
AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Statement
De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze 
gemodelleerd.

Afgeleid van
• BP2 (vindbaar)
• BP3 (toegankelijk)
• BP4 (standaard)
• BP6 (transparant)

Rationale
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, passend gemodelleerd.

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 een herbruikbare systematiek van beschrijving. (standaard) Reeds gemaakte 

afspraken over gegevensbeschrijvingen staan op http://noraonline.nl/wiki/Gegevenswoordenboeken
 2 Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar met gebruikelijke termen
 3 De betekenis van gehanteerde begrippen is duidelijk (transparant)
 4 De beschrijving is op internet gepubliceerd en voor mensen leesbaar (toegankelijk)
 5 De beschrijving is bij voorkeur ook machinaal lees- en interpreteerbaar (toegankelijk)

Uitwerking voor een gegevenscatalogus
Catalogi van begrippen en uitwisselbare gegevens bestaan met uiteenlopende scope en mate van 
detaillering, al naar gelang het beoogde doel ervan. Het scala loopt van semantische begrippenlijsten tot 
en met gegevenscatalogi voor opslag- en berichtuitwisseling. Dit advies voor de beschrijving van 
gegevens dient voor het gehele spectrum de gewenste uniformiteit te bieden en toegankelijk te zijn voor 
diverse raadplegers, van juristen en beleidsmedewerkers tot en met procesverantwoordelijken, 
informatieanalisten en applicatieontwikkelaars. Een opbouw van de beschrijving in modules, die al dan 
niet opgenomen worden in een bepaalde catalogus, is daarbij onvermijdelijk. 

Zo zijn bij veel gegevenscatalogi semantische metagegevens zoals de beschrijving van de betekenis 
opgenomen bij de beschrijving van object- en attribuuttypen. Deze categorieën spreken niet alle 
raadplegers aan, omdat het modelleringskeuzen betreft die niet voor ieder doel relevant zijn. In dit 
advies zijn daarom deze metagegevens apart opgenomen onder het kopje 'begrip', zoals gebruikelijk in 
ontologieën, thesauri, taxonomieën etc. Dat biedt als extra voordeel dat ook begrippen kunnen worden 
opgenomen waarvan geen voorkomens worden geregistreerd. Deze begrippen kunnen nodig zijn om 
verschillen en overeenkomsten in betekenis te modelleren. De consequentie hiervan is wel dat in 
gegevenscatalogi die het begrip niet apart als zodanig opnemen, deze metagegevens dienen te worden 
opgenomen bij de beschrijving van attribuut- en objecttypen.

Een vergelijkbare redenering heeft geleid tot de keuze om  bron- en historische gegevens apart te 
vermelden, die immers op verschillende plekken in de catalogus kunnen zijn opgenomen, op het niveau 
van objecten, gegevensgroepen of attributen.
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Naast deze indeling in categorieën zijn de metagegevens nog onderscheiden naar belang voor de afnemer 
met als waarden 'minimaal' en 'aanbevolen'. In de uitwerking voor een digitale catalogus zijn nog meer 
metagegevens opgenomen, die worden aanbevolen indien beschikbaar en relevant.

Advies
Geadviseerd wordt de volgende metagegevens vast te leggen:

Begrippen minimaal: Definitie

Naam Officiële aanduiding van het gegevenselement binnen een registratie

Beschrijving (Definitie/toelichting) De betekenis van het begrip volgens de aangegeven autoriteit

Autoriteit Instantie verantwoordelijk voor de beschrijving

Begrippen aanbevolen:

Relatie (associatie) Verwijzing naar gerelateerd element

Regelgeving (verwijzing naar) Verwijzing naar de wettelijke grondslag op elementniveau

Objecten minimaal: Begrip plus:

Aanduiding Id object Naam van de unieke identificatie van het object

Populatie De categorieën wel en niet geregistreerde exemplaren

Objecten aanbevolen:

Kwaliteit objecttype Volledigheid en actualiteit van de populatie en de borging daarvan

