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Hoofdstuk 1: van NORA 2.0 naar 3.0

1.1 Scope van NORA

NORA gaat over interoperabiliteit: het vermogen van overheidsorganisaties om effectief en 
efficiënt relaties aan te gaan en informatie te delen met elkaar en met burgers en bedrijven. 
NORA beziet al deze relaties in termen van diensten, als afgebakende prestaties van een 
persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorzien in een behoefte van de omgeving (de 
afnemers). 
NORA concentreert zich op de relaties en op de afspraken daarover tussen 
overheidsorganisaties en hun omgeving. Deze benadering houdt rekening met de autonomie 
van overheidsorganisaties. NORA bemoeit zich niet met zaken die beter op een lager niveau 
kunnen worden geregeld (het subsidiariteitsbeginsel). Dat neemt overigens niet weg dat de 
NORA-principes ook kunnen worden toegepast op interne diensten die door het ene 
organisatie-onderdeel worden geleverd aan het andere. 

1.2 De verschillen

NORA 3.0 volgt op de 2.0 versie uit 2007. NORA 2.0 ontving naast lof voor alle inzichten, ook 
commentaar. Zij was dik en daarmee ontoegankelijk en niet gemakkelijk in het gebruik. Deze 
nieuwe versie is ontwikkeld om NORA beter bruikbaar te maken voor een veel bredere groep 
van gebruikers. 
Het eerste deel van NORA 3.0, het katern Strategie, is in 2009 gepubliceerd. Dit katern wordt bij 
de lezer bekend verondersteld. De staatssecretaris van BZK heeft toen ook bepaald dat NORA 
geldt als norm voor Nederlandse overheidsorganisaties. Dat NORA moet worden toegepast 
door overheidsorganisaties is dus een gegeven. 
Op basis van het strategische katern zijn nu de detail principes uit NORA 2.0 herzien. De NORA 
Redactieraad, waarin alle overheden en een aantal ketens zijn vertegenwoordigd (zie bijlage 3) 
heeft dit proces begeleid. 
Wat zijn nu de belangrijkste verschillen ten opzichte van NORA 2.0? 
NORA 3.0: 

 vervangt de 20 fundamentele principes door 10 basisprincipes. Deze zijn opgenomen in 
katern Strategie. De basisprincipes stellen eisen aan de kwaliteit van 
overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemers: burgers, bedrijven en 
andere overheidsorganisaties. Net als bij NORA 2.0 het geval was, zijn deze 
basisprincipes gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op 
de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, 
Kamerstukken. 
Deze tien basisprincipes zijn in het document dat voor u ligt geconcretiseerd in 40 
afgeleide principes. Deze vervangen de 137 detailprincipes uit NORA 2.0. Daarbij maakt 
NORA geen onderscheid meer tussen de jure-, interne- en e-overheidprincipes. De 
afgeleide principes zijn steeds geformuleerd vanuit het perspectief van een individuele 
dienst: zij stellen kwaliteitseisen aan deze dienst. 
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 is gericht op praktische ondersteuning van 'het werken onder architectuur' door een 
brede doelgroep van bestuurders, projectleiders èn architecten. NORA 2.0 was nog 
uitsluitend gericht op architecten. NORA 3.0 stelt een brede groep van gebruikers in 
staat om, ieder op het eigen niveau, te sturen op het vermogen van hun organisatie of 
project om samen te werken met andere overheidsorganisaties en goede diensten te 
verlenen. Het gebruik van NORA in transformatieprocessen van overheidsorganisaties, 
op strategisch en tactisch niveau wordt toegelicht. 

 bevat principes waarvan de formulering, vorm en omvang zo zijn gekozen, dat zij 
gemakkelijker te gebruiken zijn bij planvorming en toetsing. Er wordt nu minder diep op 
technische zaken ingegaan en veel beschouwingen over het architectuur-vakgebied 
zijn weggelaten. 
De principes zijn beschreven volgens het TOGAF1-raamwerk. Dit raamwerk kent een 
belangrijke rol toe aan implicaties, die het toepassen van een principe kan hebben. 
Deze implicaties werden in de 2.0 versie nog niet als zodanig benoemd.

 is relatief compact: in de plaats van het 283 pagina's tellende NORA 2.0 komt nu een 
veel beknopter document. Het terugbrengen van het aantal principes was mogelijk door 
doublures te verwijderen en gelijksoortige principes samen te voegen. Principes die 
zuiver op de interne organisatie gericht zijn en weinig consequenties hebben voor de 
interoperabiliteit, zijn weggelaten omdat ze buiten de scope van NORA 3.0 vallen.

 gaat er steeds van uit dat iedere overheidsorganisatie individueel verantwoordelijkheid 
draagt voor het met andere overheidsorganisaties afstemmen van haar diensten. Dit 
geldt ook (of juist) wanneer een coördinerend platform hiervoor ontbreekt. Het 
uitgangspunt van NORA 3.0 is dat het ontbreken van een dergelijke regie voor 
individuele organisaties een stimulans is om binnen hun bereik en vermogen de 
samenwerking te zoeken en afspraken te maken.

 plaatst een dienstenoriëntatie centraal. De volgende paragraaf gaat hier dieper op in.

