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• DNB en architectuur bij DNB

Introductie

• Wie, wat, waarom, hoe, wanneer

RANBA

Demo: RANBA wiki



Wie zijn wij?
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Waarom werkt DNB met (en onder) architectuur?
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Wat verstaat DNB onder architectuur?
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De architectuurfunctie bij DNB
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Waarom nieuwe principes?
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Waarom NORA?
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Suggesties van senior stakeholders…

• Voeg actuele trends toe, zoals privacy en duurzaamheid

• Vervang proactief (BP1) door wendbaarheid

• Expliciteer beveiliging en privacy in de principes

• Pas het ‘pas-toe-leg-uit’-beginsel strikt toe: leg uit wat je hebt gedaan om aan de architectuur en 

standaarden te voldoen, in plaats van uitleggen waarom je er niet aan kan voldoen

• Geef meer expliciete aandacht voor governance in de principes

• De keuze voor de NORA principes heeft veel tijd gescheeld, omdat je anders maanden tijd had 

kunnen spenderen aan fundamentalistische discussies, terwijl ‘je hier moeilijk tegen kan zijn’ Als 

niemand tegen is, heb je de essentie te pakken

• Benut thema’s om onderbelichte zaken expliciet te maken, zoals cloud security
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Afnemers en diensten?
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RANBA metamodel
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Basis en afgeleide principes
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Hoe gebruikt DNB de principes?
• De principes bevatten richtinggevende uitspraken voor de inrichting van de digitale dienstverlening 

van DNB.

• Projecten, teams en medewerkers die zich bezighouden met de plan- en visievorming, 
ontwikkeling en beheer van de digitale dienstverlening van DNB dienen op de hoogte te zijn van 
deze principes en ze als uitgangspunt te hanteren.

• De Governance Board Informatievoorziening (GBI) is eigenaar van de principes en 
eindverantwoordelijk voor zowel de actualiteit van de principes als voor de handhaving daarvan.

• De architecten (enterprise en solution) van DNB hebben als taak om projecten, teams en 
medewerkers op de hoogte te stellen van de principes en waar nodig deze door te vertalen naar 
consequenties voor plan- en visievorming, ontwikkeling en beheer.

• Afwijken van de principes is mogelijk, maar op basis van ‘pas toe of leg uit’. Dus in principe (!) 
dient het principe te worden nageleefd en als dat niet mogelijk is, dient dat te worden uitgelegd. 
Architecten zien toe op dit proces en de vastlegging daarvan. 
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Periodiek systeem: RANBA-repository
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Voorschriften

• Voorschriften schrijven voor 
hoe de relevante standaarden 
en bouwblokken voor de 
invulling van concrete services 
aan te wenden, bij voorkeur in 
de vorm van ‘gij zult (niet)’.

• In essentie geeft een 
voorschrift aan hoe DNB 
functionaliteit (‘services’) aan 
de hand van de basis- en/of 
afgeleide principes wil 
implementeren, door 
architectuur-beslissingen in te 
kaderen (beperken). 

• Voorschriften schrijven voor 
hoe de relevante standaarden 
en bouwblokken voor de 
invulling van concrete services 
aan te wenden, bij voorkeur in 
de vorm van ‘gij zult (niet)’.

• In essentie geeft een 
voorschrift aan hoe DNB 
functionaliteit (‘services’) aan 
de hand van de basis- en/of 
afgeleide principes wil 
implementeren, door 
architectuur-beslissingen in te 
kaderen (beperken). 
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Standaarden
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Set van regels die 
beschrijven hoe mensen 
materialen, producten, 
diensten, technologieën, 
taken, processen en 
systemen dienen te 
ontwikkelen en beheren

Set van regels die 
beschrijven hoe mensen 
materialen, producten, 
diensten, technologieën, 
taken, processen en 
systemen dienen te 
ontwikkelen en beheren



Bouwstenen (building blocks)
• Een bouwsteen is een (herbruikbare) voorziening of oplossing 

die deel uitmaakt van de infrastructuur van DNB of een 
organisatie waarmee DNB samenwerkt, zoals de rijksoverheid en 
het Europees stelsel van centrale banken (ESCB). 

• RANBA onderscheidt Architecture Building Blocks (ABB) en 
Solution Building Blocks (SBB).

• Bouwsteen is een ruim begrip, uiteenlopend van een 
gebruiksklare oplossing met meerdere onderdelen, tot een 
bepaald product, een standaard of een stelsel van afspraken. 

• Een bouwsteen is een (herbruikbare) voorziening of oplossing 
die deel uitmaakt van de infrastructuur van DNB of een 
organisatie waarmee DNB samenwerkt, zoals de rijksoverheid en 
het Europees stelsel van centrale banken (ESCB). 

• RANBA onderscheidt Architecture Building Blocks (ABB) en 
Solution Building Blocks (SBB).

• Bouwsteen is een ruim begrip, uiteenlopend van een 
gebruiksklare oplossing met meerdere onderdelen, tot een 
bepaald product, een standaard of een stelsel van afspraken. 
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Architectuurthema’s

• Architectuurthema’s zijn (tijdelijke) onderwerpen of ontwikkelingen (binnen of buiten 

DNB) die raken aan architectuur en waar de architectuurfunctie verdere invulling aan geeft. 

• Een thema heeft betrekking op alle onderdelen van RANBA: beleid, basisprincipes, 

afgeleide principes, voorschriften, standaarden en bouwstenen.
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The making of: RANBA governance 
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RANBA-onderdeel Vz GBI EA IM SA IB CISO AH
C&I CIO

Basis Principes A R S C C

Afgeleide Principes A R S S C

Voorschriften Diensten A R S C C

Voorschriften Processen A R S C C

Voorschriften Data A R S C C

Voorschriften Applicaties S C R C A

Voorschriften Infrastructuur S C R C A

Voorschriften Informatiebeveiliging R C C S A

Voorschriften Privacy R C C C A

GBI Governance Board Informatievoorziening

EA Enterprise architecten

IM Informatiemanager

SA Solution architect

IB Informatiebeveiliging

CISO Chief Information Security Officer

AH C&i Afdelingshoofd Compliance & integriteit

CIO Chief Information Officer



The making of: commentaarrondes

• Aantal opmerkingen Basisprincipes: 125

• Aantal opmerkingen Afgeleide principes: 105
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1. Algemeen <naam> Transparantie, zoals benoemd 
in AP26, is bij 
toezichtprocessen als het 
verlenen van een vergunning, 
waiver of vvgb, of het geven 
van een boete niet 
automatisch gewenst.

##: Er kunnen inderdaad situaties zijn waarin DNB een 
afnemer niet automatisch inzage geeft in alle informatie 
die van hem vastligt. Voor zover het persoonsgegevens 
betreft moet dat wel kunnen i.h.k.v. de AVG (GDPR). 
Aan implicatie drie van AP26 toegevoegd: “voor zover het 
informatie betreft die de taakuitvoering van DNB niet in 
de weg staat”. 
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