
Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan 
burgers en bedrijven én voor efficiënt samenwerkende overheidsorganisaties. De processen
van het verzamelen, registreren en gebruiken van de gegevens zijn van grote invloed daarop. 

We laten zien welke belangrijke rol een Nationaal Semantisch Vlak daarin speelt en hoe dat 
samenhangt met het gehele stelsel van overheidsgegevens.

Daarbij zijn we natuurlijk benieuwd welke bijdrage U wilt leveren aan het verder tot stand 
brengen daarvan !



Het National Semantisch Vlak is afgelopen jaar inhoudelijk verder uitgewerkt en daarnaast 
breidt de context zich langzaam uit richting Europa.

Onze aanpak daarbij is gericht op de semantiek (de begrippen en de definities) om zo 
voorlopig weg te blijven uit de never-ending discussies over privacy of autorisaties. Toegang 
tot en het gebruik van gegevens wordt doorgaans in (sectorale) wet- en regelgeving geregeld. 
Op Nationaal niveau zal daar niet snel een algemeen geldende operationele afspraak over 
komen. Er zijn wel algemene kaders, zoals Wbp, Melden Datalekken of EU Data Protection, 
maar dat moet operationeel ingevuld worden. 

Voorlopig gaan we dus niet verder dan het aangeven welke registraties er zijn en welk soort 
gegevens daarin zijn opgenomen.



Aantal unieke raadplegingen van NORA in januari t/m mei 2016 is al 813 (terwijl 
geheel 2015 dat aantal 1247 was), een toename van ca. 60%

- Semantiek = 428

- NSV          = 385
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Zie 
http://www.noraonline.nl/images/noraonline/8/8b/Jaarplan_NORA_2016_Definitie
f.pdf
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De doelen zijn door werkgroepen uitgewerkt in Korte Termijn (KT) en Lange Termijn 
(LT) producten en een voorstel is gedaan om enkele producten daarvan concreet 
invulling te gaan geven. Daaronder ook het product Gegevenscatalogus (3b).

Dat lijkt zich vrijwel 1 op 1 te verhouden met de basis van het NSV !

De aanpak vanuit het NSV is gericht op de semantiek (de begrippen en de definities) 
om zo voorlopig weg te blijven uit de discussies over het gebruik. De toegang en het 
gebruik wordt doorgaans in (sectorale) wet- en regelgeving geregeld en op 
Nationaal niveau zal daar niet snel een algemeen geldende afspraak over komen. 
Dat zelfde geldt voor privacy: dat behoeft “real-time” aanpak, lokaal te regelen. 
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De samenwerking tussen PLDN en NORA richt zich op het toepassen van Linked Data 
bij de overheid.

Vanuit NORA zullen workshops worden gestart om kennis en ervaring vanuit PLDN 
te borgen in de NORA, op een manier dat architecten bij het ontwerp van diensten 
van de overheid daar optimaal gebruik van kunnen maken.

Meer informatie over onze plannen voor deze samenwerking kan je krijgen via:

Linda van den Brink (PLDN) – l.vandenbrink@geonovum.nl

Eric Brouwer (NORA) – eric.brouwer@ictu.nl
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Niet alleen ambtenaren, maar ook burgers en bedrijven kunnen meer dan 7500 
datasets via API’s (her)gebruiken !

Het gezicht hierachter is Paul Suijkerbuijk

Meer info is te verkrijgen via opendata@overheid.nl
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Recent is de notitie 
“InformatievoorzieningOmgevingswetEnBasisinformatie” van het 
Gemeentelijk GeoBeraad als bijlage 6.5 opgenomen in het VIVO-rapport van 
VNG/KING. Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) is een 
project in het kader van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin lijkt 
een koppeling te worden gelegd tussen semantiek en wet- en regelgeving, 
op een manier die goed lijkt op wat met het vijflaagsmodel van de NORA 
wordt beoogd.

De kernregistraties van Amsterdam, inclusief plusgegevens, stellen ze 
beschikbaar via zo open mogelijke standaarden en via linked data. 

Dit is in ontwikkeling, zie de API/services van de Amsterdamse datapunt: 
https://api.datapunt.amsterdam.nl/api/

Het is bij de data in de API dus mogelijk om te ‘linken’ naar andere data.

De realisatie van hét LOD netwerk voor het onderwijs, het semantisch 
onderwijs landschap, met het Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) als 
‘backbone‘ krijgt meer en meer vorm. Partijen in het onderwijs kunnen hier 
hun begrippen en/of data aan koppelen. Dit begint nu op gang te komen 
met bijvoorbeeld het DUO-traject OpenOA vanuit Doorontwikkelen Bron. 
Kennisnet zit in een ondersteunende/adviserende rol.

Zie KOI-ontwikkelagenda 2016 (Kernmodel Onderwijs Informatie)
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