Attributen minimaal: Begrip plus:

Onderdeel van Objecttype of gegevensgroep waartoe dit element behoort

Kardinaliteit Het minimaal en maximaal aantal gelijktijdige voorkomens

Waardenlijst of objecttype Verwijzing naar de lijst voorkomende waarden of objecttype

Enumeratie Limitatieve opsomming voorkomende waarden

Formaat+lengte(.dec)|(min..max) Specificatie van de syntax van voorkomende waarden 

Attributen aanbevolen:

Kwaliteit attribuuttype Actualiteit, juistheid en nauwkeurigheid en de borging daarvan

Norm/Standaard (+ versie) De norm of standaard (en versie) waaraan het formaat voldoet

Brongegevens minimaal:

Indicatie authentiek Indicatie of het gegeven authentiek is in deze registratie

Indicatie in onderzoek Indicatie of in onderzoekstelling wordt geregistreerd bij gerede 
twijfel aan de juistheid

Brongegevens aanbevolen:

Bronhouder De bevoegde instantie voor het registreren van de gegevens

Brondocument-/zaaktypen Verwijzing naar soort brondocument of zaaktype

Historie aanbevolen:

Aanduiding materiële historie Aanduiding gegevens over begin en einde geldigheid

Aanduiding formele historie Aanduiding gegeven over de datum van registratie

Uitwerking voor overige informatieobjecten als documenten etc.
P.M.
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Uitwerking voor een digitale catalogus
In een digitale catalogus kan de wens van toegankelijkheid van de metadata door machines worden 
gerealiseerd, zoals gewenst bij Linked Open Data en andere RDF-toepassingen. Het doel hiervan is om 
via het internet beschikbare informatie met elkaar te kunnen verbinden op basis van de bij verschillende 
bronnen beschikbare beschrijvingen. Dat brengt de behoefte aan opname van URI's (Uniform Resource 
Identifier) met zich mee. 

Daarnaast kunnen digitale catalogi flexibeler omgaan met het al dan niet presenteren van lege velden. Er 
is daarom in deze uitwerking een veel ruimere set aan metagegevens opgenomen, in de verwachting dat 
dat de overzichtelijkheid van de presentatie niet hoeft te belemmeren.

Metamodel
In onderstaand diagram is bij wijze van voorbeeld het genormaliseerde gegevensmodel van een fictieve 
catalogus weergegeven. Attribuut- en objecttypen zijn als subtype van 'Begrip' gemodelleerd. Bij de 
laatstgenoemde zijn ook de drie semantische relaties opgenomen, voor de gevallen dat alleen een 
semantische of objecten catalogus wordt gepresenteerd, waarin geen relatie-atributen zijn opgenomen.

Relaties zijn in dit model opgenomen als relatieattributen, die naar een ander objecttype verwijzen in 
plaats van naar een waardentabel. De constructen voor relaties in het UML-klassendiagram zijn hier dus 
niet gebruikt.

Bron- en historiegegevens zijn in dit voorbeeld alleen aan het object- en gegevensgroeptype gekoppeld. 
Het datatype is ook apart en uitgebreider opgenomen dan in de uitwerking voor een catalogusdocument.
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Afbeelding 1: Voorbeeld gegevensmodel gegevenscatalogus