1 The Open Group Architectural Framework: www.opengroup.org/togaf/ 
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1.3 Waarom kiest NORA voor de dienstoriëntatie ?

NORA gaat over informatie-uitwisseling, maar de NORA-principes richten zich op diensten. 
Vanwaar deze keuze?

1.3.1 Diensten geven informatie-uitwisseling betekenis

NORA kiest voor de dienstoriëntatie omdat informatie-uitwisseling alleen in het kader van 
diensten betekenis krijgt. Anders gezegd: het formuleren van eisen ten aanzien van informatie-
uitwisseling is alleen mogelijk wanneer daarbij rekening wordt gehouden met het doel dat die 
informatie-uitwisseling dient en met de behoeften of eisen van de ontvanger. 
Voor alle duidelijkheid: het begrip 'dienst' wordt in NORA breder en fundamenteler opgevat dan 
in het dagelijkse spraakgebruik vaak gebruikelijk is. Het omvat alle prestaties die een 
organisatie levert in het kader van haar wettelijke taken. Het begrip heeft daarmee niet alleen 
betrekking op publieke- of elektronische dienstverlening, zoals het verlenen van vergunningen 
of de verstrekking van informatie, maar ook op zaken die niet snel met ‘dienstverlening’ 
geassocieerd worden. Neem bijvoorbeeld het bemalen van een polder, het arresteren van een 
verdachte of zelfs het schrijven van een wet. Bij al deze zaken is sprake van diensten die 
verleend worden aan afnemers èn de uitwisseling van informatie. 
Door de dienst als uitgangspunt te nemen, verbindt NORA het streven naar samenwerking en 
doelmatigheid met het beleid gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en 
bedrijven. 

1.3.2 Diensten hebben betrekking op proces en resultaat

Zoals al gezegd geeft de dienst betekenis aan informatie-uitwisseling. Het gaat daarbij niet 
alleen om het resultaat van het dienstverleningsproces (bv. de vergunning of de beschikking), 
maar ook om de informatie die wordt uitgewisseld om de dienst tot stand te brengen: de 
dialoog of interactie tussen dienstverlener en afnemer. Zo vraagt de afnemer om een prestatie 
van de dienstverlener, waarop deze zal antwoorden met wedervragen om authenticatie van de 
afnemer, voorkeuren, etc. Deze dialogen kunnen plaatsvinden tussen mensen, maar ook 
tussen mensen en applicaties en applicaties onderling. De dialoog heeft een groot aandeel in 
het totaal van uitgewisselde informatie. Daarom maakt NORA geen onderscheid tussen het 
dienstverleningsproces (de dialoog) en het resultaat van dit proces. Bij de dienst 
‘vergunningverlening’ stelt NORA dus niet alleen eisen aan de kwaliteit van de vergunning, 
maar ook aan de wijze waarop het voorafgaande proces is vormgegeven, voor zover dit voor 
de afnemer relevant is.

1.3.3 Diensten nemen vraag en behoeften als uitgangspunt

Bij ontwerp en inrichting van diensten staat de vraag van de afnemer en de gebruikscontext 
voorop. Een dienstoriëntatie helpt dus om meer vraaggericht, van buiten naar binnen te 
denken.
Overigens laat de dienstoriëntatie de achtergrond van de vraag naar diensten buiten 
beschouwing. Het maakt niet uit of afnemers geheel uit vrije wil en op eigen initiatief een dienst 
willen afnemen (bijvoorbeeld een subsidie), of dat er een wettelijke verplichting geldt 
(belastingaangifte). In beide gevallen is er feitelijk een vraag en de behoefte om snel, 
nauwgezet en met een minimum aan rompslomp geholpen te worden. 
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1.3.4 Diensten (ont)koppelen processtappen

