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1 Inleiding 

De Omgevingswet is een belangrijke vernieuwing voor zowel burgers als voor de 

overheid. Het zorgt ervoor dat iedereen meer inzicht krijgt in de leefomgeving en de 

regels die daarin gelden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gegevens over de 

leefomgeving en de informatieproducten die op basis daarvan gemaakt worden. 

Gegevenskwaliteit is dan ook vooral gedreven vanuit het perspectief van de afnemer 

van gegevens. Afnemers moeten in staat zijn om gegevens en informatie te gebruiken 

in hun eigen context. Dat kan alleen als de gegevens van voldoende kwaliteit zijn; als 

ze overeenkomen met wensen en verwachtingen.  

1.1 Doel en doelgroep 

Dit document biedt een verdieping van het rapport “Gegevenskwaliteit in de 

omgevingswet – een raamwerk voor gegevens en informatieproducten” [1]. Het geeft 

een verdere handreiking voor mensen die er concreet mee aan de slag willen. Het 

biedt een concreter beeld bij de indicatoren in het kwaliteitsraamwerk en de wijze 

waarop kwaliteit van een dataset kan worden vormgegeven. Het doet dat onder meer 

door deze indicatoren verder toe te lichten en uit te werken aan de hand van een 

fictieve casus. Het geeft daarnaast ook een checklist voor de kwaliteit van 

informatiemodellen, informatie over hoe gegevenskwaliteit kan worden opgenomen in 

metadata en een concreet stappenplan.  

 

De doelgroep van dit document zijn met name mensen die betrokken zijn bij het 

opstellen van kwaliteitseisen voor informatieproducten en gegevensverzamelingen. 

Dat zijn informatieprofessionals zoals informatiemanagers, informatie-architecten, 

informatie-adviseurs, informatie-analisten, functioneel ontwerpers, functioneel 

beheerders en systeemontwerpers alsook data professionals zoals data scientists, 

gegevensbeheerders, BI specialisten en data stewards. 

1.2 Documentstructuur 

De structuur van dit document is als volgt: 

• Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van het kwaliteitsraamwerk  

• Hoofdstuk 3 geeft een verdere toelichting bij de indicatoren in het raamwerk 

• Hoofdstuk 4 werkt de indicatoren uit voor een fictieve casus 

• Hoofdstuk 5 beschrijft hoe gegevenskwaliteit een plaats kan krijgen in metadata 

• Hoofdstuk 6 geeft inzicht in wat kwaliteit van informatemodellen betekent 

• Hoofdstuk 7 beschrijft een generiek stappenplan voor 

gegevenskwaliteitverbetering 

Bijlage A geeft een overzicht van de gebruikte brondocumenten. Bijlage B geeft een 

overzicht van de begrippen die in dit document gebruikt worden. Bijlage C relateert 

basisbegrippen aan de ISO 11179 standaard en de ISO 9007 standaard. Bijlage D 

beschrijft de relatie tussen de indicatoren en de ISO 19115 standaard. Bijlage E geeft 

een overzicht van de mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit 

document. 
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2 Overzicht kwaliteitsraamwerk 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van het gehanteerde kwaliteitsraamwerk zoals 

beschreven in het rapport “Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een raamwerk 

voor gegevens en informatieproducten”. In dat rapport is ook meer informatie 

aanwezig over de context en uitgangspunten. Het hoofdstuk start met een inleiding op 

de concepten en een overzicht van het raamwerk, waarna op de verschillende 

kwaliteitsdimensies en indicatoren wordt ingegaan.  

2.1 Concepten 

De begrippen die zijn gebruikt in dit document zijn beschreven in bijlage B. Deze 

paragraaf geeft een overzicht en uitleg van een aantal van de kernbegrippen.  

 

Gegevenskwaliteit heeft betrekking op gegevens die zijn vastgelegd over objecten in 

de werkelijkheid (zie Figuur 1). Daar wordt voor een dataset een zekere afbakening in 

gekozen; een domein van beschouwing. Naar objecten in de werkelijkheid refereren 

we door bepaalde termen te gebruiken. Objecten met soortgelijke kenmerken maken 

deel uit van hetzelfde conceptuele objecttype. De conceptuele objecttypen worden 

geconcretiseerd naar logische objecttypen die de representatie van gegevens 

beschrijven. Objecttypen zijn voorzien van attributen; eigenschappen van 

(gegevens)objecten. Gegevens over een object worden geregistreerd in de vorm van 

een gegevensobject in een dataset. In deze gegevensobjecten zijn attribuutwaarden 

vastgelegd voor attributen die zijn gedefinieerd in het objecttype. 

 

 

Figuur 1 Overzicht van basisconcepten 

Het voorgestelde kwaliteitsraamwerk is gestructureerd in kwaliteitsdimensies, 

indicatoren en meetfuncties. Deze worden gebruikt om voor een specifieke dataset te 

komen tot kwaliteitseisen, kwaliteitsregels en meetprocedures (zie Figuur 2). 

Werkelijkheid
• een beeld van de echte of hypothetische wereld
• de echte wereld kunnen wij dus niet direct zien

Domein van beschouwing
• een afbakening van de werkelijkheid waarnaar wordt gekeken

Object
• een fenomeen in de werkelijkheid
• dat deel wat wij ervan waarnemen

Term
• woord dat we gebruiken om te refereren aan objecten in de werkelijkheid
• betekent verschillende dingen voor verschillende mensen en in verschillende contexten

Conceptueel objecttype
• een type van gelijksoortige objecten
• de naam is een term die gebruikelijk is voor dergelijke objecten

Logisch objecttype
• een type van gelijksoortige gegevensobjecten
• gerelateerd aan één of meer conceptuele objecttypen

Gegevensobject
• een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit
• behoort bij een logisch objecttype en daarmee ook bij een conceptueel objecttype
• is gerelateerd aan object in de werkelijkheid

Dataset
• een verzameling van gegevens die als geheel wordt verwerkt
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Figuur 2 Kwaliteitsraamwerk en relatie met specifieke dataset 

Een kwaliteitsdimensie is een aspect van kwaliteit waaraan gebruikers van gegevens 

waarde hechten. Een indicator is een meetbaar aspect van een specifieke 

kwaliteitsdimensie. Indicatoren zijn de basis voor kwaliteitsrapportages. Bij een 

indicator horen één of meer meetfuncties die de indicator meetbaar maken door deze 

te concretiseren vanuit een bepaald perspectief. Een meetfunctie kan zowel een 

absoluut (bijvoorbeeld aantal objecten dat mag afwijken) of relatief zijn (zoals het 

percentage van de objecten dat voldoet). Voor een specifieke dataset kan het nodig 

zijn extra indicatoren of meetfuncties toe te voegen als de standaard indicatoren en 

meetfuncties in het kwaliteitsraamwerk niet voldoende zijn. Er kunnen dan ook 

meerdere meetfuncties ontstaan voor een specifieke indicator. Een kwaliteitseis is een 

meetbare gewenste eigenschap en geeft ook informatie over de norm die worden 

gehanteerd. Een indicator is daarmee een soort sjabloon die door verdere invulling 

leidt tot een kwaliteitseis. Een kwaliteitseis kan ook direct worden afgeleid van een 

indicator. Naast kwaliteitseisen zullen er kwaliteitsregels moeten worden gedefinieerd. 

Een kwaliteitsregel is een regel die een beperking stelt aan gegevens. 

2.2 Overzicht 

Het kwaliteitsraamwerk en de kwaliteitsdimensies en indicatoren waaruit het bestaat is 

weergegeven in Figuur 3.  

Kwaliteitsraamwerk

Kwaliteits
dimensie

Indicator Meetfunctie

Dataset

Kwaliteits
eis

Kwaliteits
regel

+norm

Meet
procedure

+norm

Een aspect van kwaliteit 
waaraan gebruikers van 
gegevens waarde 
hechten

Een meetbaar aspect 
van een 
kwaliteitsdimensie

Een formule die 
aangeeft hoe een 
indicator meetbaar kan 
worden gemaakt

Een verzameling 
kwaliteitsdimensies

Een verzameling 
gegevens die als geheel 
wordt verwerkt

Een regel die een 
beperking stelt aan 
gegevens.

Een meetbare gewenste 
eigenschap

Een beschrijving van de 
uit te voeren 
handelingen voor een 
kwaliteitsmeting
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Figuur 3 Kwaliteitsraamwerk 

2.3 Uitwerking 

Nauwkeurigheid 

De mate waarin gegevens de echte waarde in een specifieke gebruikscontext goed 

weergeven.  

 

Indicator Beschrijving  

Thematische 

nauwkeurigheid 

De mate waarin gegevens die geen betrekking hebben op 

locatie, tijd of kwantiteit overeenkomen met de werkelijkheid.  

 

Classificatie 

juistheid 

De mate waarin gegevensobjecten zijn geïdentificeerd als het 

juiste logisch objecttype. 

 

Positionele 

nauwkeurigheid 

De mate waarin locatiegegevens overeenkomen met de 

werkelijkheid. 

 

Temporele 

nauwkeurigheid 

De mate waarin tijdgegevens overeenkomen met de 

werkelijkheid. 

 

Kwantitatieve 

nauwkeurigheid 

De mate waarin kwantitatieve gegevens overeenkomen met 

de werkelijkheid. 

 

Systematische 

afwijking 

De mate waarin de resultaten van metingen of berekeningen 

overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Compleetheid 

De mate waarin gegevens gerelateerd aanwezig zijn in een specifieke gebruikscontext.  

Nauwkeurigheid Compleetheid Consistentie

Actualiteit Precisie Plausibiliteit
Traceerbaar

heid

Thematische 
nauwkeurigheid

Dataset 
compleetheid

Formaat
consistentie

Tijdigheid

Positionele
nauwkeurigheid

Authenticiteit Herleidbaarheid

Classificatie 
juistheid

Object 
compleetheid

Domein
consistentie

Frequentie

Temporele 
nauwkeurigheid

Waarschijnlijkheid

Overcompleetheid

Standaarden 
compliance

Historie

Conceptuele 
consistentie

Referentiële 
integriteit

Geometrische 
correctheid

Topologische 
consistentie

Compliance

Opslagprecisie

Kwantitatieve 
nauwkeurigheid

Metadata 
compleetheid

Statistische 
precisie

Systematische 
afwijking

Resolutie Representativiteit

Geo-gerefereerd Homogeniteit

Begrijpelijkheid

Relevantie

Leesbaarheid
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Indicator Beschrijving  

Dataset 

compleetheid 

De mate waarin objecten waarvan het bestaan bekend is 

aanwezig zijn. 

 

Object 

compleetheid 

De mate waarin attribuutwaarden bij gegevensobjecten 

aanwezig zijn. 

 

Metadata 

compleetheid 

De mate waarin metadata aanwezig is.  

Overcompleet-

heid 

De mate waarin gegevensobjecten onterecht aanwezig zijn.  

Historie De mate waarin historische gegevens aanwezig zijn.  

Geo-

gerefereerd 

De mate waarin gegevens zijn voorzien van een geo-referentie.  

Consistentie 

De mate waarin gegevens niet in tegenspraak zijn met andere gegevens in een 

specifieke gebruikscontext.  

 

Indicator Beschrijving  

Formaat- 

consistentie 

De mate waarin gegevens syntactisch correct zijn en daarmee 

geautomatiseerd te verwerken. 

 

Domein- 

consistentie 

De mate waarin de inhoud en de lengte van attribuutwaarden 

consistent zijn met hun waardedomein.  

 

Conceptuele 

consistentie 

De mate waarin de combinaties van attribuutwaarden logisch 

samenhangend zijn. 

 

Geometrische 

correctheid 

De mate waarin gegevens geometrisch correct zijn. 

 

 

Topologische 

consistentie 

De mate waarin gegevens topologisch consistent zijn. 

 

 

Referentiële 

integriteit 

De mate waarin gegevens verwijzen naar bestaande gegevens.  

Homogeniteit De mate van variatie in een dataset.  

Actualiteit 

De mate waarin gegevens recent genoeg zijn in een gebruikscontext.  

 

Indicator Beschrijving  

Tijdigheid De mate waarin gegevens tijdig zijn geactualiseerd (gemeten 

of gecontroleerd of ze nog correct zijn). 
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Frequentie De mate waarin gegevens met een afgesproken frequentie 

zijn geregistreerd. 

 

Precisie 

De mate waarin gegevens exact of onderscheidend genoeg zijn voor een 

gebruikscontext. 

 

Indicator Beschrijving  

Opslagprecisie De mate van detail waarmee gegevens zijn geregistreerd.  

Statistische 

precisie 

De mate waarin metingen of berekeningen bij herhaling 

dezelfde waarde opleveren. 

 

Resolutie De mate van detail waarmee gegevens worden ingewonnen.  

Plausibiliteit 

De mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door 

gebruikers in een specifieke gebruikscontext. 

 

Indicator Beschrijving  

Authenticiteit De mate waarin de authenticiteit van gegevens aantoonbaar 

is.  

 

Waarschijnlijk-

heid 

De mate waarin gegevens waarschijnlijk zijn voor de situatie.  

Representati-

viteit 

De mate waarin een dataset een goede weergave geeft van 

het geheel. 

 

Traceerbaarheid 

De mate waarin toegang tot gegevens of wijzigingen erin vastgelegd worden in een 

audit trail in een specifieke gebruikscontext. 

 

Indicator Beschrijving  

Herleidbaarheid De mate waarin de herkomst, selecties en bewerkingen die 

hebben plaatsgevonden op de gegevens expliciet zijn 

vastgelegd. 

 

Compliance 

De mate waarin gegevens conformeren aan standaarden, conventies of regelgeving 

gerelateerd aan gegevenskwaliteit in een specifieke gebruikscontext. 

 

Indicator Beschrijving  

Standaarden 

compliance 

De mate waarin gegevens conformeren aan afgesproken 

standaarden. 
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Begrijpelijkheid 

De mate waarin gegevens eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door 

gebruikers, en zijn verwoordt in geschikte talen, symbolen en eenheden in een 

specifieke gebruikscontext. 

 

Naam Beschrijving  

Relevantie De mate waarin de gegevens relevant zijn voor de 

gebruikscontext of daartoe beperkt kunnen worden. 

 

Leesbaarheid De mate waarin teksten voor de doelgroep begrijpelijk zijn 

geformuleerd. 
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3 Toelichting indicatoren 

In dit hoofdstuk wordt meer toelichting gegeven op de indicatoren zoals gepresenteerd 

in het vorige hoofdstuk. Elke indicator start met de definitie, gevolgd door meer uitleg. 

Op een aantal plaatsen staat in een grijs blok een voorbeeld uit de praktijk. Bij de 

indicatoren die specifiek zijn voor geo-informatie staat het volgende symbool: . 

3.1 Nauwkeurigheid 

Thematische nauwkeurigheid 

De mate waarin gegevens die geen betrekking hebben op locatie, tijd of kwantiteit 

overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Dit gaat vooral over of gegevens inhoudelijk kloppen. Idealiter is dat of ze 

overeenkomen met de werkelijkheid, maar in de praktijk is dat of ze overeenkomen 

met een registratie die dichter bij de werkelijkheid ligt of meer betrouwbaar is. Heel 

specifiek gaat het alleen over die gegevens die geen betrekking hebben op locatie, tijd 

of kwantiteit omdat die onder andere, meer specifieke indicatoren vallen. ISO/IEC 

25012 maakt daarbij nog onderscheid tussen syntactische en semantische 

nauwkeurigheid. De eerste gaat bijvoorbeeld over het registreren van het woord 

“Mary” als “Marj”. De tweede gaat bijvoorbeeld over het registreren van het woord 

“John” als “George”. Er bestaan methoden om de mate van syntactische en 

semantische nauwkeurigheid van woorden te bepalen. Syntactische nauwkeurigheid 

kan bijvoorbeeld worden bepaald met vergelijkingsfuncties die het aantal 

toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen tellen om te komen van de 

attribuutwaarde tot de werkelijke waarde. Semantische nauwkeurigheid kun je 

bijvoorbeeld bepalen door te kijken naar de onderlinge relatie van de attribuutwaarde 

en de werkelijke waarde in een thesaurus1. 

 

Voorbeeld: Basisregistratie Topografie (BRT) 

 

De BRT is een digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster. 

Het bestaat uit datasets op verschillende schaalniveaus. De norm voor de controle 

van het thema thematische nauwkeurigheid in de BRT is 95% juist [30]. Een groot 

deel van de thematische nauwkeurigheid wordt binnen het productieproces 

gerealiseerd door middel van vooraf ingevulde attributen, visualisaties en validaties. 

Daarnaast wordt er voor bepaalde attributen ook tijdens de reguliere 5% 

kwaliteitsmeting op dit aspect gecontroleerd. Bevindingen worden teruggekoppeld 

aan de medewerker die het betreffende bestand heeft geactualiseerd. 

Classificatie juistheid 

De mate waarin gegevensobjecten zijn geïdentificeerd als het juiste logische 

objecttype. 

 

Dit gaat over of gegevensobjecten wel of niet vallen onder de definitie van het 

logische objecttype. Als dat niet het geval is dan zou het kunnen beteken dat de 

                                           
1 Zie bijvoorbeeld: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=5034 
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definitie niet duidelijk genoeg is en dus aangescherpt moet worden. Je zou 

bijvoorbeeld in een dataset met topografische gegevensobjecten per ongeluk een 

struik geïdentificeerd kunnen hebben als een boom (en hem dus geclassificeerd 

hebben als zijnde van objecttype boom). 

 

Voorbeeld: Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

De BAG administreert alle adressen en gebouwen in Nederland. Omdat het erg 

belangrijk is dat de objecten die worden opgevoerd ook echt voldoen aan de 

definitie is een objectenhandboek opgesteld [17]. In dit objectenhandboek is 

ondermeer informatie opgenomen die duidelijk maakt welke objecten wel of niet als 

pand moeten worden geclassificeerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van 

figuren en foto’s zoals bijvoorbeeld onderstaande. 

 

 
  

Positionele nauwkeurigheid  

De mate waarin locatiegegevens overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op 

attributen die betrekking hebben op een locatie. Deze gegevens moeten zoveel 

mogelijk overeenkomen met de daadwerkelijke locatie. Daarbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen absolute positionele nauwkeurigheid en relatieve positionele 

nauwkeurigheid. De eerste heeft betrekking op de mate waarin een geregistreerde 

locatie overeenkomt met een locatie in de werkelijkheid. De tweede heeft betrekking 

op de relatieve afstand tussen objecten. Een voorbeeld kan zijn dat een meetpunt 

maximaal 3 meter van een weg af mag liggen (of bijvoorbeeld op precies 3 meter). 

 

Voorbeeld: Basisregistratie Topografie (BRT) 

 

De BRT is een digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster. 

Het bestaat uit datasets op verschillende schaalniveaus. TOP10NL is een dataset op 

schaal 1:10.000 en is daarmee de meest nauwkeurige dataset van de BRT. 

Positionele nauwkeurigheid in de context van TOP10NL [30] gaat om de 

overeenstemming met de positie op de luchtfoto’s die zijn gebruikt bij de laatste 

herziening van het betreffende gebied. Voor de positionele nauwkeurigheid van 

objecten in TOP10NL is als norm gesteld dat: 
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1. De root mean square error (RMSE) voor een object ten opzichte van de luchtfoto 

mag maximaal 3 meter zijn. 

2. De maximale afwijking van een object ten opzichte van de luchtfoto mag 

maximaal 5 meter zijn. 

3. Voor het gehele thema positionele nauwkeurigheid geldt dat 95% juist moet 

zijn. 

  

De positionele nauwkeurigheid is voor een belangrijk deel, in de loop van de jaren, 

in TOP10NL opgebouwd op basis van de op dat moment van toepassing zijnde 

nauwkeurigheid van het bronmateriaal (luchtfoto’s) en op basis van de van 

toepassing zijnde specificaties (verkenningsvoorschriften). Gedurende het 

actualiseren van een gedeelte van het bestand (kaartblad) van TOP10NL worden 

door de topograaf, op basis van het beschikbare bronmateriaal, correcties 

aangebracht. De luchtfoto’s voldoen aan vooraf vastgestelde specificaties. 

 

Niet voor alle objectklassen is de positionele nauwkeurigheid goed te bepalen. De 

oorzaak hiervan is dat de (begrenzing van) bepaalde objecten niet altijd zichtbaar is 

in het terrein en/of op luchtfoto’s of cyclorama’s. Het gaat dan vooral om objecten 

van de objectklassen functioneel gebied, geografisch gebied, registratief gebied en 

reliëf. 

Temporele nauwkeurigheid 

De mate waarin tijdgegevens overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op 

attributen die betrekking hebben op tijd. Deze gegevens moeten zoveel mogelijk 

overeenkomen met de daadwerkelijke tijd. 

 

Voorbeeld: Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

In de BAG is ondermeer informatie opgenomen over het bouwjaar van een pand. In 

de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de BAG [21] is aangegeven dat het 

geregistreerde bouwjaar mag afwijken van het daadwerkelijke bouwjaar (zie ook 

onderstaaande tabel). De toegestande afwijking is afhankelijk van het bouwjaar; 

voor oudere panden geldt een grotere toegestane afwijking. 

 

 
  

Kwantitatieve nauwkeurigheid 

De mate waarin kwantitatieve gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. 
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Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op 

attributen die uitgedrukt worden in een getal. Dat moet dan wel een betekenisvol 

getal zijn en niet bijvoorbeeld een betekenisloos volgnummer. Deze gegevens moeten 

zoveel mogelijk overeenkomen met het juiste getal. 