Bijlage definities

Metagegeven Definitie
Aanduiding formele historie Wordt de datum van registratie geregistreerd?
Aanduiding Id object Naam van de unieke identificatie van het object
Aanduiding materiële historie Worden begin en einde geldigheid geregistreerd?
Associatie Verwijzing naar gerelateerd element
Autoriteit Instantie verantwoordelijk voor de beschrijving
Beheerder externe referentielijst Verwijzing naar beheerder referentielijst
Beschrijving (definitie/toelichting) De betekenis van het begrip volgens de aangegeven autoriteit
Brondocument-/zaaktypen Verwijzing naar soort brondocument of zaaktype
Bronhouder De bevoegde instantie voor het registreren van de gegevens
Codering/repertoirebeperking De gebruikte tekencodering (en repertoirebeperking)
Contactgegevens bron Contactgegevens van de bronhouder
Datum registratie vanaf De eerste datum geldigheid van dit element in de registratie
Decompositie van Verwijzing naar de samenstelling waar het element deel van uitmaakt
Eenheid De meeteenheid of het stelsel waarin de waarde is uitgedrukt
Einde geldigheid vanaf De eerste einddatum geldigheid van dit element in de registratie
Enumeratie Limitatieve opsomming voorkomende waarden2)
Formaat Specificatie van de syntax van de waarden 
Gegevensregel attribuuttype Regels van toepassing op dit attribuuttype
Gegevensregel gegevensgroep Regels van toepassing op opname of presentatie gegevensgroep of 

relatie
Gegevensregel objecttype Regels van toepassing op opname of presentatie van het object
Identificatiesamenstelling De aanduiding van de samenstellingen waarin dit attribuut (met 

andere) het object uniek identificeert
Indicatie authentiek Indicatie of het gegeven authentiek is in deze registratie
Indicatie in onderzoek Indicatie of in onderzoekstelling wordt geregistreerd bij gerede twijfel 

aan de juistheid
Indicatie terugmelden Indicatie of de registratiehouder terugmelding op dit gegeven 

verwerkt
Kardinaliteit Het minimaal en maximaal aantal gelijktijdige voorkomens
Kwaliteit attribuuttype Actualiteit, juistheid en nauwkeurigheid en de borging daarvan
Kwaliteit objecttype Volledigheid en actualiteit van de populatie en de borging daarvan
Lengte(.dec)?\(min..max)? Het aantal posities van het veld (en het aantal decimalen) of het 

minimale en maximale aantal
Maximum (inclusief|exclusief) Maximumwaarde in- of exclusief die waarde zelf
Minimum (inclusief|exclusief) Minumumwaarde in- of exclusief die waarde zelf
Naam Officiële aanduiding van het gegevenselement binnen een registratie
Norm/Standaard (+ versie) De norm of standaard (en versie) waaraan dit domein voldoet
Onderdeel van Objecttype of gegevensgroep waartoe dit element behoort
Populatie De categorieën wel en niet geregistreerde exemplaren
Rationale De reden voor opname in de registratie
Regelgeving (verwijzing naar) Verwijzing naar de wettelijke grondslag op elementniveau
Reguliere expressie Gestandaardiseerde specificatie van toegestane tekenreeksen
Specialisatie van Verwijzing naar algemener begrip
Status Fase in de distributie van het element
Synoniemen (verwijzing naar) Andere termen waarmee het element wordt aangeduid
Uitwisselingsmasker Vormspecificatie van toegestane waarden
Unieke aanduiding Identificerende sleutel van het elementtype binnen de registratie
URI Unieke identificatie en ontsluiting op internet
Versiedatum Datum ingang geldigheid (met die status)
Versienummer Unieke aanduiding van de versie van het element
Waardenlijst, objecttype Verwijzing naar de lijst voorkomende waarden of objecttype
XML-tag Aanduiding van de unieke identificatie van het element in XML
Zie ook Verwijzing naar ander soortgelijk element
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Bij formaatspecificatie op één regel:
• (tekst|URI) (<lengte>|<minimale lengte>..<maximale lengte) <codering>? <beperking>? <taal>?
• getal <lengte>.<decimalen>? <eenheid>?
• (hex|binair 64) (<lengte>|<minimale lengte>..<maximale lengte) <eenheid>?
• (datum|datumTijd|jaar|jaarMaand|duur|float|double|punt|lijn|vlak|multivlak|volume)
• booleaans getal
• lijst (list) (<lengte>|<minimale lengte>..<maximale lengte) <formaat>
• samengesteld (union) <formaat> …
• keuze (choice) <formaat> …
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