
 

 
M A N I F E S T g r o e p  
De volgende organisaties maken deel uit van de Manifestgroep: Belastingdienst, CBS, CJIB, CVZ, Dienst Regelingen, 
DUO, IND, Kadaster, Kamer van Koophandel, RDW, SVB en UWV. 

Blad 1 van 1 

 

 
In 2009 is het strategiekatern Nora opgeleverd. In 2010 het katern “Principes voor 
samenwerking en dienstverlening”. Deze katernen dekken de inhoud van versie 2.0 van Nora 
slechts gedeeltelijk af. Dit terwijl Nora 2.0 zou worden uitgebreid om tot een 
interoperabiliteitsraamwerk te komen. In bijgaande notitie wordt dieper ingegaan op wat 
aanvankelijk met Nora beoogd werd en wat Nora 3.0 thans is. In de notitie wordt aangegeven 
wat naar onze mening noodzakelijk is om tot een volwaardige federatiearchitectuur voor de 
Nederlandse Overheid te komen en wat nodig is om het beheer van Nora te borgen. 
 
Onderstaand de hoofdlijnen.  Een volwaardige federatiearchitectuur is van belang voor de 
projecten gericht op generieke voorzieningen die onder de diverse programmaraden 
uitgevoerd worden en die hun verankering vinden in de Bestuurlijke Regiegroep.  
 
Een volwaardige federatiearchitectuur is noodzakelijk als basis voor de dialoog rond een 
Europese interoperabiliteitsarchitectuur. Het belang van Nora voor de Manifestgroep is enkele 
jaren terug al vastgesteld. Nora is ook van belang om te voorkomen dat de Nora-familie op 
inhoud uiteenwaaiert omdat de moeder er niet meer is, dan wel niet meer in staat is richting 
aan de familie te geven. 
 
Ter toelichting, er is niet voorzien in het beheer van Nora. Er is geen verantwoordelijke partij 
voor Nora benoemd. Daarmee is Nora (op termijn) ten dode opgeschreven. Er is geen partij 
meer waarmee de dialoog ten aanzien van Nora of bijstellingen kan worden gevoerd.  
 
Wij stellen voor dat de Manifestgroep dit probleem aan de orde stelt in de Bestuurlijke 
Regiegroep en dat met BZK, EZ en AZ een dialoog wordt opgestart om tot invulling van de 
aanbevelingen in bijgaande notitie te komen. 
 
Indien de Manifestgroep zich in dit voorstel kan vinden, stellen wij voor: 
 dit memo en bijgaande notitie te verspreiden aan de secretariaten van ROA, Gemma e.d. 

Dit zodat die kennis kunnen nemen van ons standpunt en desgewenst adhesie kunnen 
betuigen.  

 Dit memo en de bijgaande notitie ter kennisname te verspreiden aan het Bureau Forum 
Standaardisatie 

 
Vriendelijke groet, 
 
Piet van der Krieke 
 
Bijlage 
 
 

Aan: Manifestgroep 
Via: Hans Blokpoel  
Rapporteur: Architectuurraad 
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