herindeling een nieuwe gemeente
wordt gevormd. Maar voor veel andere overheidsorganisaties is minder duidelijk in welke mate zij
zelfstandige entiteiten zijn dan wel als onderdeel
van een grotere organisatie gezien moeten worden.

Implementatie
Tot zover de functionele overwegingen. Ook bij
de uitwerking van de informatiearchitectuur en
de technische implementatie hebben we keuzes
gemaakt die we zullen proberen toe te lichten.

Fase 1: XML-technologieën
De OWMS-eigenschappen (zie figuur 4) met hun
bijhorende waardebereik zijn vertaald naar een
XML-syntaxis (zie figuur 5).
De XML-validatie werd afgedwongen met behulp
van een combinatie van XSD-schema’s (W3C,
2010c) en Schematron-regels (Schematron, z.j.)
Het XSD-schema moest tegelijkertijd stringent de
structuur en inhoud van de metadatavelden valideren maar toch flexibel genoeg van opzet zijn zodat
elke applicatie de mogelijkheid had om:
• velden uit de mantel verplicht te maken;
• eigen metadatavelden toe te voegen;
• controlled vocabularies toe te voegen;
• waarden in controlled vocabularies toe te voegen
of weg te laten, of een combinatie van beide.

De elementen in de OWMS-mantel zijn allemaal
optioneel te gebruiken en kunnen eventueel
meerdere keren voorkomen. Deze set elementen
bestaat uit de overige elementen van Dublin Core
De waardelijsten representeren een voortdudie als domain ‘resource’ hebben, aangevuld met
rend veranderende werkelijkheid en veranderen
twee elementen uit de ‘overheid’-namespace. In
derhalve op gezette tijden, bijvoorbeeld bij een
het OWMS-normdocument (ICTU:
e-Overheid voor Burgers, 2011) zijn ook
eigenschap
term
definitie
deze eigenschappen in een tabel volledig
eenduidige verwijzing naar het informatieobject
beschreven.
Identificatie
dcterms:identifier

Waardelijsten

dcterms:title

naam die gegeven is aan het informatieobject

Uiteraard levert het voordelen op als
verschillende systemen waar mogelijk
dezelfde waarden gebruiken om dezelfde
concepten aan te duiden. Daarom
worden naast de standaardnamen voor
de eigenschappen ook standaardlijsten
met veelgebruikte waarden aangeboden
op http://standaarden.overheid.nl. De
grootste categorie van concepten is die
van overheidsorganisaties. Binnen deze
categorie zijn weer subcategorieën te
onderkennen die ieder op een eigen
wettelijke definitie zijn gebaseerd. Op
zich is dit al lastig genoeg. Er is nauw-

Informatietype

dcterms:type

aard of soort van het informatieobject

Taal

dcterms:language

taal van het informatieobject

Eindoverheid:authority
verantwoordelijke

overheidsorganisatie die de wettelijke
verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud
(strekking) van het informatieobject
organisatie die de eindverantwoordelijkheid
draagt voor het creëren van het informatieobject

Maker

dcterms:creator

Datum laatste
wijziging

dcterms:modified

datum waarop het informatieobject gemaakt is
of voor het laatst inhoudelijk is gewijzigd

Geldigheid

dcterms:temporal

bereik in tijd van het informatieobject

Locatie

dcterms:spatial

geografische aanduiding van de plek op aarde
waar het informatieobject betrekking op heeft

Figuur 4. OWMS-kern: eigenschappen
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binnen een bepaalde context
Titel
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gemeentelijke herindeling (Rijksoverheid, z.j.).
Om te vermijden dat er telkens een nieuwe versie van het schema gepubliceerd moet worden
wanneer een controlled vocabulary (lijstje) wordt
aangepast, werd de validatie of een waarde in het
gekozen controlled vocabulary voorkomt afgehandeld met Schematron-regels. Verder werd Schematron gebruikt voor het afdwingen van business
rules zoals ‘de startdatum moet kleiner zijn dan de
einddatum’.

