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API economie

Op donderdag 19 januari organiseerde Forum Standaardisatie de tweede bijeenkomst over de 

API economie, in een reeks van drie. 

Aan de hand van casussen onderzoeken we het toepassen van API’s in verschillende domeinen 

en verschillende aspecten, zoals de gemeenten, het leveranciersperspectief en open data. 

Daarin worden ervaringen en lessen voor de toekomst met elkaar gedeeld. 

In dit verslag vind u een impressie van deze dag en de links naar alle presentaties. 

In drie sessies duiden we het begrip API en API 

economie, verdiepen we de belangrijkste ontwerp-

en beheersaspecten van API’s en kijken we naar de 

betekenis ervan in de toekomst van de digitale 

overheid. Daarbij combineren we 

praktijkvoorbeelden met direct toepasbare inzichten 

voor uw organisatie. De laatste sessie zal zijn:

Toekomst van API’s in de genetwerkte samenleving

Donderdag 16 februari, 14.00 – 17.00 uur

Utrecht

De derde bijeenkomst richt zich op het 

toekomstperspectief van API’s. Er worden 

toekomstvisies gepresenteerd, met daarbij een beeld 

van wat er moet gebeuren om die visie te 

verwezenlijken. Sprekers zijn onder meer Raymond 

Ferron (Rijkswaterstaat), Alexander Henket (Nictiz) en 

Mark van der Net (OSCity).

Inschrijven of meer informatie:

info@forumstandaardisatie.nl
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Theo Peters - KING

Theo Peters is unitmanager architectuur en standaarden bij KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten 

(KING).  Theo legt uit dat er nog veel vraagstukken zijn over het gebruik van API’s bij gemeenten. Zo noemt hij 

bijvoorbeeld het spanningsveld tussen legacy systemen en vernieuwing via API’s. Een andere uitdaging ligt bij 

de te delen data, die niet altijd even makkelijk is om te gebruiken. Ook noemt hij het belang van 

gegevensmanagement. 

De huidige manier van data uitwisseling in gemeenten kenmerkt zich nog vaak door het veelvuldig kopiëren 

van data en deze kopieën op verschillende plekken bewaren. Zo kunnen er gerust dertig kopieën van 

adresgegevens rondzwerven in de verschillende systemen van één gemeente.

Betaald parkeren via belparkeren is een voorbeeld van een systeem wat goed werkt, mede dankzij het 

gebruik van API’s. Hier wordt één systeem gebruikt door meerdere apps. 78 Gemeenten maken hier al 

gebruik van. Het systeem is gestandaardiseerd, maar biedt volledige keuzevrijheid voor de gemeenten. 

Theo bespreekt de aandachtspunten rondom de structurele inzet van API’s. Ten eerste 

gegevensmanagement, van zowel gegevens van andere partijen die je gaat gebruiken, als gegevens die je 

beschikbaar stelt aan andere partijen. Ten tweede moeten applicaties anders ingericht worden. Vanuit de 

processen moeten API’s aangeroepen worden, in plaats van het gebruik van lokale kopieën van data. Ten 

slotte standaarden: er zullen semantische standaarden moeten komen, maar ook standaarden rondom 

bevragen en notificeren bij veranderingen in gegevens. Een goede documentatie hiervan is onontbeerlijk. 

Ten slotte bespreekt Theo een effect van de overgang naar API’s. Wanneer data grotendeels via API’s wordt 

opgevraagd in plaats van veelvuldig lokaal opgeslagen, zal toegang tot (basis) registraties 24/7 mogelijk 

moeten zijn.

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-s0e771089bc04a549
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Wouter van Noort - Roxit & Hugo ter Doest - Dimpact

Roxit is een softwareproducent en -leverancier voor de overheid. Ze leveren aan gemeenten, provincies en 

omgevingsdiensten en werken aan het regionaal ontwikkelen en gebruiken van API’s. 

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. Dimpact verzorgt de inkoop van software en ICT diensten, 

en helpt om de samenwerking tussen haar leden te ondersteunen. 

Hugo vertelt over zijn ervaringen rondom de implementatie van API’s. Bij leveranciers kan de doorlooptijd rondom 

API’s erg lang zijn, soms wel een jaar. Veel leveranciers werken alleen met grote releases, slechts tweemaal per 

jaar. Wouter haakt hierop in: Roxit streeft naar een release iedere drie weken, maar zij merken dat dit soms ook 

onrust veroorzaakt bij de afnemers. Hugo vertelt dat ook bij de afnemers, de gemeenten, het lang duurt voordat 

een API geïmplementeerd is; dat ligt veelal aan organisatorische problemen. 

Zijn API’s een kans of zorgen ze voor hoofdpijn? Wouter ziet ze als een kans, met name om makkelijker functionele 

wensen aan te kunnen passen en steeds nieuwe interfaces te kunnen gebruiken. Hugo komt veel verschillen tegen 

tussen grote en kleine gemeenten, en ziet hier een kans om van elkaar te kunnen profiteren. 

Er komen verschillende perspectieven naar voren over het implementeren van API’s. Hugo vertelt dat sommige 

leveranciers vanuit zichzelf API’s gaan aanbieden, terwijl anderen wachten op een betalende klant. Irena Dronjak

en Aida Nibkin van NedGraphics lichten het perspectief van de leverancier toe. Zij willen graag delen, maar lopen 

ertegenaan dat er steeds vraag is naar verschillende API’s waar een standaard beter op zijn plaats zou zijn. Er zijn 

afspraken nodig. 