 

Voorbeeld: Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

In de BAG is ondermeer informatie opgenomen over de oppervlakte van panden. In 

de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de BAG [21] is aangegeven dat de 

geregistreerde oppervlakte met een bepaald percentage mag afwijken van de 

daadwerkelijke oppervlakte. De toegestane afwijking is afhankelijk van de 

oppervlakte; voor grotere oppervlakten mag de afwijking procentueel minder zijn. 

 

 
  

Systematische afwijking 

De mate waarin de resultaten van metingen of berekeningen overeenkomen met de 

werkelijkheid. 

 

Dit gaat over de structurele afwijking die een meetinstrument of rekenmodel model 

vertoont. Als dit een bekende afwijking is dan kunnen gegevens hierop kunnen worden 

gecorrigeerd. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een geweer waarvan de loop kom is, 

waarbij uit de hoek van de loop kan worden bepaald hoe ver je naast een doel schiet 

als je gewoon rechtdoor schiet. Systematische afwijking moet in relatie tot 

nauwkeurigheid en statistische precisie worden beschouwd. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen systematische afwijkingen, toevallige afwijkingen en grove fouten. 

Deze kwaliteitsaspecten zijn nadrukkelijk meer statistisch van aard dan de meer 

administratieve indicatoren. Systematische afwijking gaat over de mate waarin het 

resultaat van een groot aantal metingen of berekeningen overeenkomt met een 

geaccepteerde referentiewaarde. Toevallige afwijking gaat over de mate waarin 

herhaalde metingen of berekeningen met elkaar overeenkomen. Dit valt in het 

kwaliteitsraamwerk onder “statistische precisie”. Systematische afwijkingen en 

toevallige afwijkingen worden ook wel “fouten” genoemd. Een andere categorie van 

fouten zijn grove fouten, wat zowel onverklaarbaar buitensporige waarden (ook wel: 
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“outliers”) als menselijke vergissingen kunnen zijn. Nauwkeurigheid is het resultaat 

van de combinatie van systematische afwijking en toevallige afwijking. Afhankelijk van 

waar de meting of berekening betrekking op heeft gaat dit bijvoorbeeld over 

positionele nauwkeurigheid (coördinaten), temporele nauwkeurigheid (tijdmetingen) of 

kwantitatieve nauwkeurigheid (getallen). De relatie tussen accuracy (nauwkeurigheid), 

trueness (omgekeerde van systematische afwijking) en precision (precisie) is 

weergegeven in de volgende figuur. 

  

Figuur 4 De relatie tussen accuracy, trueness en precision 

Voorbeeld: luchtkwaliteit 

 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) is vastgelegd dat modelberekeningen 

van lokale bronnen moeten worden uitgevoerd met een Standaardrekenmethoden 

(SRM-1, SRM-2 en SRM-3). Een eigen implementatie van deze methode mag 

worden toegepast mits deze toepassing is goedgekeurd door het ministerie. 

De systematische afwijking van luchtkwaliteitsmetingen wordt gebord door een 

aantal continue vergelijkingsmetingen van lokale meetnetten (DCMR en GGD-

Amsterdam) met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Om de 

vergelijkbaarheid te vergroten worden meetissues gezamenlijk aangepakt en 

procedures afgestemd etc. Op Europese schaal zijn ook regelmatig 

vergelijkingsonderzoeken (ringonderzoeken) om de systematische afwijking tussen 

de meetresultaten van de EU landen te borgen. 
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3.2 Compleetheid 

Dataset compleetheid 

De mate waarin objecten waarvan het bestaan bekend is aanwezig zijn. 

 

Dit gaat over of alle objecten geregistreerd zijn als gegevensobject in de dataset. Om 

dit te kunnen bepalen moet ook duidelijk zijn wat het geheel is. Daarnaast kunnen er 

altijd bepaalde objecten in de werkelijkheid zijn die we nog niet kennen en die we dus 

ook niet beschouwen als onderdeel van het geheel. 

 

Voorbeeld: emissieregistratie 

 

De emissieregistratie verzamelt informatie over de emissies van circa 350 voor het 

milieubeleid relevante stoffen en stofgroepen naar zowel bodem, water als lucht; 

deze gegevens worden gecontroleerd en bewerkt en geregistreerd in de centrale 

database van de emissieregistratie. In de emissieregistratie leiden incomplete data 

tot een systematische onderschatting van de totale emissies. Daarom worden 

ontbrekende data meestal bij geschat met logische extrapolaties/modellen vanuit de 

andere data. Hierbij wordt proceskennis en data over bijvoorbeeld energieverbruik 

of het aantal medewerkers gebruikt. 

Object compleetheid 

De mate waarin attribuutwaarden bij gegevensobjecten aanwezig zijn. 

 

Dit gaat over of alle relevante kenmerken zijn geregistreerd. Er zijn in een 

informatiemodel typisch een aantal attributen (en relaties) als verplicht gemarkeerd. 

Dat zou overeen moeten komen met een minimum kwaliteitsniveau. Het kan 

interessant zijn om te kijken naar de vulling van specifieke attributen, bijvoorbeeld als 

deze een cruciaal aspect beschrijven. De mate waarin dit specifieke attribuut is gevuld 

voor een bepaald objecttype is ook een vorm van object compleetheid. 

Metadata compleetheid 

De mate waarin metadata attributen aanwezig zijn. 

 

Dit gaat over de mate waarin beschrijvende gegevens aanwezigheid over de dataset. 

Metadata omvat veel verschillende aspecten, dus het is belangrijk deze goed af te 

bakenen. Het Nederlands profiel voor ISO 19115 beschrijft welke metadata elementen 

er standaard zouden moeten zijn gepubliceerd voor datasets met geo-informatie. Het 

is dan ook de standaard die wordt gehanteerd voor het publiceren van datasets in het 

Nationaal Geo Register (NGR).  

 

In meer algemene zin bestaat metadata op meerdere niveaus (zie Tabel 1). Het kan 

gericht zijn op de eindgebruikers (business) of meer technisch van aard zijn. 

Daarnaast bestaat het zowel op het niveau van de algemene definitie (ook wel: 

dataset serie), als op het niveau van een dataset die conform die definitie is ingericht 

en op het niveau van de individuele informatie-objecten (feiten, instanties). Het is 

afhankelijk van de context aan welke metadata compleetheidseisen worden gesteld.  
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In de context van de Omgevingswet is er een metamodel voor informatiemodellen 

opgesteld [8]. Dit metamodel geeft aan welke eigenschappen er voor de verschillende 

modelelementen zouden moeten worden vastgelegd in een informatiemodel. In meer 

algemene zin zijn de METeOR standaard [28] en de daaraan ten grondslag liggende 

ISO/IEC 11179-1 standaard [27] interessante bronnen van informatie voor het 

omgaan met metadata op verschillende niveaus. Deze standaarden zijn ook gebruikt 

bij het inrichten van de HR Metadata Repository door het ministerie van BZK. Deze 

geeft inzicht in definities van begrippen in verschillende bronnen en hun verschillen, 

gerelateerd aan het HR domein. De ISO/IEC 11179-1 standaard geeft ook aan wat 

metadata compleetheid betekent door hiervoor verschillende compliance niveaus te 

definiëren. 

 

Hoofdstuk 5 gaat verder in op de metadata m.b.t. gegevenskwaliteit die op het niveau 

van een dataset zouden moeten worden vastgelegd en de relatie met het Nederlands 

profiel voor ISO 19115. 

 

 Business Technisch 

Definitie • Eigenaar 

• Begrippen en definities 

• Informatiemodel 

• Kwaliteitseisen 

• Kwaliteitsregels 

• Bedrijfsregels 

• Fysiek gegevensmodel 

• Mappingregels 

• Conversieregels 

Dataset • Beheerder 

• Afbakening dataset 

• Datum laatste wijzging 

• Aantal gegevensobjecten 

• Audit trail 

• Aanwezige kwaliteit 

• Endpoint URL 

• Job schedule 

• Backupregels 

• Technische logfiles 

• Fysieke omvang  

Gegevens-

object 

• Auteur 

• Titel 

• Business identificatie 

• Locatie van gegevensobject 

• Wijzigingsgeschiedenis 

• Afzender 

• Digitale handtekening 

• Controlegetal (hashcode) 

• Verzenddatum 

• Bericht/bestandsidentificatie 

• Correlatie/transactie-identificatie 

Tabel 1 Categorieën van metadata en voorbeelden van elementen 

Overcompleetheid 

De mate waarin gegevensobjecten onterecht aanwezig zijn.   

 

Dit gaat over gegevensobjecten die onderdeel zijn van de dataset, maar daarin 

eigenlijk niet thuishoren omdat zij niet passen bij de overeengekomen scope van de 

dataset, zij een duplicaat zijn van een ander gegevensobject (niet uniek) of onterecht 

zijn geïdentificeerd als behorend bij een specifiek objecttype (classificatie correctheid). 

Die laatste is ook een losse indicator. Het detecteren of gegevensobjecten meervoudig 

in een registratie voorkomen is een belangrijk aspect van gegevenskwaliteit voor 

administratieve omgevingen. Veel organisaties worstelen met vervuilde 

klantbestanden, waarbij klanten meermaals in de registratie aanwezig zijn, vaak onder 

licht afwijkende namen. Het bepalen of twee gegevensobjecten betrekking hebben op 
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hetzelfde object in de werkelijkheid (matching) is dan ook een belangrijke 

functionaliteit in veel tools voor gegevenskwaliteit. 

Historie 

De mate waarin historische gegevens aanwezig zijn. 

 

Dit heeft betrekking op dat gegevens op elk moment waarover een dataset uitspraken 

doet een geldige waarde moeten hebben. Er mogen als het ware geen gaten in de tijd 

ontstaan. Elke relevante toestandsverandering van een object zou zijn weerslag 

moeten vinden in de registratie. Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen formele 

en materiële historie. Formele historie gaat over de historie van een gegevensobject in 

de registratie (het moment waarop het is geregistreerd). Materiële historie heeft 

betrekking op de historie van de verandering van een object in de werkelijkheid. Meer 

informatie over de wijze waarop met historie wordt omgegaan in de context van de 

Omgevingswet is ondermeer opgenomen in de kaderstellende notitie over dat 

onderwerp [19]. Het metamodel voor informatiemodellen [8] geeft aan op welke wijze 

historie kan worden geborgd in een informatiemodel. 

Geo-gerefereerd  

De mate waarin gegevens zijn voorzien van een geo-referentie.  

 

Dit is te zien als een speciaal geval van object compleetheid. Het gaat over of 

kenmerken met betrekking tot locatie zijn geregistreerd bij gegevensobjecten. In het 

informatiemodel zijn daartoe attributen opgenomen waarin directe (geometrie) of 

indirecte referentie naar een locatie kan worden vastgelegd. Deze indicator is specifiek 

toegevoegd omdat dit in de context van de Omgevingswet erg relevant is, en ook 

expliciet als onderdeel van de 3 B’s was onderkend. 

3.3 Consistentie 

Formaatconsistentie 

De mate waarin gegevens syntactisch correct zijn en daarmee geautomatiseerd te 

verwerken. 

 

Dit gaat over of de gegevens voldoen aan het afgesproken formaat; of ze syntactisch 

correct zijn. Dit betreft alle aspecten van syntactische correctheid; zowel op het 

niveau van een individuele attribuutwaarde (zoals een veld in een bestand), een 

gegevensobject (zoals een rij in een bestand) als op het niveau van een gehele 

dataset (zoals een bestand). Het kan zijn dat de gegevens worden uitgewisseld in de 

vorm van een uitgebreidere structuur van bestanden, mappen of berichten. In dat 

geval dient die overkoepelende structuur ook syntactisch correct te zijn. Het 

ontbreken van mappen of bestanden alsook het voldoen aan de afgesproken 

naamgevingsconventies valt hier ook onder. Voor berichten is controle op 

formaatconsistentie onderdeel van een schemacontrole zoals een XML validatie of een 

validatie op een JSON Schema. Een XML validatie controleert of een XML bericht well-

formed is en voldoet aan het XML Schema. Vaak wordt formaatconsistentie beschouwd 

als evident; de eis is impliciet dan 100% van de gegevens eraan dient te voldoen.  
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Domeinconsistentie 

De mate waarin de inhoud en de lengte van attribuutwaarden consistent zijn met hun 

waardedomein. 

 

Dit gaat over de mate waarin attribuutwaarden geldige waarden zijn. Een 

waardedomein is een type (zoals “getal” of “tekst” of “opsomming”) en kan ook een 

lijst van toegestane waarden beschrijven (in geval van een opsomming). In het laatste 

geval wordt ook wel gesproken over “domeinwaarden”. In meer algemene zin betreft 

het “referentiegegevens”; gegevens waar andere gegevens naar refereren. Denk 

bijvoorbeeld aan een lijst van bedrijfscodes (SBI). Dergelijke lijsten kunnen kort en 

stabiel zijn, maar ook lang en meer dynamisch. In het eerste geval zijn ze typisch 

onderdeel van het informatiemodel en het bijbehorende schema. Als dat een XML 

Schema is dan is het controleren erop ook onderdeel van de XML validatie. In het 

tweede geval zijn de domeinwaarden zelf een dataset (zoals bijvoorbeeld een 

postcodetabel). 

Conceptuele consistentie 

De mate waarin de combinaties van attribuutwaarden logisch samenhangend zijn. 

 

Dit gaat over de relatie tussen verschillende attributen; dat een waarde voor een 

specifiek attribuut invloed heeft op de toegestane waarde voor een ander attribuut. 

Dergelijke relaties worden vastgelegd in kwaliteitsregels. In de context van het 

controleren hiervan wordt ook wel gesproken over “verbandscontroles”. Overigens kun 

je relaties tussen gegevens ook beschouwen als attributen (de waarde van het 

attribuut is dan een verwijzing naar een gegevensobject) en is de indicator ook daar 

op van toepassing. Er bestaan formele talen waarin kwaliteitsregels en/of de daaraan 

ten grondslag liggende bedrijfsregels kunnen worden uitgedrukt zoals OCL [22], 

Schematron [23], OWL [24], SHACL [25] en SBVR [26]. Het voordeel van formele 

talen is dat ze in potentie ook geautomatiseerd kunnen worden, waardoor 

geautomatiseerde kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd. Een controle op 

conceptuele consistentie op basis van kwaliteitsregels gaat verder dan een 

schemavalidatie. 

 

Voorbeeld: ruimtelijke plannen 

 

Ruimtelijke plannen geven regels voor het inrichten van de leefomgeving en worden 

opgesteld door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ze worden 

beschikbaar gesteld vanuit een landelijke voorziening. Het informatiemodel voor 

ruimtelijke plannen is IMRO [18]. Onderdeel van het informatiemodel zijn 

kwaliteitsregels (constraints) die zijn beschreven in de Object Constraint Language 

(OCL). Deze kwaliteitsregels zijn een onlosmakelijk onderdeel van het 

informatiemodel. Ze beschrijven in een formele taal welke beperkingen worden 

gesteld aan de inhoud van gegevens. Deze kwaliteitsregels zijn vertaald naar 

Schematron en onderdeel van de validator behorende bij de landelijke voorziening 

voor ruimtelijke plannen. Deze validator controleert alle ruimtelijke plannen die 

worden aangeleverd en wijst ze af als ze niet voldoen aan de kwaliteitsregels. In de 

context van de Omgevingswet zullen ruimtelijke plannen worden vervangen door 

omgevingsdocumenten. De bijbehorende STOP/TPOD standaard kent ook 
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vergelijkbare kwaliteitsregels en de landelijke voorziening zal deze ook gebruiken in 

een validator. 

 

De volgende kwaliteitsregel is onderdeel van IMRO2012.  

 

Een Enkelbestemming kent andere hoofdgroepen dan een 

Dubbelbestemming 
 

context IMRO2012::Enkelbestemming 

inv EnkelHoofdgroep: self.bestemmingshoofdgroep <> 

Bestemminghoofdgroep_ED::leiding and 

self.bestemmingshoofdgroep <> Bestemminghoofdgroep_ED::waarde 

and 

self.bestemmingshoofdgroep <> 

Bestemminghoofdgroep_ED::waterstaat 

context IMRO2012::Dubbelbestemming 

inv DubbelHoofdgroep: self.bestemmingshoofdgroep = 

Bestemminghoofdgroep_ED::leiding or 

self.bestemmingshoofdgroep = Bestemminghoofdgroep_ED::waarde or 

self.bestemmingshoofdgroep = Bestemminghoofdgroep_ED::waterstaat 

Geometrische correctheid  

De mate waarin gegevens geometrisch correct zijn. 

 

Dit gaat over gegevens die een geometrie bevatten. De verzameling punten die 

onderdeel uitmaken van deze geometrie moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. 

Zo mogen zij bijvoorbeeld niet in een incorrecte ringvolgorde zitten, geen dubbele 

punten bevatten, het juiste aantal punten bevatten en geen onnodig korte lijnen. Het 

betekent ook het gebruik van de juiste geometrietypes zoals gedefinieerd in ISO 

19107. Een subset hiervan is het simple feature profile en is voor vrijwel alle 

toepassingen goed genoeg. Zo’n profile hoort bij een bepaalde versie van GML. Zo 

gebruikt de BGT bijvoorbeeld GML 3.1.1 met simple feature profile 1.0. Geometrische 

correctheid kan ook specifiek zijn voor specifieke tools en systemen; sommige 

systemen zijn kritischer in het accepteren van bepaalde geometrieën dan andere 

systemen. 

Topologische consistentie  

De mate waarin gegevens topologisch consistent zijn. 

 

Dit gaat over de relatie die verschillende vlakken met elkaar hebben. Deze vlakken 

kunnen onderdeel zijn van dezelfde geometrie (één attribuutwaarde) of van 

verschillende geometrieën (meerdere attribuutwaarden). Er zijn verschillende 

interpretaties bij topologische consistentie, waarbij bijvoorbeeld zelf-intersecties of 

onnodige slivers soms als onderdeel van geometrische correctheid worden gezien en 

soms als onderdeel van topologische consistentie. Het raamwerk refereert om die 

reden naar de NEN-ISO 19157 standaard waarin een standaard lijst van topologische 

consistentiecontroles zijn benoemd (in paragraaf D.3.4). De specifieke gevallen 

waarnaar wordt verwezen in deze standaard zijn: 
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• Faulty point-curve connections: A point-curve connection exists where different 

curves touch. These curves have an intrinsic topological relationship that shall 

reflect the true constellation. If the point-curve connection contradicts the universe 

of discourse, the point-curve connection is faulty with respect to this data quality 

measure. 

• Missing connections due to undershoots: Items in the data set, within the 

parameter tolerance, that are mismatched due to undershoots. Parameter is 

search distance from the end of a dangling line. 

• Missing connections due to overshoots: Items in the data set, within the parameter 

tolerance, that are mismatched due to overshoots. Parameter is search tolerance 

of minimum allowable length in the data set. 

• Invalid slivers: A sliver is an unintended area that occurs when adjacent surfaces 

are not digitized properly. The borders of the adjacent surfaces may 

unintentionally gap or overlap by small amounts to cause a topological error. 

• Invalid self-intersect errors: Items in the data that illegally intersect with 

themselves. 

• Invalid self-overlap errors: Items in the data that illegally self overlap. 

Referentiële integriteit 

De mate waarin gegevens verwijzen naar bestaande gegevens. 

 

Dit gaat over of verwijzingen tussen gegevens kloppen. Dergelijke verwijzingen zitten 

in relationele database definities in foreign key constraints. De waarde van een 

attribuut dat een dergelijke constraint kent moet dan verwijzen naar de unieke 

identificatie van een ander gegevensobject. Dit kan dicht aanliggen tegen 

domeinconsistentie, als de gegevens waarnaar wordt gerefereerd referentiegegevens 

zijn (waar domeinwaarden bij horen). We beperken referentiële integriteit in deze 

context daarom tot die verwijzingen die een unieke identifcatie bevatten (foreign key 

constraint). Dat in tegenstelling tot verwijzingen waarbij de waarde van de verwijzing 

zelf betekenisvol is. Merk op dat onderdeel van deze indicator alleen is of er een 

verwijzing is naar een bestaand gegevensobject, en niet of de verwijzing zelf correct 

is. Zo kan er naar een verkeerd gegevensobject worden verwijzen, terwijl de dataset 

toch referentieel integer is. De correctheid van de waarde is onderdeel van de 

indicator thematische nauwkeurigheid. 

Homogeniteit 

De mate van variatie in een dataset. 

 

Dit gaat over specifieke attributen in een dataset en de mate waarin deze op een 

soortgelijk detailniveau zijn gevuld voor de gehele dataset. Er wordt bij homogeniteit 

ook wel gesproken over de mate van variatie van kwaliteit. Het meest sprekend is als 

je denkt over een geografische dataset, waarbij voor bepaalde gebieden in de dataset 

veel meer detail in het kaartbeeld aanwezig is dan voor andere gebieden. 
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3.4 Actualiteit 

Tijdigheid 

De mate waarin gegevens tijdig zijn geactualiseerd (gemeten of gecontroleerd of ze 

nog correct zijn). 

