
NORA principes beveiliging 

Wijzigingsvoorstel voor de Gebruikersraad van 

12 feb. 2014 

 



Wijzigingsvoorstel 
Afgeleide principes 35-39 (kort) 

  

Variant 1 (informeel) 

1. De beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken. 

2. De dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens. 

3. De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens. 

4. De dienstverlener zorgt ervoor dat de berichtuitwisseling onweerlegbaar is. 

5. De dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn 
systemen continu alsook achteraf te controleren is.  

 

 

Variant 2 (Syntax; beknopt) 

 

Principe:  Doel <functies-x> wordt <gegarandeerd  of gerealiseerd> door requirement of constraint  <a,b,c>  

 

1. De beschikbaarheid van gegevens en systeemfuncties zijn gewaarborgd. 
2. De integriteit van gegevens en systeemfuncties wordt gegarandeerd.. 
3. De vertrouwelijkheid van gegevens en systeemfuncties zijn gewaarborgd. 
4. De onweerlegbaarheid bij transactiefunctie gewaarborgd 
5. De controleerbaarheid van acties van gebruikers en systemen zijn  gewaarborgd 



Wijzigingsvoorstel 
Afgeleide principes 35-39  (syntax) 

Principe:  Doel <functies-x> wordt <gegarandeerd  of gerealiseerd> door requirement of constraint  <a,b,c>  

 

1. De beschikbaarheid van gegevens en systeemfuncties wordt gegarandeerd door vermeervoudiging 
van systeemfuncties, door herstelbaarheid en beheersing van verwerkingen; door voorspelling van 
discontinuïteit en handhaving van functionaliteit. 

2. De integriteit van gegevens en systeemfuncties wordt gegarandeerd door  validatie van 
gegevensverwerking en geautoriseerde toegang tot gegevens en systeemfuncties, door scheiding 
van systeemfuncties en door controle op communicatiegedrag en gegevensuitwisseling. 

3. De vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd door scheiding van systeemfuncties; door 
controle op communicatiegedrag en gegevensuitwisseling, door validatie  op geautoriseerde 
toegang tot gegevens en systeemfuncties en door versleuteling van gegevens. 

4. De onweerlegbaarheid van transacties wordt gegarandeerd door versleuteling van elektronische 
handtekeningen. 

5. De controleerbaarheid van gebruikers- en systeemgedrag wordt gerealiseerd door registratie en 
bewaking van gebeurtenissen en door alarmering op overschrijding van toelaatbare drempels. 
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Samenhang  Variant 1 met 2 basisfuncties beveiliging 
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Hetzelfde begrip  
op twee niveau’s 
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Samenhang  met 1 basisfunctie beveiliging 

A. principes nieuw 

Basisprincipes 
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Requirements voor 

continuiteitsfuncties 

AP 35 
Beschikbaarheid 

AP 36 
Integriteit 

AP 37 
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AP 39 
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AP 38 
Controleerbaarheid 
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Samenhang  variant 2 met 2 basisfuncties beveiliging 

 

A. principes nieuw 

Basisprincipes 

Scheiding van 
systeemfuncties 
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Synoniem gebruikt  



Requirements voor 
scheiding en 

geautoriseerde  
toegang 

Requirements voor 
controlefuncties van 

gebruikers- en 
systeemgedrag 

Requirements voor 
transactiefuncties 

Requirements voor 
scheiding, filtering 

en toegangsfuncties 
Requirements voor 

continuiteitsfuncties 

AP 35 
Beschikbaarheid 

AP 36 
Integriteit 

AP 39 
Onweerlegbaarheid 

AP 38 
Controleerbaarheid 

BP 09 
Betrouwbaar 

BP 08 
Vertrouwelijk 

Vermeervoudiging 
van systeemfuncties     

en faciliteiten 

Herstellen van 
verwerkingen 

Voorspellen van 
onderbrekingen 

Handhaven van 
functionaliteiten 

Validatie  van 
gegevensverwerking 

Elektronische 
handtekening 

Versleuteling 
Ontsleuteling 

Versleuteling 
Ontsleuteling 

Scheiding van 
van 

systeemfuncties 

Registratie van 
gebeurtenissen 

Bewaking van 
gebeurtenissen 

Alarmering op 
overschrijding 

drempels 

Samenhang  variant 3 met 2 basisfuncties beveiliging 

 

