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Schuif eens aan bij NORA 
meedenken - kennis opdoen - oplossingen delen 

Fysiek 
NORA Gebruikersraad 
Sessies NORA Familie 

NORA Beheer 
 
 
 
 
 
 

Digitaal 
wiki: 

http://noraonline.nl 
nora@ictu.nl 

@NORArchitectuur 
 
 

http://noraonline.nl/
mailto:nora@ictu.nl
mailto:nora@ictu.nl
mailto:nora@ictu.nl


To do 

• NORA, doel en inhoud 

• Lijsten: toevoegingen 

• Thema’s: Duurzame Toegankelijkheid 

• Thema’s: Semantiek en Data op het Web 

• Bindende afspraken: wijzigingen principes 

• Thema’s: Architectuur Internationaal 

• Afsluiting 
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Digitale dienstverlening mogelijk maken en 
verbeteren: 

– Samen kunnen werken 

– Informatie uit kunnen wisselen 

– Efficiëntie: kennisdeling, hergebruik enz. 

– Kwaliteit vergroten op thema’s (bijv. veiligheid) 

 Interoperabiliteit Verbeterslag 

Doel van NORA 
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PSA 

Inhoud NORA 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Principes
https://www.noraonline.nl/wiki/PSA
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema%27s
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema%27s
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema%27s
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema%27s


Afspraken nodig op alle niveaus 

Organisatie 

Organisatie 

Organisatie Organisatie 

Organisatie 

Organisatie 

Organisatie 

Organisatie 

Tussen organisaties 
 in  hetzelfde domein 

Tussen organisatieonderdelen Tussen ketenpartners 

Binnen een bestuurslaag 
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Burger 
Ondernemer 
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NORA Familie 

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Familie
https://www.noraonline.nl/wiki/MARA
https://www.noraonline.nl/wiki/ZiRA
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NORA Familie 

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Familie


NORA: ‘ist-architectuur’ 
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– Voorzieningen/Bouwstenen: 

– Welke standaarden worden toegepast? 

– Details over basisregistraties & hun producten 

– 140 sectorregistraties 

– Architecturen in de publieke sector 

 



Bouwstenen? 
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"Voorziening die deel uitmaakt van 
 de infrastructuur van de e-overheid.“ 

• GDI 
• (i-)NUP 
• Stelsel van Basisregistraties 

 
• Rijksvoorzieningen 
• Bouwstenen Internationaal 
• Sectorale voorzieningen (registers) 

https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_voorzieningen


Bouwstenen: Internationaal 
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• Connecting Europe Facility 
• Live/in ontwikkeling/vervangen 
• 28 stuks 

https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_internationaal
https://www.noraonline.nl/wiki/Tabel_bouwstenen_internationaal


Sectorregistraties 
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• Stelsel van basisregistraties 
• 145 via scan wetsteksten met korte 

beschrijving en uitvoerder. 
• 14 uitgebreid 

https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties
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https://www.noraonline.nl/wiki/Register_crowdfunding-platformen
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_en_registratie_varkens_en_varkensleveringen


Basisregistraties 
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• Meer voor afnemers 
• Erfenis Stelsel van Basisregistraties 

https://www.noraonline.nl/wiki/Stelsel_van_Basisregistraties
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https://www.noraonline.nl/wiki/BRT_(Basisregistratie_Topografie)
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Producten voor afnemers 

https://www.noraonline.nl/wiki/Producten_van_bouwstenen


Pas Toe of Leg Uit-standaarden Forum 
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Toepassing standaarden 

https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden


GDI en rijksbouwstenen 
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Toepassing standaarden 

https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden


November 2017 

NORA dossier 
Duurzame 

Toegankelijkheid 
 



De waarde van informatie 



Wat is een archief? 



DUTO kwaliteitscriteria 

Duurzaam toegankelijk informatie 
is: 

• Vindbaar 

• Beschikbaar 

• Interpreteerbaar 

• Authentiek 

• Volledig 
 



https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzame_Toegankelijkheid


Voor vragen en meer info 

contact@nationaalarchief.nl 

 

 
 

mailto:contact@nationaalarchief.nl


Data op het Web 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Data_op_het_web  

https://www.noraonline.nl/wiki/Data_op_het_web


• Afgeleide Principes (APs) opnieuw bezien. 
• actualisatie, verhogen consistentie en aanscherping van formuleringen.  
• Top 3: AP19, AP16, AP17 

 
• Doel is om de kracht in de praktijk te versterken.  

• toevoegen van voorbeelden, best practices of andere hulpbronnen. 
 

• Deelname staat open voor alle geïnteresseerden die actief mee willen denken. 
 