 

Dit heeft betrekking op hoe oud gegevens zijn. Gegevens moeten periodiek opnieuw 

worden gemeten of gecontroleerd of ze nog correct zijn. Het kan ook zijn dat het bij 

actualisatie noodzakelijk is dat de oude gegevens worden verwijderd. Bij het 

raadplegen van gegevens moet een gebruiker in ieder geval kunnen zien hoe oud de 

gegevens zijn (op welk moment ze voor het laatst zijn geactualiseerd). 

 

Voorbeeld: Basisregistratie Topografie (BRT) 

 

De BRT is een digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster. De 

actualiteit van BRT betreft het aantal kaartbladen dat geactualiseerd in de 

kerndatabase is geplaatst. Uitgegaan wordt van het jaar waarin de luchtfoto is 

gemaakt en die derhalve als basis heeft gediend voor de actualisatie. De 

kwaliteitseis is dat voor 100% van de kaartbladen de actualiteit maximaal twee jaar 

ligt voor de datum van levering [30]. 

Frequentie 

De mate waarin gegevens met een afgesproken frequentie zijn geregistreerd. 

 

Dit heeft betrekking op hoe vaak gegevens of delen ervan worden bijgewerkt in een 

registratie. Dat wordt typisch uitgedrukt in termen van periodes zoals dagelijks, 

wekelijks, maandelijks of jaarlijks.  

 

Voorbeeld: ruimtelijke plannen 

 

Ruimtelijke plannen geven regels voor het inrichten van de leefomgeving en worden 

opgesteld door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ze worden 

beschikbaar gesteld vanuit een landelijke voorziening. Deze voorziening zorgt 

ervoor dat elke nacht wijzigingen en nieuwe plannen worden opgehaald bij de 

bronhouders. De frequentie van actualisering van de landelijke voorziening is 

daarmee dagelijks. 

3.5 Precisie 

Opslagprecisie 

De mate van detail waarmee gegevens zijn geregistreerd. 

 

Dit gaat over het detailniveau waarmee gegevens worden opgeslagen. Daarbij gaat 

het typisch over het aantal significante cijfers (cijfers achter de komma). 
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Statistische precisie 

De mate waarin metingen of berekeningen bij herhaling dezelfde waarde opleveren. 

 

Dit gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe 

kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de 

standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen 

rondom het gemiddelde van deze getallen. Het moet in relatie tot systematische 

afwijking en (de verschillende vormen van) nauwkeurigheid worden gezien. 

Nauwkeurigheid is afgeleid van de systematische afwijking en de statistische precisie. 

De standaarddeviatie is een belangrijk begrip in de statistiek.  

 

Om de standaardafwijking (van een populatie) te berekenen neem je de volgende 

stappen: 

1. Bereken het gemiddelde. 

2. Neem van elk getal de afstand tot het gemiddelde 

3. Neem het kwadraat van die afstanden. 

4. Bereken het gemiddelde van die kwadraten. 

5. Neem de wortel van de uitkomst 

Resolutie  

De mate van detail waarmee gegevens worden ingewonnen. 

 

Resolutie is het scheidend vermogen van een optisch apparaat. Het scheidend 

vermogen is de kleinste (boog)hoek tussen twee objecten (zoals een dubbelster) die 

nog gescheiden waargenomen kunnen worden. Door de vooruitgang in de technologie 

is het scheidend vermogen sterk verbeterd. Het resultaat is dat op een in afmeting 

gelijkblijvend oppervlak, meer optisch actieve elementen (pixels) kunnen worden 

verwerkelijkt. Wanneer de resolutie van een beeldscherm wordt verhoogd, kunnen 

meer pixels op dat scherm worden getoond. In de loop van de tijd werd het begrip 

resolutie meer en meer (oneigenlijk) toegepast voor het aanduiden van het absolute 

aantal pixels in plaats van het relatieve aantal pixels. 

3.6 Plausibiliteit 

Authenticiteit 

De mate waarin de authenticiteit van gegevens aantoonbaar is. 

 

Dit betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een 

gegeven. Authenticiteit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door de bewerker of 

verzender een digitale handtekening toe te laten voegen aan een gegeven. De 

ontvanger kan dan aan de hand van de publieke sleutel aantonen dat het gegeven 

afkomstig is van deze bewerker of verzender. Een andere manier om authenticiteit 

aan te tonen is door een verklaring (document), bij voorkeur van een betrouwbare 

organisatie. In de juridische wereld is de authenticiteit van een document relevant. 

Een authentieke akte is een document dat door vastlegging in een betrouwbaar 

register en zekerstelling door de handtekening van een onafhankelijke getuige (een 

notaris) rechtsgeldig is. 
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Waarschijnlijkheid 

De mate waarin gegevens waarschijnlijk zijn voor de situatie. 

 

Dit gaat over de mate waarin gegevens geloofwaardig zijn. Dat gaat primair over de 

gegevens zelf, maar bijvoorbeeld ook over de betrouwbaarheid van de partij die de 

gegevens heeft geleverd. De “audit trail” die wordt meegeleverd met de gegevens 

(zie: herleidbaarheid) kan daarmee ook iets zeggen over de waarschijnlijkheid van de 

gegevens. Mensen zijn vaak in staat om in één oogopslag te zien als iets 

ongeloofwaardig is. Door de regels die daar onbewust bij worden gebruikt expliciet te 

maken kan waarschijnlijkheid ook geautomatiseerd worden bepaald. Deze regels 

noemen we “signaalregels” en kunnen worden gezien als een specifieke vorm van 

kwaliteitsregel. Een onwaarschijnlijk gegeven is een gegeven dat een signaalregel 

overschrijdt. Het gegeven is daarmee niet automatisch fout. Er is slechts een signaal 

dat het gegeven mogelijk fout is. Een generieke signaalregel is dat een 

gegevensobject voor alle attributen de default waarden bevat. De kans is dan erg 

groot dat er dan geen echte waarden in het gegevensobject aanwezig zijn. 

 

Voorbeeld: luchtkwaliteit 

 

Nadat de motie “van Tongeren” in de tweede kamer is aangenomen worden de 

invoergegevens van de wegbeheerders van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) steekproefsgewijs op plausibiliteit 

gecheckt. De resultaten worden eerst voorgelegd aan de wegbeheerder en 

vervolgens opgenomen in de jaarlijkse NSL rapportage. 

Representativiteit 

De mate waarin een dataset een goede weergave geeft van het geheel. 

 

Vaak is een dataset een steekproef uit een veel grotere (soms oneindige) verzameling 

van mogelijke datapunten. Dan is de representativiteit van de steekproef belangrijk 

om de resultaten van de steekproef te kunnen generaliseren naar de totale set. 

Bijvoorbeeld voor een meetnet kan dat gaan om de verhouding stedelijke en 

plattelandslocaties. Het kan ook gaan om de verdeling van de waarnemingen over het 

jaar of het tijdstip van de dag.  

 

In uitzonderingsgevallen zou representativiteit automatisch kunnen worden 

vastgesteld. Bijvoorbeeld door de verdeling van parameters in de dataset te 

vergelijken met de verdeling in de totale set (in het voorbeeld de aantallen 

plattelands- en stedelijke locaties). Representativiteit is echter geen absoluut 

gegeven. Bijvoorbeeld bij een dataset die rechtstreeks gebruikt wordt voor 

statistieken zijn verhoudingen erg belangrijk. Bij een dataset die gebruikt wordt voor 

modelkalibratie is vooral de classificatie belangrijk. Bij modelkalibratie is het juist 

efficiënt om relatief veel extreme situaties mee te nemen omdat die het 

toepassingsbereik van het model het beste opspannen. Hierbij kan juist het 

informatiehuis, met haar overzicht over het totaal van de informatie, bronhouders 

assisteren om de representativiteit van hun data te beschrijven. De “meetfunctie” zal 

eerder de aanwezigheid van een beschrijvend rapport zijn dan een enkel getal. 
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Voorbeeld: luchtkwaliteit 

 

Luchtkwaliteitsmetingen worden gebruikt wordt voor modelkalibratie en daarom is 

de classificatie van meetstations erg belangrijk. De representativiteit van alle 

Nederlandse meetstations is onderzocht2 door het RIVM. Met het resultaat van het 

onderzoek kunnen modelleurs en andere gebruikers beoordelen welke 

meetresultaten voor hun toepassing representatief/relevant zijn. 

3.7 Traceerbaarheid 

Herleidbaarheid 

De mate waarin de herkomst, selecties en bewerkingen die hebben plaatsgevonden op 

de gegevens expliciet zijn vastgelegd. 

 

Dit gaat over de mate waarin bij de gegevens zelf inzichtelijk is waar ze vandaan 

komen, wanneer en hoe ze tot stand zijn gekomen. Het wordt ook wel “data 

provenance” of “data lineage” genoemd. Het vraagt het aanleggen van een “audit 

trail” over de totstandkoming van gegevens. Een dergelijk audit trail is onderdeel van 

de gegevens zelf, in tegenstelling tot een “standaard” audit trail zoals bedoeld in de 

context van informatiebeveiliging. Herleidbaarheid is in meer algemene zin gericht op 

het beschikbaar stellen van informatie over de totstandkoming van gegevens. Denk 

bijvoorbeeld aan het kunnen reproduceren van gegevens op basis van originele 

invoergegevens of het inzichtelijk maken wat de brongegevens zijn die ten  grondslag 

liggen aan gegevens. Dat is met name relevant daar waar transformaties van 

gegevens plaats vinden. Het belang van herleidbaarheid is hoger als gegevens 

afkomstig zijn van externe bronnen; van gegevens uit je eigen organisatie is meestal 

vrij goed bekend waar ze vandaan komen en hoe ze tot stand zijn gekomen. Het 

gewenste detailniveau van herleidbaarheid kan per situatie verschillen; in sommige 

gevallen kan het voldoende zijn om gegevens te kunnen herleiden naar 

bronbestanden, terwijl in andere situaties herleidbaarheid naar individuele 

attribuutwaarden relevant kan zijn. Er is ook een best practice op het gebied van data 

provenance beschikbaar vanuit W3C3. 

3.8 Compliance 

Standaarden compliance 

De mate waarin gegevens conformeren aan afgesproken standaarden. 

 

Dit gaat over standaarden die betrekking hebben op de gegevens zelf en hoe ze 

worden vastgelegd. De standaarden die het betreft dienen daarvoor expliciet te 

                                           
2 

https://www.researchgate.net/publication/267037602_Evaluation_of_the_resentativeness_of_the_Dutch_ai

r_quality_monitoring_stations_The_National_Amsterdam_Noord-Holland_Rijnmond-

area_Limburg_and_Noord-Brabant_networks 
3 https://www.w3.org/TR/dwbp/#provenance 



  

 

Definitief | Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een verdere handreiking | 1.0 pagina 28 van 81 

worden gemaakt. Dat kunnen semantische standaarden zijn of meer technische 

standaarden. 

 

Voorbeeld: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

 

In het DSO spelen standaarden een belangrijke rol. Er is dan ook een apart project 

en een aparte governancestructuur ingericht voor het identificeren, goedkeuren en 

bewaken van standaarden. Bronnen hiervoor zijn ondermeer de architectuur-

documenten die in het programma worden opgesteld. Er zijn allerlei algemene 

standaarden die van toepassing zijn op DSO, zoals een belangrijk deel van de 

standaarden van Forum Standaardisatie. Daarnaast worden een aantal specifieke 

standaarden ontwikkeld in de context van het DSO. Vanuit het perspectief van 

gegevenskwaliteit zijn de meest noemenswaardige DSO-specifieke standaarden: 

• Standaard Officiële Publicaties (STOP) en bijbehorend Toepassingsprofiel 

Omgevingsdocumenten (TPOD); 

• Standaard Toepasbare Regels (STTR) en bijbehorend Informatiemodel 

Toepasbare Regels (IMTR); 

• Standaard voor het aanleveren van Aanvragen en doen van Meldingen (STAM). 

 

Een deel van de standaarden zoals benoemd in de context van het DSO is 

gerelateerd aan metadata, met name die rondom de Stelselcatalogus. In die 

categorie vallen standaarden zoals RDF, SKOS, OWL, SHACL, DCAT, DQV, PROV-O, 

XMI en het metamodel voor informatiemodellen [8]. Een ander deel van de 

standaarden is gerelateerd aan technische afspraken rondom de uitwisseling van 

gegevens zoals beschreven in de URI-strategie [31] en de API-strategie [32]. In die 

categorie vallen standaarden zoals de OpenAPI Specification, GeoJSON, JSON, 

JSON-LD, XML, TTL, SOAP, HTTP, TLS en OAuth. Deze technische standaarden 

bevinden zich vooral op het fysieke niveau en de impact op logische 

informatiemodellen is maar heel beperkt. Het belangrijkste is het streven om alle 

gegevensobjecten te kunnen refereren op basis van een URI. Daarnaast doet de API 

strategie ook uitspraken over de te hanteren coördinaatstelsels (RD, ETRS89 en 

WGS84) en het ondersteunen van tijdreizen wat geborgd zal moeten worden in het 

logische informatiemodel. 

3.9 Begrijpelijkheid 

Relevantie 

De mate waarin de gegevens relevant zijn voor de gebruikscontext of daartoe beperkt 

kunnen worden. 

 

Dit gaat over de mate waarin gegevens waardevol zijn voor een gebruiker. In welke 

mate geven ze een antwoord op een vraag en geven ze invulling aan de 

informatiebehoefte. Deze indicator gaat ook over in hoeverre het mogelijk is om de 

gegevens te filteren zodat alleen die gegevens kunnen worden getoond die relevant 

zijn voor een eindgebruiker op een specifiek moment in tijd. Het is bedoeld om 

“information overload” te voorkomen, door zaken die irrelevant zijn weg te laten. Dat 

kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een stuk tekst, waarbij soms alleen bepaalde 

paragrafen, zinnen of woorden relevant kunnen zijn. Door deze stukken tekst expliciet 

te markeren, te voorzien van een identificatie, te koppelen aan een ontologie en te 
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voorzien van andere relevante eigenschappen kunnen deze delen los worden gebruikt. 

Dit is het basisidee van het semantische web; ervoor zorgen dat webpagina’s 

betekenisvol worden door ze te voorzien van betekenis. Een adres op een web-pagina 

kan dan bijvoorbeeld ook herkend worden, waarbij er een knop kan worden getoond 

waarmee naar het adres toe kan worden genavigeerd. 

Leesbaarheid 

De mate waarin teksten voor de doelgroep begrijpelijk zijn geformuleerd. 

 

Dit gaat er vooral over dat teksten kunnen worden begrepen door de lezer. Het is dan 

met name relevant om de gebruikte woorden te beperken tot een subset waarvan 

ondersteld mag worden dat de doelgroep deze begrijpt. In die context wordt ook wel 

gesproken over een B1 taalniveau, wat een niveau is wat het merendeel van de 

bevolking begrijpt. Voor zover toch andere specifieke begrippen noodzakelijk zijn, 

zouden ze minimaal expliciet gedefinieerd moeten zijn. 
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4 Uitwerking indicatoren in casus 

Dit hoofdstuk geeft een voorbeelduitwerking van de verschillende indicatoren aan de 

hand van een fictieve casus. Het hoofdstuk start met de beschrijving van de casus. 

Vervolgens wordt per indicator uit het raamwerk geschetst tot welke kwaliteitseisen 

dat leidt en deze kunnen worden gemeten. De kernconcepten kwaliteitseis, 

kwaliteitsregel en meetprocedure worden onderstreept weergegeven. Merk op dat in 

de praktijk niet alle indicatoren relevant zullen zijn voor een specifieke situatie. In 

deze casus is echter geprobeerd om zoveel mogelijk indicatoren te illustreren, ook als 

deze eigenlijk niet zo relevant is voor de casus. De uitwerking kan hierdoor soms wat 

gekunsteld lijken. 

4.1 Casusbeschrijving 

Time&Co is een landelijk opererende adviesorganisatie met zo’n 300 medewerkers. De 

directie van Time&Co vindt het belangrijk om meer grip te hebben op de 

tijdsbesteding van de medewerkers en wil daarom een nieuw tijdregistratiesysteem 

introduceren. Tegelijkertijd lijken de reiskostendeclaraties van medewerkers uit de 

hand te lopen en moet het tijdregistratiesysteem dus ook het declareren van 

reiskosten goed ondersteunen. Er loopt een vooronderzoek om scherp te krijgen aan 

welke eisen het nieuwe systeem moet voldoen, waarin gegevenskwaliteit een 

belangrijke rol speelt. 

 

Het nieuwe systeem heeft zal de naam Tijd&Reis krijgen. Er wordt een centraal 

systeem voorzien, waarbij medewerkers wel op allerlei manieren hun gegevens 

kunnen aanleveren. Zo is in ieder geval een mobiele App voorzien, maar kunnen 

medewerkers ook een voorgedefinieerde spreadsheet invullen. Het centrale systeem 

zal gegevens uit al dit soort kanalen inlezen, verzamelen en beschikbaar stellen voor 

de verschillende managementniveaus. 

 

Er is al een eerste aanzet tot een informatiemodel voor Tijd&Reis (zie Figuur 5). 

Medewerkers voeren werkactiviteiten uit ten behoeve van een project. Voor het 

uitvoeren van deze werkactiviteiten kunnen ze werkreizen moeten maken. Zij dienen 

uren- en reisdeclaraties in om deze activiteiten en reizen kenbaar te maken naar de 

organisatie. Centraal daarbij staat dus de medewerker.  

 

Er is het inzicht bij Time&Co dat gegevenskwaliteit een belangrijk aspect is van het 

nieuw te ontwikkelen systeem. Tijdens het vooronderzoek wordt daarom ook al 

expliciet een analyse uitgevoerd van de belangrijkste gegevenskwaliteitsaspecten. Er 

is besloten om per indicator uit het raamwerk na te denken over wat dit betekent voor 

het Tijd&Reis systeem. 
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Figuur 5 Eerste aanzet informatiemodel Tijd&Reis 

4.2 Nauwkeurigheid 

Thematische nauwkeurigheid 

Voor Tijd&Reis is dit vooral relevant voor gegevens over de naam van een 

medewerker. Het attribuut medewerkernaam is een verkorte weergave van deze 

naam met daarin de voornaam, tussenvoegsel en de achternaam conform een 

standaard patroon. Idealiter sluit dit aan op een authentieke bron zoals de 

basisregistratie personen (BRP), maar het gebruik ervan is beperkt tot specifieke 

doeleinden. We ontkomen er dus niet aan om terug te vallen op een andere bron, 

bijvoorbeeld de naam van de medewerkers zoals geregistreerd in zijn paspoort.  

 

De kwaliteitsregel is daarmee dat de medewerkernaam volledig overeen moet komen 

met de naam zoals vermeld op het paspoort. De kwaliteitseis die we daarbij definiëren 

is dat dit voor 100% van de medewerkers zo moet gelden. 

 

Een meetprocedure hiervoor kan helaas geen volledig geautomatiseerd proces zijn. Er 

zal in het instroomproces van nieuwe medewerkers een handmatige controle moeten 

plaats vinden om te bepalen of de naam overeenkomt. 

Classificatie juistheid 

Voor Tijd&Reis kan dit zowel slaan op gegevens over werkactiviteiten als over 

werkreizen. De vraag voor de eerste daarbij is: is de activiteit wel echt een 

werkactiviteit en niet bijvoorbeeld een persoonlijke activiteit die in de tijd van de baas 

is uitgevoerd? Voor werkreizen geldt iets soortgelijks: is de reis wel echt 

werkgerelateerd en bijvoorbeeld geen onderdeel van standaard woon-werk verkeer? 

 

Ervan uitgaande dat de definitie reeds zo scherp mogelijk is gemaakt kan classificatie 

juistheid worden behaald door meer specifieke voorbeelden te noemen. Er kan 
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bijvoorbeeld worden gesteld dat voor persoonlijke doeleinden zoeken op Internet tot 

maximaal 30 minuten per dag kan worden beschouwd als werkactiviteit. Voor 

werkreizen kan bijvoorbeeld worden gesteld dat alle reizen richting een locatie waar 

werk wordt uitgevoerd kan worden beschouwd als een werkreis. 

 

We vinden dat in principe alle geregistreerde werkactiviteiten en werkreizen ook echt 

in die categorie moeten vallen. Aanleiding daarvoor is onder meer dat het vermoeden 

bestaat dat er wordt gesjoemeld met declaraties omdat de kosten relatief hoog zijn. 

Dit leidt tot twee kwaliteitseisen: dat werkactiviteiten voor 100% juist moeten zijn 

geclassificeerd en hetzelfde voor werkreizen. 

 

De meetprocedure voor deze kwaliteitseisen zal worden geborgd in het proces van 

indienen van uren- en reisdeclaraties. Er zal steekproefsgewijs een gesprek plaats 

vinden met medewerkers als er aan de waarschijnlijkheid (zie andere indicator) van de 

ingediende gegevens wordt getwijfeld. 

Positionele nauwkeurigheid 

Voor Tijd&Reis heeft positionele nauwkeurigheid betrekking op het startpunt en het 

eindpunt van een werkreis. Deze moeten in voldoende mate overeenkomen met het 

daadwerkelijke startpunt en eindpunt. Voor de reiskosten is een nauwkeurigheid van 

een kilometer wel voldoende. Dit leidt tot twee kwaliteitseisen: dat een startpunt 

maximaal 1 kilometer mag afwijken van het daadwerkelijke startpunt, en hetzelfde 

voor een eindpunt. Dit zou in alle gevallen moeten gelden. Dit leidt tot de kwaliteitseis 

dat 100% van de werkreizen moeten voldoen aan deze norm. 

