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Geachte leden van de Gebruikersraad, 

 

Hierbij geef ik graag aan wat gerealiseerd is in het katern Beveiliging en vraag ik 

de Gebruikersraad instemming met de vervolgstappen: aanpassing van het 

kennismodel, vervanging van gerelateerde Afgeleide Principes en een openbare 

review. 

 

De content van het katern is reeds op NORA online geplaatst als concept: 

http://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging. Zoals besproken in de Gebruikersraad 

van 19 november 2013 wordt het uiteindelijke katern opgesteld in termen van 

ArchiMate om maximaal aan te sluiten op de bestaande NORA-content. Dit 

resulteert in een voorstel tot vervanging van de Afgeleide Principes AP35 t/m 

AP40 en toevoeging van implicaties. 

 

Aansluiting bij ArchiMate 
Om aan te sluiten bij ArchiMate dient de benaming van elementen in het concept 

katern te worden aangepast. ArchiMate kent bijvoorbeeld wel ‘functies’, maar de 

definitie daarvan komt niet overeen met die in het huidige katern Beveiliging.  

Daarom is de benaming van elementen in het concept katern Beveiliging als volgt 

aangepast: 

 Implementatierichtlijnen worden eisen (ArchiMate: Requirement; a 

statement of need that must be realized by a system) 

 Beheersmaatregelen worden Beveiligingsprincipes (ArchiMate: Principle; a 

normative property of all systems in a given context, or the way in which 

they are realized) 

 De huidige beveiligingsfuncties gaan op in de Afgeleide Principes en zijn 

dus niet langer een afzonderlijk elementtype. 

 
De huidige zes Afgeleide Principes voor Beveiliging (AP35 t/m AP40) zijn sterk 
gebaseerd op de huidige ‘beveiligingsfuncties’ en staan daarmee niet op het 
niveau van principes. Daarom willen we ze vervangen door vijf kwaliteitscriteria, 
gebaseerd op de algemeen geaccepteerde kwaliteitscriteria voor 
informatiebeveiliging. De nieuwe (afgeleide) principes worden Beschikbaarheid, 
Integriteit, Vertrouwelijkheid, Controleerbaarheid en Onweerlegbaarheid. Deze 
principes realiseren de huidige basisprincipes BP08 (Vertrouwelijk) en BP09 
(Betrouwbaar). Deze vijf principes zijn dekkend voor het gehele katern Beveiliging 
en kunnen later eventueel ook verbonden worden met nieuwe onderwerpen, 
bijvoorbeeld ‘Privacy’. 
 

http://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging
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De huidige Basisprincipes komen overeen met ArchiMate ‘doelen’ (Goal: an end 
state that a stakeholder intends to achieve). Voorstel is daarom om de 
Basisprincipes in het kennismodel te noemen als doelen, terwijl ze de naam 
‘basisprincipe’ behouden. Op die manier volgt het kennismodel ArchiMate, zonder 
dat de bekende term vervalt. 

Illustratie 
 

 
 

Voorbeeld-uitwerking van een deel van het katern. Bovenaan staat het bestaande 

basisprincipe BP09, Betrouwbaarheid. De inhoud van dat basisprincipe komt 

overeen met die van een ArchiMate-doel en wordt zo gepresenteerd in deze 

figuur. Betrouwbaarheid wordt gerealiseerd door het (afgeleide) principe 

Beschikbaarheid. Beschikbaarheid wordt beschreven door de stelling: ‘de 

beschikbaarheid van de dienst voldoet aan gemaakte continuïteitsafspraken’. Het 

principe Beschikbaarheid wordt gerealiseerd door een aantal beveiligingsprincipes, 

waaronder het beveiligingsprincipe ‘bewerkingen zijn herstelbaar’. Dit 

beveiligingsprincipe wordt gerealiseerd door eisen (voorheen 

implementatierichtlijnen), zoals ‘berichten worden gebufferd’. 

 

Reviewprocedure 
Aansluitend bij het reviewproces van NORA 

(http://noraonline.nl/wiki/Reviewproces), zal het richtinggevende deel van het 

katern de komende maanden in review worden gegeven. 

 
  

http://noraonline.nl/wiki/Reviewproces
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Wij stellen daarbij het volgende voor: 

 NORA Gebruikersraad stemt in met de hierboven beschreven opzet. 

 De expertgroep stemt in met een reviewbare versie (eind februari). 

 NORA Gebruikersraad geeft akkoord voor review, eventueel met 

opmerkingen op hoofdlijnen (twee weken). 

 De conceptversie wordt formeel gepubliceerd op NORA online ter review 

(begin maart). 

 In publieke review (maart-april) krijgen geïnteresseerden de kans om 

opmerkingen in te sturen. De Gebruikersraad, samen met NORA beheer 

en de expertgroep, gebruikt haar netwerk om betrokkenen op te roepen 

te reageren. 

 NORA beheer verzamelt de feedback voor de expertgroep beveiliging. 

 Begin april worden de eerste, mineure opmerkingen alvast verwerkt in de 

wiki. De doelgroep wordt opnieuw op de hoogte gesteld, waarbij de 

motivatie voor de mineure opmerkingen wordt meegegeven. Dit beperkt 

dubbeling in opmerkingen, versnelt de review en brengt het katern extra 

onder de aandacht. 

 Medio april wordt review gesloten. De expertgroep beoordeelt de 

commentaren gezamenlijk. Commentaren van vertegenwoordigers uit de 

Gebruikersraad wegen hierbij zwaar. 

 De expertgroep verwerkt de commentaren plus beoordeling in een nieuwe 

versie van het katern. 

 De uiteindelijke versie wordt ingediend bij de Gebruikersraad van 14 mei 

2014. 

 

Gevraagde besluiten 
1. Instemming met de voorgestelde opzet van het katern 

2. Instemming met het vervangen van de Algemene Principes 35 t/m 40  

3. Instemming met de voorgestelde reviewprocedure 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap van der Veen 

Hoofdredacteur NORA katern Beveiliging 
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