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URI’s en de vier principes 
 van linked data 

 

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, 
GML?) 

4. Include links to other URIs, so that they can discover 
more things 

 



Waarom een URI strategie? (I) 

 

 Welke problemen lost een URI strategie op? 

– Gebrek aan samenhang (bv BAG met verschillende 
Ids) 

– INSPIRE: behoefte aan persistent mechanisme om 
naar dingen te verwijzen, ongeacht waar ze zich 
bevinden 

– Kan helpen bij structureren overheidsgegevens, 
authenticiteit & actualiteit aangeven (“los deze URI 
op en u krijgt de echte, actuele gegevens”) 

– URI strategie schept duidelijkheid en geeft een 
handreiking aan overheden 

– Het werkveld (ook buiten overheden) vraagt er om. 

Bron:Inspire doc 2.7 



Waarom een URI strategie? (II) 

 Strategie biedt URIs die duidelijkheid geven, 
op landelijke, uniforme manier 

– Denk aan streepjescodes  

– “URIs zijn de streepjescodes van de e-
overheid” 

 Wens voor een NL e-overheid URI strategie 

 Deze slides werken een concept uit, om te 
testen in de pilot Linked Open Data 



Proces & input 

• Meerdere bijeenkomsten in klein comité met 
deelnemers aan actielijn Techniek, okt – dec 

 

• Input:  

• UK URI strategie 

• Inspire requirements 

• Finse URI webinars 

• VU expertise 

• ISA document “Study on persistent URIs” 

https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris


Study on persistent URIs 



Uitgangspunten strategie 
(een greep hieruit) 

 Voor mensen leesbare URIs, maakt 
interpretatie en leggen links makkelijker 

 Gebruik HTTP URIs 

 URIs zijn (idealiter) oplosbaar 

 Vaste basisstructuur 

 “rebasen” van URIs mogelijk maken, zodat 
gebruik van een ander (hoofd)domein 
mogelijk is. 

 Uiteindelijk naar langdurige, stabiele, 
persistente URIs 

– dus vermijd organisatienamen, 
projectnamen, servernamen. 

 



URI Structuur 

 URI = {schema}:{domein}/{pad} 

 HTTP URI → {schema} = http 

 {pad} bestaat uit gedefinieerde onderdelen, 
gescheiden door slashes (/) 

 

http://{domein}/{URI-
type}/{register}/{lokaal-id} 

 

Alles tussen {} is een onderdeel.  

 



{domein} 
 
http://{domein}/{URI-type}/{register}/{lokaal-id} 

 Het domein (brede zin des woords) waarbinnen de URI 
uitgegeven is 

 

Voor de LOD pilot is dit:  

 

pilod.nl 



En nu? 

 

 

Gebruik de concept URI strategie in de pilot! 

 

 

… te vinden in Dropbox  

onder Actielijn Techniek 