 

Er is geen meetprocedure noodzakelijk. In het geval de gegevens zijn ingediend via de 

mobiele App zullen het startpunt en het eindpunt automatisch worden bepaald door 

gebruik te maken van de GPS in de mobiele telefoon. Voor declaraties die worden 

ingediend in de vorm van een spreadsheet wordt besloten geen coördinaten te 

gebruiken, maar postcode/huisnummer combinaties. Je kunt een medewerker immers 

niet vragen een GPS coördinaat in te voeren. Dit leidt tot de kwaliteitsregels dat voor 

werkreizen het startadres moet zijn gevuld voor declaraties die zijn ingediend via een 

spreadsheet en hetzelfde voor het eindadres. Analoog geldt dat bij het gebruik van de 

mobiele App het startpunt en het eindpunt moeten zijn ingevuld. Strikt genomen 

vallen al deze kwaliteitsregels onder de indicator conceptuele consistentie. 

Temporele nauwkeurigheid 

Voor Tijd&Reis heeft temporele nauwkeurigheid zowel betrekking op werkactiviteiten 

als werkreizen. Voor werkactiviteiten gaat het over datum en tijd voor een 

werkactiviteit die aangeven welke dag een activiteit is uitgevoerd en hoeveel uur er 

aan is besteedt. Voor de dag is het belangrijk dat deze overeenkomt met de 

daadwerkelijke dag waarop de activiteit heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat de 

kwaliteitseis is dat deze exact gelijk moet zijn. Voor de tijd die is besteedt aan een 

werkactiviteit geldt dat het voldoende is als deze op een half uur nauwkeurig wordt 

vastgelegd; dat is de kwaliteitseis. Voor de dag waarop een werkreis heeft plaats 

gevonden geldt hetzelfde als voor de dag waarop een werkactiviteit heeft plaats 

gevonden. De kwaliteitseis is dat de dag exact gelijk moet zijn aan het moment 

waarop de werkreis daadwerkelijk heeft plaats gevonden.  
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Er wordt besloten een meetprocedure in te richten voor het controleren van het de 

geregistreerde tijd voor een werkactiviteit. Er zal steekproefsgewijs een gesprek plaats 

vinden met medewerkers als er aan de waarschijnlijkheid (zie andere indicator) van de 

ingediende gegevens wordt getwijfeld. Voor de datum van een werkactiviteit en de 

datum van een werkreis wordt geen meetprocedure ingericht, met name omdat lastig 

te achterhalen is of dit klopt. 

Kwantitatieve nauwkeurigheid 

Voor Tijd&Reis heeft kwantitatieve nauwkeurigheid met name betrekking op de 

reisafstand. Hiervoor wordt de kwaliteitseis gedefinieerd dat deze maximaal 5 

kilometer mag afwijken van de afstand die Google maps levert voor de route op basis 

van het startpunt/locatie en eindpunt/locatie. Daarbovenop is de kwaliteitseis dat 95% 

van de reisafstanden hieraan dienen te voldoen. Dit omdat mensen mogelijk af en toe 

wel eens moeten omrijden. 

 

De meetprocedure voor de reisafstand betreft een geautomatiseerde aanroep van 

Google maps voor het berekenen van de afstand tussen startpunt/locatie en 

eindpunt/locatie. 

Systematische afwijking 

Voor Tijd&Reis is er sprake van een systematische afwijking van de locatie die wordt 

bepaald door het GPS systeem vanuit de mobiele App voor het startpunt en het 

eindpunt van een werkreis. GPS werkt op basis van het WGS84 coördinaatsysteem 

terwijl we de gegevens eigenlijk willen vastleggen in het ETRS89-coördinaatsysteem. 

Er is een bekende systematische afwijking tussen WGS84 en ETRS89, waardoor hier 

automatisch op gecorrigeerd kan worden (getransformeerd). Voor deze systematische 

afwijking is het daarom niet noodzakelijk een kwaliteitseis te formuleren. 

 

Voor Tijd&Reis kan systematische afwijking ook betrekking hebben op de 

reisdeclaraties van medewerkers over meerdere jaren heen. Dat kan statistisch gezien 

aan de bovenkant of aan de onderkant zitten. Als dat statistisch gezien aan de 

bovenkant zit dan is dat wellicht aanleiding om met de medewerker in gesprek te 

gaan. Dat kan bijvoorbeeld een kwaliteitseis zijn voor een systematische afwijking van 

2 kilometer over de jaren heen. 

 

De meetprocedure voor de laatst genoemde is om aan het eind van elk kalenderjaar 

een geautomatiseerde statistische analyse uit te voeren op de reisdeclaraties van alle 

medewerkers. De medewerkers die een hogere systematische afwijking van 2 

kilometer hebben worden uitgenodigd voor een gesprek om toelichting te geven op 

hun declaraties. 

4.3 Compleetheid 

Dataset compleetheid 

Voor Tijd&Reis is dataset compleetheid met name relevant voor urendeclaraties. Alle 

medewerkers dienen urendeclaraties in te dienen, maar reisdeclaraties zijn niet 

verplicht. Het belang voor het indienen van urendeclaraties ligt ook anders dan voor 
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reisdeclaraties. Voor de eerste ligt het belang bij Time&Co. Voor de tweede bij de 

medewerker zelf. Een kwaliteitseis voor reisdeclaraties wordt daarom niet 

gedefinieerd. Voor urendeclaraties geldt de kwaliteitseis dat voor alle werkbare dagen 

in het jaar een werkactiviteit moet zijn geregistreerd. Daarnaast geldt de kwaliteitseis 

dat alle werkactiviteiten moeten zijn opgenomen in een urendeclaratie. 

 

De meetprocedure voor urendeclaraties bestaat eruit om wekelijks te controleren of 

voor alle dagen tot en met het huidige moment werkactiviteiten zijn geregistreerd. 

Object compleetheid 

Voor Tijd&Reis zijn alle vrijwel alle attributen verplicht. Alleen voor werkreizen zijn er 

attributen die potentieel leeg kunnen blijven: indien een startpunt of eindpunt is 

gemeten door de mobiele App dan kan het startadres en het eindadres leeg worden 

gelaten. Andersom geldt het voor declaraties die worden ingediend via een 

spreadsheet. Hiervoor geldt dat startpunt en het eindpunt leeg kan worden gelaten. 

De kwaliteitseis is dus dan buiten deze attributen, alle andere attributen gevuld dienen 

te zijn. 

 

De meetprocedure voor object compleetheid bestaat eruit dat alle gegevens bij het 

indienen geautomatiseerd worden gecontroleerd op aanwezigheid van alle verplichte 

attributen. 

Metadata compleetheid 

Voor Tijd&Reis geldt dat de data als geheel wordt gepubliceerd in de metadata 

catalogus van de organisatie. Daarin dient iedere dataset minimaal een naam, 

omschrijving, adres en eigenaar te hebben. Daarnaast zijn er nog 4 andere metadata 

velden die optioneel gevuld kunnen worden. De kwaliteitseis van de metadata 

catalogus is dat minimaal de vier verplichte velden zijn gevuld, wat overeenkomt met 

50% van de gedefinieerde metadata elementen. 

 

De meetprocedure is dat bij het invoeren van de gegevens in de metadata catalogus 

het record niet wordt geaccepteerd als de vier verplichte velden niet zijn ingevuld. 

Overcompleetheid 

Voor Tijd&Reis hebben we reeds aangegeven wat geldt m.b.t. classificatie correctheid. 

Een ander type probleem dat voorkomen dient te worden is dat urendeclaraties of 

reisdeclaraties (deels) dubbel worden ingediend. Er worden daarom kwaliteitsregels 

gedefinieerd die stellen dat voor respectievelijk urendeclaraties en reisdeclaraties geldt 

dat zij niet mogen overlappen met andere urendeclaraties of reisdeclaraties. Dat 

betekent dat dezelfde werkactiviteiten en werkreizen slechts onderdeel uit mogen 

maken van één urendeclaratie respectievelijk reisdeclaratie. 

 

De meetprocedure is dat gegevens bij het indienen geautomatiseerd worden 

gecontroleerd op het dubbel voorkomen van werkactiviteiten en werkreizen t.o.v. 

eerdere declaraties.  
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Historie 

Voor Tijd&Reis is dat met relevant voor projecten. Deze doorlopen een standaard set 

van statussen, van lead naar offerte naar gecontracteerd naar uitvoering naar 

gesloten. Op het moment dat er werkactiviteiten worden geschreven op een project 

dan dient deze in status uitvoering te zijn. Als dat niet het geval is dan ontbreekt er 

feitelijk een stuk contracthistorie. Dat duidt er mogelijk op dat er geen getekend 

contract ligt, dat er nog geen officiële opdracht is verstrekt tot uitvoering of dat 

medewerkers deze zaken niet netjes hebben doorgevoerd in de administratie. De 

kwaliteitseis is dus dat de volledige contracthistorie aanwezig moet zijn voor een 

project. 

 

De meetprocedure hiervoor is dat op het moment dat er een statuswijziging van het 

project plaats vindt er wordt gecontroleerd of de nieuwe status ook het logische 

vervolg is op de bestaande status. Als dat niet zo is dan ontbreekt er feitelijk een 

statusovergang. 

Geo-gerefereerd 

Voor Tijd&Reis gaat het hierbij om de start- en eindadressen/punten die moeten 

worden vastgelegd bij werkreizen. De kwaliteitseis is dat deze in 100% van de 

gevallen moeten zijn gevuld. Zoals eerder aangegeven geldt dat bij gebruik van de 

mobiele App het startpunt en eindpunt moet zijn geregistreerd, en bij gebruik van de 

spreadsheet het startadres en eindadres. Het startpunt is een directe referentie naar 

een locatie, het startadres een indirecte referentie naar een locatie. 

 

De meetprocedure is gelijk aan die voor object compleetheid, maar betreft alleen de 

attributen met geo-referenties. Het bestaat eruit dat alle attributen die naar een 

locatie verwijzen bij het indienen geautomatiseerd worden gecontroleerd op 

aanwezigheid van een attribuutwaarde. 

4.4 Consistentie 

Formaatconsistentie 

Voor Tijd&Reis geldt dat formaatconsistentie randvoorwaardelijk is. De kwaliteitseis is 

dus dat alle gegevens 100% dienen te conformeren aan de afgesproken formaten. 

Voor declaraties die worden ingediend in de vorm van een spreadsheet geldt dat deze 

spreadsheet gebruik dient te maken van het voorgeschreven sjabloon, en dat er geen 

kolommen mogen worden toegevoegd of verwijderd in de spreadsheet. 

 

De meetprocedure is opgedeeld in twee delen; één voor declaraties die worden 

ingediend via de mobiele App en één voor declaraties die worden ingediend middels 

een spreadsheet. Voor beiden zijn geautomatiseerde controles gedefinieerd die tijdens 

het inlezen van de gegevens worden uitgevoerd. Als niet wordt voldaan aan de 

controles dan worden de gegevens geweigerd. Dit is onderdeel van de 

geautomatiseerde validatie. 
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Domeinconsistentie 

Voor Tijd&Reis geldt de algemene kwaliteitseis dat attribuutwaarden 100% overeen 

dienen te komen met het waardedomein van het attribuut zoals gedefinieerd in het 

informatiemodel. De meeste attributen hebben eenvoudige waardedomeinen zoals 

“getal” of “tekst”. Een specifiek geval is het aanleverkanaal attribuut bij 

urendeclaraties en werkdeclaraties. Deze hebben het waardedomein “opsomming”, 

waarbij de waarde kan zijn “spreadsheet” of “mobiele App”. Startadressen en 

eindadressen van een werkreis dienen een postcode/huisnummer combinatie te 

bevatten. Dit kan worden gezien als domeinconsistentie, waarbij de specifieke 

postcode/huisnummer combinatie moet bestaan in de postcodetabel. De praktijk leert 

dat deze postcodetabel niet helemaal actueel is en dat nieuwbouwwijken daar nog niet 

helemaal in zijn doorgevoerd. Het kan daarom voorkomen dat een specifieke 

postcode/huisnummer combinatie wel valide is, maar nog niet bestaat in de 

postcodetabel. Er wordt daarom besloten om voor startadressen en eindadressen de 

kwaliteitseis te stellen dat 95% van de waarden overeen dient te komen met die in de 

postcodetabel. 

 

De meetprocedure voor domeinconsistentie in algemene zin is dat er een 

schemavalidatie zal worden uitgevoerd op aangeleverde declaraties. Onderdeel van 

deze schemavalidatie is de controle of het attribuut “aanleverkanaal” is gevuld met de 

attribuutwaarde “spreadsheet” of “mobiele App”. Het controleren of een startadres of 

eindadres een valide postcode/huisnummer combinatie bevat wordt uitgevoerd door 

deze te vergelijken met de postcodetabel. Dit alles is onderdeel van de 

geautomatiseerde validatie. 

Conceptuele consistentie 

Voor Tijd&Reis gaat dit over het gebruik van start/eindpunt versus start/eindadres, 

afhankelijk van het gebruikte aanleverkanaal (mobiele App of spreadsheet). De daarbij 

behorende kwaliteitsregels hebben we eerder bij positionele nauwkeurigheid 

beschreven en kunnen worden gezien als onderdeel van conceptuele consistentie. 

Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsregels die zijn gedefinieerd bij overcompleetheid: dat 

voor respectievelijk urendeclaraties en reisdeclaraties geldt dat zij niet mogen 

overlappen met andere urendeclaraties of reisdeclaraties. 

 

De meetprocedure voor conceptuele consistentie maakt onderdeel uit van de 

geautomatiseerde validatie. Dit zijn controles die geautomatiseerd worden uitgevoerd 

op aangeleverde declaraties. 

Geometrische correctheid 

Voor Tijd&Reis geldt dat er alleen in start- en eindpunten een geometrie aanwezig is. 

Deze is echter beperkt tot een coördinaat, waaraan je geen kwaliteitseisen m.b.t. 

geometrische correctheid kunt stellen. 

Topologische consistentie 

Voor Tijd&Reis hebben we alleen geometrieën in de context van werkreizen, in de 

vorm van start- en eindpunten. We zouden hieraan de kwaliteitseis kunnen stellen dat 

het eerste startpunt van een werkreis op een dag overeen moet komen met de locatie 
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van het woonadres. Een soortgelijke kwaliteitseis zouden we kunnen stellen aan het 

eindpunt van de laatste werkreis op een dag. Verder zouden we de kwaliteitseis 

kunnen stellen dat het eindpunt van een werkreis overeenkomt met het startpunt van 

een volgende werkreis op dezelfde dag. Merk overigens op dat strikt genomen deze 

kwaliteitseisen niet vallen onder de definitie van topologische consistentie in NEN-ISO 

19157. Ze kunnen echter wel worden gezien als onderdeel van een bredere 

interpretatie van het begrip topologische consistentie. 

 

De meetprocedure voor topologische consistentie voor de genoemde kwaliteitseisen 

kan onderdeel zijn van de geautomatiseerde validatie die wordt uitgevoerd bij het 

ontvangen van declaraties. 

Referentiële integriteit 

Voor Tijd&Reis zijn er verwijzingen tussen allerlei objecttypen in het informatiemodel. 

De algemene kwaliteitseis is dat 100% van deze verwijzingen referentieel integer zijn. 

Een specifiek voorbeeld is de verwijzing naar een project vanuit een werkactiviteit 

middels een projectcode. Deze projectcode wordt automatisch gegenereerd bij het 

aanmaken van een project in het Tijd&Reis systeem. Een werkactiviteit die refereert 

naar een project zal moeten verwijzen naar een valide projectcode (er moet een 

project zijn met deze code).  

 

Het eerder onder domeinconsistentie genoemde voorbeeld m.b.t. startadressen en 

eindadressen en de relatie met de postcodetabel zou ook als referentiële integriteit 

kunnen worden beschouwd. Omdat de postcode/huisnummer combinatie meer is dan 

alleen een unieke identificatie (de combinatie betekent ook echt iets) beschouwen we 

dat in deze context niet als onderdeel van referentiële integriteit 

 

De meetprocedure voor referentiele integriteit is een geautomatiseerde controle die 

onderdeel is van de geautomatiseerde validatie. Daarbij wordt gecontroleerd of 

verwijzingen in gegevensobjecten betrekking hebben op een bestaand 

gegevensobject. Om te controleren of werkactiviteiten refereren naar valide 

projectcodes zal er geautomatiseerd worden gekeken of een projectcode voorkomt in 

de lijst van projecten. 

Homogeniteit 

Voor Tijd&Reis kun je homogeniteit bijvoorbeeld zien in de context van de hoeveelheid 

tijd die wordt vastgelegd bij een werkactiviteit. Sommige medewerkers zijn heel 

gemakzuchtig en ronden alles af naar hele uren, terwijl anderen tot op 5 minuten 

nauwkeurig hun tijd administreren. Met name die laatste levert declaraties op die een 

schijn van detail wekken die niet reëel is en waar ook door niemand om gevraagd 

wordt. De kwaliteitseis is daarom om de tijd voor een werkactiviteit af te ronden tot 

op een half uur. 

 

De meetprocedure is dat bij het indienen van een declaratie als onderdeel van de 

geautomatiseerde validatie wordt gecontroleerd of er niet op meer detail dan een half 

uur wordt geboekt. 
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4.5 Actualiteit 

Tijdigheid 

Voor Tijd&Reis gaat dit bijvoorbeeld over urendeclaraties. Deze hebben betrekking op 

een week en moeten zijn geregistreerd voor maandag 12.00 uur. De kwaliteitseis is 

daarmee dat urendeclaraties binnen 60 uur na het verstrijken van de week in het 

systeem zijn geregistreerd.  

 

De meetprocedure bestaat uit een geautomatiseerd proces dat op maandag om 12.00 

uur kijkt of er voor alle medewerkers voor de voorgaande week urendeclaraties zijn 

geregistreerd. 

Frequentie 

Voor Tijd&Reis geldt dat urendeclaraties wekelijks moeten worden ingediend en 

reisdeclaraties maandelijks. Dat zijn dus kwaliteitseisen m.b.t. urendeclaraties en 

reisdeclaraties. 

 

De meetprocedure bestaat eruit dat er aan het eind van het jaar wordt gecontroleerd 

of de ingediende declaraties zich hebben gehouden aan de afgesproken frequentie. 

Daarbij wordt ook gecontroleerd of ingediende declaraties alleen betrekking hebben op 

de periode waarop ze betrekking zouden mogen hebben (alleen de week of maand 

ervoor). 

4.6 Precisie 

Opslagprecisie 

Voor Tijd&Reis is dit vooral relevant voor de hoeveelheid tijd die wordt vastgelegd bij 

een werkactiviteit. Zoals eerder aangegeven wordt vanuit homogeniteit gevraagd deze 

af te ronden op een half uur. Dat vertaalt zich naar de kwaliteitseis voor opslagprecisie 

van één cijfer achter de komma. 

 

De meetprocedure is dat onderdeel van de geautomatiseerde validatie is dat de 

hoeveeltijd tijd bij een werkactiviteit is afgerond op één cijfer achter de komma. 

Overigens worden gebruikers bij het invoeren van gegevens ook al beperkt doordat 

het invulformulier in de mobiele App alsook de spreadsheet zorgt dat ook niet meer 

dan één cijfer achter de komma kan worden ingevoerd.  

Statistische precisie 

Voor Tijd&Reis kun je statistische precisie bepalen voor de reisafstand van werkreizen. 

Je zou daarbij alle reisafstanden naar dezelfde locatie met elkaar kunnen vergelijken. 

Als de standaardafwijking van van deze reisafstanden meer dan 2 kilometer is dan zit 

er erg veel verschil tussen de gedeclareerde reisafstanden. De kwaliteitseis is daarmee 

dat reisafstanden een standaardafwijking van minder dan 2 kilometer hebben. 
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De meetprocedure voor deze kwaliteitseis is dat aan het eind van het jaar voor alle 

medewerkers de standaardafwijking van hun werkreizen per locatie wordt bepaald. Als 

deze hoger is dan 2 kilometer dan wordt medewerkers gevraagd om een uitleg. 

Resolutie 

Voor Tijd&Reis wordt bij alle urendeclaraties in één maand een door de klant getekend 

exemplaar van een urenstaat mee te leveren. Deze dient te worden ingescand en 

digitaal te worden meegezonden. De kwaliteitseis is dat deze minimaal met een 

resolutie van 150dpi moet worden ingescand. 

 

De meetprocedure voor de resolutie van de ingescande urenstaten is handmatig en 

onderdeel van het standaard factureringsproces. Op het moment dat een ingeleverde 

urenstaat niet leesbaar is dan wordt gekeken of dit bijvoorbeeld komt door een te lage 

resolutie. 

4.7 Plausibiliteit 

Authenticiteit 

Voor Tijd&Reis is de authenticiteit van de urendeclaratie belangrijk. Deze dient te 

worden aangetoond door bij alle urendeclaraties in één maand een door de klant 

getekend exemplaar van een urenstaat mee te leveren. Dit is dus de kwaliteitseis voor 

het aantonen van authenticiteit van urendeclaraties. 

 

De meetprocedure is dat bij alle ingeleverde urendeclaraties na het einde van een 

maand wordt gecontroleerd of er getekende urenstaten zijn bijgevoegd. Als dat niet 

het geval is dat wordt er contact opgenomen met de medewerker. 

