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Aanleiding. 
 
In 2014 is door een aantal leden van de Gebruikersraad van de NORA het katern verbinden opgesteld. Hierin 
zijn de ervaringen en inzichten van de deelnemende organisaties vertaald naar mogelijke ambities en 
aanpassingen voor de principes en handreikingen in de NORA wiki. 
 
Het katern bevat buitengewoon waardevolle suggesties en voorbeelden voor collega architecten die op 
enigerlei wijze te maken hebben met digitale dienstverlening van en voor overheden in ketens en netwerken. 
Sommige suggesties zijn relevant voor beleidsmakers en beslissers, andere suggesties helpen om de NORA te 
verrijken en te actualiseren. Hierover gaat de voorliggende notitie waarin in eerste aanzet een vergelijking is 
gemaakt tussen de huidige NORA en de voorstellen als opgenomen in hoofdstuk vier van het katern Verbinden 
 
Het katern is vastgesteld door de toenmalige Architectuurboard. Inmiddels ligt de vraag voor welke punten uit 
het katern daadwerkelijk als request for change (RFC) voor te leggen aan de gebruikersraad. In de nieuwe 
setting met o.a. Digicommissaris en Regieraden, ligt de uiteindelijke besluitvorming over het eventueel  
aanpassen van de (hoofd-) principes in de NORA (“pas toe of leg uit”) bij de Regieraad Interconnectiviteit.  Met 
andere woorden: de NORA is niet vrijblijvend en bevat geformaliseerde uitspraken als handreiking voor 
beslissers en ontwerpers van informatievraagstukken. Om die reden gaat aan het veranderen van de principes 
in de NORA een zorgvuldig proces vooraf, waarbij de Gebruikersraad nadrukkelijk wordt betrokken, alvorens 
een formeel Request for Change (RFC) voor te leggen aan de Regieraad.  
 
Wat de voorliggende notitie betreft is de belangrijkste strekking dat het verwerken van adviezen uit het katern 
Verbinden zonder voorbehoud tot verbeteringen van de NORA zullen leiden. De onderstaande acties/ 
aaandachtunten gaan in op de verbeteringen voor de NORA en hebben betrekking op het verhelderen van 
teksten, actualiseren van de inhoud, van voorbeelden en in enkele situaties voorstellen voor het feiteijk 
aanpassen van (afgeleide) principes. Deze notitie is een aanzet, de volgende stap is concretisering van de 
verbetervoorstellen voor de NORA. 
 
Proces rfc 
 
De NORA wiki bestaat in essentie uit twee delen: de gestolde kennis en ervaring van de architecten community 
(zoals beschrijvingen van best practises, gegevenswoordenboeken, handreikingen en dergelijke) en de formeel 
vastgelegde principes en afgeleide principes. Dit tweede deel is de ‘referentie architectuur’ hiervoor geldt de 
uitspraak “pas toe of leg uit”. Met de geschetste indeling in gedachten is het hoofdstuk vier in eerste instantie 
door het beheerteam van de NORA en de stelselarchitect (Stelsel van Basisregistraties) doorgenomen en 
vergeleken met de principes in de NORA. De uitkomst hiervan wordt aan de hand van de voorliggende notitie 
gedeeld met de Gebruikerssraad. Wanneer de Gebruikersraad zich in de voorstellen kan vinden, worden de 
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expliciete changes voor de NORA verder uitgewerkt, in changeteam voor het vervolg, waaraan ook leden uit de 
GR deel zulen nemen, als eerder met elkaar besproken. 
Uiteindelijk leidt dit dan tot een aantal concrete voorstellen voor de aanpassing van principes (c.q. de teksten 
en implicaties) die voorgelegd kunnen worden aann de Regieraad Interconnectiviteit. 
 