A. principes nieuw 

Basisprincipes 
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systeemfuncties 

Controle op 
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geautoriseerde 

toegang 

Beheersing van 
verwerkingen 

Validatie van 
identiteit en 
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Eisen 

AP vervalt 



Vorm (syntax) 

 

Predicaat (  Predicaat ( Argument-1, Argument-2,  Argument-3 ) 

ActieActie-type  (    Wie,              Wat,                 Waarom        ) 



Vorm  

Principle ::=  (P1, P2,…,Pn) Strength (Q1, Q2, …, Qn)

Audit Principe = Onafhankelijke Variabelen Relatie 
Afhankelijke 

Variabelen

DIENT“Het 

Management 

van AH” 

“een Beleid 

te hebben”

“geformuleerd” OM “haar Business 

doelstellingen

te realiseren”

Voorbeeld:  

Wie Wat Relatie Waarom

“What has 

to be done” 
OM/

TENEINDE
Doel 

Aktie

type

Mod. 

Mod. Actor



Vorm: Template 

 
Onderwerp – werkwoord  

Criterium 

(wie en 

wat) 

x(wat)xxx werkwoord xxxx trefwoord xxxx 

Doelstelling 

(waarom) 

Risico 

audit-invalshoek implementatie-
invalshoek 

Indicatoren trefwoord 

 xxx  

 xxx 



Netwerkaansluitingen – configureren B0-2*, B0-3* 

Criterium 
(wie en wat) 

De op het netwerk aangesloten componenten zijn uniform en conform richtlijnen 

geconfigureerd en gedocumenteerd. 

Doelstelling 
(waarom) 

Verschaffen van een adequaat inzicht in de opbouw van de infrastructuur. 

Risico 
Introductie van beveiligingsproblemen bij onderhoud of wijzigingen, als gevolg van 

misinterpretatie of onwetendheid. 

audit-invalshoek implementatie-
invalshoek 

Indicatoren richtlijnen 

• de (beveiligings)instellingen van de ICT-componenten zijn zodanig 
gedocumenteerd dat duidelijk is waarom voor bepaalde instellingen 
gekozen is (verantwoording en onderbouwing) 

Besteed speciale 
aandacht aan de 
defaultwaarden voor 
systeeminstellingen. 

documentatie 

• de plaatsing van servers en aansluiting van interne 
netwerkcomponenten en netwerkkoppelingen met externe 
netwerken zijn duidelijk en schematisch gedocumenteerd, zodat de 
werking van de ICT-infrastructuur begrijpelijk is en de impact van 

wijzigingen goed kan worden bepaald 

Voorbeeld: Formulering 



Vorm  

Wat: ontwikkeling van Auto’s ’
Actie: ontwikkelen 
Wie: de fabrikanten
Layer /Nivo Actor: specifieke beleidscontext (II A)

Concept/Auditelement: vervoermiddel

Voorbeeld: Vervoermiddel (Auto)

De fabrikant dient de ontwikkeling van auto’s te baseren op ontwerpvoorschriften 

en richtlijnen teneinde een veilig vervoermiddel te kunnen garanderen.

Indicator en:
 Ontwerpvoorschriften

- Beschikbaar hebben van architectuur 
voorschriften voor het ontwikkelen van Auto’s

- Chassis inrichting,

- Wielophanging,

- Kooistructuur,

- Airbag

-

Mini Bar-

Radio-

Navigatiesysteem,-

Handsfree bellen

 

Televisie,

-

 Richtlijnen

Wat Inclusions

 

Exclusions

Waarom


