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Het huidige tijdperk kan worden geken-
schetst als een periode van overgang naar 
een netwerk-informatiemaatschappij. 
Een belangrijk kenmerk hierbij is het 
delen en hergebruiken van informatie en 
het direct van de authentieke bronnen 
betrekken van deze informatie. Daar waar 
deze externe informatie onmisbaar is voor 
het uitvoeren van een (primair) proces 
van de organisatie (denk bijvoorbeeld 
aan de kadastrale perceelsgegevens voor 
belastingheffing bij een waterschap, of 
aan gemeentelijke persoonsgegevens bij 
de registratie van vastgoedrechten bij het 
Kadaster, of aan het gelijktijdig gebruik 
van verschillende geo-informatie bron-
nen bij rampenbestrijding), zal een zeer 
betrouwbare (Geo-)Informatie Infrastruc-
tuur, (G)II, noodzakelijk zijn. In paragraaf 
2 van dit artikel zullen de kenmerken 
van een dergelijk (G)II nader beschouwd 
worden. Vervolgens zal in paragraaf 3 
specifieke aandacht worden besteed aan 
de rol van landadministratie binnen deze 
(G)II. Die rol is dermate relevant dat we 
die rol zelfs als hoeksteen zien binnen 
die infrastructuur. De geografische en 
administratieve kant van de landadminis-
traties in Europese context zullen aan bod 
komen in respectievelijk de paragrafen 4 
en 5. In paragraaf 6 wordt dan een model 
voor de verschillende niveaus van volwas-
senheid van de informatiemaatschappij 
geïntroduceerd. Op basis van dit model 
zal dan in paragraaf 7 een evaluatie van 
de volwassenheid van de (G)II op verschil-
lende schalen plaatsvinden: mondiaal, 
Europees en nationaal. Tenslotte wordt 
er stil gestaan bij de vraag hoe de laatste 
stap richting volwassenheid gezet kan 
worden.

(Geo-)Informatie Infrastructuur
ICT biedt vele mogelijkheden voor het 
verbeteren van de prestaties van overheid 
en bedrijfsleven. Toepassingsgebieden, 
die hiervan kunnen profiteren, omvatten 

onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, 
internationale samenwerking, economi-
sche efficiëntie (toegevoegde waarde-
ketens, bedrijfsprocesmanagement en 
vermindering van administratieve over-
head), preventie en opsporing van fraude, 
dan wel crisismanagement en rampen-
bestrijding. ICT-trends, zoals openbare 
toegankelijkheid en beschikbaarheid alom, 
‘slimme’ objecten (semantische webtech-
nologie), ‘open source’ software, grotere 
bandbreedte, interoperabiliteit en gege-
vensuitwisselingnormen, zullen tot nieuwe 
bedrijfs modellen leiden. Nieuwe perspec-
tieven door mogelijkheden, zoals toege-
nomen locatieonafhankelijkheid, online 
diensten van hoge kwaliteit gebaseerd 
op directe toegang tot alle benodigde 
gegevens (webservices), invoering van 
unieke nummers (identificaties) bij steeds 
meer soorten objecten, integratie binnen 
bedrijfsketens en overheidsorganisaties, en 
toename van e-winkelen openen zich.
In (Groothedde et al, 2008) werd betoogd 
dat de informatie-inhoud binnen de (G)II uit 
verscheidende registraties bestaat en dat 
het daarom belangrijk is te definiëren welke 
inhoud van welke registratie (percelen, 
adressen, gebouwen, landgebruik, wegen, 
waterwegen, bodem, kabels en leidingen, 
natuurlijke personen, bedrijven, reliëf, enz.) 
afkomstig is. De verschillende registraties 
binnen de (G)II zijn aan elkaar gerelateerd, 
dat wil zeggen dat er referenties zijn naar 
de inhoud van de ene registratie naar 
de andere. Aangezien de registraties 
door onafhankelijke organisaties worden 
bijgehouden is het van belang dat als 
informatie bijgewerkt wordt, de gerela-
teerde registraties hiervan in kennis worden 
gesteld. De fundamentele vraag is: hoe kan 
de consistentie tussen twee gerelateerde 
gedistribueerde systemen in geval van 
updates gewaarborgd worden? Stel dat 
Systeem A verwijst naar object X in Systeem 
B (via object id B.X_id) en nu worden de 
gegevens in Systeem B vernieuwd en object 