Fase 2: Van XML naar Linked Data
Een eerste inzicht tot verbetering van de architectuur was het vervangen van de combinatie ‘controlled vocabulary’ met een waarde uit het gekozen

lijstje door een URI-identifier en dit volgens de
Linked Data-principes (Berners-Lee, 2009). Deze
principes zijn:
1. Use URIs as names for things
2. Use HTTP URIs so that people can look up
those names.
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF*,
SPARQL).
4. Include links to other URIs, so that they can
discover more things.
Daartoe zijn de volgende acties uitgevoerd:
Stap 1: Geef elke entiteit een URI
De ‘gemeente Vlist’, nu aangeduid als waarde
‘Vlist’ uit het lijstje ‘overheid:Gemeente’, kreeg een
unieke identifier in de vorm van http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlist_(gemeente).
Dit is gebeurd voor alle items uit alle controlled
vocabularies.

term

XSD-constraint

XML-voorbeeld

dcterms:identifier

xsd:anyURI

<dcterms:identifier>http://www.vlist.nl/vergunningen/
vergunning.vg?id=1234</dcterms:identifier>

dcterms:title

xsd:string[minLenght1]

<dcterms:title>Omgevingsvergunning Slopen, bouwen 2821
XS, 21 Stolwijk</dcterms:title>

dcterms:type

overheid:Informatiecategorie <dcterms:type scheme="overheid:Informatietype">
vergunning</dcterms:type>
waarbij ‘vergunning’ een waarde is uit het controlled vocabulary
met identiﬁer ‘overheid:Informatietype’.
Deze lijst is beschikbaar in XML.
<cv name="overheid:Informatietype">
<cvvalue>bekendmaking</cvvalue>
<cvvalue>beleidsinformatie</cvvalue>
<cvvalue>beleidsnota</cvvalue>
...
<cvvalue>webpagina</cvvalue>
<cvvalue>wob-verzoek</cvvalue>
</cv>

dcterms:language

xsd:language

overheid:authority overheid:Agent

<dcterms:language>nl-NL</dcterms:language>
<overheid:authority scheme="overheid:Gemeente">Vlist
</overheid:authority>
waarbij Vlist een waarde is uit het controlled vocabulary met
identiﬁer ‘overheid:Gemeente’.
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dcterms:creator
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overheid:Agent

<dcterms:creator scheme="overheid:Gemeente">Vlist
</dcterms:creator>
waarbij Vlist een waarde is uit het controlled vocabulary met
identiﬁer ‘overheid:Gemeente’.

dcterms:modified

xsd:Date
xsd:dateTime

<dcterms:modified>2008-08-31</dcterms:modified>

dcterms:temporal

start: xsd:Date/xsd:dateTime
start: xsd:Date/xsd:dateTime

<dcterms:temporal><start xmlns="">2008-09-01</start>
<end xmlns="">2008-09-01</end></dcterms:temporal>

dcterms:spatial

overheid:Agent*
overheid:Locatie

<dcterms:spatial scheme="overheid:Gemeente">Vlist
</dcterms:spatial>

*) Een overheid:Agent als waarde voor dcterms:spatial moet worden opgevat als het mandaatgebied
van de Agent; een mandaatgebied is het gebied waarbinnen de Agent bevoegd gezag is.

Figuur 5. OWMS-kern: XML-implementatie

To SKOS or not to SKOS
SKOS (W3C, 2010b) is een vocabularium om
kennisorganisatiesystemen zoals thesauri, classificatieschema’s, taxonomieën en dergelijke te
beschrijven op het semantische web. Een steeds
terugkerende discussie was of we moesten kiezen
voor verschillende, zo goed mogelijk op basis van
properties en relaties getypeerde klassen, of dat we
voor alles gebruik konden maken van het SKOSvocabularium, waarin alle entiteiten als een concept worden beschouwd. Uiteindelijk is beslist om
SKOS-concepten enkel te gebruiken als waarde
bij de Dublin Core-properties dcterms:subject en
dcterms:type. Voor dcterms:type is een specifieke
thesaurus gemaakt die de bij de Nederlandse overheid voorkomende informatietypes inventariseert.