Gevraagd besluit van de Gebruikersraad: 
(1) Instemmen met de actie-/aandachtpunten als onderstaand weergegeven (“A”) 

(2) Uitspreken over de beslispunten als onderstaand weergegeven (“B”) 

(3) Vastellen wie vanuit de Gebruikersraad meedenken over de uitwerking van aanpassingen op principes (zie 

de beslispunten)  

 
Verbinden en de NORA: de inhoud. 
 
Algemeen tekstdeel 
In het katern wordt gesproken van principes, dit zijn niet de principes als gehanteerd in de NORA. Hier gaat het 
over de aanbevelingen en richtlijnen die de opstellers van het katern naar voren brengen.  Om verwarring te 
voorkomen is het voorstel om in de wereld in en om de NORA de term “principes” expliciet te bestemmen voor 
de NORA context. Dit impliceert ook dat, wanneer sprake is van ‘principes’ in de NORA context, het gaat over 
overheidsbrede uitspraken waarvoor “pas toe of leg uit” van toepassing is. De legitimatie ligt in de formele 
bronnen waaruit is geput en de afspraken die zijn en worden gemaakt door de Regieraden, i.c.  de Regieraad 
Interconnectiviteit. 
 
A 1:  de term “principes”in de context van de NORA, reserveren voor de NORA 
 
Analyse van de NORA aan de hand van het katern Verbinden leert dat de NORA sowieso op een aantal punten 
verheldering behoeft. In de NORA is bijvoorbeeld sprake van basis- en afgeleide principes. De precieze relatie 
tussen de twee is voor de buitenwereld en niet-ingewijden moeilijk te leggen. Dit kan in de wiki worden 
verduidelijkt door ook voor relatieve buitenstaanders de verbinding te visualiseren en redactioneel / tekstueel 
expliciet toe te lichten welke afgeleide principes bij welk hoofdprincipe horen. 
 
A 2: verhelderen samenhang hoofd en afgeleide principes 
 
Ten opzichte van de huidige NORA teksten wordt in het katern Verbinden een waardevolle differentiatie 
aangebracht tussen dienstverlening aan/voor burgers en bedrijven en dienstverlening aan/voor overheden. Dit 
is in lijn met de visie waarbij vanuit de optiek van de ‘buitenwereld’ (burgers en bedrijven) sprake is van één 
overheid. Hoe die overheid haar eigen back office heeft georganiseerd, is van een andere orde. Door in de 
toelichting bij de principes nadrukkelijker het werkingsgebied aan te geven, in welke setting een principe past, 
wordt recht gedaan aan deze differentiatie. 
 
Beslispunt 1: per (afgeleid) principe in plaats van ‘afnemers’ spreken van burgers, bedrijven en medeoverheden, 
voorzover van toepassing 
 
Voor de onderdelen (de voorstellen in hoofdstuk 4) 
 
Aanbeveling VQ04 (par. 4.1.1) gaat in op de overheid als verzamelaar van gegevens van burgers en bedrijven. 
Dit sluit aan bij de inhoud en intenties van het hoofdprincipe 7.  
In essentie gaat dit over twee punten. Het niet naar de bekende weg vragen (zoals ook beschreven in afgeleide 
principe 12 (eenmalige uitvraag). Daarnaast over de uitvraag te laten leiden door hetgeen verplicht is vanwege 
wet- en regelgeving dan wel een minimale set op basis van “ Need to know”basis. Deze tweede intentie ligt in 
de NORA besloten in het afgeleide principe 15 (doelbinding).  
 
De uitspraak over het toepassen van bedrijfsregels om zodoende alleen afgeleide gegevens te registreren / op 
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te slaan, zien wij als een wens die niet noodzakelijkerwijs voor alle situaties, in alle sectoren mogelijk of  van 
toepassing is. Om die reden is ons voorstel om , wanneer hieraan behoefte bestaat bij de deelnemers aan de 
Gebruikersraad, dit als een potentiele wijziging in de principes te zien en  als nader onderzoekspunt te 
adresseren. 
 
