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

We laten zien welke belangrijke rol een Nationaal Semantisch Vlak daarin kan spelen. En 
we zijn benieuwd welke bijdrage U wilt leveren aan het tot stand brengen daarvan …



Het Stelsel van Basisregistraties, honderden regionale registraties, de Stelsel Catalogus, 
De Laancatalogus, 10-tallen Gegevenswoordenboeken: al deze zaken staat niet op zich De Laancatalogus, 10-tallen Gegevenswoordenboeken: al deze zaken staat niet op zich 
zelf, het is onderdeel van een veel groter geheel.

Het groeit toe naar een stelsel van overheidsgegevens, waarbij alles onderling met elkaar 
verbonden is, herbruikbaar en uitwisselbaar.

Deze high-level praatplaat daarvan, zou een prominent onderdeel moeten zijn van de 
architectuur van de digitale overheid (die we overigens nog niet scherp op het netvlies
hebben staan ...). En daarnaast zou die architectuur weer moeten aansluiten op de EIRA, 
de Europese architectuur voor cross-border dienstverlening.



Het framework van de EIRA kan mogelijk worden gebruikt voor het duiden van onze
ambities voor het stelsel van overheidsgegevens, want het raakt alle relevanteambities voor het stelsel van overheidsgegevens, want het raakt alle relevante
architectuur-vlakken:

1. Wetgeving

2. Organisatie (inclusief processen)

3. Semantiek en 

4. Techniek (feitelijke registraties en infrastructuur).



Hoe zouden deze vlakken er voor Nederland kunnen uitzien?

Grondslag laag:

- op elkaar afgestemde definities in wetten

- en een eenduidig informatiebeleid, overheidsbreed

Organisatorische laag:

- processen voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven
- procesafspraken tussen samenwerkende organisaties

Semantische laag:

- op elkaar afgestemde gegevenswoordenboeken en informatiemodellen

- en ontsluiting ervan via Linked Data

Technische laag:

- via een infrastructuur van netwerk en knooppunten met elkaar verbonden 

registraties (sectorale kernregisters en Basisregistraties) 

- bijbehorende berichtenschema’s

En als we focussen op het semantisch vlak: 

- zie relaties met de andere vlakken

- en de toelichting bij de volgende sheet



Dit hoeft dus niet één allesomvattend systeem of gegevenswoordenboek te zijn. Het kan 
een samenhangend, federatief stelsel van systemen, modellen, indexen, codelijsten e.d. een samenhangend, federatief stelsel van systemen, modellen, indexen, codelijsten e.d. 
zijn, dat zich gedraagt als één geheel en dat inzicht geeft in de relevante begrippen en de 
hierboven geschetste relaties. 

Het doel van het NSV is een werkend afsprakenstelsel te hebben rond semantiek bij de 
overheid, waarin variatie van betekenis mogelijk is zowel binnen als buiten de 
oorspronkelijke context, maar tevens ook de uitwisselbaarheid is gegarandeerd en dat 
ondersteund wordt door een doelmatige en efficiënte infrastructuur.

Vraagstukken bij de huidige situatie

- de Stelselcatalogus vult slechts een déél in van het Semantisch vlak, namelijk voor de 
Basisregistraties.

- voor de 100’en andere registraties zijn doorgaans Gegevenswoordenboeken 
beschikbaar, maar deze zijn niet altijd voor derden ontsloten.

- via de nieuwe technologie van Linked Data kunnen we die met elkaar verbinden tot één 
Nationaal Semantisch Vlak, maar dat is nog slechts bij enkele registraties en 
gegevenswoordenboeken het geval.

Er zijn vele goede initiatieven, zie ook weer de voorbeelden tijdens deze bijeenkomst. 
Maar het NSV komt daarmee nog niet spontaan tot stand.
Daar is een ieder z’n bijdrage voor nodig.

Wat willen we dan de komende tijd bereiken ?

En wat doen landen om ons heen waar we ervaringen mee kunnen uitwisselen?



Andere landen die met zoiets als een NSV bezig zijn, zijn met name 
Zweden, Duitsland, Finland, Engeland en Estland.Zweden, Duitsland, Finland, Engeland en Estland.

Daarnaast dragen vrijwel alle lidstaten bij aan de vulling van de repository 
van de semantic asset (herbruikbare semantische bouwstenen).

Interessante linkjes naar Europese sites inzake semantiek zijn 
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Interoperability_Centre_Europe en 
met name SEMIC.eu, het deelprogramma voor semantiek 
http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-
1action_en.htm

En met een stappenplan voor het opzetten van gegevenswoordenboeken:

http://ec.europa.eu/isa/documents/presentations/training-course-on-core-
vocabularies_en.pdf













Bij ons kan je altijd terecht voor vragen of hulp !