Diensten koppelen én ontkoppelen. Wat nodig is wordt afgesproken; wat buiten de afspraak 
kan blijven, blijft erbuiten. Die ontkoppeling brengt flexibiliteit in de e-overheid: diensten 
kunnen waar gewenst van verschillende aanbieders, zelfs van de markt, worden betrokken en 
door allerlei afnemers worden gebruikt en gecombineerd met andere diensten. En: de ene 
overheidsorganisatie kan zich intern herinrichten, zonder dat een andere daarvan meer last 
heeft dan strikt noodzakelijk. 
Heeft een bepaalde dienst in het proces wel voldoende meerwaarde? Zo niet, dan kan de opzet 
van de dienst worden aangepast. Eventueel kan de dienst worden afgenomen van een partij die 
haar goedkoper en beter kan leveren. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: wanneer de 
dienst juist véél meerwaarde heeft -ook voor andere organisaties-, is het zaak om de dienst zó 
vorm te geven dat deze aan die andere organisaties kan worden aangeboden.
Voor alle duidelijkheid: de dienstoriëntatie is niet synoniem met marktwerking. De vraag of 
bepaalde diensten al dan niet geprivatiseerd zouden moeten worden, is een politieke afweging 
die los staat van dienstoriëntatie. De dienstoriëntatie is ook niet synoniem met concurrentie 
tussen overheidsorganisaties. Concurrentie is een zaak van de markt; tussen 
overheidsorganisaties impliceert concurrentie dubbel werk. Dat is vanuit het oogpunt van 
doelmatigheid onwenselijk. Bovendien schept dubbel werk verwarring en onduidelijkheid ten 
aanzien van de verantwoordelijkheden. 
Het vraagt enige mate van standaardisatie en formalisering om een (maatwerk) processtap om 
te vormen tot een modulaire, in bredere context herbruikbare dienst. Het is het modulaire 
karakter van diensten dat organisaties in staat stelt om samen te werken zonder zich 
diepgaand in elkaars interne processen te hoeven verdiepen. Dit vergemakkelijkt 
samenwerking aanzienlijk.
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Hoofdstuk 2: Aan de slag met NORA

2.1 NORA als sturingsinstrument

NORA gaat er van uit dat overheidsorganisaties willen transformeren naar een meer dienst- en 
afnemergerichte organisatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de organisatie bewust sturing 
geeft aan deze transformatie en onder architectuur gaat werken. De aanname daarbij is dat het 
transformatieproces een Plan-Do-Check-Act (PDCA) -cyclus volgt op zowel strategisch als 
tactisch niveau2.
De enterprise-architectuur is bij het werken onder architectuur een belangrijk instrument. Deze 
enterprise-architectuur beschrijft zowel de huidige- als de toekomstige organisatie en 
informatiehuishouding en het transformatiepad daartussen (“van Ist naar Soll”). De enterprise-
architectuur is een hulpmiddel om te sturen op de samenhang tussen de diverse 
ontwikkelingen in de organisatie.
Een ander, meer operationeel, instrument bij het werken onder architectuur, is de baseline 
kwaliteit3. Deze baseline is een organisatiebreed normenkader. Hierin beschrijft de organisatie 
bovendien alle concrete maatregelen die de kwaliteit van de diensten borgen. In de baseline 
gaat het bijvoorbeeld om normen en maatregelen in het kader van informatiebeveiliging, de 
toegankelijkheid van de dienst, het meten en verbeteren van klanttevredenheid en 
standaardisatie op het gebied van informatie-uitwisseling. 
Beide documenten vormen de basis voor startdocumenten voor individuele nieuwe diensten. 
Denk hierbij aan een Project Initiatie Document (PID) of Project Start Architectuur (PSA).

Baseline
De baseline is niet alleen een sturingsinstrument voor de directie, maar ook een middel om 
transparantie te bieden aan afnemers en samenwerkingspartners. In lijn met het subsidiariteits-
beginsel schrijft NORA alleen voor dat de baseline de normen en maatregelen beschrijft die 

2 In NORA wordt de term 'PDCA-cyclus' gebruikt om iedere systematische sturing op de verbetering van kwaliteit op basis van 
evaluatie en afnemers-feedback aan te duiden. Het gebruik van de term behelst geen keuze voor een bepaalde 
managementmethode. 

3 Met de aandacht voor de baseline sluit NORA aan bij de ontwikkelingen. Verschillende overheidsorganisaties beschikken al 
over een baseline informatiebeveiliging. Daarnaast worden er binnen het Rijk 'referentie-baselines' opgesteld. Denk hierbij aan 
de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) en de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid. Met het NORA-principe AP 33 
wordt de ontwikkeling van baselines verbreed naar alle aspecten van kwaliteit, omdat deze aspecten in samenhang bestuurd 
moeten worden. 
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vanuit het perspectief van de afnemers relevant zijn. Het staat de organisatie echter vrij om de 
baseline te verdiepen tot meer interne kwaliteitsaspecten, zoals bijvoorbeeld maatregelen op 
ARBO gebied. De directie stelt de baseline vast en is verantwoordelijk voor de sturing op de 
consequente toepassing en het wijzigingsbeheer in een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. 
Hierover legt zij verantwoording af. 
In het kader van de PDCA-cyclus worden diensten regelmatig geëvalueerd op basis van de 
baseline. Daarnaast kunnen doorlopend gebruiksgegevens en klanttevredenheid gemeten 
worden en klachten verzameld. Op basis van de bevindingen worden wijzigingen in de opzet 
van de dienst doorgevoerd, al dan niet in de vorm van een project. De bevindingen worden ook 
naar het strategische niveau van de organisatie teruggekoppeld. De bevindingen kunnen 
aanleiding zijn om de baseline of zelfs de strategie aan te passen. Zo grijpen de PDCA-cycli op 
strategische en tactisch niveau in elkaar. 

