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Aanleiding 

Bij het lopende onderzoek naar de aansluitmogelijkheden van de Politie op de Basisregistraties 
en registraties vanuit ketenverbanden zoals Strafrechtketen, Vreemdelingenketen en OOV-
sector, komt naar voren dat het Afgeleide Principe 17 van de NORA momenteel  
weinig houvast geeft voor toepassing.  
AP17 geeft wel aan dát je iets moet doen, maar niet wát je moet doen of wat er al is. 
Op basis van de opgedane ervaring hiermee, wordt een voorstel gedaan voor een aanvullende 
tekst, opdat anderen daarmee hun voordeel kunnen doen. 
 
Dit voorstel is vooraf besproken met vertegenwoordigers van het Bureau Forum 
Stadaardisatie, de projectgroep Stelsel Catalogus, de beheerder van Gegevenswoordenboeken 
Strafrechtketen en Vreemdelingenketen en met het Kadaster om de operationele waarde ervan 
te laten toetsen. 
 
Voorstel 

De voorgestelde nieuwe tekst is te vinden in de NORA-wiki: 
http://www.noraonline.nl/wiki/Informatie-objecten_systematisch_beschreven-concept 
Vooralsnog hier tevens bijgevoegd als bijlage. 
 
Consequenties 

Het gaat hier in eerste instantie om de nadere uitwerking van de implicaties van het afgeleide 
principe en de verwijzing naar bestaande afspraken over het vastleggen en het beheer van 
meta-gegevens. Dit heeft vooralsnog informatieve waarde en geen negatieve impact op de 
gebruikers van de NORA, integendeel. 
 
Wat betreft het advies bij de implicaties over concreet op te nemen metagegevens over 
informatie-objecten (beperkt tot objecten en attributen, want documenten worden hier buiten 
beschouwing gelaten), wordt aangesloten op de bestaande praktijk bij diverse 
gegevenswoordenboeken en de doorontwikkeling van de Stelsel Catalogus. 
Mogelijk zou een normerende minimum-set van metagegevens beter zijn, al dan niet 
aangevuld met een aanbevolen set metagegevens. In de praktijk blijkt het maken van 
afspraken hierover vaak moeizaam en langdurig, aangezien niet duidelijk is wat de 
consequenties zijn wanneer een organisatie zich niet aan die afspraken houdt. 
Met het voorliggende voorstel wordt beoogd dat harde, normerende afspraken op termijn 
kunnen worden gemaakt en dat vooralsnog eerst naar de intentie ervan kan worden 
gehandeld. 
 
Mogelijk vervolg 

De voorgestelde tekst zal in de praktijk van alledag al zeker veel helpen. Toch is die ook nog 
voor verbetering vatbaar. Denk met name aan het verbeteren door de inbreng van de 
ervaringen met het registreren en onderhouden van metagegevens die zijn opgedaan door de 
beheerders van Gegevenswoordenboeken en de Stelsel Catalogus. 
Voorgesteld wordt dit als een vervolg op te laten pakken door NORA Beheer. 
 

Gevraagd besluit 

Instemming met de verdere uitwerking van de metagegevens door NORA Beheer in overleg 

met de beheerders van de Gegevenswoordenboeken. 

Als resultaat daarvan wordt in het najaar 2013 een aangepaste tekstvoorstel van AP17 bij de 

Gebruikersraad ingebracht.      

 

 
  



BIJLAGE   voorstel nieuwe tekst van NORA AP17 

 

Stelling 

De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten1 zijn systematisch beschreven en op passende wijze 

gemodelleerd. 

 

Beschrijving 

Samenwerking tussen -en ook binnen- organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de 

relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische 

beschrijving vereist. Informatieobjecten die in de dienst gecreëerd en gebruikt worden, moeten 

beschreven zijn om hergebruikt te kunnen worden. 

 

Metagegevens over de context maken het mogelijk om informatieobjecten te interpreteren, ook buiten de 

oorspronkelijke omgeving waarin ze zijn ontstaan en een rol hebben vervuld. Het begrip context betreft 

zowel de samenhang met het werkproces, als de samenhang met de andere, door de organisatie 

ontvangen en opgemaakte informatieobjecten. 

 

Rationale 

Vastleggen van metagegevens over de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en 

gebruik van informatieobjecten is nodig voor: 

• ondersteunen van de uitwisselbaarheid tussen organisaties en/of systemen 

• waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid, in termen van authenticiteit betrouwbaarheid, 

integriteit en bruikbaarheid 

• waarborgen van vindbaarheid en toegankelijkheid 

• het mogelijk maken van het beheren en reproduceren 

• herleiden van het doel van de inwinning 

 

Implicaties 

 

1. Alle partijen gebruiken dezelfde systematiek van beschrijving. 

Welke afspraken door diverse overheidsorganisaties reeds zijn gemaakt over gegevensbeschrijvingen 

is, inclusief een nadere toelichting, te vinden op http://noraonline.nl/wiki/Gegevenswoordenboeken 

 

2. Geadviseerd wordt de volgende metagegevens over objecten vast te leggen:  

a. Naam 

b. Identificatie 

c. Omschrijving 

d. Populatie 

e. enz.  

 

3. Geadviseerd wordt de volgende metagegevens over attributen vast te leggen:  

a. Naam 

b. Identificatie 

c. Omschrijving 

d. Gerelateerd object 

e. Herkomst waarde 

f. Formaat 

g. Toegestane waarden 

h. Terugmelding 

i. Authentiek 

j. Kwaliteit 

k. enz . 

 

                                       
1 Een informatieobject is een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. 
Bijvoorbeeld: document, databasegegeven, emailbericht (met bijlagen), (zaak)dossier, 
internetsite (of een deel ervan), foto/afbeelding, geluidopname, wiki, blog enz. 



4. Let bij het maken van keuzes voor een modelleermethode op de volgende aspecten: 

a. Kies een aanpak die schaalbaar is: voldoende ruimte biedt voor groei en uitbreiding. 

b. Scheid betekenis van regels. Dat maakt het gemakkelijker om te beheren en veranderingen 

door te voeren. Vooral bij grootschalige regelgerichte benaderingen, is het zaak om daarbij 

een aparte betekenislaag te hanteren. 

c. Onderken verschillende probleemsoorten: voor verschillende probleemsoorten kunnen 

verschillende best practices gelden. 

d. Hanteer kleine metamodellen. Om overstappen tussen verschillende (families van) 

benaderingen overzichtelijk en beheersbaar te houden, verdient het aanbeveling kleine 

‘metamodellen’ te hanteren. Grotere meta-modellen bieden meer structuur en houvast, maar 

zijn lastiger aan te passen of om te zetten.  

 

Voorbeeld 

De beschrijvingssystematiek van de Basisregistraties, zoals opgenomen in de Stelsel Catalogus: 

http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-

basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus/begrippen 

 

 

NB.   De set van metagegevens voor zowel objecten als attributen behoeft nog nadere uitwerking, 

evenals de beschrijving van die metagegevens. 