Waarschijnlijkheid 

Voor Tijd&Reis is deze indicator met name relevant voor reis- en urendeclaraties 

omdat ze fraudegevoelig zijn en medewerkers dus voordeel kunnen behalen als ze 

deze verkeerd invullen. De volgende signaalregels worden daarom gedefinieerd voor 

Tijd&Reis: 

• Op een dag wordt meer dan tien uur aan werkactiviteiten geboekt. 

• Op een dag wordt minder dan 8 uur aan werkactiviteiten geboekt. 

• Het startadres van de eerste werkreis op een dag komt niet overeen met het 

thuisadres van de medewerker. 

• Het eindadres van de laatste werkreis op een dag komt niet overeen met het 

thuisadres van de medewerker. 

• Een werkreis vindt plaats op een dag in een weekend of op een feestdag. 

• Een werkactiviteit vindt plaats op een dag in een weekend of op een feestdag. 

De meetprocedure voor waarschijnlijkheid is onderdeel van de geautomatiseerde 

validatie van gegevens. Indien er signaalregels worden overschreden dan wordt er een 

e-mail gestuurd naar de manager van de medewerker. Deze kan besluiten contact op 

te nemen met de medewerker om een toelichting te vragen. 
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Representativiteit 

Voor Tijd&Reis geldt dat als een deel van de dataset gebruikt gaat worden om 

analyses te doen die gaan over het hele bedrijf een kwaliteitseis kan zijn dat deze 

reizen van alle type medewerkers bevat. Gegevens met alleen vertegenwoordigers 

zonder de managers zijn onvoldoende representatief voor alle medewerkers. Je kunt 

ook denken aan de verdeling over diverse filialen. In het laatste geval kan de 

meetfunctie een vergelijking bevatten die de verdeling over de filialen in de dataset 

vergelijkt met de verdeling van alle medewerkers over de filialen. 

4.8 Traceerbaarheid 

Herleidbaarheid 

Voor Tijd&Reis is herleidbaarheid bijvoorbeeld relevant voor urendeclaraties. De 

kwaliteitseis is dat urendeclaraties herleidbaar zijn naar de getekende urenstaat die 

bewijs vormen van goedkeuring door de opdrachtgever alsook naar de interne 

manager van Time&Co die de urenstaat heeft goedgekeurd.  

 

De meetprocedure is dat aangeleverde urendeclaraties worden gerouteerd naar de 

interne manager, die controleren of de getekende urenstaat aanwezig is en of daar 

een valide handtekening van de opdrachtgever op staat. Als dat het geval is wordt de 

urenstaat gerouteerd naar de afdeling financiële zaken. 

4.9 Compliance 

Standaarden compliance 

Voor Tijd&Reis is een inventarisatie gemaakt van de relevante standaarden waaraan 

de gegevens dienen te voldoen. Het voldoen aan deze standaarden is daarmee een 

kwaliteitseis. Het betreft de volgende standaarden: ISO 8601 voor het vastleggen van 

datum en tijd, ETRS89 voor het vastleggen van coördinaten.  

 

De meetprocedure voor het voldoen aan ISO 8601 is onderdeel van de 

geautomatiseerde validatie van aangeleverde declaraties. Het voldoen aan ETRS89 

kan niet geautomatiseerd worden gecontroleerd. Dit wordt afgedwongen doordat de 

Mobiele App het omzet naar deze vorm. 

4.10 Begrijpelijkheid 

Relevantie 

Voor Tijd&Reis is relevantie van toepassing op het verslag dat behoort bij een 

werkactiviteit. In dit verslag moet expliciete melding gemaakt worden van de 

personen die zijn gesproken. Deze informatie wordt gebruikt om de contacthistorie 

van het CRM systeem te vullen, zodat collega’s ook altijd op de hoogte zijn van wat is 

besproken met specifieke contactpersonen. De kwaliteitseis is dat de namen van de 
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contactpersonen expliciet moeten zijn gemarkeerd in de tekst met de vCard 

ontologie4. 

 

De meetmethode voor het voldoen aan de kwaliteitseis is dat dit onderdeel is van de 

geautomatiseerde validatie. Als er een verslag aanwezig is bij een werkactiviteit dan 

wordt gecontroleerd of er minimaal één vCard aanwezig is. 

Leesbaarheid 

Voor Tijd&Reis is leesbaarheid van toepassing op het verslag dat behoort bij een 

werkactiviteit. Deze verslagen moeten zodanig zijn geschreven dat ze breed gelezen 

kunnen worden in de rest van de organisatie, zodat anderen er ook nog iets mee 

kunnen. Er is daarom een kwaliteitseis dat alleen woorden mogen worden gebruikt die 

onderdeel uitmaken van B1 of de formeel gepubliceerde data dictionary. 

 

De meetmethode voor het voldoen aan deze kwaliteitseis is onderdeel van de 

geautomatiseerde validatie. Als er een verslag aanwezig is bij een werkactiviteit dan 

wordt gecontroleerd of alle woorden zijn toegestaan. 

 

                                           
4 https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/ 
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5 Gegevenskwaliteit in metadata 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe kan worden omgegaan met gegevenskwaliteit in 

metadata. Het doet een voorstel voor de minimale set aan metadata die zou moeten 

worden vastgelegd voor een informatieproduct of gegevens in de context van het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het gaat met name in op hoe deze gegevens 

vastgelegd kunnen worden conform de ISO 19115 standaard [9]. 

5.1 Voorgestelde metadata elementen voor datasets 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 bestaat metadata op verschillende niveaus; op het 

niveau van een definitie, een dataset en een individueel gegevensobject. We richten 

ons in dit hoofdstuk met name op metadata op het niveau van de definitie (kan 1-1 

overeenkomen met een dataset als er slechts één dataset is die er aan deze definitie 

voldoet). Dergelijke metadata wordt typisch in twee vormen vastgelegd: als een set 

van metadata elementen in een catalogus (zoals het Nationaal Geo Register) en in het 

informatiemodel. Voor dit soort metadata zijn met name het NL profiel voor ISO 

19115 [10] en de DCAT en DQV standaarden relevant. Voor metadata als onderdeel 

van het informatiemodel is in de context van de Omgevingswet het metamodel voor 

informatiemodellen [8] de standaard. Die geeft een standaard wijze om 

informatiemodellen te beschrijven door hiervoor standaard metadata elementen te 

benoemen. In de context van de Omgevingswet komen beide vormen van metadata 

terecht in de Stelselcatalogus DSO.  

 

Eigenlijk zou het niet uit moeten maken in welke catalogus je precies kijkt; je wilt 

overal waar een dataset bekend is de relevante metadata kunnen vinden. In de 

praktijk zijn catalogi wel gespecialiseerd in specifieke gebieden. Zo is het NGR en de 

daarbij gehanteerde ISO 19115 standaard specifiek gericht op geo-informatie. Dat 

past bijvoorbeeld minder goed bij statistische informatie, waarvoor ook andere 

standaarden beschikbaar zijn. Anderzijds is bijvoorbeeld data.overheid.nl een meer 

generieke catalogus, waar de metadata die specifiek is voor geo-informatie niet goed 

in past. Het algemeen streven zou moeten zijn om het kwaliteitsraamwerk zoveel 

mogelijk als de standaard taal te hanteren in al deze catalogi en de informatie in de 

catalogi ook zoveel mogelijk overeen te laten komen.  

 

Het is ook mogelijk om kwaliteitseigenschappen vast te leggen op het niveau van 

individuele gegevensobjecten (bijv. de positionele nauwkeurigheid van een perceel). 

Deze metadata kun je beschouwen als onderdeel van de gegevens zelf. In de laatste 

versie van het NL profiel voor ISO 19115 is dat ook het advies. De indicatoren uit het 

kwaliteitsraamwerk kunnen wel ook op dit niveau worden gebruikt. 

 

Om te bepalen welke indicatoren het meest relevant zijn heeft een analyse 

plaatsgevonden. In deze analyse is gekeken naar de voorbeelduitwerking van het 

kwaliteitsraamwerk voor een aantal datasets en voorgestelde informatieproducten. Uit 

de analyse zijn een aantal indicatoren naar voren gekomen die meer waardevol zijn 

dan andere indicatoren. Naar verwachting is dat ook afhankelijk van het type dataset. 

Voor datasets afkomstig uit de administratieve automatisering, het geo-informatie 

domein of het statistische/metingen domein (zoals gebruikt in rekenmodellen) blijken 

verschillende indicatoren relevant. Dit is ook terug te zien in de verscheidenheid aan 
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ISO standaarden waar deze indicatoren op gebaseerd zijn. In Tabel 2 is het resultaat 

van de analyse weergegeven.  

 

soorten datasets 

 indicatoren 

Administratieve 

informatie 

Geo-informatie Statistische/meet 

informatie 

Dataset compleetheid X X X 

Tijdigheid X X X 

Frequentie X X X 

Herleidbaarheid X X X 

Standaarden compliance X X X 

Positionele 

nauwkeurigheid 

 X  

Resolutie  X  

Systematische afwijking   X 

Statistische precisie   X 

Tabel 2 Meest relevante indicatoren  

5.2 Uitwerking op basis van NL profiel voor ISO 19115 

Het NL profiel voor ISO 19115 is de standaard voor het vastleggen van metadata voor 

geo-informatie. Het is ook onderdeel van hoe in de context van INSPIRE metadata 

moet wordem vastgelegd, zoals in het Nationaal Geo Register (NGR). Omdat geo-

informatie een belangrijke kern is voor de Omgevingswet ligt het dan ook voor de 

hand om te kijken hoe metadata conform deze standaard kan worden vastgelegd. 

In de volgende tabel is aangegeven is de relatie tussen de in de vorige paragraaf 

voorgestelde indicatoren en de metadata elementen in het NL profiel voor ISO 19115 

beschreven. In bijlage D is een mapping van alle indicatoren uit het 

kwaliteitsraamwerk op ISO 19115  opgenomen. De dikgedrukte metadata elementen 

zijn verplicht of conditioneel verplicht (verplicht als het van toepassing is) in het 

profiel.  

 

NL ISO 

19115 

 indicatoren 

Eigenschappen in NL ISO 

19115 

Definitie en opmerkingen Voorbeeld 

Dataset 

compleetheid 

Type waarde 

 

Indien bij kwantitatieve 

waarde geen numerieke 

waarde wordt ingevuld, mag 

de waarde ‘tekst’ ingevuld 

worden. 

tekst 

Compleetheid Omschrijving in hoeverre een 

dataset compleet is, of 

anders gezegd, een 

inschatting van wat er nog 

ontbreekt. 

Dataset is voor 90 % 

compleet 
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Tijdigheid Datum inwinning brondata Datum of periode waarin de 

brongegevens zijn 

ingewonnen. 

30-1-2008 

Frequentie Herzieningsfrequentie Frequentie waarmee de data 

herzien wordt. 

maandelijks 

Datum volgende 

herziening 

Geplande datum volgende 

herziening. 

30-1-2008 

Herleidbaarheid Algemene beschrijving 

herkomst 

Algemene beschrijving of 

opmerking, betreffend de 

geschiedenis van de bron. Dit 

kunnen ook beschrijvingen of 

opmerkingen zijn over de 

brongegevens en/of het 

productieproces. 

De gegevens zijn 

afkomstig van 

gemeenten. 

Beschrijving uitgevoerde 

bewerkingen 

Beschrijving uitgevoerde 

bewerkingen. 

 

De gegevens zijn 

gevalideerd op 

formaatconsistentie en 

domeinconsistentie. 

Datum uitgevoerde 

bewerkingen 

Datum van de uitgevoerde 

bewerkingen. 

15-5-1998 

Verantwoordelijke 

organisatie bron 

de identificatie van de 

verantwoordelijke organisatie 

Kadaster 

Verantwoordelijke 

organisatie bron: e-mail 

E-mail adres van de 

organisatie. 

info@kadaster.nl 

Verantwoordelijke 

organisatie bron: rol 

de rol van de 

verantwoordelijke organisatie 

van de bron  

processor 

Inwinningsmethode Methode die gebruikt is om 

de brongegevens in te 

winnen. 

waarneming in het veld 

Standaarden 

compliance 

Specificatie De titel van de specificatie of 

richtlijnen of informatie 

model waar de dataset 

conform aan dient te zijn. 

IMRO2008 

Specificatie datum 

 

De datum van de specificatie 

of richtlijnen of informatie 

model waar de dataset 

conform aan dient te zijn 

Referentie datum van de 

specificatie. 

2010-05-03 

 

Specificatie datum type Het bevat het type 

gebeurtenis waar de datum 

betrekking op heeft. 

publicatie 

Positionele 

nauwkeurigheid 

Type waarde Indien bij kwantitatieve 

waarde geen numerieke 

waarde wordt ingevuld, mag 

de waarde ‘tekst’ ingevuld 

worden. 

tekst 

Geometrische 

nauwkeurigheid 

Afwijking van de x- en y-

coördinaten ten opzichte van 

Nauwkeurigheid is 

ongeveer 0.28 meter in 

stedelijk gebied en 0.56 
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de werkelijke plaats op 

aarde. 

meter in landelijk 

gebied 

Resolutie Resolutie De resolutie van de dataset 

in meters. 

 

Indien er een resolutie 

gespecificeerd kan worden is 

het verplicht. Naast de 

resolutie moet de 

meeteenheid voor lengte uit 

de ISOStandardUnits, de 

meter, worden opgenomen in 

het attribuut UnitOfMeasure 

van distance. 

 

Als het element resolutie 

twee maal voorkomt, is het 

een interval. 

3 

Topologische 

consistentie 

Type waarde De meeteenheid van veld 

topologische samenhang 

cm 

Topologische 

samenhang 

De tolerantie waarmee de 

topologische samenhang is 

vastgelegd 

3 

 Niveau 

kwaliteitsbeschrijving 

Dit element beschrijft het 

niveau waarop de 

kwaliteitsinformatie 

betrekking heeft. Mogelijke 

niveaus zijn: dataset en 

series. 

dataset 

Tabel 3 Voorgestelde metadata elementen op basis van het NL profiel voor ISO 19115 

De volgende zaken vallen op in voorgaande tabel: 

• Voor systematische afwijking en statistische precisie zijn geen metadata elementen 

in het NL profiel voor ISO 19115 aanwezig. Om deze informatie toch vast te 

kunnen leggen in het NGR zou het metadata element “geometrische 

nauwkeurigheid” kunnen worden gebruikt, voor zover deze afwijking en precisie 

gerelateerd zijn aan locatie. 

• Frequentie is uitgesplitst naar twee metadata elementen; herzieningsfrequentie en 

datum van de volgende herziening. 

• Herleidbaarheid is op te splitsen naar een groot aantal metadata elementen. In het 

profiel zijn alleen de volgende velden verplicht en daarmee belangrijker dan de 

overige metadata elementen: niveau kwaliteitsbeschrijving, verantwoordelijke 

organisatie bron, verantwoordelijke organisatie bron: e-mail, verantwoordelijke 

organisatie bron: rol. Aanvullend zouden eigenlijk alle belangrijke verwerkingen in 

de keten zichtbaar moeten zijn. 

• De term “verantwoordelijke organisatie bron” moet in meer algemene zin worden 

gelezen als de partij die de gegevens levert. Voor informatieproducten is dat dus 

de leverancier van het informatieproduct. De bijbehorende rol is dan “processor”. 

• Geometrische nauwkeurigheid wijkt qua terminologie af van “positionele 

nauwkeurigheid”. 



  

 

Definitief | Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een verdere handreiking | 1.0 pagina 46 van 81 

• Voor een aantal metadata elementen (zoals geometrische nauwkeurigheid en 

compleetheid) geldt dat of een getal of een tekst kan worden gebruikt. Er is een 

extra metadata element die bedoeld is om aan te geven of dit het geval is (type 

waarde). Dit is een uiting van dat kwaliteitseigenschappen zich niet altijd in één 

getal latten benoemen en vrij genuanceerd kunnen zijn. 

• De metadata elementen geven vooral uitdrukking aan de aanwezige kwaliteit 

(IST), maar dit kan grotendeels samenvallen met de kwaliteitseis zelf (SOLL).  

• De aanwezige kwaliteit (IST) die wordt vastgelegd zijn de aspecten die relatief 

stabiel zijn; andere kwaliteitseigenschappen lenen zich meer om dynamisch 

gemeten te worden en gevisualiseerd te worden in een kwaliteitsdashboard.  

• Topologische consistentie is een conditioneel verplicht metadata element in het 

profiel en dus aanvullend aan te bevelen op de lijst beschreven in Tabel 2. De 

invulling is echter veel specifieker dan zoals bedoeld in het kwaliteitsraamwerk. 

Deze meer specifieke betekenis komt uit de INSPIRE context. 

• Naast genoemde metadata elementen is er ook een algemeen verplicht metadata 

element “Niveau kwaliteitsbeschrijving” benoemd in het profiel, dat dus altijd 

gevuld moet worden. Dit kan gaan over een dataset of een dataset serie 

(verzameling datasets die dezelfde definitie hanteren). 

Voor alle genoemde metadata elementen wordt voorgesteld ze te vullen als ze van 

toepassing zijn (en er dus een betekenisvolle waarde voor bestaat).  
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6 Kwaliteit van informatiemodellen 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van wat kwaliteit van informatie- en gegevensmodellen 

is. Zoals beschreven in de visie is een informatiemodel een belangrijke pilaar en 

bepalende factor voor gegevenskwaliteit in meer algemene zin. Het hoofdstuk start 

met een korte inleiding waarna op de verschillende kwaliteitsdimensies wordt 

ingegaan. 

6.1 Inleiding 

De informatie in dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op algemene literatuur, met name 

de “data model scorecard” van Steve Hoberman [11]. Dat boek is in het algemeen 

aanbevelenswaardig en bevat ook meer context en detail dan dit hoofdstuk toe laat. 

Er zijn ook andere bronnen gebruikt, inclusief een aantal specifieke kaders in de 

context van de Omgevingswet zoals het metamodel voor informatiemodellen [8] en de 

aansluitvoorwaarden voor informatieproducten [12]. Dit hoofdstuk is complementair 

aan de handreiking informatiemodelleren en het metamodel voor informatiemodellen 

die op andere aspecten van informatiemodellen ingaan.  

 

Het hoofdstuk is ingedeeld in de kwaliteitsdimensies uit het kwaliteitsraamwerk. Per 

dimensie worden richtlijnen gegeven. Deze zijn ook genummerd zodat ze ook 

makkelijker als checklist kunnen worden gebruikt bij het daadwerkelijk toetsen van 

een informatiemodel. Er wordt waar nodig onderscheid gemaakt tussen conceptuele 

en logische modellen, die in de context van het metamodel voor informatiemodellen 

beiden “informatiemodellen” worden genoemd. Een conceptueel model modelleert de 

werkelijkheid. Dat is niet hetzelfde als een begrippenlijst of thesaurus; het is een meer 

precieze beschrijving van de concepten (conceptuele objecttypen en conceptuele 

attributen) en hun relaties. Een logisch model modelleert de gegevens die nodig zijn 

om dit soort concepten te representeren. Het voegt dus informatie toe over 

representatie zoals bijvoorbeeld het datatype en de eenheden waarin gegevens 

worden vastgelegd. Als er in richtlijnen “het model” in algemene zin staat dan wordt 

op zowel conceptuele als logische modellen gedoeld. Fysieke modellen vertalen 

logische modellen naar een specifieke implementatie. Fysieke modellen laten we in de 

rest van dit document buiten beschouwing.  