Ten slotte beantwoorden Wouter en Hugo de vraag wat zij verwachten of wensen van de overheid. Wouter noemt 

security als grootste prioriteit. Forum Standaardisatie geeft aan de ze momenteel de standaard Oauth voor de ‘pas 

toe of leg uit’-lijst aan het toetsen zijn. Hugo zou graag zien dat het onderscheid tussen rijksstandaarden en 

gemeentenstandaarden word opgeheven, zodat er meer hetzelfde gebruikt kan worden. Theo Peters benadrukt 

het financieringsvraagstuk: zijn leveranciers bereid om, betaald door de overheid, een open (source) standaard of 

oplossing neer te zetten? 
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Christoph Kempen – overheid.io

Christoph is applicatie-ontwikkelaar en scrum master bij Downsized en daarnaast neemt hij regelmatig deel aan 

hackathons. Christoph vertelt aan de hand van zijn projecten over zijn lessons learned. 

In 2006 begon hij met ikformeer.nl, een website waarop mogelijke formaties voor coalities uitgeprobeerd konden 

worden. Om aan de nodige data te komen had hij stemwijzer.nl gescraped. Een belangrijke les die Christoph leerde 

is dat het hergebruiken van bestaande data een valide business model kan opleveren. 

Daarna volgde ikregeer.nl, waarop data gescraped van Parlando op een toegankelijkere manier aangeboden werd. 

Al gauw kwam Christoph er achter dat ikregeer.nl op zijn beurt werd gescraped. Daarop besloot hij een API te 

bouwen. Verder leerde hij dat een API vindbaar en doorzoekbaar moet zijn met een zoekmachine, en dat fouten in 

open data juist helpen bij verbeteringen. 

Christoph’s huidige project is overheid.io: een bron van overheidsdata, die allemaal op dezelfde simpele manier 

doorzocht kan worden. Hij legt uit dat de core business van de overheid niet het maken van API’s is. Dit kan leiden 

tot keuzes die niet optimaal zijn. Hierom raadt Christoph aan dat de overheid niet alleen een aanbieder van open 

data is, maar hier zelf ook de gebruiker van wordt. Zo leer je het meeste van (de kwaliteit van) je eigen data en API’s. 

Verder adviseert Christoph om JSON te gebruiken, simpelweg omdat het sneller en duurzamer is (minder stroom 

verbruikt). De performance van een API zou kleiner moeten zijn dan 50ms, met een uptime van meer dan 99%. Zo 

niet, zullen gebruikers de data gaan cachen en is deze dus niet meer up to date. Christoph heeft vaak gezien dat 

ruwe data wordt aangepast voor specifieke doelen, waardoor er verder niet veel meer mee kan. Dit is zonde! Stel 

juist in het geval van Open Data de ruwe data beschikbaar. Ten slotte adviseert Christoph om te downsizen door 

API’s te bundelen. Bijvoorbeeld gemeenten met dezelfde databases en software kunnen dezelfde API’s gebruiken. 

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-saecc1f9dc1b4aa58
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Discussie & vragen

In zijn presentatie heeft Christoph al antwoord gegeven op een paar vragen van het publiek. Op de vraag 

of je alles via een API moet doen antwoordt hij nee. Voor kritieke processen houdt je één kopie van de 

data, die steeds updates ontvangt d.m.v. PubSubHubbub. 

Een andere vraag vanuit het publiek luidt: is er een platform waar deze ontwikkelingen te volgen zijn? 

Theo Peters antwoord hierop dat teveel platforms alleen maar leidt tot onduidelijkheid. Er is al veel 

informatie beschikbaar. Lancelot Schellevis licht toe dat NORA en Forum Standaardisatie zulke kennis 

beschikbaar gaan stellen. 

Er is een discussie over de vraag: moet de overheid een developers portal creëren? Vanuit het publiek 

wordt toegelicht dat het Kadaster werkt aan API management voor developers. Zij stellen veel 

informatie beschikbaar over hoe de API te gebruiken. 

Ten slotte worden er twee vragen aan het publiek voorgelegd. De eerste is waar de meerwaarde van 

API’s bij overheid vooral zal ontstaan. De antwoorden zijn ongeveer 50/50 verdeeld over “de interactie 

tussen overheden onderling” en “de interactie tussen overheid en bedrijfsleven”. 

De tweede vraag is waar het startpunt binnen de overheid voor de inzet van API’s zou moeten liggen. De 

meerderheid, 39%, antwoorde “open data”. Het antwoord “Interne koppelingen” kreeg 22% van de 

stemmen, en “(gesloten) data-uitwisseling, open API’s” kreeg 29%. 

Belangrijkste conclusie, vanuit de sprekers en het publiek, was dat de overheid vooral ook moet starten 

eigen APIs te gaan gebruiken, omdat alleen vanuit het gebruik het beheer en de kwaliteit echt serieus 

genomen gaan worden. En dat gaat dit zichzelf versterken, net zoals de voorbeelden van Europeana, 

Overheid.io en Kadaster dat lieten zien.
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