‘X_id’ is verwijderd. Zolang Systeem A niet 
vernieuwd is zal de referentie naar object X 
waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als 
de laatst beschikbare versie van dit object. 
Uit dit voorbeeld wordt direct duidelijk 
dat het temporele aspect in informatiesys-
temen een nog belangrijkere rol zal gaan 
spelen in de (G)II, om zo verwijzingen in 
en tussen de systemen zinvol te kunnen 
interpreteren! De uiteindelijke oplossing is 
ook systeem A bij te werken en de verwij-
zing naar object X (in ieder geval met de 
‘huidige’ tijd) te verwijderen. Hoe dit gere-
aliseerd kan worden hangt vooral af van de 
specifieke situatie in een bepaald domein. 
Een generieke optie is het opzetten van 
een mutatie-abonnementmodel tussen de 
gedistribueerde systemen.
Een uitermate belangrijk aspect van de 
toekomstige (G)II, waarin gerelateerde 
objecten verkregen kunnen worden van een 
andere registratie/organisatie (in plaats van 
gekopieerd), is de ‘informatiegarantie’. Hoe-
wel de gerelateerde objecten, bijvoorbeeld 
personen in het geval van een kadastraal 
systeem, niet het primaire doel van de regis-
tratie zijn, valt of staat het gehele ‘productie-
proces’ (zowel vernieuwing als levering van 
kadastrale informatie) met de beschikbaar-
heid en kwaliteit van de gegevens op de 
server op afstand (remote server). Daarom 
is een soort ‘informatiegarantie’ nodig om te 
verzekeren dat het primaire proces van de 
kadastrale organisatie niet geschaad wordt 
door storingen elders. In aanvulling hierop 
is het mogelijk dat systemen/gebruikers op 
afstand of te wel gedistribueerde systemen/
gebruikers niet alleen geïnteresseerd zijn in 
de huidige status van de objecten, maar dat 
zij ook behoefte hebben aan de historie van 
deze objecten, bijvoorbeeld voor belasting- 
of taxatiedoeleinden. Dus al is de voor het 
onderhoud van de objecten verantwoor-
delijke organisatie zelf niet geïnteresseerd 
in de historie, dan nog kan het zijn dat het 
gedistribueerde gebruik deze eis wel als een 
soort ‘temporele beschikbaarheidgarantie’ 
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stelt. Het spreekt vanzelf dat dit een serieuze 
invloed kan hebben op het gegevensbeheer 
van de registrerende organisatie.

Landadministratie
In de context van de G(II) zal het ook steeds 
eenvoudiger worden om verschillende 
bronnen met elkaar te combineren. Los van 
harde expliciete verwijzingen, die correct 
moeten blijven tussen de objecten uit 
betreffende bronnen, zullen dan ook ruim-
telijke inconsistenties tussen verschillende 
geo-informatie bronnen eerder opvallen. 
In het geval van landadministratie zijn het 
juridische objecten die een belangrijke rol 
spelen in de registratie. Andere soorten 
objecten (geo-informatie thema’s) hebben 
hier vaak een sterke relatie mee in de zin dat 
deze ’werkelijke’ objecten kunnen resulteren 
in juridische objecten (‘tegenhangers’) 
in de landadministratie. Bijvoorbeeld, de 
aanwezigheid van kabels en leidingen kan 
c.q. zou moeten resulteren in een gebied 
of ruimte (2D of 3D) waar een publiekrech-
telijke beperking rust. Echter het is niet de 
kabel of leiding die in het kadastrale systeem 
gerepresenteerd wordt, maar de juridische 
ruimte. Hoewel sterk gerelateerd, zijn dit 
verschillende aspecten. Vergelijk deze met 
een muur, een omheining of een heg in het 
veld en de ‘virtuele’ perceelsgrens. Het feit 
dat deze ‘werkelijke’ objecten zo sterk 
gerelateerd zijn aan de ‘juridische’ objecten 
binnen het Kadaster, impliceert ook dat 
het te verwachten is dat er enige vorm van 
interoperabiliteit zeer wenselijk is. Als de 
kabels of leidingen vernieuwd worden dan 
zullen zowel de ‘werkelijke’ als de juridische 
representaties op een consistente manier 
binnen een bepaalde tijdspanne bijgewerkt 
moeten worden. 

