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Wind Internet
Geactualiseerde standaard gemeentewebsites: de UPL

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Zie dan de webpagina.

Geachte heer/mevrouw ,
Als leverancier van een Content Management Systeem aan een of meerdere gemeenten,
attenderen wij u graag op de actualisatie van een standaard: de UPL. Deze afkorting staat
voor de Uniforme ProductnamenLijst.
De UPL bevat metadata in de vorm van uniforme productnamen voor producten en
diensten van overheden. Deze standaard wordt gebruikt om overheidsinformatie te
ontsluiten op alle websites die hiervan gebruik maken.

Waarom is dit voor u van belang?
Veel leveranciers verzorgen de implementatie en bijhouding van de UPL voor de producten
en diensten die gemeenten via hun website(s) aanbieden. Gemeenten hebben in
samenwerking met beheerder Logius en VNG Realisatie deze lijst geactualiseerd.
Leveranciers dienen de laatste versie van de UPL te gebruiken.

Hoe werkt de UPL?
Het digitale aanbod van gemeentelijke producten en diensten dat is voorzien van
metadatering met uniforme productnamen, wordt via een XML-feed aangeboden aan
Samenwerkende Catalogi. Dit is een verwijsindex die onderdeel uitmaakt van de
Generieke Digitale Infrastuctuur van de overheid. Alle gemeenten zijn hierop aangesloten.
Samenwerkende Catalogi ontsluit met behulp van de UPL de gemeentelijke producten en
diensten op websites van derden.
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Klaar voor de toekomst
In de toekomst zal standaardisatie van het digitale dienstenaanbod een steeds grotere rol
gaan spelen. Niet alleen in Nederland, maar in de gehele Europese Unie. Door optimaal
gebruik van standaarden die er al zijn, anticipeert u op toekomstige ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de uniforme productnamen van gemeenten, kunt u contact
opnemen met Sandra Blok, sandra.blok@vng.nl.
Met vragen over metadatering en de implementatie van de UPL, kunt u terecht bij Marco
Aarts, marco.aarts@ictu.nl.
Ik hoop u met deze update van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Han Wammes
Adviseur leveranciersmanagement

Wij blijven u graag informeren over de onderwerpen en bijeenkomsten van VNG Realisatie.
In het kader van de AVG hebben wij daar vanaf 25 mei (opnieuw) uw toestemming voor
nodig. Wanneer u na 25 mei informatie van ons wilt blijven ontvangen, geeft u dit dan actief
aan door middel van het registratieformulier.
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