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KOOP:	  Kennis-‐	  en	  exploita/ecentrum	  	  
Officiële	  Overheidspublica/es	  

onderdeel	  van	  	  
Ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  
Koninkrijksrela/es	  

verzorgt	  

publica/e-‐	  en	  informa/ediensten	  en	  toepassingen	  
voor	  de	  keten	  van	  wet-‐	  en	  regelgeving	  
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Enkele	  producten	  en	  diensten	  KOOP	  3	  

Officiële	  bekendmakingen	  

Wetgevingskalender	  

Internetconsulta=e	  

We>en.nl	  

Implementa=everbanden	  

Verdragenbank	  



Wetgevingsketen	  levert	  veel	  informa=e	  	  4	  



5	   Linked	  Data	  Overheid	  (LiDO)	  
zorgt	  voor	  het	  	  
verbinden	  	  
daarvan	  

wet- & 
regelgeving

parlementaire 
geschiedenis

rechterlijke 
uitspraken

wetten.nl officiële bekend-
makingen.nl

recht-
spraak.nl

BWB-ID

LJN/ECLI

Stb-ID

beleidsregels & 
uitvoeringsinhoud svb.nl



We>en.nl	  6	  

Eind	  dit	  jaar	  een	  versie	  met	  nieuwe	  func=onaliteit	  



Betere	  mogelijkheden	  hergebruik	  7	  

•  WeJenbestand	  als	  authen/eke	  bron	  

•  Alle	  bestanden	  beschikbaar	  als	  Open	  Data	  
•  Zowel	  de	  verschillende	  versies	  van	  de	  regelingen	  
als	  de	  bijbehorende	  wetstechnische	  informa/e	  

•  En	  de	  bijbehorende	  updates	  	  
•  Hergebruik	  o.a.	  door	  conten/ntegrators,	  zoals	  
Legal	  Intelligence,	  Rechtsorde	  



Nieuwe	  func=onaliteit	  we>en.nl	  8	  

•  Verbeterde	  performance,	  met	  name	  in	  zoeken	  

•  Kunnen	  tonen	  van	  de	  verschillen	  	  
tussen	  de	  diverse	  versies	  van	  teksten	  

•  Informa/e	  over	  de	  implementa/e	  	  
van	  Europese	  richtlijnen	  

•  Mogelijkheid	  te	  kunnen	  zoeken	  op	  
rechts(prak/jk)gebied	  of	  overheidsthema	  

•  Rela/es	  met	  linked	  open	  data	  	  
(relevante	  andere	  overheidsinforma/e,	  
rechtspraak	  en	  open	  commentaren)	  	  



We>en.nl:	  Tonen	  van	  versieverschillen	  9	  



Kan	  ook	  via	  wetstechnische	  informa=e	  10	  



We>en.nl:	  implementa=e	  EU	  richtlijnen	  11	  



We>en.nl	  -‐>	  Wetgevingskalender	  12	  



Wetgevingskalender	  13	  



We>en.nl:	  zoeken	  op	  rechtsgebied	  14	  



We>en.nl:	  zoeken	  op	  rechtsgebied	  15	  



We>en.nl:	  rela=es	  met	  linked	  data	  16	  



Linked	  data	  overheid	  17	  



-‐>	  SVB	  Beleidsregels	  18	  



-‐>	  Rechtspraak.nl	  19	  



We>enpocket	  app	  20	  



>3000	  bundels	  en	  pockets	  beschikbaar	  21	  



Een	  we>enpocket	  22	  



Producten	  en	  diensten:	  we>enpocket	  23	  



Wij	  horen	  graag	  uw	  mening	  
Hoe	  kunnen	  wij	  wetsinforma=e	  nog	  beter	  
toegankelijk	  en	  bruikbaar	  voor	  u	  maken?	  

weJen@overheid.nl	  
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E	  I	  N	  D	  E	  	  



Bekendmakingen/publica=es	  (internet	  en	  app)	  
•  Tractatenblad,	  Staatsblad,	  Staatscourant	  
•  Provinciaal	  Blad,	  Waterschapsblad,	  Gemeenteblad,	  	  

Blad	  Gemeenschappelijke	  regeling	  
•  Parlementaire	  stukken	  

Open	  Data	  portal	  (openbare	  overheidsinforma/e)	  

Linked	  Data	  Overheid	  (data	  en	  voorzieningen)	  
Overheidsapplica=es	  
•  Digitaal	  loket	  /	  Keteninfrastructuur	  wetgeving	  in	  wording	  
•  Implementa/everbanden	  (afmelding	  aan	  EU)	  
•  Melding-‐	  en	  No/fica/esysteem	  Dienstenwet	  
•  Vergunningen	  /	  Verkeersbesluiten	  applica/e	  
•  Publica/eplaformen	  /	  linked	  data	  voorzieningen	  

26	   Producten	  en	  diensten:	  overig	  



27	   Oproepingen	  en	  gerechtelijke	  aankondigingen	  



Producten	  en	  diensten:	  bekendmakingen	  28	  

Sinds	  1-‐7-‐2009	  elektronische	  bekendmaking	  



Producten	  en	  diensten:	  bekendmakingen	  29	  

Met	  uitgebreide	  zoekmogelijkheden	  in	  het	  archief	  



Producten	  en	  diensten:	  ook	  decentraal	  30	  

Bekendmakingen	  

Geconsolideerde	  regelgeving	  



Bekendmakingen	  apps	  31	  



Tuchtrecht	  32	  



33	   Internetconsulta=e	  