A3: de toelichting bij basisprincipe 7 (in combinatie met afgeleid principe 15) verhelderen.  
 
Beslispunt 2: nader onderzoek naar het toepassen van ‘bedrijfsregels’ als onderdeel van een principe,  eventueel 
als uitbreiding op afgeleid principe 12.   
 
De uitspraak betreffende de bewaartermijn sluit aan op afspraken binnen de overheid inzake digitaal archiveren 
die zowel sectoraal als in de algemene archiefwet zijn vastgelegd. Wij stellen voor de afgeleide principes hierop 
aan te scherpen: deze uitspraak vraagt dat in een ontwerp wordt meegenomen dat bestanden zoveel als 
mogenlijk automatisch worden geschoond wanneer vooraf vastgelegde termijnen zijn verlopen. 
 
A4: aanscherpen toelichtende teksten bij afgeleide principes inzake bewaartermijnen 
 
Aanbeveling VQ05 (par. 4.1.2). Gaat over dienstverlening op menselijke maat 
Dit past binnen het frame als gedefinieerd binnen basisprincipe 2 en de onderliggende afgeleide principes. De 
dienst wordt aangeboden afhankelijk van de vraag en de locatie van de burger of bedrijf. Hier wordt verder op 
ingegaan bij het afgeleide principe 19. We stellen voor (de uitleg van) het principe aan te scherpen op basis van 
de huidige inzichten waardoor het meer houvast biedt dat (1) het aanbieden van de dienst nadrukkelijk  vanuit 
de (context van de) vrager wordt bezien en (2) dat de mogelijkheid wordt geboden om te mengen met andere 
kanalen. 
In het kader van onder andere Digitaal 2017 ( en als zodanig besloten door de Tweede Kamer) is vastgelegd dat 
weliswaar alle diensten digitaal beschikbaar moeten zijn maar wordt ook nadrukkelijk ruimte gevraagd voor 
niet-digitaal contact: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-

en-publicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief-digitale-overheid-2017.html We stellen voor om de afgeleide 
principes 9, 10 en 19 hier op aan te scherpen.  
 
Binnen deze uitspraak wordt de noodzaak van een autorisatiemodel genoemd. Dit past bij best practices als een 
mogelijkheid om de toegang tot gegevens te modelleren en te borgen. In het verlengde hiervan past het 
positioneren van het machtigingsprincipe. We zien het inrichten van een autorisatiemodel als een waardevolle 
oplossing voor toegangsvraagstukken en als zodanig nuttig om in de toelichtende teksten op te nemen bij 
basisprincipe 8 (Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt) en mogelijk de daarvan 
afgeleide principes 15 (Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor 
deze oorspronkelijk is verzameld) en 37 (Dienstverlener en afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst 
een vertrouwelijk karakter heeft). 
 
A5: principes 2, 9, 10 en 19 aanpassen op de actuele inzichten conform o.a. Digitaal 2017 
A6: Het autorisatiemodel toevoegen als’ best practice’ bij basisprincipe 8 en afgeleide principes 15 en 37. 
 
Aanbeveling VQ01 (par. 4.2) gaat over samenhangende informatie van en over burgers en bedrijven . 
Het versterken van de informatiepositie van burgers en bedrijven als aangegeven in 4.2.1 sluit goed aan bij de 
inzichten als gepresenteerd in de rapporten van de WRR en recenter in de publicaties van de Nationale 
Ombudsman en de Algemene Rekenkamer. 
In essentie vraagt dit (a) de mogelijkheid om laagdrempelig inzicht te krijgen in de gegevens die de overheid van 
burger of bedrijf in haar systemen heeft geregistreerd of opgeslagen en (2) de mogelijkheid om, evenzo 
laagdrempelig, de gegevens te kunnen corrigeren. Het laatste vraagt om een ‘pauzeknop’  waarbij de 
dienstverlening aan burger of bedrijf wordt gecontinueerd terwijl tegelijkertijd de oorzaak van een melding 
wordt uitgezocht.. De aanvrager houdt/ heeft gedurende de deze “time out” de beschikking heeft op de 
aangesproken rechten in afwachting van afronding van het onderzoek. 
Wij stellen voor het basisprincipe 6 en de afgeleide principes 25 en 26 hier op aan te passen. Echter de 
uitwerking hiervan vraag aanvullend onderzoek hoe een dergelijk voorstel praktisch handen en voeten te geven. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief-digitale-overheid-2017.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief-digitale-overheid-2017.html
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Bovendien is dit impliciet een beleidskeuze en mede om die reden van belang om voor te dragen aan de 
Regieraad. 
 
