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FORUM STANDAARDISATIE    
Opzet voor: 
COLLEGE STANDAARDISATIE   
 
Agendapunt: 03 College stukken 
Bijlagen: - CS10-05-07A Brief Manifestgroep 

- CS10-05-07B Notitie Architectuurraad  
- CS10-05-07C NORA-notitie  

Aan: Forum Standaardisatie 
Van: BFS 
Datum: April 2011 Versie 0.1 
Betreft: Continuïteit en beheer NORA  
 
 
Doel 
Ondersteuning van het Manifestgroep initiatief om het belang van continuïteit 
en beheer van NORA te onderstrepen. 
 
Advies 
1. Instemming te betuigen met NORA-notitie en aanbevelingen van de 

Manifestgroep betreffende beheer en doorontwikkeling van NORA; 
2. Het College op te roepen een brief aan de Minister van BZK te 

heroverwegen, waarin het belang van een partij die verantwoordelijk is 
voor NORA wordt geadresseerd; 

3. Daarbij extra aandacht te vragen voor de verplichting vanuit Europa om 
nationale interoperabiliteitsinstrumenten (raamwerken, architecturen) in lijn 
te brengen met de Europese instrumenten (EIS; EIF; EIA).   

 
Toelichting 
Voortraject 
In oktober 2010 heeft het Forum ingestemd met de inhoud van NORA 3.0, 
katern Principes voor samenwerking en dienstverlening.  
Aansluitend heeft het Forum het College Standaardisatie geadviseerd een 
aanbiedingsbrief aan de ministers van BZK en EL&I op te stellen. In de 
aanbiedingsbrief zou, naast de instemming van het Forum en het College 
Standaardisatie, een aantal aandachtspunten betreffende continuïteit en beheer 
worden opgenomen.  
 
Vanwege het vervallen van de Collegevergadering volgde een schriftelijke 
instemmingsronde. Daarin bleek, met name vanuit de Manifestgroeppartijen,  
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bezwaar te leven tegen instemming, zolang verantwoordelijkheid en 
doorontwikkeling van NORA niet gegarandeerd waren. 
 
Manifestgroep actie 
De Manifestgroep heeft, na overleg, besloten zelf deze omissies onder de 
aandacht van de Bestuurlijke Regiegroep te willen brengen. De Manifestgroep  
heeft daartoe een notitie met aanbevelingen aan de BRG gestuurd, in afschrift 
aan o.a. het Forum, Programmaraden, en dochter architecturen (zie Bijlagen 
CS10-05-07ABC).    
 
Aandachtspunten Forum 
In het oktoberadvies van het Forum aan het College (CS08-11-03 Notitie 
NORA) stonden de aandachtspunten als volgt verwoord:  
‘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’. 
 
Aandachtspunten vanuit Europa 
In Europees verband is inmiddels het nieuwe ISA-programma van start gegaan. 
Binnen dit programma worden de EU interoperability strategy, framework en 
architecture ontwikkeld. Nederlandse inbreng in ISA, en doorvertaling van de 
afspraken naar de Nederlandse situatie moeten gekoppeld worden aan het beheer 
van NORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

uitgave van NOiV, [2009] 
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