Zoekservice Bekendmakingen

Bekendmakingen
Voor het product Bekendmakingen publiceren deelnemers hun bekendmakingen in de
centrale index op www.overheid.nl. Hier is een enorme databank met gegevens beschikbaar
van bekendmakingen uit het hele land van gemeenten, provincies en waterschappen.

Waarom een zoekservice?
Met de zoekservice Bekendmakingen kunt u lokaal de centrale index met bekendmakingen
doorzoeken. Organisaties kunnen op hun eigen website een zoekservice module plaatsen die
direct communiceert met de webservices van Bekendmakingen. Zoeken kan op basis van de
volgende criteria:
•
•
•
•
•

vrije zoekterm;
type bekendmaking;
type organisatie;
locatie (postcode of plaatsnaam);
publicatiedatum.

Uitgangspunt voor dit project is het ‘no wrong door’ principe. Wanneer u op de site van de
gemeente zoekt naar bekendmakingen binnen een postcodegebied, vindt u de
bekendmakingen van zowel de gemeente als van de provincie en het waterschap. Zo kunt u
met één zoekopdracht alle type organisaties doorzoeken.

Waarom webservices?
De zoekservice maakt gebruik van webservices. De opzet van deze service is voor alle
transparantiecollecties zoveel mogelijk gelijk, zodat de investeringen voor de leverancier
beperkt zijn. Voordelen van het gebruik van webservices zijn:
• De service georiënteerde benadering en het gebruik van moderne protocollen als

SOAP / XML en WSDL zijn in lijn met de NORA*. De berichtopbouw is
georiënteerd op StUF**.
• De ontwikkeling van generieke webservices maakt de implementatie van de
verschillende Informatie Publicatie Modellen van KOOP eenvoudiger voor
overheden en leveranciers.
• De webservices zijn in een breed domein inzetbaar, bijvoorbeeld in de uitwisseling
van informatie tussen overheden onderling of zelfs intern.
• De opzet van de webservices maakt het makkelijker om eventuele fouten op te
sporen en te monitoren of de communicatie tussen systemen goed gaat.

Implementatie
KOOP heeft voor leveranciers en deelnemende organisaties een API Zoekservice
ontwikkeld. In combinatie met de WSDL kan de zoekservice overal worden
geïmplementeerd.

Meer weten?
Neem contact op met de servicedesk van KOOP
Telefoon: 070 7000 526
E-mail: servicedesk@koop.wmrijk.nl
Internet: http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl

Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Relevante sites
http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl
https://mijnoverheid.nl
http://overheid.nl

