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Op basis van de recent vastgestelde “Stelselarchitectuur van het heden” is de 

afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van NORA voor het onderwerp 

Stelsel van Basisregistraties. Naast een aantal nieuwe landingspagina’s heeft deze 

actualisatie geleid tot actualisatie van een aantal gerelateerde begrippen en 

bouwstenen. Ook is gewerkt aan de afstemming met de informatie op de sites van 

e-Overheid.nl en STIP. 

Naast deze actualisatie is het voorstel om een aantal begrippen uit de 

‘Stelselarchitectuur van het heden’ toe te voegen aan NORA. Deze begrippen zijn 

ook buiten de context van het Stelsel van Basisregistraties relevant. Het opnemen 

ervan in NORA bevordert het hergebruik. De voorgestelde begrippen zijn: 

• Basisgegeven; 

• Gemeenschappelijk gegevensgebruik; 

• Gezamenlijk gegevensgebruik; 

• Knooppunt; 

• Landelijke gegevens; 

• Lokale gegevens; 

• Processpecifieke gegevens; 

• Publieke taak of Publiekrechtelijke taak; 

• Sectorale gegevens. 
 

In de bijlage vindt u de bijbehorende definities, zoals vastgesteld in de 

Stelselarchitectuur van het heden’. 

 

Gevraagd besluit: 

Advies over het opnemen van nieuwe begrippen in NORA. 
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Bijlage: Definities van voorgestelde begrippen  

Begrip Definitie 

Basisgegeven Een in een basisregistratie opgenomen gegeven. 

Gemeenschappelijk 

gegevensgebruik 

Gegevens worden in beginsel slechts éénmalig verzameld en vervolgens 

meervoudig bij de uitvoering van verschillende wetten gebruikt. 

Bron: SBG Handreiking 1 - Een intelligente, geen alwetende overheid - 

Het beleid achter Stroomlijning Basisgegevens, Stroomlijning Basisge-

gevens, 2002. 

Gezamenlijk  

gegevensgebruik 

 

Ten behoeve van de uitvoering van één overheidstaak worden gegevens 

uit verschillende registraties samengevoegd. 

Bron: SBG Handreiking 1 - Een intelligente, geen alwetende overheid - 

Het beleid achter Stroomlijning Basisgegevens, Stroomlijning Basisge-

gevens, 2002 

Knooppunt 

 

Een knooppunt is een voorziening of organisatie die het afnemers mak-

kelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaron-

der de basisregistraties. Een knooppunt werkt als een intermediair tus-

sen de houders van bronnen en de afnemende organisaties, door de 

gegevenslogistiek te regelen (integratie, conversie en distributie) en 

door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren. 

Landelijke gegevens Landelijke gegevens zijn die gegevens die in één van de landelijke ba-

sisregistraties zijn opgeslagen. 

Bron: Effecten van het aansluiten op het stelsel voor de individuele af-

nemer - Haal de winst uit de processen en vermijd ook hier dubbele 

investeringen, PriceWaterhouseCoopers, 23 april 2010 

Lokale gegevens Lokale gegevens zijn die gegevens die binnen één overheidsorganisatie 

gebruikt en beheerd worden. 

Bron: Effecten van het aansluiten op het stelsel voor de individuele af-

nemer - Haal de winst uit de processen en vermijd ook hier dubbele 

investeringen, PriceWaterhouseCoopers, 23 april 2010 

Processpecifieke 

gegevens 

 

Processpecifieke gegevens zijn gegevens die zelfs binnen een organisa-

tie niet gedeeld worden en alleen voor dat ene proces gebruikt worden. 

Bron: Effecten van het aansluiten op het stelsel voor de individuele af-

nemer - Haal de winst uit de processen en vermijd ook hier dubbele 

investeringen, PriceWaterhouseCoopers, 23 april 2010 

Publieke taak of 

Publiekrechtelijke 

taak 

Een publieke taak is een taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de 

behartiging van een publiek of algemeen belang. Het gaat om taken 

waarbij het bestuursorgaan handelt in de hoedanigheid van overheid 

(overheidsoptreden). De verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

voor de uitvoering van een publieke taak kan blijken uit een wettelijke 

grondslag, een ministeriële regeling, een besluit, enz. 

Bron: Informatieblad ‘Verplicht gebruik GBA-gegevens’ van  

Agentschap BPR 

Sectorale gegevens 

 

Sectorale gegevens zijn gegevens die binnen een bepaald domein van 

de overheid voor meerdere organisaties relevant zijn en die ook binnen 

zo’n domein voor meerdere organisaties op één plek beheerd worden. 

Bron: Effecten van het aansluiten op het stelsel voor de individuele af-

nemer - Haal de winst uit de processen en vermijd ook hier dubbele 

investeringen, PriceWaterhouseCoopers, 23 april 2010 

 