kadastraal perceel. Verder blijkt in paragraaf 5 
hoe niet-ruimtelijke componenten, zoals 
personen en rechten, in de landadministratie 
ingebed zijn in Eulis. Via dit systeem kunnen 
gebruikers toegang krijgen tot aan kadastrale 
percelen gerelateerde juridische en admi-
nistratieve informatie in de verschillende 
deelnemende landen. Aangezien elk land zijn 
eigen landadministratiesysteem (Kadaster en 
grond registratie) voert, is dit een behoorlijk 
heterogene netwerkomgeving.

INSPIRE: het geografische aspect 
van de EU Landadministratie
Voor grensoverschrijdende toegang tot 
geo-informatie is de Europese INSPIRE 
richtlijn (‘directive’) ‘Infrastructure for Spatial 
Information in Europe’ opgesteld (Directive, 
2007). De daadwerkelijke gegevensuitwisse-
ling wordt verder gedefinieerd op basis van 
de INSPIRE-regels voor de tenuitvoerlegging 
(‘implementating rules’) op het gebied van 
metadata, geharmoniseerde gegevens-
specificaties en netwerkservices. Dit wordt 
gecomplementeerd met het beleid voor de 
toegang tot gegevens en het monitoren en 
de rapportage voor wat betreft het gebruik 
van INSPIRE.
Om de relaties tussen de kadastrale perceels-
registratie (als onderdeel van de landadminis-
tratie) en andere registraties binnen een (G)II 
te illustreren wordt nu een aantal voorbeel-
den hiervan uit INSPIRE beschreven. Zo zijn 
specifieke grenzen van kadastrale percelen 
in veel landen ook de grens van een adminis-
tratieve eenheid (gemeente, provincie, land). 
Dit is een belangrijke relatie met thema 4 van 
Annex I van INSPIRE (Directive, 2007). Percelen 
en grenzen hebben relaties met gebouwen 
(thema 2 van Annex III van INSPIRE) en worden 
soms gebruikt als een lokale referentie voor 
grenzen, maar ook voor oriëntatiedoeleinden. 
Percelen en grenzen hebben relaties met 
transportnetwerken (thema 7 van Annex I van 
INSPIRE) voor dezelfde oriëntatiedoeleinden, 
maar ook wegen, spoorwegen en waterwe-
gen zijn afzonderlijke percelen omdat zij vaak 
in eigendom zijn van de overheid. Er bestaat 
een duidelijk verband tussen percelen en 
adressen (thema 5 van Annex I van INSPIRE). 
Verder bestaan er verbindingen tussen kadas-
trale percelen, grondgebruik (thema 4 van 
Annex III van INSPIRE) en vegetatie (thema 2 
van Annex II van INSPIRE). 

Kadastrale percelen dienen over een unieke 
eigendomsidentificatie met bijbehorende Fig. 1. Europese activiteiten ter ondersteuning van de Geo-Informatie Infrastructuur.