Figuur 7. Mapping van concepten met SKOS

Figuur 6. Subklassen van dcterms:Agent

SKOS to the rescue
Binnen de Nederlandse overheid werden er
verschillende thesauri gebruikt. We hebben dan
ook veelvuldig gebruikgemaakt van de in de SKOS
voorziene mappingfaciliteiten om concepten zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo voorziet SKOS in de volgende relaties om concepten
op elkaar te mappen: exactMatch, closeMatch,
broadMatch, narrowMatch en relatedMatch. In
figuur 7 is te zien hoe een concept uit één thesaurus (via skos:closeMatch) gemapt is op een concept uit een andere thesaurus.
Stap 3: Zorg voor zinvolle informatie bij elke URI
In het geval van de gemeente Vlist zijn de in figuur
8 weergegeven data beschikbaar gesteld.
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Stap 2: Zorg dat elke entiteit bij een klasse
hoort
We moeten natuurlijk ook kunnen aanduiden tot
wat voor type (bij welke klasse) http://standaarden.
overheid.nl/owms/terms/Vlist_(gemeente) behoort.
Vandaar dat er een minimaal domeinmodel
gemaakt is met behulp van de semantische-webstandaarden RDFS (W3C, 2004) en OWL (W3C,
2009). Het spreekt voor zich dat we niet alles
zelf opnieuw hebben uitgevonden, maar zo veel
mogelijk gebruik hebben gemaakt van het Dublin
Core RDFS-model (te vinden op http://purl.org/
dc/terms). De klasse dcterms:Agent bijvoorbeeld
is dan verder in subklassen ingedeeld zoals weergegeven in figuur 6, en http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlist_(gemeente) is dan een
instance van de klasse overheid:Gemeente.
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Stap 4: Presenteer die informatie wanneer de
URI wordt opgevraagd
Aan de menselijke lezer wordt een HTML-pagina
gepresenteerd (zie figuur 9). Voor machines is er in
een RDF/XML-bestand voorzien (voor informatie
over RDF, zie W3C, 2010a).
Stap 5: Link uw data met andere data
Met betrekking tot Linked Data-principe 4 wordt
er voorlopig wel gelinkt met entiteiten uit de
eigen dataset, maar nog niet met entiteiten uit
andere datasets zoals DBpedia (DBpedia, 2011)
of GeoNames (GeoNames, z.j.). Hier is dus nog
werk voor de boeg.

Semantiek
Waar zit de semantiek?
Door het toekennen van unieke identifiers aan alle
entiteiten in het overheidsdomein is er geen ambiguïteit meer mogelijk. Alles kan uniek en eenduidig worden aangeduid dankzij de identifier.
Maar de semantiek zit vooral in de gebruikte
modellen, geformaliseerd in RDFS en OWL. De
gebruikte klassen en properties zijn zo geformaliseerd en geannoteerd dat nieuwe feiten kunnen
worden afgeleid. Een voorbeeld:
De property overheid:hasServiceArea is gedefinieerd als het omgekeerde (inverse) van de property
overheid:serviceAreaOf:
overheid:hasServiceArea
a
owl:ObjectProperty ;
rdfs:label “hasServiceArea”@nl ;
owl:inverseOf overheid:serviceAreaOf ;
skos:prefLabel “hasServiceArea” .

informatie / juli|augustus 2011

Figuur 8. Data voor gemeente Vlist
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Figuur 9. De gepresenteerde pagina na opvragen van URI

Indien:

Problemen met de overgang naar semantische technologie

:A overheid:hasServiceArea :B

dan kunnen we op basis van de bovenstaande
semantiek afleiden dat:
:B overheid:serviceAreaOf :A

Semantiek leidt er dus toe dat een semantische
reasoner bijkomende data kan afleiden. Zo zijn
de velden met blauwe achtergrond in figuur 10
toegevoegd na en dankzij reasoning.
Al deze properties en relaties (zelf ingegeven
of afgeleid) worden nu gebruikt in de nieuwste
zoekengine van Overheid.nl om tot betere zoekresultaten te komen, en de eerste bevindingen zijn
positief.

