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StaVaZa URI-strategie 

Hemelvaartbijeenkomst 15 mei. 
http://www.pilod.nl/wiki/Verslag_werkgroep_URI-

strategie_15-5-2015  
Uitgangspunten voor URI-strategie: 
•  persistentie 
•  Q-names 
•  URI betekenisloos 
•  URI bevat alleen identificerende informatie 
•  Primaire doelgroep: registerhouder (URI-

munter) 



Huidige patroon 

http://{domein}/{pad}/{type}/{concept}/{referentie} 



Q-names! 
 
 
 
 
 
 
 
 

rdf:Resource rdfs:label 

skos:narrower 

foaf:Person 

dcterms:creator 

bag:Pand 
bgt:Pand 

overheid:Gemeente 
 

owl:Class 

dcat:Dataset gemeente:Utrecht 
pldn:Event 



Q-names! 
 
 
 
 
 
 
 
 

prefix:resource 



Q-names! 
 
 
 
 
 
 
 
 

rdf:Resource rdfs:label 

skos:narrower 

foaf:Person 

dcterms:creator 

bag:Pand 
bgt:Pand 

overheid:Gemeente 
 

owl:Class 

dcat:Dataset gemeente:Utrecht 
pldn:Event 



pldn:Event 

overheid:Gemeente 

gemeente:Utrecht 

dcat:Dataset 

bgt:Pand 

bag:Pand 

dcterms:creator 

foaf:Person 

skos:narrower 

owl:Class 

rdfs:label 

rdf:Resource 

Q-names! 



Namespaces 
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# 
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
dcterms http://purl.org/dc/terms/ 
bag http://bag.kadaster.nl/ 
bgt http://bgt.kadaster.nl/ 
dcat http://www.w3.org/ns/dcat# 
gemeente http://standaarden.overheid.nl/oorg/gemeente/ 
overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ 
pldn http://www.pilod.nl/data/ 



Namespaces 
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# 
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
dcterms http://purl.org/dc/terms/ 
bag http://bag.kadaster.nl/ 
bgt http://bgt.kadaster.nl/ 
dcat http://www.w3.org/ns/dcat# 
gemeente http://standaarden.overheid.nl/oorg/gemeente/ 
overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ 
pldn http://www.pilod.nl/data/ 

http://{domein}/{pad}/{type}/{concept}/{referentie}? 



Aanbeveling 

Als je wilt dat jouw register gebruikt wordt: 
•  Maak simpele Q-names mogelijk 
•  Kies stabiele namespace 
•  Kies handzame references (leesbaar en kort) 
Vervolgens kán het handig zijn: 
•  {type} op te nemen (id, doc, def)  
•  #-uri’s voor ontologie 
•  {concept} op te nemen, indien stabiel 



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Termen (thesauri) 
http://{term.cultureelerfgoed.nl/}/{id}/{ET, AT, ABR,...}/{UUID}  

 Bv. http://term.cultureelerfgoed.nl/id/et/0198a25a-3469-469e-8103-a613e32fcdc6 
http://{term.cultureelerfgoed.nl/}/{doc}/{ET, AT, ABR,...}/{UUID}  

 Bv. http://term.cultureelerfgoed.nl/doc/et/0198a25a-3469-469e-8103-a613e32fcdc6  

Data (bronsystemen) 

http://{data.cultureelerfgoed.nl/}/{id}/{CHO, ZAAK, REC, BIB, MEDIA,...}/{UUID}  
 Bv. http://data.cultureelerfgoed.nl/id/cho/0138b25c-3169-449g-5103-a713e32cd6aa 

http://{data.cultureelerfgoed.nl/}/{doc}/{CHO, ZAAK, REC, BIB, MEDIA,...}/{UUID}  
 Bv. http://data.cultureelerfgoed.nl/doc/cho/0138b25c-3169-449g-5103-a713e32cd6aa 

Ontologieën  

http://{vocab.cultureelerfgoed.nl/}/{def}/{CHO, ZAAK, REC, BIB, MEDIA,...}#{class, property}  
 Bv. http://vocab.cultureelerfgoed.nl/def/cho#rijksmonument 



Vandaag: URI’s van derden 

Gebruik je URI’s van derden of munt je je eigen URI’s? 

Vóór URI’s van derden: 

•  interoperabiliteit 

•    

 

Vóór eigen URI’s: 

•  controle over identiteit 

•  controle over beschikbaarheid 

•  resolven naar eigen domein 

•    



Vandaag:URI’s van derden 

Vervolgvraag bij munten van eigen URI’s: 
•  verstandig om {reference} van derden te 

gebruiken? 
•  welke relatie leg je tussen jouw resource en 

die van de ander? 



Vandaag: URI’s van derden 

Use case 1 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020486/geldigheidsdatum_01-01-2009 

vs. 
http://doc.metalex.eu/BWBR0020486/2009-01-01 

 

 

Inspiratie metalex: http://www.slideshare.net/rinkehoekstra/the-
metalex-document-server-legal-documents-as-versioned-
linked-data 



http://wetten.overheid.nl/BWBR0020486/geldigheidsdatum_01-01-2009 





URI’s van derden 

Use case 2 
http://brp.basisregistratie.nl/gemeente/1921 
(brpgem:1921) 
vs. 
http://standaarden.overheid.nl/oorg/gemeente/

friese_meren (gemeente:friese_meren) 
 
brp = basisregistratie personen 
URI’s zijn fictief 



URI’s van derden 

Use case 2 (variant) 
http://bag.kadaster.nl/id/pand/

0138b25c-3169-449g-5103-a713e32cd6aa 
vs. 
http://data.cultureelerfgoed.nl/id/cho/

0138b25c-3169-449g-5103-a713e32cd6aa 
 
bag = basisregistratie adressen en gebouwen 
cho = cultuurhistorisch object 



URI’s van derden 

Use case 3: eigen property 
min:prefLabel  
   rdfs:subPropertyOf skos:altLabel . 
 
min:bzk 
   skos:prefLabel "Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties"@nl  ; 
   my:prefLabel "Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)"@nl . 
 



Vervolg WG URI-strategie 

•  In klein team (2 – 3 p.) inzichten verwerken in 
een nieuwe versie van de URI-strategie 

•  Zie:  
http://www.pilod.nl/wiki/Werkgroep_URI-Strategie#Doorontwikkeling  