Voor goede samenwerking tussen de 
betrokken systemen binnen de G(II) is een 
gedeeld begrip (semantische overeenkomst) 
betreffende de ‘gedeelde’ objecten (en 
onderliggende concepten) noodzakelijk 
of in ieder geval tussen de interfaces en de 
objectidentificaties. Met andere woorden 
deze verschillende, maar gerelateerde 
domeinmodellen dienen geharmoniseerd te 
worden. Aangezien het al moeilijk genoeg is 
om binnen  een domein (zoals de kadastrale 
wereld) overeenstemming te bereiken over 
de gebruikte concepten en de daarbij beho-
rende semantiek, spreekt het voor zich dat 
dit alleen maar lastiger wordt als er meer-
dere domeinen bij betrokken zijn. Willen wij 
echter een betekenisvolle interoperabele 
(G)II ontwikkelen en implementeren dan zal 
aan deze eis toch voldaan moeten worden. 
Daarbij is het van belang dat ook meer onaf-
hankelijke organisaties een coördinerende 
rol in dit harmonisatieproces spelen. 
In verschillende landen in de wereld 
worden pogingen ondernomen om een 
aantal domeinmodellen binnen  een land 
te harmoniseren. Het gaat daarbij bijvoor-
beeld om Australië, de Verenigde Staten, 
Duitsland en Nederland. Maar het volstaat 
niet om te harmoniseren binnen  een land. 
De modellen dienen ook internationaal 
geharmoniseerd te worden. Daarbij valt te 
denken aan ISO (International Organization 
for Standardization), OGC (Open Geospatial 
Consortium), INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in Europe), FIG (Inter-
national Federation of Surveyors) en CEN 
(European Committee for Standardization). 
Bij INSPIRE, zie paragraaf 4, ligt het accent op 
het afstemmen van de ruimtelijke gegevens. 
In de context van de landadministratie 
komt dit neer op het definiëren van het 
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juridische status te beschikken. Deze iden-
tificatie is vaak gebaseerd op een hiërarchie 
van administratieve gebieden (provincies/
districten/kantons/…, gemeenten/
woongemeenschappen/…, secties/poly-
gonen/…) en soms op het moederperceel 
(splitsen van perceel …./.…/.…/37 resulteert 
in …./…./…./37/1 en …./…./…./37/2). 
Op Europees niveau dienen de nationale 
identificaties voorzien te worden van een 

Het gegevensmodel kadastrale percelen 
van INSPIRE is dusdanig voorbereid 
dat het de comptabiliteit van het 
toekomstige internationale ISO19152, 
LADM (Land Administration Domain 
Model) ondersteunt (ISO/TC211, 2009). 
Het INSPIRE-model is compatibel met 
LADM en kan in de toekomst uitgebreid 
worden met elementen zoals opgenomen 
in LADM. Verschillende Europese landen 

Fig. 2. Het INSPIRE kadastraal perceelmodel afgeleid van LADM via overerving.

landcodevoorvoegsel teneinde ze uniek te 
maken binnen Europa. Daarnaast kunnen 
er expliciete relaties tussen voorgangers en 
opvolgers gecreëerd worden. De kadastrale 
informatie moet continu bijgehouden wor-
den om de actuele juridische situatie weer te 
geven. Op grond van het rechtszekerheids-
belang wordt de historie in enkele landen 
bijgehouden, maar dit zou in heel veel 
andere landen ook het geval moeten zijn.
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zijn vertegenwoordigd in de ISO19152-
werkgroep, waardoor gewaarborgd is 
dat de Europese kadastrale systemen in 
de norm meegenomen worden. Eenmaal 
aangenomen zal deze ISO19152 norm 
voorzien in belangrijk referentiemateriaal 
voor gegevensspecificaties op het terrein 
van kadastrale percelen. Zo zou het 
bijvoorbeeld kunnen leiden harmonisatie-
oplossingen voor wat betreft rechten en 
personen of voor 3D kadastrale objecten 
(bijvoorbeeld gebouwen en apparte-
menten hierbinnen of juridische ruimten 
om kabels en leidingen netwerken). 
Zowel rechten, personen als 3D objecten 
maken op dit moment geen deel uit van 
INSPIRE, maar wel van LADM.