Bronnen voor de architectuur van de organisatie
Op het strategische niveau kunnen bestuurders de NORA basisprincipes gebruiken bij het 
schrijven en bijstellen van strategische plannen waarmee zij richting geven aan de 
transformatie van hun organisatie. De enterprise-architectuur en de baseline kwaliteit worden 
gebaseerd op de afgeleide principes uit NORA. 
Op tactisch niveau kan men de afgeleide principes uit NORA gebruiken bij het opstellen van 
startdocumenten (PSA, PID) voor een project of programma. In de daaropvolgende fasen, zoals 
de aanbesteding, ontwikkeling, implementatie en beheer, kunnen de afgeleide principes 
worden gebruikt als toetsingskader. De startdocumenten dienen uiteraard ook te worden 
getoetst aan de baseline kwaliteit van de eigen organisatie. De baseline is immers 
richtinggevend voor de normen waaraan diensten moeten voldoen. Omdat de baseline mede is 
gebaseerd op de NORA-principes, speelt NORA op deze manier dus ook een indirecte rol. 
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NORA is niet de enige bron voor de architectuur en strategische plannen van de organisatie. 
Ook wet- en regelgeving, beleid, bedrijfsdoelstellingen, standaarden en andere referentie-
architecturen kunnen hierin verwerkt worden. Met name voor de baseline kwaliteit is het 
essentieel dat deze voldoet aan alle relevante standaarden en best practices, omdat anders het 
risico bestaat dat de getroffen maatregelen de interoperabiliteit niet bevorderen, maar 
hinderen. 

Naast NORA zijn er nog andere referentie-architecturen. Voorbeelden zijn GEMMA voor 
gemeenten en MARIJ voor het Rijk. Enerzijds bevatten deze architecturen concretiseringen van 
de principes van NORA voor hun respectievelijke domeinen. Aan de andere kant kunnen zij een 
breder gebied bestrijken, bijvoorbeeld doordat ze ook interne principes bevatten.
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2.2 NORA-principes toepassen

NORA 3.0 bestaat uit tien basisprincipes en 40 principes die daarvan zijn afgeleid (zie 
paragraaf 3.3 voor een overzicht). 
De tien basisprincipes beschrijven de kwaliteit van overheidsdienstverlening vanuit het 
perspectief van de afnemer. Het zal in de praktijk moeilijk zijn om in één keer volledig aan deze 
principes te voldoen. Dat is ook niet nodig. Waar het om gaat, is dat overheidsorganisaties het 
streven naar samenwerking onderschrijven, zich aan de principes committeren en actief sturen 
op het voldoen aan de principes waar dat mogelijk is. De basisprincipes zijn vooral 
richtinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. Als zodanig zijn ze niet toetsbaar. 
De 40 afgeleide principes geven een concretere invulling aan de basisprincipes. Zij zijn te 
beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken. Voor elke dienst vertaalt de 
dienstverlener deze kwaliteitskenmerken (in de vorm van ontwerpprincipes) naar 
kwaliteitsnormen (in de vorm van ontwerpbeslissingen). Door het hanteren van de checklist 
worden belangrijke keuzes op het juiste moment en de juiste plaats aan de orde gesteld. NORA 
is dus geen blauwdruk die één op één kan worden overgenomen, maar een document dat naar 
de eigen situatie moet worden vertaald.
In de beschrijving van de principes is met deze vertaalslag rekening gehouden. Waar nodig zijn 
de principes voorzien van verhelderende voorbeelden. Bovendien zijn bij ieder principe 
mogelijke implicaties van de toepassing van dit principe meegegeven. Onder het kopje 
“Implicaties” worden zowel eventuele directe gevolgen van de toepassing van een principes 
beschreven, als zaken die voorwaardelijk zijn voor de toepassing ervan. Het betreft geen 
limitatieve opsomming. Wellicht zijn andere implicaties mogelijk en zijn sommige implicaties 
niet van toepassing. Dienstverleners zullen zelf moeten aangeven welke implicaties de 
toepassing van een principes in hun specifieke situatie heeft. 
Voor het toepassen van de NORA-principes geldt het pas-toe-of-leg-uit- principe. 
Overheidsorganisaties geven aan hoe zij invulling geven aan de afgeleide principes. Bij het 
toetsen of ontwerpen van een dienst worden alle principes afgewogen. Hiermee voorkomt een 
organisatie dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Met goede argumenten kan 
van principes worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat de dienst pas op termijn in de gewenste 
richting kan worden vormgegeven. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat men een goede 
afweging maakt en vastlegt waarom men afwijkt. 
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Verouderd:2.3 NORA-instrumenten