 

Zoals voor dit document als geheel geldt zijn de genoemde richtlijnen alleen 

handreikingen en geen verplichtingen. Het is aan de lezer zelf om te bepalen welke 

richtlijnen daadwerkelijk worden toegepast. Het belangrijkste is om bewuste 

afwegingen te maken. Het vastleggen van deze afwegingen is ook verstandig, zodat 

daar met anderen over gecommuniceerd kan worden. Daarnaast geldt dat er niet één 

manier is om informatiemodellen op te stellen; er zijn allerlei visies, paradigma’s en 

modelleertalen waardoor specifieke richtlijnen in specifieke situaties minder goed 

kunnen passen. 
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6.2 Nauwkeurigheid 

# Richtlijn Bron 

1.1 Het model ondersteunt de gedocumenteerde eisen  [11] 

1.2 Definities van objecttypen, attributen en relaties in een conceptueel 

model zijn een goede weergave van de objecten en hun 

eigenschappen in de werkelijkheid 

[11] 

1.3 Relaties in een conceptueel model komen overeen met de relaties die 

bestaan in de werkelijkheid  

[11] 

1.4 Het model ondersteunt de registratie en/of uitwisseling van de 

beschikbare gegevens 

[11] 

1.5 Het model abstraheert van informatie die nog onduidelijk is of in de 

toekomst waarschijnlijk nog zal veranderen 

[11] 

6.3 Compleetheid 

# Richtlijn Bron 

2.1 Er is zowel een conceptueel model als een logisch model [11] 

2.2 Het logisch model is uitgedrukt als detaillering en vertaling van het 

conceptueel model, waardoor wijzigingen in het conceptueel model 

automatisch propageren naar het logisch model 

 

2.3 Een conceptueel model beschrijft alle informatie die relevant is in het 

domein van beschouwing 

[11] 

2.4 Een logisch model bevat alle informatie die nodig is om het 

conceptuele model te ondersteunen met gegevens, binnen de 

gekozen afbakening 

[11] 

2.5 Het model blijft binnen de grenzen van het domein van beschouwing [11] 

2.6 Een conceptueel model bevat geen informatie over de representatie 

van attributen of de wijze waarop ze worden opgeslagen of 

uitgewisseld  

[11] 

2.7 Een logisch model bevat informatie over de representatie van 

attributen  

[11] 

2.8 Objecttypes, attributen en relaties in een conceptueel model zijn 

beperkt tot de concepten die veelgebruikt en belangrijk zijn in het 

domein van beschouwing 

[11] 

2.9 Een logisch model bevat geen informatie die specifiek is voor het type 

opslag of uitwisselformaat (geen technologiespecifieke informatie) 

[11] 

2.10 Modelelementen zijn voorzien van een definitie of een verwijzing naar 

een definitie in een hoger liggend model 

[11] 

2.11 Modelelementen in een conceptueel model verwijzen waar mogelijk 

naar begrippen in een hoger liggende begrippenlijst of thesaurus 

 



  

 

Definitief | Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een verdere handreiking | 1.0 pagina 49 van 81 

2.12 Objecttypen en attributen in een conceptueel model zijn voorzien van 

synoniemen voor hun naam, voor zover deze niet reeds in een hoger 

liggende begrippenlijst of thesaurus zijn gedefinieerd 

[28] 

2.13 Objecttypen in een logisch model zijn voorzien van een identificatie [11] 

2.14 Relaties en attributen zijn voorzien van kardinaliteiten [11] 

2.15 Meer-op-meer relaties in een conceptueel model zijn niet opgenomen 

als een separaat objecttype, tenzij dit objecttype zelf veelgebruikt en 

belangrijk is in het domein van beschouwing 

[11] 

2.16 Een logisch model bevat kwaliteitsregels [11] 

2.17 Voor niet-primitieve typen zijn waardedomeinen gedefinieerd, die 

kunnen worden hergebruikt voor verschillende attributen 

[27] 

2.18 In een conceptueel model wordt aangegeven of materiële historie van 

belang is 

 

2.19 Een logisch model bevat attributen ter ondersteuning van materiële 

en formele historie als dat voor de gedocumenteerde eisen nodig is5 

[12] 

2.20 Objecttypen die gerelateerd zijn aan een geografische locatie zijn 

voorzien van een attribuut voor deze locatie 

[12] 

2.21 Objecttypen die 3-dimensionale objecten representeren hebben een 

attribuut dat het mogelijk maakt deze geometrie 3-dimensionaal te 

representeren 

[12] 

6.4 Consistentie 

# Richtlijn Bron 

3.1 Een logisch model is consistent met het conceptuele model dat eraan 

ten grondslag ligt (niet tegenstrijdig) 

[11] 

3.2 Attributen in een logisch informatiemodel representeren slechts één 

attribuut in het conceptuele model dat eraan ten grondslag ligt 

[11] 

3.3 Een logisch model bevat geen redundante informatie; het is 

genormaliseerd tot minimaal de 3e normaalvorm 

[11] 

3.4 Attributen die in meerdere objecttypen worden gebruikt delen 

dezelfde definitie en overige metadata 

[11] 

3.5 Attributen in een logisch model hebben in hun naam geen 

gereserveerde woorden 

[11] 

3.6 Objecttypen zijn gerelateerd aan andere objecttypen, tenzij duidelijk 

is dat zij een volledig zelfstandig bestaansrecht hebben 

[11] 

                                           
5 In de context van de Omgevingswet is tijdreizen als eis geformuleerd voor een 

aantal typen registraties, waarvoor een vorm van formele en materiële historie nodig 

is (zie ook de kaderstelende notitie hierover [19]) 
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3.7 Modelelementen die zijn gebaseerd zijn op modelelementen in andere 

modellen moeten consistent zijn met de definitie van die elementen 

[11] 

3.8 De definitie en representatie van modelelementen zijn consistent met 

de beschikbare gegevens 

[11] 

3.9 De definitie van modelelementen verwijst niet naar zichzelf (geen 

circulaire definitie) 

[27] 

3.10 Modelelementen worden waar mogelijk overgenomen uit andere 

relevante informatiemodellen en als zodanig expliciet gemarkeerd 

[8] 

3.11 Vergelijkbare attributen in een informatiemodel hebben een 

vergelijkbare representatie 

[8] 

3.12 De belangrijkste ontwerpkeuzes bij het maken van het model zijn 

expliciet gedocumenteerd, inclusief de daaraan ten grondslag 

liggende argumenten 

 

6.5 Actualiteit 

# Richtlijn Bron 

4.1 Het model is bijgewerkt n.a.v. de meest recente versies van 

brondocumenten die eraan ten grondslag liggen 

 

6.6 Precisie 

# Richtlijn Bron 

5.1 De definitie van modelelementen is voldoende onderscheidend om te 

bepalen of instanties van deze modelelementen eraan voldoen 

[11] 

5.2 De naam van modelelementen is specifiek genoeg voor de definitie en 

om zich te onderscheiden van andere modelelementen die erop lijken 

[6] 

5.3 De identificaties van objecttypen zijn uniek binnen de registratie, 

stabiel en verplicht 

[11] 

5.4 De identificaties bevatten alleen de minimaal noodzakelijke attributen 

om gegevensobjecten uniek te identificeren 

[11] 

5.6 Attributen representeren slechts één soort mogelijke waarde (ze 

hebben maar één betekenis) 

[11] 

5.7 Attributen die direct zijn afleid van andere attributen gaan vergezeld 

van de afleidingsregel die daarbij moet worden gebruikt 

[11] 

5.8 Attributen leggen informatie niet meer gedetailleerd vast dan wat 

nodig is om de gedocumenteerde eisen te ondersteunen 

[6] 
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6.7 Plausibiliteit 

# Richtlijn Bron 

6.1 Het model is afgestemd met en geaccordeerd door een 

representatieve set van gebruikers 

 

6.2 Definities van modelelementen komen overeen met een gangbare of 

plausibele interpretatie van de naam van het modelelement 

[11] 

6.3 Het model beschrijft informatie die met een hoge mate van 

waarschijnlijkheid kan worden ingewonnen 

[8] 

6.8 Traceerbaarheid 

# Richtlijn Bron 

7.1 Modelelementen zijn traceerbaar naar de modelelementen in andere 

modellen die eraan ten grondslag liggen 

 

7.2 Modellen zijn voorzien van informatie over hoe deze zich verhoudt tot 

een voorgaande versie van het model (compatibiliteit) 

 

6.9 Compliance 

# Richtlijn Bron 

8.1 Het model voldoet aan het metamodel voor informatiemodellen [11] 

8.2 Het model voldoet aan de handreiking informatiemodelleren [15] 

8.3 Het model voldoet aan de aansluitvoorwaarden voor 

informatieproducten 

[12] 

6.10 Begrijpelijkheid 

# Richtlijn Bron 

9.1 Het model is beschreven in de Nederlandse taal [12] 

9.2 De definitie van modelelementen gebruikt alleen termen en 

afkortingen die eenduidig zijn en begrijpelijk zijn voor de doelgroep of 

expliciet zijn gedefinieerd 

[11] 

9.3 De definitie van modelelementen is kort en gebruikt geen termen of 

zinsconstructies die niet nodig zijn om de betekenis van het 

modelelement te definiëren 

[27] 

9.4 De definitie van modelelementen is voor de lezer duidelijk gescheiden 

van de toelichting erop 

[28] 



  

 

Definitief | Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een verdere handreiking | 1.0 pagina 52 van 81 

9.5 In een conceptueel model is de naam van modelelementen een 

gangbare term in het domein van beschouwing, tenzij expliciet anders 

is besloten 

[11] 

9.6 Het model is opgedeeld in eenvoudig leesbare delen met een duidelijk 

gedefinieerde onderlinge relatie 

[11] 

9.7 Attributen in een objecttype zijn gesorteerd naar een logische 

volgordelijkheid en/of gegroepeerd naar logische samenhang 

[11] 

9.8 Modelelementen zijn visueel zo weergegeven en uitgelijnd dat de 

betekenis niet wordt gehinderd 

[11] 
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7 Generiek stappenplan 

Dit hoofdstuk beschrijft een generiek stappenplan voor het verbeteren van 

gegevenskwaliteit in de context van een concrete informatiebehoefte.  

7.1 Overzicht 

De intentie van het stappenplan is om meer concreet aan te geven hoe met 

gegevenskwaliteit kan worden omgegaan. Het start met een informatiebehoefte en 

eindigt met een verbeterplan. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de stappen 

in het stappenplan en hun doelstellingen. Het stappenplan start met een concrete 

informatiebehoefte omdat dit focus geeft aan verbetering van gegevenskwaliteit. 

Verbeteren moet ten dienste staan van een gebruiksdoel en is geen doel op zich. Een 

voorbeeld van een concrete informatiebehoefte is een managementrapportage die 

nodig is om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen en daarbij behorende 

key performance indicatoren zijn gehaald. 

 

 

Figuur 6 Generiek stappenplan voor gegevenskwaliteit 

Het stappenplan biedt een wat andere focus en doorsnede dan het procesmodel uit het 

rapport waarin ook het kwaliteitsraamwerk is beschreven [1]. Het bevat bewust ook 

activiteiten die daarin niet zijn benoemd omdat het generieker van aard is en op een 

dieper detailniveau is gedefinieerd. Het gaat met name dieper in op het definiëren van 

kwaliteitseisen, het maken van een aanzet tot een informatiemodel en kwaliteitsregels 

en het uitvoeren van metingen. Het zal in een eerste iteratie in de fase van het 

definiëren van kwaliteitseisen worden uitgevoerd (initiële inrichting). In de fase van 

meten en verbeteren zal het onderdeel zijn van het continue verbeterproces. Het zal 

dus ook cyclisch worden uitgevoerd. 

 

Figuur 7 geeft een overzicht van de concepten die relevant zijn in de verschillende 

stappen van het stappenplan.  
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Figuur 7 Concepten in generiek stappenplan 

In de volgende paragrafen worden de stappen in het stappenplan verder uitgewerkt. 

Bij elke stap in het stappenplan wordt eerst een samenvatting gegeven, waarna de 

taken in de stap worden toegelicht en een voorbeelduitwerking wordt gegeven op 

basis van de fictieve casus die eerder in dit rapport is gepresenteerd. Bij de 

samenvatting van de stap wordt de doelstelling weergegeven, gevolgd door een 

opsomming van de taken die onderdeel zijn van de stap, gevolgd door een opsomming 

van de resultaten van de stap. Bij een aantal stappen is er ook nog een verdere 

toelichting.  

7.2 Definiëren kwaliteitseisen 

Samenvatting 

Doelstelling: het expliciet maken van kwaliteitseisen aan het informatieproduct en 

onderliggende brongegevens 

 

Taken: 

1. Expliciet maken informatiebehoeften en gebruiksdoelen 

2. Opstellen van een definitie van het informatieproduct 

3. Bepalen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor informatieproduct 

4. Bepalen van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het informatieproduct 

5. Bepalen van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de brongegevens 

Resultaten: 

• Informatiebehoefte: De behoefte van gebruikers aan bepaalde informatie. 

• Gebruiksdoel: Het doel waarvoor gegevens worden verwerkt. 

• Informatieproduct: Een digitaal product met informatieve waarde dat voldoet aan 

de daarbij gestelde kwaliteitseisen en standaarden. 

• Kwaliteitseis informatieproduct: Een meetbare gewenste eigenschap van een 

informatieproduct. 

• Informatiemodel: Een formele definitie van objecttypen, attributen, relaties en 

regels. 
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• Gegevensbehoefte: De gegevens die nodig zijn om invulling te geven aan een 

informatiebehoefte. 

• Kwaliteitseis brongegevens: Een meetbare gewenste eigenschap van 

brongegevens. 

Uitwerking taken 

Expliciet maken informatiebehoeften en gebruiksdoelen 

De start van het stappenplan is een behoefte aan informatie van gebruikers: een 

informatiebehoefte. Deze is onderdeel van een gebruikscontext; dat wat een gebruiker 

doet. Deze gebruikscontext vloeit voort uit de processen die worden ondersteund: de 

gebruiksdoelen. Het is belangrijk dat de informatiebehoeften en gebruiksdoelen 

voldoende helder zijn. Dit vraagt een verdere verdieping van de vraag achter de 

vraag. Op basis daarvan kan blijken dat de informatiebehoefte toch iets anders is dan 

eerder verwacht. Het is ook belangrijk minimaal globaal te begrijpen hoe de processen 

werken die ten grondslag liggen aan de informatiebehoefte om de gebruiksdoelen 

expliciet in kaart te krijgen. Verschillende gebruiksdoelen stellen andere 

kwaliteitseisen. 

 

Opstellen van een definitie van het informatieproduct 

De informatiebehoefte zal worden vertaald in een informatieproduct; een verzameling 

gegevens die antwoord kan geven op de vraag die ten grondslag ligt aan de 

informatiebehoefte. In de context van dit stappenplan zal er minimaal een eerste 

schets moeten worden gemaakt van een informatiemodel. Idealiter is dat in eerste 

instantie een conceptueel model dat laat zien hoe naar objecten in de werkelijkheid en 

hun onderlinge relaties kan worden gekeken. Het kan echter ook al een (schets van) 

een logisch model zijn, dat dus al informatie bevat over representatie. In paragraaf 

4.1 is voor een fictieve casus een conceptueel model beschreven. Een dergelijke 

eerste aanzet kan snel worden opgesteld. De kwaliteitseisen die worden gesteld aan 

de gegevens zullen tot de vertaling naar een logisch model leiden. Hierin kunnen 

bijvoorbeeld attributen worden gedefinieerd om historie of traceerbaarheid te 

ondersteunen.  

 

Bepalen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor informatieproduct 

Als het helder is welk informatieproduct moet worden geleverd dan moet worden 

bepaald welke brongegevens noodzakelijk zijn om tot het informatieproduct te komen 

(gegevensbehoeften). Dat betekent dat duidelijk moet zijn welke gegevens in het 

informatiemodel bij voorkeur worden betrokken uit bestaande bronnen. De 

betreffende objecttypen en attributen moeten worden benoemd, evenals de relevante 

subset van de gegevens (bijvoorbeeld alleen de gegevens van een bepaald gebied). 

Het kan zijn dat er transformaties van brongegevens noodzakelijk zijn om te komen 

tot een informatieproduct. Deze brongegevens maken mogelijk geen deel uit van het 

informatiemodel, maar zijn wel belangrijk om te benoemen.  

 

Bepalen van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het informatieproduct 

De kwaliteitseisen die worden gesteld aan het informatieproduct moeten worden 

geïnventariseerd. Dat dient per gebruiksdoel te worden onderzocht, omdat 

verschillende gebruiksdoelen ook verschillende kwaliteitseisen kunnen stellen. De 

basis voor de analyse is de lijst van indicatoren in het kwaliteitsraamwerk. Deze kan 

worden gebruikt als een checklist voor potentieel relevante aspecten. Waarschijnlijk is 

maar een deel van de indicatoren relevant voor een specifieke dataset. In paragraaf 
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5.1 is een selectie van meest relevante indicatoren beschreven, gedifferentieerd naar 

soort informatie.  

 

Bepalen van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de brongegevens 

De kwaliteitseisen aan het informatieproduct moeten vervolgens worden doorvertaald 

naar eisen die gesteld worden aan de brongegevens. Een deel van de kwaliteitseisen 

gelden één-op-één ook voor de brongegevens. Voor anderen is er een vertaling 

noodzakelijk. 

Toepassing op Time&Co casus 

 

Bij Time&Co zijn er een aantal belangrijke gebruikersgroepen en bijbehorende 

informatiebehoeften geïdentificeerd: 

• Medewerkers: medewerkers willen hun gemaakte uren en reizen kenbaar 

kunnen maken aan Time&Co en ze declareren zodat zij ondermeer een 

vergoeding kunnen ontvangen voor de gemaakte reiskosten. Medewerkers willen 

ook graag zicht op contactpersonen en contactmomenten van hun collega’s, 

zodat ze er in hun eigen werk rekening mee kunnen houden. 

• Management: management wil meer zicht op de gedeclareerde uren en reizen, 

de mate waarin ze passen bij afspraken die zijn gemaakt met medewerkers en 

het beleid. Ze willen ook expliciete goedkeuring kunnen geven op gedeclareerde 

uren en reizen. 

• Medewerkers financiële zaken: medewerkers van de afdeling financiële zaken 

willen zicht op de reiskostendeclaraties zodat deze goedgekeurd en uitgekeerd 

kunnen worden. Daarnaast willen ze tijdig zicht op de gedeclareerde uren zodat 

klanten z.s.m. na het verstrijken van de maand gefactureerd kunnen worden. 

De gebruiksdoelen van de genoemde gebruikersgroepen kunnen kortweg worden 

samengevat als: 

• Urendeclaratie 

• Reiskostendeclaratie en vergoeding 

• Facturering naar klanten 

• Toetsing op beleid en afspraken 

• Relatiebeheer 

Er zal een systeem worden gerealiseerd genaamd Tijd&Reis om de 

informatiebehoeften te ondersteunen. Dit systeem zou je kunnen zien als een 

informatieproduct. Er heeft een analyse van de relevante kwaliteitseisen 

plaatsgevonden en er is een eerste opzet gemaakt voor een informatiemodel. Het 

resultaat is beschreven in hoofdstuk 4. 

 

Een belangrijk deel van de gegevens zal worden ingevoerd door medewerkers in het 

Tijd&Reis systeem. Een ander deel van de gegevens betreft echter master- en 

referentie-gegevens die meer stabiel van aard zijn en op andere plaatsen beheerd 

worden. Daaruit voortvloeiend worden de volgende gegevensbehoeften 

geïdentificeerd: 

• Gegevens over medewerkers: medewerkernaam, medewerkernummer en 

medewerkeradres. 

• Gegevens over projecten: projectcode, projectomschrijving en projectstatus. 

• Gegevens over afstanden tussen locaties. 

• Gegevens over de postcodes in Nederland. 

De belangrijkste eisen die aan bovenstaande gegevens gesteld worden is dat ze 

nauwkeurig en compleet zijn; dat alle relevante medewerkers, projecten, afstanden 
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Verdere toelichting 

Kwaliteitseisen kunnen worden gedefinieerd op verschillende niveaus. Sommige eisen 

kunnen voor een dataset als geheel worden gedefinieerd, terwijl anderen alleen 

betekenisvol zijn in de context van specifieke objecttypes of attributen. Gegeven dat 

een informatiemodel uit veel objecttypes en heel veel attributen kan bestaan leidt dit 

tot een explosie aan mogelijke kwaliteitseisen. Het is daarom verstandig om de nadruk 

te leggen op de objecttypes en attributen die specifieke aandacht vragen; die 

belangrijker zijn dan andere. 

 

Laat jezelf niet beperken door de voorgestelde kwaliteitsdimensies, indicatoren of 

meetfuncties om kwaliteitsaspecten uit te drukken die belangrijk zijn voor een 

bepaalde dataset. Er is een selectie gemaakt uit de meest relevante zaken, maar voor 

specifieke datasets kunnen toch andere aspecten relevant zijn. Probeer wel eerst te 

kijken naar wat is voorgesteld, om onnodige afwijkingen binnen de perken te houden. 

 

Het is niet noodzakelijk (maar ook niet per definitie onverstandig) om naast de 

voorgestelde meetfuncties die met name naar percentages kijken ook separate 

indicatoren of meetfuncties te definiëren die in aantallen rapporteren. Het is evident 

dat de gegevensspecialisten de beschikking zullen moeten hebben over 

kwaliteitsdashboards die ook in termen van aantallen fouten inzicht zullen moeten 

geven en de mogelijkheid moeten bieden om de individuele fouten te bekijken. 

 

Neem niet automatisch aan dat de kwaliteitseis 100% is; bepaal op basis van de 

business impact van potentiële problemen en de kosten om een bepaald norm te 

halen wat een reële norm is. Loshin [6] stelt voor om een onderscheid te maken 

tussen de minimaal acceptabele norm en de optimale norm die wordt gesteld. 

Daarnaast stelt hij voor om elke kwaliteitseis te voorzien van onder meer een unieke 

identificatie, eigenaar en een wegingsfactor die uitdrukking geeft aan het belang van 

de eis. 

 

Er is een wisselwerking tussen kwaliteitsdimensies. Een hoge norm voor een bepaalde 

kwaliteitsdimensie impliceert al snel een lagere norm voor een andere 

kwaliteitsdimensie. Zo zijn datawarehouses met name gericht op het verhogen van de 

consistentie, maar leidt dat al snel tot een lagere tijdigheid [7]. Als je snel toegang 

wilt tot gegevens dan moet je dus genoegen nemen met een lagere consistentie (en 

waarschijnlijk ook met een lagere nauwkeurigheid en compleetheid). 

7.3 Onderzoeken huidige situatie 

Samenvatting 

Doelstelling: het verkrijgen van inzicht in de huidige gegevensverwerking en 

gegevensstromen 

en postcodes beschikbaar zijn en dat hun gegevens overeenkomen met de 

werkelijkheid. Voor postcodes is bekend dat deze niet altijd beschikbaar zijn voor 

nieuwbouwwijken. Het is daarom acceptabel als 95% van de postcodes beschikbaar 

zijn. Voor gegevens over afstanden tussen locaties geldt dat zij 100% overeen 

moeten komen met de gegevens zoals ze beschikbaar zijn in Google Maps. 
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Taken: 

1. In kaart brengen van de bestaande processen in de informatieketen  

2. In kaart brengen van de bestaande systemen en datasets in de informatieketen 

3. Bepalen van kandidaat bronnen voor gegevensbehoeften 

Resultaten: 

• Bestaand proces: Een verzameling van activiteiten om een bepaald doel te 

realiseren, zoals deze bestaat in de huidige situatie. 

