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COLLEGE STANDAARDISATIE   
   
 
Agendapunt: 03 NORA 3.0 Principes voor samenwerking en 

dienstverlening 
Betreft: Goedkeuring NORA 3.0 katern Principes voor 

samenwerking en dienstverlening NORA  
Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: november 2010 Versie  
Bijlagen:  Aanbiedingsbrief ministers + NORA katern  
 
Onderwerp  
Behandeling NORA 3.0 katern Principes voor samenwerking en dienstverlening. 
 
Advies 

1. In te stemmen met de inhoud van het NORA Principes voor samenwerking 
en dienstverlening; 

2. Af te spreken dat de leden van het College in hun eigen organisaties NORA 
3.0: 

- zullen toepassen bij het ontwikkelen en toepassen van een domein 
en/of enterprisearchitectuur;  

- onderdeel uit zullen laten maken van de startarchitectuur van grote 
ICT-projecten van de overheid; 

- als eis meegenomen worden in aanbestedingsdocumenten bij 
(ver)nieuwbouw van ICT-systemen;  

- als uitgangspunt zullen hanteren bij het maken van afspraken over 
samenwerking in ketens en netwerken van overheidsorganisatie; 

3. Het belang van continuïteit te onderstrepen en de aandachtspunten beheer 
en ontsluiting te adresseren. 

4. In te stemmen met het opstellen van een aanbiedingsbrief aan de ministers 
van BZK (o.a. verantwoordelijk voor NORA en eOverheid) en ELI (o.a. 
verantwoordelijk voor open standaarden beleid en coördinatie van ICT-
beleid van de overheid), waarin de instemming van het Forum en het 
College Standaardisatie en de aandachtspunten worden opgenomen. 
(bijlage CS08-11-03A) 

 
Toelichting 
Voor de effectieve en efficiënte uitvoering van publieke taken is intensieve 
samenwerking nodig tussen overheidsorganisaties. Dit speelt o.a. bij het inrichten 
van informatieloketten voor burgers en bedrijven, digitale transacties en bij toezicht 

CS20101117.03



 

  
 

   Pagina 2 van 2 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                              

en handhaving. De NORA, de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, bevat 
de noodzakelijke basisafspraken om samenwerking en hergebruik en 
geautomatiseerde uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. 
 
In 2009 heeft het College ingestemd met NORA 3.0 katern Strategie, waarna het is 
vastgesteld door de staatsecretaris van BZK. Momenteel ligt het katern Principes 
voor samenwerking en dienstverlening voor. Dit katern bevat een nadere 
uitwerking op tactisch/operationeel niveau van de 10 basisprincipes uit het eerder 
vastgestelde katern Strategie. Het nieuwe katern is gericht op praktische 
toepasbaarheid en toegankelijkheid voor een brede doelgroep van projectleiders, 
architecten en bestuurders. De inhoud is afgestemd op die van andere 
architectuurinitiatieven binnen de overheid (zoals referentiearchitecturen voor 
gemeenten, provincies, Rijk) en het NUP. Het katern is tot stand gekomen onder 
toezicht van een redactieraad en met input uit een openbare review. 
 
Aandachtspunten, randvoorwaarden 
Wil NORA de beoogde rol van referentiearchitectuur invullen dan dient zij actueel, 
accuraat en goed vindbaar te zijn. Continuïteit, ingericht beheer1 en goede 
(digitale) ontsluiting zijn in dat kader noodzakelijke randvoorwaarden. Op dit 
moment ontbreken garanties dat deze voorwaarden worden ingevuld. 
 
 
 

 
1 Zie voor compleet overzicht: Beheer en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS) / 

uitgave van NOiV, [2009] 
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