Er is een aantal instrumenten ontwikkeld die het toepassen van NORA-principes in de praktijk 
ondersteunen. Ze zijn te vinden via de website http://e-overheid.nl/onderwerpen/architectuur-
en-nora/814 Het betreft: 

NORA-dossiers
Best-practices van de toepassing van NORA. Voorbeelden:

 het dossier informatiebeveiliging 
 het dossier geo-informatie

9-vlaksmodel
Het 9-vlaksmodel (zie de afbeelding in paragraaf 3.1) is een architectuurraamwerk dat wordt 
gebruikt voor het rangschikken en geordend presenteren van principes en implicaties. Het 
raamwerk bestaat uit drie architectuurlagen (bedrijfs-, informatie en technische architectuur) 
en drie kolommen (wie, wat en hoe)
NORA-spel 
Het NORA-spel is vooral bedoeld om te gebruiken ter oriëntatie en biedt een informele manier 
om NORA-conformiteit aan de orde te stellen. Zowel de NORA-toets als het NORA-spel zijn 
zodanig opgezet dat ze ook bruikbaar zijn voor andere architecturen dan NORA. Mits deze, net 
als NORA, gebaseerd zijn op het toepassen van principes.
NORA-toets
De NORA-toets wordt gebruikt om de kwaliteit van diensten te toetsen en knelpunten in de 
interoperabiliteit te signaleren. Dit toetsen kan zowel plaatsvinden in de plan-fase (bijvoorbeeld 
een project om een nieuwe dienst te ontwikkelen) als in de check-fase, bij evaluatie van de 
dienst. Het ligt voor de hand om bij nieuwe diensten altijd vroeg in de planfase te toetsen, 
omdat de bevindingen uit de toets nog kunnen worden meegenomen in het ontwerp. 
NORA-beeldtaal
De beeldtaal is gericht op het in samenhang positioneren en ordenen van voorzieningen, bouwstenen 
en standaarden. Door gebruik te maken van deze beeldtaal en de daarin gebruikte begrippen, worden 
de architectuurplaten van een organisatie vergelijkbaar met die van een groot aantal andere 
organisaties, wat bevorderlijk is voor de interoperabiliteit.
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Hoofdstuk 3: NORA 3.0 afgeleide principes 

3.1 Clustering van NORA-principes

De principes hebben allemaal te maken met diensten en interoperabiliteit. Het is dus niet 
verbazingwekkend dat er allerlei samenhangen tussen principes kunnen bestaan. De meest 
voor de hand liggende relaties zijn aangegeven door de bundeling waarin ze worden 
gepresenteerd. De volgende clusters worden onderscheiden:

 Dienstenaanbod
 Standaardoplossingen
 Kanalen
 Informatie
 Vraaggerichtheid op een hoger plan
 Sturing en verantwoordelijkheid
 Betrouwbaarheid

De principes die onder een cluster worden gebracht hebben een sterke relatie met elkaar.
Relaties tussen principes kunnen verder worden aangegeven onder het kopje “Relatie” bij de 
Rationale van een principe. Van dit veld is alleen gebruik gemaakt wanneer daar een bijzondere 
reden voor is, bv. wanneer principes op het eerste oog erg veel op elkaar lijken.
In NORA 2.0 werden de afgeleide principes geclusterd volgens het onderstaande 9-vlaksmodel. 
Deze clustering is in NORA 3.0 losgelaten. Wel is er bij ieder principe een icoontje afgebeeld 
dat de positie van het betreffende principe in het 9-vlaksmodel aangeeft.

3.2 Het format van de principebeschrijvingen

De principebeschrijvingen zijn gebaseerd op het format dat bekend is van TOGAF: statement, 
rationale en implicaties. Hier onder volgt een uitleg van de verschillende onderdelen die in de 
beschrijvingen voorkomen.
AP 20 Persoonlijke benadering
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Implicaties = randvoorwaarden en/of mogelijke gevolgen van de toepassing van een 
principe

3.3 Overzicht van de basis- en afgeleide principes

3.3.1 De basisprincipes 

BP1: Proactief: afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
BP2: Vindbaar: afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
BP3: Toegankelijk: afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
BP4: Standaard: afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik 

van standaardoplossingen.
BP5: Gebundeld: afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
BP6: Transparant: afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
BP7: Noodzakelijk: afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
BP8: Vertrouwelijk: afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
BP9: Betrouwbaar: afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan 

afspraken houdt
BP 10: Ontvankelijk: afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening'.