Beslispunt 3: nader uitwerken informatiepositie burgers en bedrijven, inclusief beleidsuitsprake,  voorafgaand 
aan daadwerkelijke voorstellen voor aanpassing van principes en voorleggen ervan aan de Regieraad 
 
Aanbeveling 4.3 gaat over de samenwerking tussen overheden. 
In de uitwerking bij 4.3.1 worden uitspraken gedaan over het gewenste besturingsmodel in geval sprake is van 
ketens of netwerken van samenwerkende organisaties. Dat niet iedere organisatievorm optimaal is in een 
dergelijke situatie staat niet ter discussie. Echter, de vraag is of in de NORA richtinggevende uitspraken gedaan 
moeten worden over besturingsconcepten en –modellen. Dit lijkt eerder een organisatiekundig of 
beleidsmatige vraagstuk dat op de betreffende tafels past.  
 

Wel relevant voor de NORA is welke afspraken op informatiekundig of architectonisch gebied faciliterend zijn 

voor een dergelijke setting van samenwerkende organisaties. Als bijvoorbeeld  een besturingsmodel is 

afgesproken, mag worden verwacht dat  een overeenkomende architectuur en informatiemodel wordt 

ontwikkeld dat e dit representeert. In die zin is een aanscherping voor het basisprincipe 7 en het afgeleide 

principe 27 op zijn plek. In essentie betreft dit het expliciet vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden, 

ook wanneer sprake is van samenwerken en gegevens delen in ketens en netwerken. In termen van facilteren 

wordt zaakgericht werken genoemd als aanpak die goed aansluit bij net werken in ketens of netwerken. 

Zaakgericht Werken kan in deze setting een oplossing zijn ( best practice) om een aantal NORA-principes en 

Verbinden-uitspraken handen en voeten te ge 
 Binnen de community van de NORA vindt nog volop discussie plaats over ‘zaakgericht werken’ en de daarvan af 
te leiden uitspraken voor de NORA. We stellen voor om niet op deze discussie vooruit te lopen en op dit punt 
nu geen wijzigingen in de NORA door te voeren. 
 
A 7: aanscherpen teksten voor de (afgeleide) principes 7 en 27 in de context van samenwerkende organisaties. 
 
Aanbeveling 4.3.2. betreft het maken van afspraken over de kwaliteit van dienstverlening. 
Gelet op de steeds verdergaande integratie van overheidsdienstverlening, en daarmee wederzijdse 
afhankelijkheden van de kwalititeit van bijvoorbeeld gegevens en beschikbaarheid, ondersteunen we het 
belang om hier klip en klaar afspraken over te maken. Eén en ander is de intentie van het afgeleide principe 28, 
we realiseren ons ook dat deze aanscherping behoeft om de urgentie te benadrukken.  
We stellen voor om de teksten hierop aan te passen en de toelichting uit het katern (pagina 33) over te nemen 
bij het afgeleid principe 28 als voorbeeld hoe een dergelijke afspraak vorm gegeven kan worden (best practice). 
 
A8: aanscherpen van de teksten voor de (afgeleide) principes 7, 27 en 28 in de context van kwaliteitsafspraken 
tussen samenwerkende partijen en hoe die vastgelegd dienen te worden. 
 
