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NORA 1.0, 2.0 en 3.0



Ervaringen uit het stelsel van 
Basisregistraties

� Wetgeving en informatiekant liggen ver uit elkaar

� Deze ervaring is in 2007 meegenomen naar Europa

� Reactie: aanpassing en verbreding van ISA 
(werkplan Europa)

� Aanpassingen in ISA-> ISA2 Actie: opstellen EIRA 
met daarna overgenomen in NORA: het 5 laags 
model



NORA 5 laags 
model

Juridische laag (Grondslagen) is 
toegevoegd

Hoe kunnen we de juridische laag 
beter met de andere lagen 

verbinden?



NORA april 2019:  5 laags 
model
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SKOS-LEX
� Uit: 

http://bp4mc2.org/profiles/

� Vergelijken met model WW?

� Maar ook BRM: FLINT 
(interpreteren juridische 
bronnen)

� Straks: meer 
geautomatiseerd wet en 
regelgeving afhandelen van 
zaken?

http://bp4mc2.org/profiles/


Nu: GEMMA gewenste 
inrichting

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Inleiding


Uit: GEMMA
� GM-BP3: Gegevens worden conform wet- en regelgeving 

verwerkt

� Het doel waarvoor gegevens gebruikt mogen worden is 
vastgelegd in wet- en regelgeving. We verwerken gegevens 
conform deze wet en regelgeving.

� Ambitie en Doel van WW: beter in de voorwas (schrijven 
van nieuwe wetten) zaken al beter regelen dan, zoals nu, 
in de uitvoer ieder eigen oplossingen bedenken

� Dus: wet en regelgeving wordt zó opgeschreven dat 
deze makkelijker digitaal toepasbaar is

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Principes


Begin 2019
� De juridische en informatiekundige werelden liggen 

nog altijd vèr uit elkaar; de wetgevingsjuristen zijn 
nog niet goed aangesloten

� In de uitvoer worden nog steeds oplossingen 
bedacht zoals BP4mc, MIM en rond wet- en 
regelgeving in API’s.

� Die bieden mogelijkheden om juridica-informatica 
sterker te verbinden



Hoe ?

� Mogelijkheden aan de informatiekundige kant 
om die relatie met de wetgevingskant te kúnnen 
maken

� Concreet: binnenkort een eerste bijeenkomst 
van betrokkenen organiseren om de wetgeving 
en informatiekant bij elkaar te brengen. 

� Uitdaging: hoe krijgen wij die wetgevingskant 
mee? Wat zou daar kunnen verbeteren: 
Wendbaar Wetgeven door Mariette Lokin



De wet als model 



Waar zit het probleem?
� Natuurlijke taal vs. formele taal

� (Impliciete) relaties in wetgeving

� Geen contact tussen wetgevingsjuristen en IT-
ontwikkelaars

� Volgtijdelijkheid of compartimentering van het beleids-
en wetgevingsproces  

Hoe zou je dat kunnen 
oplossen? 



Wetgeving als product



Wetgeving als product
� Betekenis expliciet maken door middel van een 

taalmodel



Wetgeving als product
� Gebruik van linked data om relaties te leggen in en 

met wetgeving 



Wetgeving als proces
� Toepassing van taalmodel en linked data bij de 

redactie van wetgeving: wetseditor



Wetgeving als proces
� Samenwerking in de keten van beleid, wetgeving en 

uitvoering: multidisciplinair en iteratief

� Inspiratie uit IT-ontwikkelmethoden: Scrum, Lean en 
DevOps worden LegOps



Wetgeving als proces
� Randvoorwaarden

� Opleiding, kaders, ondersteuning
� Organisatie en cultuur
� Fasering

� Niet alleen bij ambtelijke voorbereiding, maar ook in 
de parlementaire behandeling

� De technische rationaliteit verdient een volwaardige 
plaats in het proces!



Meer lezen?

� https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/wendbaar-
wetgeven-1

� https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publi
caties/9789462905528?BoomToken=8m9MzbJHm
vEO%2buIUFe17rg#0

https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/wendbaar-wetgeven-1
https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462905528?BoomToken=8m9MzbJHmvEO+uIUFe17rg%230