3.3.2 Overzicht afgeleide principes

Dienstenaanbod
AP1 De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen 

hergebruiken.
AP2 De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
AP3 De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.
AP4 De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
AP5 De dienst is nauwkeurig beschreven.

Standaard oplossingen
AP6 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen.
AP7 De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen van de e-overheid.
AP8 De dienst maakt gebruik van open standaarden.

Kanalen
AP9 De dienst kan via internet worden aangevraagd.
AP10 De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact 

worden aangevraagd. 
AP11 Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt 

aangevraagd of geleverd.
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Informatie
AP12 De afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd. 
AP13 Alle gebruikte informatie-objecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
AP14 De dienstverlener meldt twijfel aan de juistheid van informatie aan de bron.
AP15 Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze is 

verzameld.
AP16 Alle gebruikte informatie-objecten zijn uniek geïdentificeerd.
AP17 Alle gebruikte informatie-objecten zijn systematisch beschreven.
AP18 De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs

Vraaggerichtheid op een hoger plan
AP19 De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.
AP20 De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze. 
AP21 De dienst is gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag 

afgenomen kunnen worden.
AP22 Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst.
AP23 De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
AP24 De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie.
AP25 De afnemer wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst. 
AP26 De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik ervan.

Sturing en verantwoordelijkheid
AP27 Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst. 
AP28 Dienstverlener en de afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst.
AP29 De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en 

standaarden.
AP30 De wijze waarop de dienst geleverd is, kan worden verantwoord.
AP31 De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
AP32 Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie.
AP33 De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.

AP34 De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de 
afnemers.

Betrouwbaarheid
AP35 De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36 Wanneer de levering van de dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld.
AP37 De dienstverlener en de afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk 

karakter heeft.
AP38 De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones. 
AP39 De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
AP40 De berichtenuitwisseling is onweerlegbaar.
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meerwaarde hebben voor andere organisaties

 Deze handelingen en objecten zijn beschreven en ontsloten als afzonderlijke 
en herbruikbare diensten

 De resulterende diensten zijn zó beschreven dat de resultaten en 
voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden

 De diensten zijn gepubliceerd in een landelijk serviceregister of 
dienstencatalogus. 
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beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en 
volledigheid. Deze indicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk. Op 
basis daarvan kan de dienstverlener verantwoording afleggen aan 
opdrachtgevers, afnemers en derde partijen (b.v. toezichthouders). Zie AP 
29 en 30

 De kwaliteit van de dienst is vastgelegd in algemene 
leveringsvoorwaarden. Afspraken met afnemers worden vastgelegd in 
bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA's). De leveringsvoorwaarden 
en SLA's leggen zowel eisen op aan de leverende partij als aan de 
afnemer (randvoorwaardelijk voor de levering). 
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Implicaties  De voor de dienst relevante standaardoplossingen zijn geïnventariseerd, 
bijvoorbeeld op de volgende gebieden:

 identificatie

 authenticatie

 autorisatie

 onweerlegbaarheid. zie AP 39

 encryptie 

 semantiek

 toegankelijkheid

 presentatie en vormgeving

 berichtenverkeer

 Oplossingen zijn op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid zijn ze 
opgenomen in de dienst

NORA 3.0 - Principes voor samenwerking en dienstverlening 26 / 73





http://www.open-standaarden.nl/


NORA 3.0 - Principes voor samenwerking en dienstverlening 29 / 73













voor de juistheid van het object vastgesteld

 Authentieke gegevens, zoals beschreven in de wetgeving op basisregistraties, 
worden afgenomen van de basisregistraties

 De juistheid van de gebruikte informatie-objecten wordt niet voor gebruik 
gecontroleerd 
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- cliëntenraden

 Een gestructureerd proces voor methodische verwerking van issues en 
voorstellen voor verandering is ingericht
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 Deze aanvullende maatregelen zijn genomen.
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 De identificatie-eis voor een samengestelde dienst wordt bepaald door de 
dienst met de hoogste identificatie-eis.
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Bijlage 1 Begrippenkader 

Titel Statement Bron

Afnemer De persoon of organisatie die een dienst in 
ontvangst neemt.
Dit kan een burger, een (medewerker van een) 
bedrijf of instelling dan wel een collega binnen 
de eigen of een andere organisatie zijn.

NORA 3.0 katern 
Strategie

Architectuur Een beschrijving van een complex geheel, en 
van de principes die van toepassing zijn op de 
ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen

naar TOGAF

Authenticatie Het aantonen dat degene die zich identificeert 
ook daadwerkelijk degene is die zich als 
zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? 
Authenticatie noemt men ook wel verificatie 
van de identiteit.