ISO19152 (Annex G) bevat een LADM-geba-
seerde versie van de INSPIRE kadastrale 
percelen, die aantoont dat de INSPIRE-
ontwikkeling past binnen het LADM en 
dat er geen inconsistenties bestaan. Het 
was de bedoeling dat de regels voor 
de tenuitvoerlegging (‘implementing 
rules’) en de ondersteunende technische 
documenten voor alle INSPIRE Annex I 
thema’s (waaronder kadastrale percelen) 
in mei 2009 zouden worden gepubliceerd, 
maar dit is uitgesteld tot december 2009. 
Fig. 2 laat zien hoe het INSPIRE-model voor 
kadastrale percelen kan worden afgeleid 
vanuit LADM. In INSPIRE-verband zijn vier 
LADM-klassen relevant: LA_SpatialUnit 
(Ruimtelijke Eenheid) als basis voor Cadas-
tralParcel (Kadastraal Perceel), LA_Face-
String (Keten van Verticale Vlakken) als 
basis voor CadastralBoundary (Perceels-
grens), LA_SpatialUnitSet (Verzameling 
van Ruimtelijke Eenheden) als basis voor 
CadastralZoning (Kadastrale Zonering) en 
LA_LAUnit (Onroerende Zaak) als basis 
voor BasicPropertyUnit (Vastgoed Een-
heid). De uit INSPIRE overgenomen LADM-
attributen kunnen een specifieker gege-
venstype of een andere cardinaliteit in 
INSPIRE bevatten in vergelijking tot LADM. 
Dit is in fig. 2 opgenomen. Dit betekent 
dat een optioneel LADM-attribuut [0..1], 
eventueel niet voorkomt in INSPIRE omdat 
de cardinaliteit op 0 is gezet; bijvoorbeeld 
nationalVolume. Dit betekent eveneens 
dat een optioneel LADM-attribuut [0..1] 
een verplicht attribuut in INSPIRE kan zijn, 
bijvoorbeeld label. Verder zijn INSPIRE-
specifieke attributen aan de verschillende 
klassen toegevoegd. 

Niveaus van volwassenheid 
bij het informatie delen
In deze paragraaf wordt het informa-
tiedelen en de daarbij behorende 
mate van volwassenheid uitgelegd en 
ge ïllustreerd aan de hand van voor-
beelden op het gebied van landadmi-
nistratie. Deze mate van volwassenheid 
is trouwens ook op andere (informatie)
sectoren van toepassing en beperkt 
zich dus niet tot de landadministratie. 
De praktijk van de landadministratie in 
de verschillende landen kent vele ver-
schillende niveaus van volwassenheid. 
Om de verschillende niveaus van volwas-
senheid aan te duiden wordt gebruik 
gemaakt van een model. De toename 
van volwassenheid volgt vier niveaus. 
Het model vormt een soort ladder waar-
bij elke stap tot meer waarde en effici-
entie leidt. Ieder niveau kan pas worden 
bereikt na afsluiting van het vooraf-
gaande niveau. In bijna elke situatie kan 
er geen niveau worden overgeslagen 
omdat het volgende niveau voortbouwt 
op het voorafgaande niveau. Het model 
kent vier stappen: normen, connecti-
viteit, integratie en netwerk (zie fig. 3). 
Hoewel de benamingen van elk niveau 
afkomstig zijn uit de technische ICT-
hoek, zijn zij van toepassing op het 
gehele scala van de processen en de 
organisatie van de landadministratie.