• Bestaand systeem: De geautomatiseerde ondersteuning van één of meer 

processen, zoals deze bestaat in de huidige situatie. 

• Bestaande dataset: Een verzameling van gegevens die als geheel worden 

verwerkt, zoals deze bestaat in de huidige situatie. 

• Bestaande gegevensstroom: De uitwisseling van gegevens tussen processen of 

systemen, zoals deze bestaat in de huidige situatie. 

• Bestaande gegevensverwerking: Elke vorm van ontvangst, opslag, manipulatie of 

verstrekking van gegevens, zoals deze bestaat in de huidige situatie. 

Uitwerking taken 

In kaart brengen van de bestaande processen in de informatieketen  

Een beter begrip van de bestaande processen is noodzakelijk om te bepalen of het 

informatieproduct kan worden geleverd. Dat betekent een goed begrip krijgen van het 

doel dat het proces heeft, de activiteiten die er deel van uit maken, de rollen die bij 

het proces betrokken zijn en de gegevens die wordt uitgewisseld tussen de activiteiten 

en met andere processen. Een deel van de processen zal handmatig worden 

uitgevoerd en een deel van de processen geautomatiseerd. In eerste instantie is 

vooral relevant om de delen van het proces die handmatig worden uitgevoerd in beeld 

te krijgen. Ook de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het proces zijn daarbij 

interessant om te kennen, omdat ze mogelijk een directe relatie hebben met de 

kwaliteitseisen die worden gesteld aan de gegevens. 

 

In kaart brengen van de bestaande systemen en datasets in de 

informatieketen 

Als duidelijk is hoe het proces op hoofdlijnen in de huidige situatie verloopt kan 

worden bepaald welke systemen en datasets daar een rol bij spelen. Het geheel van 

processen, gegevens en systemen wordt ook wel een informatiesysteem genoemd. 

Voor elk betrokken systeem is voldoende begrip nodig van de verwerkingen die daarin 

plaats vinden: welke gegevens zij bevatten, transformeren, beheren en uitwisselen. 

Met name meer complexe transformaties of berekeningen zijn relevant om te 

identificeren. Alle betrokken systemen moeten worden bekeken zodat een goed begrip 

ontstaat hoe gegevens zijn verspreid over systemen en datasets.  

Het is belangrijk om alle schakels in de informatieketen in kaart te brengen. Onderdeel 

hiervan zijn onder meer: meting, doorlevering, ontvangst, controle, analyse, 

transformatie, aflevering, consumptie, interpretatie, besluitvorming. Loshin [6] stelt 

voor om de informatieketen te beschrijven in termen van de plaatsen waarop 

gegevensverwerking plaats vindt en de gegevensstromen tussen deze plaatsen. Het is 

handig de plaatsen te voorzien van een (korte) naam zodat je er eenvoudig naar kunt 

refereren. 
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Bepalen van kandidaat bronnen voor gegevensbehoeften 

Als er voldoende begrip is van de bestaande processen, systemen, datasets en 

gegevensstromen dan kunnen de systemen en datasets worden geïdentificeerd die 

passen bij de gegevensbehoeften. Mogelijk zijn er meerdere bronnen nodig voor het 

invullen van een specifieke gegevensbehoefte, bijvoorbeeld als gegevens van een 

bepaald type verspreid zijn over meerdere systemen of datasets. Het kan ook zijn dat 

de systemen en datasets die in de huidige situatie bestaan onvoldoende passen bij de 

gegevensbehoefte. In dat geval is het verstandig om over de grenzen van de 

organisatie heen te kijken om te bepalen of de gegevens ook van elders kunnen 

worden betrokken. 

 

Toepassing op Time&Co casus 

 

In de huidige situatie zijn de processen bij Time&Co zeer pragmatisch 

georganiseerd. Medewerkers sturen gewoon e-mails naar de afdeling financiële 

zaken met daarin in vrije tekst de gemaakte uren en reiskosten. De medewerkers 

van deze afdeling zijn daarmee overbelast en hebben geen goed inzicht in hun 

werkvoorraad. Ze moeten de e-mails die binnenkomen en die geen standaard 

formaat hebben helemaal uitpluizen om te bepalen of de relevante gegevens er wel 

in staan. Als dat niet zo is dan moeten ze een e-mail terugsturen totdat ze wel alle 

gegevens hebben. Daarnaast is het ook aan medewerkers van de afdeling financiële 

zaken om te bepalen of ingediende declaraties wel voldoen aan afspraken en beleid. 

Ze hebben daar echter geen specifieke informatie voor beschikbaar en kunnen 

alleen op basis van hun gezond verstand en wat ze weten signaleren of er mogelijk 

een probleem is met de ingediende declaratie. 

 

Er zijn geen specifieke systemen ter ondersteuning van uren- en reisdeclaraties in 

de huidige situatie, anders dan het e-mailsysteem en het financiële systeem. Dat 

betekent dat het e-mailsysteem bron en archief is van alle declaraties en dat de 

financiële consequenties direct worden ingevoerd in het financiële systeem. Er is ook 

een personeels-administratiesysteem maar daar hebben de medewerkers van de 

afdeling financiële zaken geen toegang tot. 

 

Vanuit de gegevensbehoeften geredeneerd worden de volgende systemen 

aangewezen als kandidaat bronnen: 

• Gegevens over medewerkers: personeelsadministratiesysteem. 

• Gegevens over projecten: financiële systeem. 

• Gegevens over afstanden tussen locaties: Google Maps. 

• Gegevens over de postcodes in Nederland: postcode tabel. 

 

Verdere toelichting 

Een belangrijk deel van de in deze stap benoemde activiteiten kunnen ook worden 

beschouwd als een vorm van architectuur. Een architectuur is een beschrijving van de 

organisatie, processen, informatie, applicaties en infrastructuur en de belangrijkste 

keuzes die daarin gemaakt zijn. Architecturen kunnen worden opgesteld voor de 

organisatie als geheel of voor specifieke delen van de organisatie. Daarnaast zijn er 

architecturen die organisatie-onafhankelijk zijn en bijvoorbeeld voor een sector in 

algemene zin gelden. Dit soort architecturen heten referentie-architecturen. 
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Voor het in kaart brengen van huidige (en gewenste) processen en systemen is het 

dus interessant om te kijken in hoeverre er reeds architecturen of andersoortige 

beschrijvingen van de huidige situatie aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld 

procesbeschrijvingen. Referentie-architecturen kunnen ook helpen bij het beter 

begrijpen hoe bepaalde domeinen of processen werken. Zij is er bijvoorbeeld op 

GEMMA on-line6 een beschrijving aanwezig van gemeentelijke processen die relevant 

zijn in de context van de Omgevingswet. 

7.4 Meten gegevenskwaliteit 

Samenvatting 

Doelstelling: het verkrijgen van inzicht in de huidige gegevenskwaliteit 

 

Taken: 

1. Bepalen wat reeds bekend is over de kwaliteit van de gegevens 

2. Bepalen wat de kwaliteit is van de organisatie, processen, beleid en 

informatiemodellen 

3. Bepalen van de belangrijkste kwaliteitsregels 

4. Uitvoeren metingen van de huidige gegevenskwaliteit  

Resultaten: 

• Kwaliteitsregel: Een regel die een beperking stelt aan gegevens. 

• Meetprocedure: Een beschrijving van de uit te voeren handelingen voor een 

kwaliteitsmeting. 

• Vraag: Een vraag die gesteld kan worden om een beter beeld te krijgen van de 

huidige kwaliteit van de gegevens, organisatie, processen, beleid en 

informatiemodellen. 

• Kwaliteitsmeting: Een meting die aangeeft in welke mate gegevens voldoen aan 

kwaliteitseisen en/of daaraan gerelateerde kwaliteitsregels. 

• Meetresultaat: Het resultaat van een kwaliteitsmeting. 

Uitwerking taken 

Bepalen wat reeds bekend is over de kwaliteit van de gegevens 

Het kan zijn dat er al veel bekend is over de huidige gegevenskwaliteit. Anders kan 

middels interviews ook al snel een eerste beeld worden gecreëerd. Daarbij kunnen 

relatief eenvoudige checkvragen worden gesteld, maar kan ook gebruik worden 

gemaakt van meer uitgebreide vragenlijsten. Zou zijn er allerlei standaard methoden 

voor gegevenskwaliteit die standaard vragenlijsten bieden [1,3]. 

 

Bepalen wat de kwaliteit is van de organisatie, processen, beleid en 

informatiemodellen 

Naast het krijgen van zicht op de kwaliteit van de gegevens zelf, is het verstandig om 

een beeld te krijgen van alle relevante aspecten van kwaliteit; mens, proces, systeem 

en informatie (zie ook Figuur 8). Als je al deze aspecten hebt geborgd dan “kun je de 

kwaliteit van gegevens managen”. Dit vermogen om iets uit te voeren of om tot 

bepaalde resultaten te komen heet ook wel een “capability”. Een bredere blik op 

                                           
6 http://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_omgevingswetmodellen 



  

 

Definitief | Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet – Een verdere handreiking | 1.0 pagina 61 van 81 

relevante aspecten kan ook een verklaring geven voor de huidige problemen in de 

kwaliteit van de gegevens zelf. Relevante vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: 

• Zijn doelstellingen en beleid m.b.t. gegevenskwaliteit vastgelegd, vastgesteld, 

beschikbaar gesteld en gecommuniceerd? 

• Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante rollen toegekend, 

vastgelegd en gecommuniceerd? 

• Zijn middelen en faciliteiten vastgesteld en beschikbaar die nodig zijn voor het 

implementeren, onderhouden en continu verbeteren van gegevenskwaliteit? 

• Zijn de processen voor gegevenskwaliteit beschreven en vertaald en geborgd in de 

bedrijfsprocessen? 

• Zijn kwaliteitseisen beschreven en vertaald naar kwaliteitsregels, 

informatiemodellen en meetprocedures? 

• Wordt gegevenskwaliteit periodiek gemeten en inzichtelijk gemaakt naar relevante 

doelgroepen? 

• Wordt het resultaat van metingen geanalyseerd en vertaald naar 

verbeteractiviteiten? 

• Wat is de kwaliteit van de informatiemodellen? (zie Hoofdstuk 6 voor een 

uitgebreide checklist met richtlijnen die een beeld geven hiervan) 

 

Figuur 8 Gegevenskwaliteit is een capability 

Bepalen van de belangrijkste kwaliteitsregels 

Alhoewel het geen onderdeel is van dit stappenplan om alle kwaliteitsregels in kaart te 

brengen zijn er meestal wel een beperkt aantal kwaliteitsregels die erg bepalend zijn. 

Loshin [6] heeft het over “sentinel rules”; regels die een soort minimum verwachting 

van datakwaliteit verwoorden op specifieke plaatsen in de informatieketen. Het is 

daarom verstandig dergelijke regels al in deze fase te identificeren. Medewerkers die 
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zijn betrokken bij de processen kunnen vrij snel vertellen waar de belangrijkste 

problemen zitten. De kwaliteitsregel is feitelijk het omgekeerde van het probleem. 

 

Uitvoeren metingen van de huidige gegevenskwaliteit  

Het uitvoeren van metingen kan gebruikt worden worden om de eerste beelden te 

valideren en te verdiepen. Een hulpmiddel daarbij is data profiling, dat onder meer 

zicht geeft op het type en gebruik van attributen, hun kernkarakteristieken en hun 

afhankelijkheden. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van specifieke data profiling 

tools, maar ook bijvoorbeeld van zelfgedefinieerde database queries. Deze laatste zijn 

arbeidsintensiever en vragen meer diepgaande database kennis. Idealiter is er bij het 

meten ook al helder wat de (essentiële) kwaliteitsregels zijn en is er reeds een 

kwaliteitsdashboard ingericht. In dat geval kan al een meer gedetailleerd beeld 

worden gecreëerd van de gegevenskwaliteit en zijn meetresultaten snel toegankelijk.  

 

Eurostat geeft een goed overzicht en beschrijving van het spectrum van 

meetmethoden en -technieken voor gegevenskwaliteit [5]. Zij schetsen ook een 

groeimodel dat start met een basisvorm van meten en rapporteren om gebruikers een 

eerste inzicht te geven. Daarbij hoort ook eerste stap in het meenemen van feedback 

van gebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van interviews. In een latere fase kunnen de 

metingen meer worden uitgebreid, geformaliseerd en gestructureerd conform de 

afgesproken indicatoren. User feedback kan dan in de vorm van enquêtes worden 

verzameld. 

 

Toepassing op Time&Co casus 

 

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van de gegevens in de kandidaat bronnen wordt 

besloten gesprekken te voeren met uitvoerende medewerkers, managers en 

medewerkers van de afdeling financiële zaken. Hieruit komen de volgende 

bevindingen: 

• De gegevens over medewerkers in het personeelsadministratiesysteem is over 

het algemeen goed op orde. Er is wel een probleem met compleetheid in de zin 

dat externe medewerkers niet in dit systeem geadministreerd staan.  

• De gegevens over projecten in het financiële systeem zijn in veel gevallen niet 

actueel; er komen allerlei declaraties binnen bij de afdeling financiële zaken 

terwijl de projecten waarop ze betrekking hebben nog helemaal niet bekend zijn 

in het financiële systeem. 

• Gegevens over afstanden tussen locaties is op dit moment gewoon direct 

toegankelijk door zelf naar de Google Maps website te navigeren. De kwaliteit 

van de gegevens is pima voor het voorgestelde gebruik. 

• Gegevens over postcodes in Nederland in de postcodetabel zijn niet actueel 

genoeg; er wordt ad-hoc een nieuwe postcodetabel gekocht en daar zit soms 

jaren tussen. 

Een verdere analyase van de mate waarin gegevenskwaliteit onder de aandacht is in 

de organisatie laat zien dat het eigenlijk nog helemaal niet is ingericht. Taken en 

verantwoordelijkheden zijn niet benoemd en mensen zijn zich er helemaal niet van 

bewust dat het belangrijk is. 

 

De belangrijkste kwaliteitsregels die relevant zijn voor het Tijd&Reis systeem zijn 

geïnventariseerd en beschreven in Hoofdstuk 4. 
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Er wordt besloten ook een data profiling actie te zetten op het 

personeelsadministratie-systeem om meer zicht te krijgen op de mate waarin de 

gegevens daarin correct zijn. Hier komen geen specifieke aandachtspunten uit naar 

voren. 

7.5 Analyseren gegevenskwaliteit 

Samenvatting 

Doelstelling: het onderzoeken van de oorzaak van problemen in de huidige 

gegevenskwaliteit 

 

Taken: 

1. Interpreteren meetresultaten en identificeren problemen in huidige 

gegevenskwaliteit 

2. Onderzoeken oorzaak van problemen in huidige gegevenskwaliteit 

3. Bepalen van business impact van problemen in huidige gegevenskwaliteit 

Resultaten: 

• Symptoom: Een bevinding in de meetresultaten die een mogelijk probleem 

beschrijft en aanleiding geeft tot verder onderzoek. 

• Probleem: Een ongewenste afwijking in de kwaliteit van gegevens. 

• Oorzaak: De reden waarom het probleem bestaat. 

• Business impact van probleem: De mate waarin de organisatie last ervaart van het 

probleem. 

Uitwerking taken 

Interpreteren meetresultaten en identificeren problemen in huidige 

gegevenskwaliteit 

De resultaten van de metingen uit de vorige stap vragen interpretatie en analyse. 

Hiermee ontstaat een beeld van afwijkingen (symptomen) die mogelijk duidelijk op 

problemen die bestaan m.b.t. gegevenskwaliteit. Het helpt al de meetresultaten op 

verschillende manieren beschikbaar zijn om deze analyse te ondersteunen, zoals een 

tekstuele rapportage maar ook één of meer visualisaties die beter zicht geven op 

relevante aspecten van de gegevens. Een uitschieter (outlier) in de gegevens kan in 

de lijn van de verwachting liggen en/of op een reële situatie duiden, maar kan ook 

duiden op een fout in de gegevens. Of iets echt een probleem is kan ook nader 

onderzoek vragen bij de gebruikersorganisatie. Zij kunnen aangeven in hoeverre ze 

echt last hebben van een situatie die zich voordoet. Het is belangrijk om feiten (een 

objectieve constatering) en afleidingen (de interpretatie van de feiten) van elkaar te 

scheiden om een goede dialoog te kunnen voeren. Het risico bestaat anders dat er 

onterecht oordelen worden geveld door de persoon die de analyse uitvoert. 

 

Onderzoeken oorzaak van problemen in huidige gegevenskwaliteit 

Als het duidelijk is dat een afwijking in de gegevens echt moet worden beschouwd als 

een probleem, dan moet gezocht worden naar de oorzaken. Deze kunnen op allerlei 

vlakken liggen zoals een fout bij de inwinning of invoer van de gegevens, een fout in 

de verwerking of uitwisseling van de gegevens of een fout in de interpretatie van de 

gegevens ergens in de informatieketen. In het boek “Journey to Data Quality” 

beschrijft Y. Lee [4] de top 10 oorzaken van problemen in gegevenskwaliteit (zie Tabel 
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4). Hij benoemt daarnaast ook de symptomen (Figuur 10) en oplossingsrichingen (zie 

Figuur 11). 

 

Bepalen van business impact van problemen in huidige gegevenskwaliteit 

Problemen in gegevenskwaliteit moeten in het juiste perspectief worden geplaatst. Ze 

moeten in eerste instantie worden beschouwd in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen. 

Daarnaast moet met name worden gekeken naar de business impact van problemen 

en de kosten om de problemen op te lossen. In deze stap kan dat in eerste instantie 

nog relatief grofmazig. Voor het benoemen van kosten en baten kunnen de Business 

Impact technieken [2] zoals weergegeven in Figuur 9 gebruikt worden als bron van 

inspiratie.  

 

Figuur 9 Business Impact technieken zoals benoemd door D. McGilvray[2] 
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Multiple data sources. Multiple sources of the same information produce different 

values for this information. This can include values that were accurate at a given 

point in time. 

 

Subjective judgment in data production. Information production using 

subjective judgment can result in the production of biased information. 

 

Limited computing resources. Lack of sufficient computing resources limits 

accessibility to relevant information. 

 

Security/accessibility trade-off. Easy access to information may conflict with 

requirements for security, privacy, and confidentiality. 

 

Coded data across disciplines. Coded data from different functions and 

disciplines is difficult to decipher and understand. Also, codes may conflict. 

 

Complex data representations. Algorithms are not available for automated 

content analysis across instances of text and image information. Non-numeric 

information can be difficult to index in a way that permits location of relevant 

information. 

 

Volume of data. Large volumes of stored information make it difficult to access 

needed information in a reasonable time. 

 

Input rules too restrictive or bypassed. Input rules that are too restrictive may 

impose unnecessary controls on data input and lose data that has important 

meaning. Data entry clerks may skip entering data into a field (missing information) 

or arbitrarily change a value to conform to rules and pass an edit check (erroneous 

information). 

 

Changing data needs. As information consumers’ tasks and the organization 

environment (such as new market, new legal requirements, new trends) change, 

the information that is relevant and useful changes. 

 

Distributed heterogeneous systems. Distributed heterogeneous systems without 

proper integration mechanisms lead to inconsistent definitions, formats, rules, and 

values. The original meaning of data may be lost or distorted as data flows and is 

retrieved from a different system, time, place, data consumer, for same or different 

purposes. 

Tabel 4 Top 10 oorzaken van problemen met gegevenskwaliteit 
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Toepassing op Time&Co casus 

 

De inzichten in de huidige kwaliteit van gegevens worden gecombineerd met de 

mate waarin de informatiebehoeften in meer algemene zin worden ingevuld. De 

oorzaken van de problemen worden onderzocht en met name gevonden in het 

gebrek aan bewustzijn en aandacht bij medewerkers, alsook in het ontbreken van 

een goed systeem. Op basis hiervan wordt een presentatie verzorgd aan 

management om de belangrijkste problemen kenbaar te maken. In één slide worden 

de belangrijkste problemen, hun oorzaken en hun consequenties in zicht gebracht. 

Deze slide is hier weergegeven. 

 

Probleem Oorzaak Gevolgen 

Geen integraal inzicht in 

declaraties en hun 

status. 

Het ontbreken van een 

centrale administratie. 

Facturen naar de klant 

zijn te laat of incompleet 

waardoor inkomsten 

worden misgelopen. 

Declaraties worden niet of 

te laat betaald aan 

medewerkers, waardoor 

ze minder tevreden zijn. 

Veel inefficiënties bij 

afdeling financiële zaken. 

Geen inzicht in externe 

medewerkers en hun 

rechten. 

Het ontbreken van een 

centale administratie van 

externe medewerkers. 

 

Externe medewerkers zijn 

zich niet altijd bewust van 

de declaratieprocedures, 

waardoor uren soms niet 

worden doorbelast naar 

de klant en inkomsten 

worden misgelopem.  

Geen actueel inzicht in 

projecten en hun status. 

Ontbreken van een 

procedure voor het 

melden van nieuwe 

projecten. 

Inefficiënte procesgang bij 

afdeling financiële zaken. 

Geen actueel inzicht in 

postcodes. 

Gebruik van verouderde 

postcodegegevens. 