Best Practice 
Informatiebeveiliging. 
Normen IT-
voorzieningen

Authenticiteit Een kwaliteitsattribuut van een informatie-
object. Het toont aan dat het informatie-object 
is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of 
verzonden door de persoon of organisatie die 
beweert het te hebben gemaakt of verzonden 
en dat het is gemaakt en verzonden op het 
tijdstip als aangegeven bij het informatie-
object.

NEN-ISO 15489-1

Authentiek gegeven in een basisregistratie opgenomen gegeven 
dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is 
aangemerkt 

Kadasterwet

Autorisatie het controleren van rechten voor de toegang 
tot geautomatiseerde functies en/of gegevens 
in IT-voorzieningen

Best Practice 
Informatiebeveiliging. 
Normen IT-
voorzieningen

Baseline Een gemeenschappelijk normenstelsel binnen 
of tussen organisaties, waaruit passende 
maatregelen kunnen worden afgeleid. 

Basisregistratie Een bij wet aangewezen registratie, die de 
vitale gegevens van de overheid bevat zoals 
de gegevens van alle burgers, bedrijven en 
instellingen.

www.e-overheid.nl

Betrouwbaarheid De mate waarin de organisatie zich voor de 
informatievoorziening kan verlaten op een 
informatiesysteem. De betrouwbaarheid van 
een informatiesysteem is daarmee de 
verzamelterm voor de begrippen 
beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid.

Besluit voorschrift 
informatiebeveiliging 
rijksdienst 2007

Bouwsteen Voorziening die deel uitmaakt van de NORA katern Strategie
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infrastructuur van de e-overheid.

Bronregistratie De plaats waar een gegeven of document voor 
de eerste keer is vastgelegd

Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of 
organisatie (de dienstverlener), die voorziet in 
een behoefte van haar omgeving (de 
afnemers).

NORA katern Strategie

Dienstverlener De persoon of organisatie die voorziet in het 
leveren van een dienst aan haar afnemers

NORA katern Strategie

Doelbinding Het principe dat iemand (persoon of 
organisatie) alleen informatie mag vragen, 
opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden.

Wet Bescherming 
Persoonsgegevens

Gebruiker Iedere persoon, organisatie of functionele 
eenheid die gebruik maakt van een 
informatiesysteem

TOGAF

Gegeven Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, 
geschikt voor overdracht, interpretatie of 
verwerking door een persoon of apparaat.

Archiefterminologie voor 
Nederland en 
Vlaanderen

Geo-informatie Alle informatie-objecten die een 
plaatsgebonden kenmerk hebben; gegevens 
met een directe of indirecte referentie naar een 
plaats op het aardoppervlak.

NEN3610

Gerede twijfel Een vermoeden dat een gegeven onjuist is.

Identificatie Het bekend maken van de identiteit van 
personen, organisaties of IT-voorzieningen:

Best Practice 
Informatiebeveiliging. 
Normen IT-
voorzieningen

In control statement Een verklaring dat de hoogste leiding ‘in 
control’ is. ‘In Control’ kan gedefinieerd worden 
als ‘de wijze van sturen, beheersen en toezicht 
houden, gericht op een effectieve en efficiënte 
realisatie van strategische en operationele 
doelstellingen alsmede het hierover op een 
open wijze communiceren en verantwoording 
afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. 
In het statement wordt verwezen naar een set 
van normen waaraan de mate van beheersing 
getoetst is. Tevens zijn in het statement de 
aangetroffen tekortkomingen ten aanzien van 
de beheersing en de in de processen 
opgenomen internal controls, de oorzaken 
ervan en de voorgenomen maatregelen om de 
knelpunten op te lossen, opgenomen.

Drs. A.J.G. Driessen RO 
CIA en drs. R. Kamstra,
Grip op 
bedrijfsprocessen met 
het ‘In Control 
Statement’ 

Informatie Betekenisvolle gegevens. NEN-ISO 9000

Informatiebeveiliging Het proces van vaststellen van de vereiste 
betrouwbaarheid van informatiesystemen in 

Besluit voorschrift 
informatiebeveiliging 
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termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid 
en integriteit alsmede het treffen, onderhouden 
en controleren van een samenhangend pakket 
van bijbehorende maatregelen.

rijksdienst 2007

Informatiehuishouding Het totaal aan regels en voorzieningen gericht 
op de informatiestromen en –opslag of 
archivering ter ondersteuning van de primaire 
processen.

Brief aan de Tweede 
Kamer over 
Modernisering 
Informatiehuishouding 
Digitaal 
Documentbeheer d.d. 
16 maart 2010

informatie-object Een op zichzelf staand geheel van 
gegevens met een eigen identiteit.
Bijvoorbeeld: document, databasegegeven, e-
mailbericht (met bijlagen), (zaak)dossier, 
internetsite (of een deel ervan),foto/afbeelding, 
geluidsopname, wiki, blog enz.