Eulis: het administratieve aspect 
van de EU Landadministratie
De ’European Land Information Service’ 
(Eulis) verschaft sinds 2005 aan abonne-
menthouders (zoals banken of makelaars) 
toegang tot eigendomsinformatie in zes 
Europese landen (Engeland en Wales, 
Ierland, Litouwen, Nederland, Noor wegen 
en Zweden), terwijl veertien andere 
landen in de wacht staan (Oostenrijk, 
België, Tsjechië, Estland, Finland, IJsland, 
Italië, Letland, Noord-Ierland, Schotland, 
Servië, Slowakije, Slovenië en Spanje) 
(Eulis, 2009). Deze dienst is ontwikkeld 
door overheidsorganisaties werkzaam 
op het terrein van grondregistratie, die 
zich bewust zijn van de verschillen in 
de praktijk en de procedures tussen de 
verschillende landen in Europa. De Eulis 
verklarende woordenlijst en referentie-
informatie bieden onder steuning bij het 
begrijpen van de nationale terminolo-
gie. De Eulis verklarende woordenlijst 
is een dienst die klanten helpt zowel 
de eigendomsregistratie-terminologie 
van hun eigen land te begrijpen als de 
terminologie die gehanteerd wordt in 
een land waar zij informatie zoeken. Het is 
een voorbeeld van een informatie dienst 
die zich richt op de juridische kant van 
de landadministratie (en daarom mooi 
aanvullend is op INSPIRE, dat zich richt op 
de geografische kant).

Fig. 3. Volwassenheidsmodel van de landadministratie.
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•	 Normen. In deze fase worden de nood-
zakelijke normen gecreëerd. Dat wil 
zeggen normen voor gegevensmodel-
lering, normen voor uitwisselingsfor-
maten en normen voor landadministra-
tiesystemen. Normen vormen de basis 
voor volwassenheid.

•	 Connectiviteit. Zodra de normen helder 
zijn kunnen verschillende organisaties 
of landen beginnen een verbinding tot 
stand te brengen. 

•	 Integratie. Nadat organisaties of landen 
met elkaar verbonden zijn beginnen zij 
als een geheel te functioneren. Dit leidt 
tot een soort informatie-infrastructuur 
voor landadministratie. De geo-
informatie ‘ontmoetingsplaats’ voor alle 
relevante gebruikers.

•	 Netwerk. Dit ultieme niveau lijkt een 
kleine stap, maar vraagt om een grote 
transformatie. De focus zal zich verplaat-
sen van landadministratie binnen de  
(G)II naar een hoger niveau van maat-
schappelijke thema’s. Het zal de (G)II  
plaatsen in de context van relevante 
maatschappelijke thema’s. Daarbij valt te 
denken aan openbare orde en veiligheid, 
milieuvraagstukken, planologie, water-
management en armoedebestrijding. 
Binnen deze thema’s moeten veel ver-
schillende spelers (probleemhouders), 
informatieverzamelingen en sectoren 
samenwerken om de maatschappe-
lijke uitdagingen aan te kunnen gaan. 
Dit vraagt om semantische vertaling van 
de informatie teneinde de gewenste 
effectiviteit te bereiken.

Huidige niveaus van volwassenheid 
van de landadministratie
Het is nu mogelijk om het niveau van volwas-
senheid op verschillende schalen – mondiaal, 
Europees en nationaal – als volgt te beoor-
delen:
•	 op mondiale schaal: als we naar de 

mondiale schaal kijken dan zien we 
dat de GSDI-inspanningen in normen 
resulteren. Dit is het eerste stadium van 
volwassenheid en een eerste vereiste 
om een basisniveau te creëren waarop 
voortgebouwd kan worden;

•	 op Europese schaal: in Europa heeft het 
INSPIRE-initiatief in een grote stap voor-
waarts geresulteerd. INSPIRE voorziet in 
de normeringsbasis voor gegevens en de 
uitwisseling van gegevens. In Europa is 
inmiddels het normeringsniveau volwas-

sen geworden en zien we via initiatieven, 
zoals Eulis, een opmaat naar de volgende 
fase van connectiviteit, d.w.z. verbanden 
tussen verschillende landen. Verder zijn 
grensoverschrijdende initiatieven ter 
verbetering van de landadministratie-
processen waar te nemen;