Aanbeveling 4.3.3. gaat over samenwerken en zaakgericht werken. 
In het katern lijkt ‘zaakgericht werken’ te worden gepositioneerd als voorwaardelijk om samen werken goed te 
kunnen realiseren. We ondersteunen de gedachte dat dit in veel situaties een goede oplossing is, en als zodanig 
passend als een voorbeeld/ uitwerking van best practice bij het afgeleide principe 25. Echter, omdat dit niet in 
alle gevallen de beste of mogelijke oplossing is, is dit geen wijziging van de bestaande principes. We stellen voor 
om de huidige actielijn betreffende zaakgericht werken af te wachten en op basis daarvan opnieuw te bezien of 
aanpasisng van NORA principes wenselijk is.  Zie ook de voorgaaande opmerkingen in deze.  
 
A9: opnemen toelichting op zaakgericht werken als voorbeeld van een best practice, verwijzend naar de 
betreffende pagina’s op de wiki. 
 
Aanbeveling 4.3.4. gaat over het belang van semantiek in gevallen van samenwerking 
De ervaring leert inmiddels dat afstemming op het niveau van semantiek een belangrijke botteleneck kan 
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zijn/worden in geval van samenwerking en gegevensuitwisseling. Het katern constateert terecht dat het 
realiseren van (semantische) interoperabiliteit, vraagt om invulling van veel meer aspecten, zoals 
standaardiseren van niet-functionele eisen (non-functionals) in samenhang met de standaard Digikoppeling, 
autorisatie, afgestemde processen en de verdeling van verantwoordelijkheden over organisaties en 
organisatieonderdelen.  
 
Om die reden is het voorstel om hier meer aandacht aan te besteden in de NORA terecht. In essentie kan het 
afgeleide principe 17 hierop worden aangescherpt en aangevuld worden. Daarin gaat hetover het uitgangspunt 
dát op niet vrijblijvende wijze, er afstemming plaats dient te vinden en hoe die afspraken vastgelegd zijn (’t 
Transparant’).  
Het ‘hoe’, zoals een informatiemodel of catalogus past bij de toelichting als een voorbeeld van een oplossing. 
Hierin kunnen relevante recente ontwikkelingen en methoden bv vanuit Europa, Linked Open Data etc 
meegenomen worden, zodat er vanuit NORA richting  gegeven kan worden aan semantiek. Belangrijk 
aandachtspunt is voor de gebruikersraad is een standpunt of aanvliegroute,  hoe het wetgevingsvraagstuk 
(harmonisatie juridische begrippen) best opgepakt kan worden 
 
Beslispunt 4: aanscherpen en aanvullen van de teksten en onderdelen in de wiki voor het  (afgeleide) principe 17  
in de context van afspraken over semantiek, tussen samenwerkende partijen. 
 
Aanbeveling 4.3.5. gaat over digitaal samen werken tussen overheden 
In essentie sluit dit goed aan bij afspraken die binnen de overheid zijn gemaakt over het gebruik van 
bouwstenen en standaarden. Recent beleid als vastgelegd met o.a. Digitaal 2017 en het Digiprogramma haalt 
de vrijblijvendheid weg en rechtvaardigt een expliciet uitspraak in de NORA, mogelijk als hoofdprincipe. 
In het kader van de verdere ontwikkeling van de digitale overheid worden bovendien voortdurend nieuwe 
afspraken gemaakt en, vaak in samenwerking, bouwstenen ontwikkeld of doorontwikkeld. De kunst voor de 
NORA is hier alert op te blijven en de actualiteit te volgen, mede in nauwe verbindingen met belsidontwikkeling 
en afspraken die worden gemaakt in de Regieraad.  
Meer expliciet sluit de intentie van deze uitspaak aan bij de (afgeleide) principes 08, 07 en 13. 
 