Inefficiënte procesgang bij 

afdeling financiële zaken. 
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Figuur 10 Symptomen van problemen in gegevenskwaliteit 

 

Figuur 11 Oplossingen voor problemen in gegevenskwaliteit 
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7.6 Bepalen gewenste situatie 

Samenvatting 

Doelstelling: het bepalen van de gewenste gegevensverwerking en gegevensstromen 

 

Taken: 

1. Bepalen van de gewenste processen en hun inrichting 

2. Bepalen van de gewenste systemen en datasets en hun inrichting 

3. Aanscherpen van kwaliteitseisen 

Resultaten: 

• Gewenst proces: Een verzameling van activiteiten om een bepaald doel te 

realiseren, zoals deze bestaat in de gewenste situatie. 

• Gewenst systeem: De geautomatiseerde ondersteuning van één of meer 

processen, zoals deze bestaat in de gewenste situatie. 

• Gewenste dataset: Een verzameling van gegevens die als geheel worden verwerkt, 

zoals deze bestaat in de gewenste situatie. 

• Gewenste gegevensstroom: De uitwisseling van gegevens tussen processen of 

systemen, zoals deze bestaat in de gewenste situatie. 

• Gewenste gegevensverwerking: Elke vorm van ontvangst, opslag, manipulatie of 

verstrekking van gegevens, zoals deze bestaat in de gewenste situatie. 

Uitwerking taken 

Bepalen van de gewenste processen en hun inrichting 

De analyse in de vorige stap heeft inzicht gegeven in de problemen en oorzaken 

m.b.t. gegevenskwaliteit. Deze moeten worden doorvertaald naar mogelijke 

verbeteringen van de huidige inrichting van processen, systemen en datasets. Een 

belangrijk deel van de problemen met gegevenskwaliteit zijn terug te voeren op de 

processen. Veel methoden voor gegevenskwaliteit bevatten dan ook een expliciete 

fase voor het herontwerpen van processen. De gewenste inrichting moet minimaal op 

hoofdlijnen zijn beschreven, vergelijkbaar met het niveau waarop de huidige situatie is 

geïnventariseerd. Er moet in ieder geval voldoende beeld zijn van de gewenste 

gegevensverwerkingen en de gegevensuitwisselingen. 

 

Bepalen van de gewenste systemen en datasets en hun inrichting 

Op basis van het inzicht welke processen aanpassingen vragen kan worden bepaald 

welke systemen en datasets aanpassing vragen. Mogelijk moeten andere systemen of 

datasets worden gebruikt als bron voor het invullen van de gegevensbehoeften. Ook 

op dit niveau is zicht nodig op de gewenste gegevensverwerkingen en de 

gegevensuitwisselingen. Onderdeel daarvan zijn ook alle belangrijke gewenste 

controles, transformaties en integraties van gegevens. Afhankelijk van de diepgang 

van het verbetertraject is het ook mogelijk de gewenste inrichting al meer in detail te 

beschrijven. Zo stelt Loshin [6] voor om de gewenste situatie uit te schrijven aan de 

hand van use-cases, inclusief de gegevenskwaliteitsaspecten van iedere use-case. Als 

kwaliteitsregels ook al in meer detail zijn geïnventariseerd dan kan ook preciezer 

worden aangegeven op welke plaatsen in de processen of systemen deze zullen 

worden geborgd. 

 

Onderdeel van de gewenste inrichting van processen, systemen en datasets is ook de 

structurele verbetering in gegevenskwaliteit. Een dergelijke structurele verbetering is 
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bijvoorbeeld mogelijk door andere gegevensbronnen te gaan gebruiken, additionele 

gegevens te verwerven, controles op specifieke plaatsen uit te gaan voeren of een 

plaats te creëren waar gegevens met elkaar worden geïntegreerd. De in Figuur 11 

beschreven oplossingen bieden ook een inspiratiebron voor structurele verbeteringen.  

 

Aanscherpen van kwaliteitseisen 

Inzichten in gegevenskwaliteit geven waarschijnlijk ook een ander perspectief op de 

haalbaarheid van de eerder opgestelde kwaliteitseisen. In deze stap zullen de 

kwaliteitseisen daarom worden bijgesteld. Dat vraagt waarschijnlijk ook afstemming 

tussen aanbieders van gegevens en afnemers om een goede balans te vinden tussen 

kosten en baten van kwaliteitseisen. 

 

Toepassing op Time&Co casus 

 

Het is duidelijk dat er zowel op het gebied van organisatie, proces als 

informatievoorziening veranderingen noodzakelijk zijn. Kernelementen van de 

gewenste situatie bij Time&Co zijn: 

• Een centrale administratie van declaraties waar alle medewerkers toegang tot 

hebben in de vorm van het Tijd&Reis systeem, dat is geïntegreerd met het 

financiële systeem en het personeelsadministratiesysteem. 

• Een centrale administratie van externe medewerkers in het 

personeelsadministratie-systeem en procedures om ervoor te zorgen dat deze bij 

alle inhuur van externen ook daadwerkelijk wordt gebruikt. 

• Een actuele administratie van projecten in het financiële systeem en een 

procedure om nieuwe projecten te melden. 

• Gebruik van een postcode API voor het kunnen opvragen van actuele gegevens 

over postcodes. 

• Bewustzijn bij medewerkers van het belang van gegevenskwaliteit en een 

formeel gedefinieerde governancestructuur voor gegevenskwaliteit. 

7.7 Opstellen verbeterplan 

Samenvatting 

Doelstelling: het opstellen van een plan voor het verbeteren van gegevenskwaliteit 

 

Taken: 

1. Bepalen van de verbeteractiviteiten 

2. Prioriteren activiteiten 

3. Opstellen roadmap 

Resultaten: 

• Gap: Een verschil tussen de huidige en gewenste situatie. 

• Verbeteractiviteit: Een lijn- of projectactiviteit die nodig is om een gap te dichten. 

• Kosten en baten: De kosten en baten die gerelateerd zijn aan een 

verbeteractiviteit. 

• Prioriteit: Een afweging tussen de risico’s en de waarde van een verbeteractiviteit. 

• Roadmap: Een verzameling verbeteractiviteiten uitgezet in de tijd. 
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Uitwerking taken 

Bepalen van de verbeteractiviteiten 

De gewenste situatie zoals beschreven in de vorige stap moet worden vertaald naar 

concrete verbeteractiviteiten. Daarbij is een vergelijking met de huidige situatie 

gewenst. Daardoor ontstaat zicht op de verschillen (gaps). Naast verbeteringen in 

processen en systemen gaat het nadrukkelijk ook om activiteiten voor de verbetering 

van de gegevenskwaliteit. Onderdeel van deze taak is ook het bepalen wat een 

verstandige omvang van een verbeteractiviteit is; wellicht kan een specifieke 

verandering het best in drie fasen worden uitgevoerd met elk duidelijke 

tussenmijlpalen. 

 

Een deel van de verbetering in gegevenskwaliteit vloeit voort uit de inrichting die 

wordt voorgesteld in de gewenste situatie. Een ander deel zijn eenmalige activiteiten 

die nodig zijn om gegevens te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan schoningen van 

gegevens door het verwijderen van dubbele records of records die niet meer nodig 

zijn. Een ander voorbeeld is het verbinden van records zodat duidelijk is dat ze naar 

hetzelfde object verwijzen, waarmee de consistentie wordt verhoogd.  

 

Prioriteren activiteiten 

Om verbeteractiviteiten te kunnen prioriteren is het nodig inzicht te krijgen in kosten 

en baten. Voor zover nog dat nog niet voldoende heeft plaatsgevonden in de vorige 

stap zullen daarom de kosten en baten van de verbeteractiviteiten moeten worden 

uitgewerkt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van eerder genoemde business 

impactanalyse technieken. Het is gewenst kosten en baten zoveel mogelijk 

kwantitatief te maken om besluitvorming over het verbeterplan zo eenvoudig mogelijk 

te maken. De kosten van lage gegevenskwaliteit kunnen in het algemeen in drie 

categorieën worden ingedeeld [3]: kosten uit processen die falen, kosten uit 

inefficiënties in het proces en kosten door het missen van kansen. 

 

Als er voldoende beeld is van kosten en baten dan kan een prioritering worden 

bepaald. Voor het prioriteren van verbeteractiviteiten kan algemener worden gekeken 

dan alleen naar kosten en baten. In meer algemene zin kun je kijken naar risico’s 

(waarvan kosten een aspect is) en waarde (waar baten een aspect van is). 

Aanvullende criteria die je daarbij mee kunt nemen zijn bijvoorbeeld onzekerheid 

(risico), beschikbare kennis en capaciteit (risico), urgentie (waarde) en bijdrage aan 

de strategie (waarde). Het resultaat kan worden weergegeven in een 2x2 matrix 

waarin waarde en risico tegen elkaar zijn afgezet (zie Figuur 12).  
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Figuur 12 Prioritering 

Opstellen roadmap 

Op basis van de prioritering kunnen de verbeteractiviteiten worden uitgezet in tijd, 

rekening houdend met hun afhankelijkheden. Verbeteractiviteiten met veel waarde en 

weinig risico zijn laaghangend fruit en verstandig sowieso snel uit te voeren. 

Verbeteractiviteiten met veel risico en weinig waarde kunnen het best worden 

uitgesteld. De verbeteractiviteiten kunnen worden uitgewerkt in projectkaarten waarin 

doel, resultaten, baten, inspanning, out-of-pocket kosten en tijdslijnen verder zijn 

uitgewerkt.  

Verdere toelichting 

Het is belangrijk om te beseffen dat het omgaan met gegevenskwaliteit geen alles of 

niets scenario is. Er zijn allerlei keuzes te maken over de mate waarin tegemoet wordt 

gekomen aan kwaliteitseisen. Als de kosten voor het oplossen van bepaalde 

gegevenskwaliteitsproblemen extreem hoog zijn dan kan het een keuze zijn om deze 

niet op te lossen en te accepteren. Verbetering van gegevenskwaliteit is sowieso een 

continu verbeterproces waarbij de gewenste kwaliteit pas op een later moment zal 

worden bereikt, na allerlei tussenstappen.  
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Toepassing op Time&Co casus 

 

Op basis van de beschrijving van de gewenste situatie zijn verbeteractiviteiten 

geformuleerd. Deze zijn afgezet in tijd en omgevormd tot een roadmap. Het 

resultaat is in onderstaand diagram weergegeven. Hierin is zichtbaar dat wordt 

voorgesteld om het eerste jaar vooral te gebruiken om een aantal 

brongegevensverzamelingen op orde te brengen en gegevenskwaliteit in meer 

algemene zin in te richten voordat met de ontwikkeling van Tijd&Reis wordt 

begonnen. Het op orde brengen van processen m.b.t. externe inhuur en projecten 

zal al veel verbetering realiseren. Daarnaast is de kwaliteit van deze gegevens 

randvoorwaardelijk voor een goed werkend Tijd&Reis systeem. Het stroomlijnen van 

de  bestaande e-mail afhandeling van declaraties kan er verder ook al voor zorgen 

dat er meer inzicht is in de declaraties en hun status. Zo kunnen declaraties 

verzameld worden in één functionele e-mailbox en naar gelang hun status in een 

specifieke map worden verzameld. De postcode API biedt beperkte meerwaarde en 

kan ook op een later moment worden gerealiseerd. 

 

 
  

 

 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Ontwikkeling en implementatie van Tijd&Reis systeem

Procedures en 
administratie van 
externe inhuur op orde

Procedures en 
administratie van 
projecten op orde

Postcode API

Bewustzijn creëren en 
inrichten governance 
gegevenskwaliteit

Stroomlijnen bestaande 
e-mail afhandeling van 
declaraties
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Bijlage B: Begrippenlijst 

Term Definitie 

Afleidingsregel Een regel die aangeeft hoe attribuutwaarden 

kunnen worden afgeleid uit andere 

attribuutwaarden. 

Attribuutwaarde De waarde die een logisch attribuut aanneemt. 

Bedrijfsregel Een regel die een aspect van de werkelijkheid 

definieert of beperkt. 

Begrip Een term die is voorzien van een definitie. 

Catalogus Een registratie van metadata. 

Concept Een conceptueel objecttype of conceptueel 

attribuut. 

Conceptueel attribuut Een kenmerk van een object. 

Conceptueel domein Een verzameling van waarden die een conceptueel 

attribuut kan aannemen. 

Conceptueel model Een informatiemodel dat een weergave is van het 

domein van beschouwing. 

Conceptueel objecttype Een type van gelijksoortige objecten. 

Dataset Een verzameling van gegevens die als geheel wordt 

verwerkt. 

Datatype Het formaat dat wordt gebruikt voor de verzameling 

van letters, getallen en symbolen om een 

attribuutwaarde voor een logisch attribuut weer te 

geven. 

Domein van beschouwing Een afbakening van een werkelijkheid waarnaar 

wordt gekeken. 

Formele historie De historie van een gegevensobject in de 

registratie. 

Gebruiksdoel Het doel waarvoor gegevens worden verwerkt. 

Gegevens Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, 

geschikt voor overdracht, interpretatie of 

verwerking door een persoon of apparaat. 

Gegevensbehoefte De gegevens die nodig zijn om invulling te geven 

aan een informatiebehoefte. 

Gegevenskwaliteit De kwaliteit van gegevens. 

Gegevensobject Een op zichzelf staand geheel van gegevens met 

een eigen identiteit. 

Gegevensobjecttype Zie objecttype (logisch). 
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Gegevensstroom De uitwisseling van gegevens tussen processen of 

systemen. 

Gegevensverwerking Elke vorm van ontvangst, opslag, manipulatie of 

verstrekking van gegevens. 

Geo-object Een object dat direct of indirect geassocieerd is met 

een locatie relatief ten opzichte van het 

aardoppervlak. 

Georeferentie De locatie van een geo-object vastgelegd in een 

ruimtelijk referentiesysteem. 

Identificatie Een verzameling attributen die een gegevensobject 

uniek identificeert 

Indicator Een meetbaar aspect van een kwaliteitsdimensie. 

Informatie Gegevens waaraan vanuit een bepaalde context 

betekenis wordt toegekend. 

Informatiebehoefte De behoefte van gebruikers aan bepaalde 

informatie. 

Informatiemodel Een formele definitie van objecttypen, attributen, 

relaties en regels. 

Informatieproduct Bij ministeriële regeling aangewezen digitaal 

product met informatieve waarde dat voldoet aan 

de daarbij gestelde kwaliteitseisen en standaarden. 

Informatiesysteem Een samenhangend geheel van datasets, en de 

daarbij behorende personen, procedures, processen 

en systemen alsmede de voor het 

informatiesysteem getroffen voorzieningen voor 

opslag, verwerking en communicatie. 

Kwaliteit De mate waarin een geheel van eigenschappen en 

kenmerken van een gegevensobject voldoet aan 

impliciete of expliciete eisen. 

Kwaliteitsdimensie Een aspect van kwaliteit waaraan gebruikers van 

gegevens waarde hechten. 

Kwaliteitseis Een meetbare gewenste eigenschap. 

Kwaliteitsmeting Een meting die aangeeft in welke mate gegevens 

voldoen aan kwaliteitseisen en/of daaraan 

gerelateerde kwaliteitsregels. 

Kwaliteitsraamwerk Een verzameling kwaliteitsdimensies. 

Kwaliteitsregel Een regel die een beperking stelt aan gegevens.  

Logisch attribuut Een kenmerk van een gegevensobject. 

Logisch model Een informatiemodel dat een implementatie-

onafhankelijke weergave geeft van de wijze waarop 

het domein van beschouwing kan worden 

gerepresenteerd in de vorm van gegevens. 
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Logisch objecttype Een type van gelijksoortige gegevensobjecten. 

Materiële historie De historie van de verandering van een object in de 

werkelijkheid. 

Meetfunctie Een formule die aangeeft hoe een indicator 

meetbaar kan worden gemaakt. 

Meetprocedure Een beschrijving van de uit te voeren handelingen 

voor een kwaliteitsmeting. 

Meetresultaat Het resultaat van een kwaliteitsmeting. 

Metadata Gegevens over gegevens. 

Model Een abstractie van de werkelijkheid. 

Modelelement Een onderdeel van een informatiemodel: een 

objecttype, attribuut, relatie of regel. 

Object Een fenomeen in de werkelijkheid. 

Representatie De combinatie van waardedomein, datatype en 

mogelijk een eenheid of karakterset. 

Signaalregel Een kwaliteitsregel die aangeeft of een gegeven of 

de relatie tussen gegevens waarschijnlijk correct is. 

Subtype Een objecttype dat specifieker is dan een ander 

objecttype.  

Supertype Een objecttype dat algemener is dan een ander 

objecttype 

Systeem Programmatuur die geautomatiseerde 

ondersteuning biedt voor één of meer processen. 

Term Een woord. 

Waardedomein Een verzameling van waarden die een logisch 

attribuut kan aannemen. 

Werkelijkheid Een beeld van de echte of hypothetische wereld. 
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Bijlage C: Basisbegrippen gerelateerd aan ISO 11179 

en IS0 9007 

In de volgende tabel is weergegeven wat de relatie is tussen een aantal 

basisbegrippen en de overeenkomstige begrippen in ISO/IEC 11179(E):1999 [27] en 

ISO 9007 [13].  

 

Begrip Begrip in ISO 11179 Begrip in ISO 9007 

Afleidingsregel Derivation rule  

Attribuutwaarde Data element value  

Catalogus Metadata registry  

Concept Object class Entity 

Conceptueel attribuut Property  

Conceptueel attribuut + 

objecttype 

Data element concept  

Conceptueel domein Conceptual domain  

Conceptueel model Conceptual model Conceptual schema 

Conceptueel objecttype Concept Class 

Domein van beschouwing Context Universe of discourse 

Informatie Information  

Logisch attribuut Data element  

Logisch objecttype Concept + Representation  

Logisch model Data model  

Gegevens Data  

Gegevensobject Data item Instance / Occurrence 

Object Object  

Representatie Representation  

Term Term Term 

Waardedomein Value domain  
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Bijlage D: Relatie tussen indicatoren en ISO 19115 

In de volgende tabel is weergegeven wat de relatie is tussen de voorgestelde 

indicatoren en ISO 19115 en het bijbehorende NL profiel.  

 

Indicator NL profiel voor ISO 

19115 

ISO 19115 class 

Thematische 

nauwkeurigheid 

  DQ_NonQuantitativeAttributeAccuracy 

Classificatie juistheid   DQ_ThematicClassificationCorrectness 

Positionele 

nauwkeurigheid 

Geometrische 

nauwkeurigheid 

DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 

DQ_GriddedDataPositionalAccuracy 

DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy 

Temporele 

nauwkeurigheid 

  DQ_AccuracyOfATimeMeasurement 

Kwantitatieve 

nauwkeurigheid 

  DQ_QuantitativeAttributeAccuracy 

Systematische 

afwijking 

    

Dataset 

compleetheid 

Compleetheid DQ_CompletenessOmission 

Object compleetheid Compleetheid DQ_CompletenessOmission  

Metadata 

compleetheid 

Compleetheid DQ_CompletenessOmission 

Overcompleetheid Compleetheid DQ_CompletenessCommission 

Historie Compleetheid DQ_CompletenessOmission  

Geo-gerefereerd Compleetheid DQ_CompletenessOmission 

Formaatconsistentie   DQ_FormatConsistency 

Domeinconsistentie   DQ_DomainConsistency 

Conceptuele 

consistentie 

  DQ_ConceptualConsistency 

Referentiële 

integriteit 

  DQ_ConceptualConsistency 

Geometrische 

correctheid 

  DQ_FormatConsistency 

Topologische 

consistentie 

Topologische samenhang DQ_TopologicalConsistency 

Homogeniteit     

Versheid Datum inwinning brondata LI_Lineage 
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Frequentie Herzieningsfrequentie MD_MaintenanceInformation 

Frequentie Datum volgende herziening MD_MaintenanceInformation 

Opslagprecisie     

Statistische precisie     

Resolutie Resolutie MD_Resolution 

Authenticiteit   

Waarschijnlijkheid     

Representativiteit     

Herleidbaarheid Algemene beschrijving 

herkomst 

LI_Lineage 

Herleidbaarheid Beschrijving uitgevoerde 

bewerkingen 

LI_Lineage 

Herleidbaarheid Datum uitgevoerde 

bewerkingen 

LI_Lineage 

Herleidbaarheid Naam distribuerende 

organisatie 

MD_Distributor 

Herleidbaarheid Producent beschreven 

dataset 

CI_ResponsibleParty 

Herleidbaarheid Rol producent beschreven 

dataset 

CI_ResponsibleParty 

Herleidbaarheid Verantwoordelijke 

organisatie bron 

CI_ResponsibleParty 

Herleidbaarheid Verantwoordelijke 

organisatie bron: e-mail 

CI_Contact 

Herleidbaarheid Verantwoordelijke 

organisatie bron: rol 

CI_ResponsibleParty 

Herleidbaarheid Inwinningsmethode LI_Lineage 

Herleidbaarheid Inwinnende organisatie CI_ResponsibleParty 

Herleidbaarheid Rol inwinnende organisatie CI_ResponsibleParty 

Standaarden 

compliance 

Specificatie DQ_ConformanceResult 

Standaarden 

compliance 

Specificatie datum DQ_ConformanceResult 

Standaarden 

compliance 

Specificatie datum type DQ_ConformanceResult 

Relevantie   

Leesbaarheid   
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