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Ter informatie
Een Application Programming Interface (API) is een combinatie van technische bestanden,
documentatie en andere ondersteuning die helpen bij het aanroepen van externe applicaties. Het is
een belangrijk bindmiddel op het internet voor het uitwisselen van data en ze bepalen mede het
succes van de digitale platformen die via API’s diensten aanbieden, koppelen en integreren.
In 2016 heeft het Forum een discussiedocument opgesteld over Application Programming Interfaces
(API’s). Wat zijn het, hoe werkt het en wat betekenen ze voor de overheid. 1 Begin 2017 hebben we
hierover een drietal goedbezochte kennissessies georganiseerd, waar veel verschillende overheden en
leveranciers op afkwamen. Ook toetsen we nu de standaarden Oauth, voor de autorisatie van API’s en
de standaard OpenApi specification voor het uniform beschrijven van API’s.

Kennisplatform API’s
Op initiatief van Geonovum is samen met VNG Realisatie, Kadaster, KvK en Forum Standaardisatie
het kennisplatform API’s opgericht. Een doel van het platform is om te komen tot een overheidsbrede
API strategie. Daarnaast wil het platform de kennis en kunde over API’s voor de overheid vergroten
en verschillende partijen (aanbieders en gebruikers, overheden en leveranciers) bij elkaar brengen.
Op 26 april is er een kickoff bijeenkomst bij de KvK in Woerden waar de plannen worden toegelicht.
Ook worden aan de deelnemers gevraagd om te participeren in een van de werkgroepen. Aan de
Forumleden de vraag om na te denken over wat zij kunnen bijdragen aan het Kennisplatform API’s en
de bijeenkomst te zijner tijd onder de aandacht te brengen.

Presentatie
Tijdens de vergadering zal Peter ter Haar (www.linkedin.com/in/pterhaar) een presentatie verzorgen
over API’s en de overheid. Peter is een onafhankelijk adviseur op het gebied van innovatie en geoinformatie. Op dit moment actief als adviseur aan de Verenigde Naties, de Wereldbank en Geonovum,
onder andere als initiator van het Kennisplatform API’s. Als voormalig directeur van Ordnance Survey
(http://os.uk) was hij o.a. initiator, oprichter en bestuurlijk verantwoordelijke van de Geovation Hub
(2015), het Geovation stimuleringsprogramma (2009) en de implementatie van het Engelse open
data programma (2010). Peter zal zich in zijn presentatie richten op de rol van standaarden en API’s
voor innovatieve toepassingen, puttend uit een aantal internationale ervaringen en voorbeelden.
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/Discussie%20document%20RESTful%20APIs%20binnen%20de%20overheid
%20-%20versie%201.1_1.pdf
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