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Welkom bij de zesde nieuwsbrief over het Platform open overheidsinformatie. In
deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

Aanmelden voor informatiesessie PLOOI Sandbox
Vraag uw token voor de Sandbox aan
Kamerbrief over Wet open overheid
Save the date: komende PLOOI‐sessies

Aanmelden voor informatiesessie PLOOI Sandbox
Kent u of bent u een ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor actief openbaar
maken via PLOOI? Zo ja, deel dan deze uitnodiging en/of kom naar de Sandbox‐
sessie. Deze fysieke sessie vindt plaats op de Turfmarkt 147 te Den Haag (BZK)
van 13.00 uur tot 15.00 uur op woensdag 21 september aanstaande.
Voor de zomer heeft er reeds een Sandbox‐sessie plaatsgevonden. Diegenen die
toen niet in de gelegenheid waren kunnen nu aansluiten. Feedback en
verbeteringen van de vorige sessie worden gedeeld. Plus wat hiermee is gedaan
en uitleg hierover. Ook krijgt u in deze sessie de kans om feedback te geven en
vragen te stellen.

Wat is de Sandbox?
De Sandbox is een omgeving voor technische testen. De Sandbox is met name
interessant voor ontwikkelaars die een koppeling willen maken met PLOOI via de
PLOOI aanlever‐API. Voor deze sessie zijn er slechts 20 plaatsen beschikbaar, dus
meld u snel aan via eventbrite.

Vraag uw token voor de Sandbox aan
Om gebruik te maken van de Sandbox dient u een token aan te vragen. Let op: het
aantal beschikbare tokens is beperkt dus wacht niet te lang. Vraag nu uw token
aan op de website.

Kamerbrief over voortgang implementatie Wet open
overheid
Op 8 juli 2022 heeft Minister Bruins Slot (BZK) de Eerste en Tweede Kamer
geïnformeerd over de voortgang implementatie Wet open overheid. 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 implementatiestrategie.

Save the date: komende PLOOI‐sessies
Zet de volgende datums alvast in uw agenda. Over de inhoud volgt nog nader
bericht.
21 september Sandbox sessie
11 oktober Vraag en antwoord sessie PLOOI
20 oktober Technische Sessie
22 november Update PLOOI
07 december Update PLOOI
17 januari Vraag en antwoord sessie PLOOI
21 februari Technische Sessie
14 maart Update PLOOI
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