NEN 2082

Informatiesysteem Een samenhangend geheel van 
gegevensverzamelingen en de daarbij 
behorende personen, procedures, processen 
en programmatuur alsmede de voor het 
informatiesysteem getroffen voorzieningen 
voor opslag, verwerking en communicatie.

Besluit voorschrift 
informatiebeveiliging 
rijksdienst 2007

Interoperabiliteit Interoperabiliteit is het vermogen van 
organisaties (en hun processen en systemen) 
om effectief en efficiënt informatie te delen met 
hun omgeving

naar TOGAF

Kanaal Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening 
wordt gebruikt, bv. telefoon, e-mail, internet, 
loket

Klantbeeld Een overzicht van de voorkeuren en behoeften 
van de klant op basis van geaggregeerde 
klancontactinformatie

Leveringsvoorwaarden De op schrift gestelde voorwaarden op basis 
waarvan standaard de levering van diensten 
plaatsvindt.

Metagegevens Gegevens over informatie-objecten. Zij maken 
het mogelijk informatie-objecten te vinden, uit 
te wisselen en te beheren.

Metadatarichtlijn 
Informatiehuishouding 
Rijksoverheid

NORA-conformiteit de mate waarin een (geplande) dienst (inclusief 
de onderliggende processen en systemen) 
aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de 
NORA-principes

Nora 3.0 katern 
Strategie

NORA-principe Een kenmerk waaraan een dienst (geleverd 
door de overheid) geacht wordt te voldoen, om 
de interoperabiliteit van die dienst te vergroten.

Nora 3.0 katern 
Strategie

Onweerlegbaarheid Begrip dat gebruikt wordt bij elektronische Best Practice 
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berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de 
zender  van een bericht niet kan ontkennen 
een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat 
de ontvanger van een bericht niet kan 
ontkennen het bericht van de zender in de 
oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.

Informatiebeveiliging. 
Normen IT-
voorzieningen

Overheidsorganisatie NORA doelt met het begrip 
'overheidsorganisaties' zowel op overheden 
als op semi-overheid- en private organisaties 
met een publieke taak. 

Nora 3.0 katern 
Strategie

PDCA-cyclus Plan-Do-check-Act-cyclus, een 
regelkringprincipe voor procesbesturing

Semantiek Leer van de betekenis van woorden en 
woordgroepen

Van Dale

Service-register Register waar overheidsorganisaties hun 
diensten registreren en diensten van anderen 
kunnen terugvinden

Standaard Een document dat een set van regels bevat die 
beschrijven hoe mensen materialen, 
producten, diensten, technologieën, taken, 
processen en systemen dienen te ontwikkelen 
en beheren

ISO 27001

Toegankelijkheid Houdt in dat informatie vindbaar, 
interpreteerbaar en uitwisselbaar is.

Baseline 
Informatiehuishouding 
Rijksoverheid

Transparantie Inzicht in de werkwijze die de overheid 
hanteert.

Burgerservicecode

Vertrouwelijkheid De eigenschap dat informatie niet beschikbaar 
wordt gesteld of wordt ontsloten aan 
onbevoegde personen

NEN-ISO /IEC 27001 : 
2005

Verwijsindex Een overzicht waarin vermeld staat in welke 
andere bronnen relevante gegevens te vinden 
zijn.

Vindbaarheid Houdt in dat informatie binnen redelijke termijn 
kan worden gevonden.

Baseline 
Informatiehuishouding 
Rijksoverheid

Volledigheid Betekent dat alle procesgebonden informatie is 
vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou 
moeten zijn conform het beheerregime dat voor 
dat proces is vastgesteld.

Baseline 
Informatiehuishouding 
Rijksoverheid

Zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met 
een welgedefinieerde aanleiding en een 
welgedefinieerd eindresultaat, waarvan 
kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten 
worden

Referentiemodel 
Gemeentelijke 
Basisgegevens Zaken
(RGBZ)
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Bijlage 2 Tabel Basisprincipes en afgeleide principes
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Bijlage 3: Samenstelling van de NORA-redactieraad

Marijke Abrahamse (Forum Standaardisatie)
Peter Bergman (ICTU, namens RijksOverheidArchitecten)
Norbert van Dijk (Logius)
Bas Jonkers (Kennisnet)
Peter de Leeuw (Het Waterschapshuis)
Arianne de Man (IPO)
Maas van de Ruitenbeek (vtsPN)
Erik Saaman (ICTU, voorzitter)
Michiel Schoo (BZK)
Karel de Smet (Nictiz) 
Adrie Spruit (KING)
Peter Zoet (DUO)
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