Beslispunt 5: uitwerken ‘digitaal samenwerken en digitale dienstverlening’ als mogelijk nieuw (afgeleid) principe 
inclusief beleidsuitsprak  voorafgaand aan daadwerkelijke voorstellen voor aanpassing van principes en 
voorleggen ervan aan de Regieraad. 
 
Uitspraak 4.3.6 gaat in essentie over functionele decompositie van onderdelen van de informatiehuishouding, 
zoals het scheiden van front en backoffice en vastlegging van en toegang tot gegevens. Om reden van efficiency 
(hergebruik) en om zo afhankleijkheden van een enkele partij (aanbieder) te voorkomen. Bovendien zorgt een 
goede functionele decompositie voor wendbaarheid: het eenvoudig mee kunnen bewegen met veranderingen. 
Hiermee sluit de uitspraak goed aan bij de essentie van het (afgeleide) principes 01 en met name 02. Zij het dat 
de toelichting bij deze principes nadrukkelijk aangescherpt en verhelderd moet worden om deze intentie ook 
echt zichtbaar te maken. Hiervoor kan de toelichting bij de uitspraak goed worden benut. Het afgeleide principe 
02 spreekt momenteel van het ontsluiten van de afzonderlijke processtappen. Ons voorstel is om het afgeleide 
principe 02 zodanig aan te scherpen dat duidelijk is dat er sprake moet zijn van functionele decompositie, niet 
alleen vanwege hergebruik maar ook in het kader van wendbaarheid. 
 
A 10: aanscherpen van de teksten voor de (afgeleide) principes 01 en 02  in de context van functionele 
decompositie. 
 
Uitspraak 4.3.7. gaat over hergebruik vóór maatwerk  
In essentie is hier sprake van een beleidsmatig uitgangspunt wanneer dit als dwingend principe wordt ingevuld. 
Om die reden stellen wij voor om te spreken van ‘toetsen op mogelijk hergebruik’ als dwingende suggestie, niet 
als harde verplichting en hier de principes 01, 06 en 07 op aan te passen. Wanneer de Gebruikersraad voor dit 
aspect een dwingend principe wil toevoegen, bijvoorbeeld in het licht van de GDI, dan is dit een punt van nader 
onderzoek dat uiteindelijk voor besluitvorming aan de Regieraad wordt voorgelegd. 
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Beslispunt 6: aanpassen teksten van, en de (afgeleide) principes, op actief stimuleren van hergebruik mede in 
het licht van de GDI afspraken. 
 

Resumerend 
 
Beslispunt 1: per (afgeleid) principe in plaats van ‘afnemers’ spreken van burgers, bedrijven en medeoverheden, 
voorzover van toepassing. 
 
Beslispunt 2: nader onderzoek naar het toepassen van ‘bedrijfsregels’ als onderdeel van een principe,  eventueel 
als uitbreiding op afgeleid principe 12.   
 
Beslispunt 3: nader uitwerken informatiepositie burgers en bedrijven, inclusief beleidsuitspraken,  voorafgaand 
aan daadwerkelijke voorstellen voor aanpassing van principes en voorleggen ervan aan de Regieraad. 
 
Beslispunt 4: aanscherpen en aanvullen van de teksten en onderdelen in de wiki voor het  (afgeleide) principe 17  
in de context van afspraken over semantiek, tussen samenwerkende partijen. 
 
Beslispunt 5: uitwerken ‘digitaal samenwerken en digitale dienstverlening’ als mogelijk nieuw (afgeleid) principe 
inclusief beleidsuitsprak  voorafgaand aan daadwerkelijke voorstellen voor aanpassing van principes en 
voorleggen ervan aan de Regieraad. 
 
Beslispunt 6: aanpassen teksten van, en de (afgeleide) principes, op actief stimuleren van hergebruik mede in 
het licht van de GDI afspraken. 
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