•	 op nationale schaal: Nederland maakt de 
volgende stap naar het integratieniveau 
van connectiviteit. Verschillende orga-
nisaties en sectoren werken samen in 
het zogenaamde Nationale Geo Portaal. 
Gegevens worden op nationaal niveau 
in zogenaamde basisregisters georgani-
seerd waarmee een stap in de richting 
van dit integratieniveau wordt gezet. 
Alle geo-gegevens zijn gestructureerd 
waarbij interconnectiviteit een primaire 
doelstelling is. Deze gestructureerde 
werkwijze waarborgt dat gegevens 
slechts een keer verzameld worden en 
dat deze gegevens veelvuldig door alle 
overheidsinstanties gebruikt worden. 
Verschillende overheden, zoals ministe-
ries, provincies en gemeenten werken 
dus samen.

Het bereiken van het netwerkniveau staat 
nog in de kinderschoenen. Een voorbeeld 
in Nederland is een proef op het terrein van 
openbare orde en veiligheid, waarbij (G)II 
een van de elementen is ter ondersteu-
ning van het crisismanagement. De stap 
om tot een nationale openbare orde- en 
veiligheidsoplossing te komen zal enkele 
jaren vergen. In balans en met gedeelde 
verantwoordelijkheid samen te werken is 
nu eenmaal makkelijker gezegd en neerge-
schreven dan gedaan.

De laatste stap: realiteit 
of toekomstmuziek?
Mondiale thema’s, zoals het smelten van 
de ijskappen, de zeespiegelrijzing, de 
toenemende wereldwijde armoede en 
de afname van natuurlijke hulpbronnen, 
vragen om een ruimtelijke ordening 
die er zorg voor draagt dat onze aarde 
weer in balans komt. Het zijn juist deze 
maatschappelijke vraagstukken waarbij 
landadministratie en de bijbehorende 
(G)II een belangrijke rol kunnen spelen. 
Landadministratie is niet de centrale 
oplossing voor deze problemen, maar 
vormt wel een belangrijke schakel om 
tot oplossingen te komen. Het welslagen 
hangt af van het vinden van de balans 
tussen alle relevante organisaties of 

landen. Zodra  een organisatie of land  een 
van deze thema’s begint te reguleren en 
een centrale rol gaat spelen bestaat het 
gevaar dat de balans verstoord wordt. 
Om dit te voorkomen is een netwerkbena-
dering noodzakelijk: een netwerk waarin 
iedereen zijn of haar eigen bijdrage aan 
de oplossing kan leveren. Echt succesvol 
wordt het als iedereen genegen is zich 
buiten het centrum van het netwerk te 
plaatsen en bereid is de handen ineen te 
slaan. De wereld heeft behoefte aan de 
netwerkbenadering, het laatste stadium 
van volwassenheid, waarbij het thema 
centraal staat en niet de organisatie of het 
land. Om de huidige mondiale problemen 
het hoofd te kunnen bieden verdient 
onze wereld de netwerkbenadering. Alle 
betrokken disciplines dienen actief en 
gelijkwaardig samen te werken. Landad-
ministratie en de (G)II zijn een middel om 
de uitdagingen in onze steeds complexer 
wordende maatschappij het hoofd te 
bieden. In een netwerkmaatschappij is het 
is dan ook van doorslaggevende beteke-
nis dat alle betrokken partijen begrip 
voor elkaar op kunnen brengen, ook al 
hebben zij een verschillende achtergrond 
en hanteren zij een andere terminologie. 
Een reeks van begrippen waar in brede zin 
consensus over is bereikt (een ontologie) 
is noodzakelijk en wordt aangereikt via 
het LADM. 
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