Geen tabellen of XML maar graphs
Denken volgens de semantische web stack vergt
een compleet andere mindset. Er zijn immers
andere principes in het spel. Neem het AAA-principe: ‘Anyone can tell Anything about Any subject’.
Persoon A kan statements maken over entiteit A
en persoon B kan dat ook op een helemaal onafhankelijke manier. Dankzij het op het semantische
web gebruikte triple-dataformaat kunnen die statements dan vlot gemerged worden; ze vormen dan
een graph Wikipedia, 2011a); zie figuur 11. Onze
ervaring is echter dat het lezen van een graph voor
de meeste mensen niet zo eenvoudig blijkt.
Een vreemde manier van denken
Daarnaast hebben we nog de ‘non-unique naming
assumption’. Door het AAA-principe kan hetzelfde
object immers meerdere identifiers hebben. Dit
gecombineerd met de ‘open world assumption’

Figuur 11. Voorbeeld van een graph
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Figuur 10. Toegevoegde velden na reasoning
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(Wikipedia, 2011c) leidt tot voor de modale
gebruiker vreemde logische gevolgtrekkingen. Een
voorbeeld:
We kunnen stellen dat een provincie één en
slechts één hoofdstad kan hebben en kunnen dit
ook formeel vastleggen met OWL, de Web Ontology Language:
:prov_A :heeft_hoofdstad :stad_A
:prov_A :heeft_hoofdstad :stad_B

Door de non-unique naming assumption is dit geen
fout, maar gaat een semantisch-websysteem afleiden dat :stad_A en :stad_B dezelfde moeten zijn:

mation resources’ versus ‘information resources’.
In een Linked Data-omgeving heb je dus behoefte aan minimaal drie URI’s (zie figuur 12):
• de URI van het echte ding;
• de URI van het HTML-document (HTML
content location);
• de URI van de RDF (RDF content location).
Veel gebruikers vinden het moeilijk om dit
onderscheid te maken. Niet alleen gewone
gebruikers hebben het moeilijk, ook webmasters hebben het lastig om de webserver zo in te
stellen dat de voor Linked Data vereiste (hoewel
ter discussie staande) contentnegotiatie met de
‘303 See Other’-responscode (Wikipedia, 2011b)
vlekkeloos werkt (zie figuur 13).

Technische implementatie
Actuele werking

:stad_A owl:sameAs :stad_B

Deze vorm van logica voelt dikwijls heel vreemd
aan.
Resource: welke resource?
We hebben identifiers gegeven aan real-life dingen, zoals personen, organisaties en wetten, maar
wat we over het web kunnen sturen zijn niet deze
dingen zelf, maar documenten die deze dingen
beschrijven (HTML voor mensen, RDF voor
machines). Men spreekt dan ook van ‘non-infor-

Het model en de instanties worden beheerd
in TopQuadrants TopBraid Composer (TopQuadrant, z.j.). De gecreëerde triples worden
opgeslagen in een Sesame triple store (openRDF.
org, z.j.). De Linked Data-publishing vindt plaats
door het laten lopen van een SPARQLMotionscript (SPARQLMotion, 2010) over de repository. Dit zorgt ervoor dat voor elke klasse, property
en instantie drie statische bestanden worden
weggeschreven: een HTML/bestand, een RDF/
XML-bestand en een N3-bestand (Berners-Lee,
2006). Die worden dan gepubliceerd op een webserver.
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Het kan altijd beter
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Macintosh-3:~ paul$ curl -I -H ‘Accept:application/rdf+xml’ http://www.example.org/book/123

Figuur 12. In een Linked Data-omgeving zijn minimaal drie URI’s nodig

Momenteel is de Sesame triple store
niet van buitenaf consulteerbaar,
bijvoorbeeld door middel van SPARQL-query’s (W3C, 2008). Het zou
natuurlijk beter zijn als er een extern
SPARQL-endpoint (Semanticweb.
org, 2009) beschikbaar zou zijn. In
plaats van het statisch publiceren
van alle gewenste bestanden zou een
meer dynamische aanpak (‘publishing
on the fly’) vanuit de repository efficiënter zijn. En nu we toch bezig zijn:
ook de implementatie van de Linked
Data API (Linked-data-api, z.j.) zou
voor een traditionele web- en app
developer handig meegenomen zijn.

Conclusie
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Met OWMS beschikt de Nederlandse
overheid over een stevig fundament om
op een gestandaardiseerde manier metadata aan webdocumenten toe te voegen.
Het is nu aan overheidsorganisaties om
deze standaard toe te passen, zodanig
dat de overheidsbrede zoekdienst en
de steeds groeiende pool van creatieve
applicatiebouwers er hun voordeel mee
kunnen doen. Getuige de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer over
hergebruik van overheidsinformatie en
open data (Donner, 2011) wordt hier de
komende tijd ook op ingezet.
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