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Reden rectificatie nieuwsbrief: Enkele hyperlinks bleken niet te werken en zijn
hierbij gecorrigeerd.

Welkom bij de derde nieuwsbrief PLOOI.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
Update Wet open overheid: #deWooDatZitZo
Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid
Gezamenlijke brief IPO, VNG, UvW en het ministerie van BZK
PLOOI aanlever‐API v0.3.1‐ Alpha OpenAPI‐specificaties online op Gitlab
Aanmelden voor demonstratie en vraag‐ en antwoord sessie over PLOOI op
14 juni 2022
Informatiesessie over de sandbox van PLOOI op 12 juli 2022
Vragen of opmerkingen?

1 Mei ingangsdatum Wet open overheid:
#deWooDatZitZo
Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid ﴾Woo﴿, die de Wet openbaarheid van
bestuur ﴾Wob﴿ vervangt. Kijk voor meer informatie over deze wet op deWooDatZitZo |
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Hier zijn onder andere
antwoorden op veel gestelde vragen over de Woo en een communicatietoolkit te vinden.
De verplichting tot het actief openbaar maken van de in de wet
genoemde informatiecategorieën is echter nog niet ingegaan per 1 mei 2022. De wet staat
nadrukkelijk een fasering toe. Dat betekent dat de verplichting tot actieve openbaarmaking van
die informatiecategorieën op 1 mei nog niet in werking is getreden maar in de loop van de
komende jaren stapsgewijs (bij koninklijk besluit) wordt ingevoerd. Deze mogelijkheid van
gefaseerde invoering is in de wet opgenomen om overheidsorganisaties de gelegenheid te
geven hun processen hierop aan te passen.

Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet
open overheid
Op 26 april 2022 heeft minister Bruins Slot (BZK) de Eerste en Tweede
Kamer geïnformeerd over de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wet
open overheid (Woo). In deze Kamerbrief wordt een nadere toelichting gegeven op
de gefaseerde inwerkingtreding van de verplichting tot actieve openbaarmaking
door middel van Koninklijke Besluiten. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze
waarop wij ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op het meerjarige
implementatietraject van actieve openbaarmaking onder de Woo.

Gezamenlijke brief IPO, VNG, UvW en het ministerie
van BZK
In een gezamenlijke brief roepen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bestuursorganen op om
samen de actieve openbaarmaking uit de Woo te realiseren. Deze brief is na te
lezen op onze website.

PLOOI aanlever‐API v0.3.1‐ Alpha OpenAPI‐specificaties
online op Gitlab
Er is onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de OpenAPI‐Specificatie omtrent
de aanlever‐API voor PLOOI. Via de aanlever‐API kunnen geautomatiseerd
documenten en gegevens over die documenten (metadata) worden aangeboden.
Daarbij wordt gecontroleerd of de opgestuurde informatie voldoet aan de eisen.
De OpenAPI‐Specificatie is een technisch document waarin wordt beschreven hoe
documenten en bijbehorende metadata geautomatiseerd bij PLOOI kunnen worden
aangeleverd.
*De nu gepubliceerde versie is nog niet de definitieve versie en er kunnen dan ook
geen rechten aan worden ontleend. De API is nog volop in ontwikkeling. De hier
beschreven technische specificaties en metadata kunnen en zullen nog
veranderen. Door de specificatie nu toch alvast bekend te maken willen
wij aansluitende organisaties meer duidelijkheid geven over hoe de PLOOI‐API er
uit zal komen te zien.
In de nieuwe versie van de OpenAPI‐Specificatie is de documentatie aangepast en
is nieuwe functionaliteit van de aanlever‐API terug te vinden:
Functionaliteit voor het bijwerken/vervangen van metadata is toegevoegd.
Functionaliteit voor het bijwerken/vervangen en verwijderen van
documenten is toegevoegd.
De pagina met beschrijvingen van fouttypen is aangevuld.
Diverse metadatavelden zijn aangepast: "publisher", "verantwoordelijke",
"created", "creator", "extraMetadata"
Er is een extra controle toegevoegd: het document moet binnen 24 uur na
het opsturen van de bijbehorende metadata zijn aangeleverd. Documenten
die later zijn krijgen een foutmelding. Metadata en document moeten dan
opnieuw worden gestuurd.

Aanmelden voor demonstratie en vraag‐ en antwoord
sessie over PLOOI

De ontwikkeling van PLOOI vordert en we willen geïnteresseerden een inkijkje
geven door middel van een demonstratie én een vraag‐ en antwoord sessie. Deze
sessie zal plaatsvinden bij ons op locatie in Den Haag op 14 juni a.s. van 13.00 uur
tot 15.00 uur. Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen over het aansluiten op en/of
de ontwikkeling van PLOOI, meldt u dan aan via plooi@koop.overheid.nl. Wij
hebben 30 plaatsen beschikbaar.

Informatiesessie over de sandbox van PLOOI
Wij zijn volop bezig met de ontwikkeling van de aanlever‐API van PLOOI. Ook
hierover willen wij graag geïnteresseerden een uitleg geven door middel van een
fysieke demonstratie én een vraag‐ en antwoord sessie. Voor deze sessie zijn er 24
plaatsen beschikbaar. Dit zal plaatsvinden bij ons op locatie in Den Haag op 12 juli
a.s. van 13.00 uur tot 15.00 uur. U kunt zich nu aanmelden door te mailen naar
plooi@koop.overheid.nl.
Wat is de sandbox?
De Sandbox is een omgeving voor ontwikkelaars die een koppeling ontwikkelen
met PLOOI via de PLOOI aanlever‐API. Het gaat om ontwikkelaars van leveranciers
die een dienst willen ontwikkelen en ontwikkelaars van overheidsorganisaties die
documenten actief openbaar moeten gaan maken. De ontwikkelaars kunnen deze
omgeving gebruiken voor voorbereidende technisch testen.
De Sandbox werkt met een ‘stub’ en bevat een gedeelte van de functionaliteit voor
het aanleveren aan PLOOI. Ontwikkelaars kunnen een request sturen naar de
Sandbox en krijgen dan op basis van de inhoud van dat request een response. De
response lijkt zoveel mogelijk op het antwoord dat in de uiteindelijke
productieversie verwacht kan worden. Gegevens die via een request en de API‐
Aanleveren worden gestuurd, worden niet bewaard en zijn daarom ook niet terug
te vinden.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Mail dan
naar plooi@koop.overheid.nl!

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
Klik hier om uzelf af te melden. U ontvangt dan geen emails meer van ons.