• Wat is in 2017 veranderd? 
• AP19 in Q1 2017 afgerond 
• Informatieveiligheid APs in Q2 afgerond 
• AP16/17 zojuist afgerond ;-) 
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Recap AP’s Revisited 

https://www.noraonline.nl/wiki/Afgeleide_Principes_Revisited


  
 
In vier iteraties is naar een nieuwe versie van AP 19 

toegewerkt: 
 
• ICTU: formuleringen verbeterd  
• ‘Gebruiker Centraal’ community: aansluiting terminologie en 

beleving 
• Belastingdienst: expliciteren van ‘monitoren van 

gebruikersgedrag’ 
• Sociale Verzekeringsbank: tekstuele verbeteringen oa ‘relaties 

met andere NORA APs en BPs’ 
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AP 19 

https://www.noraonline.nl/wiki/Perspectief_gebruiker


AP 36..40 -> 40..44 

• Nu in lijn met internationale norm voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001).  
• In de oude set niet allemaal op hetzelfde detail niveau. 

• sommige waren meer maatregelen dan eisen.  
• Nieuwe set is breder en vormt linking pin met BP08 Vertrouwelijk en BP09 

Betrouwbaar en praktische eisen en maatregelen uit het thema Beveiliging.  

 
• Gewijzigd 

• AP 40 (Uitwisseling berichten onweerlegbaar) heet nu Onweerlegbaarheid 
(principe).  

• Toegevoegd 

• AP 41 (Beschikbaarheid),  
• AP 42 (Integriteit),  
• AP 43 (Vertrouwelijkheid)  
• AP 44 (Controleerbaarheid)  
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http://noraonline.nl/wiki/NEN-ISO/IEC_27001
http://noraonline.nl/wiki/NEN-ISO/IEC_27001
http://noraonline.nl/wiki/NEN-ISO/IEC_27001
http://noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijk
http://noraonline.nl/wiki/Betrouwbaar
http://noraonline.nl/wiki/Betrouwbaar
http://noraonline.nl/wiki/Beveiliging
http://noraonline.nl/wiki/Uitwisseling_berichten_onweerlegbaar
http://noraonline.nl/wiki/Onweerlegbaarheid_(principe)
http://noraonline.nl/wiki/Onweerlegbaarheid_(principe)
http://noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
http://noraonline.nl/wiki/Integriteit
http://noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijkheid_(principe)
http://noraonline.nl/wiki/Controleerbaarheid


Informatie- 
beveiliging 

Privacy 

overlap 

Continuïteit 

overlap 

ISO/IEC 27001 AVG ISO 22313 

Principe Cont 

Eisen  Cont. 

Principe Priv. 

Eisen  Priv. 

NORA - Digital Trust 

C I A 

BP08 Vertrouwelijk 
  

 BP09 Betrouwbaar 

AP40 AP41 AP42 AP43 AP44 
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http://www.noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijk
http://www.noraonline.nl/wiki/Betrouwbaar
https://www.noraonline.nl/wiki/Onweerlegbaarheid_(principe)
https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
https://www.noraonline.nl/wiki/Integriteit
https://www.noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijkheid_(principe)
https://www.noraonline.nl/wiki/Controleerbaarheid


AP 16 & 17 

Doel revisie AP16 en AP17 

 

• Inhoudelijke verbeteringen 

• actualisatie en mogelijke samenvoeging 

• toevoegen van voorbeelden, best practices of andere 
hulpbronnen 

 

• Tekstuele verbeteringen 

• verhogen consistentie en aanscherping van formuleringen 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_informatie-objecten
https://www.noraonline.nl/wiki/Informatie-objecten_systematisch_beschreven


Update AP16&17 
Stappenplan 

• Beschrijven van informatieobjecten in een informatiemodel 
• Check de FAIR Data principes.  
• Ken de richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie van Nationaal Archief  

 
• Relateer de informatieobjecten aan bestaande informatiemodellen. 

• Beschrijvingen uit de informatiemodellen RSGB en RGBZ van de GEMMA  of de 
informatiemodellen IMKAD van Kadaster, IMGeo van Geonovum. 

• Indien er nog geen geschikte informatiemodellen bestaan, vormt het metamodel 
KKG een goede basis 

• Het nationaal metamodel voor informatiemodellering, de modellen van bv HORA, 
ZIRA 
 

• Publiceer de informatieobjecten digitaal en benoem de vindplaats zodat ze uniek 
identificeerbaar zijn. 
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https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijn_metagegevens_overheid_toelichting_0_0.pdf
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Basis-_en_Kerngegevens_(RSGB)
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaken_(RGBZ)
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Informatiemodellen
https://www.kadaster.nl/imkad
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/imgeo-211xsd
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/KKG v1.0 Doc en MDG bestanden.zip
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/KKG v1.0 Doc en MDG bestanden.zip
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/informatiemodellen/nationaal-metamodel-voor-informatiemodellering
http://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Informatiemodel
https://sites.google.com/site/zirawiki/informatiemodel


Architectuur Internationaal 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Alignment_NORA_en_EIF  

https://www.noraonline.nl/wiki/Alignment_NORA_en_EIF

