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Synopsis 

Nederland overweegt de ontwikkeling van een generieke aansluiting op de 
Connecting Europe Facility (CEF). Om deze overweging goed te kunnen maken is 
overzicht nodig van de huidige internationale gegevensuitwisseling vanuit Nederland, 
inclusief de kosten en knelpunten. Door die te relateren aan de Europese 
infrastructuur en de ontwikkelingen daarbinnen kan een weloverwogen keuze 
worden gemaakt.  

Dit rapport brengt de huidige gegevensuitwisseling in kaart, de knelpunten plus de 
Europese ontwikkelingen en geeft een eerste analyse in welke mate deze 
ontwikkelingen bijdragen aan een verbeterde internationale gegevensuitwisseling 
vanuit Nederland. 
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1 Vraagstelling 
Binnen de Europese Unie loopt een uitgebreid programma onder de noemer Connecting Europe Facility (CEF), 
aangenomen door het Europese parlement in maart 2014. CEF is een financieringsprogramma voor het 
ontwikkelen van een één Europese infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Het doel hiervan is bij te dragen aan 
de Europese agenda rond groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid en inclusie.  

De digitale component van CEF omvat de bouwblokken digital service infrastructures (DSIs), core service 
platforms en generic services. De DSIs leveren de diensten, de core service platforms zijn de hubs om 
connectiviteit en interoperabiliteit te garanderen. In deze ICT-architecturen moeten diensten voor burgers, 
bedrijven en overheden grensoverschrijdend op elkaar aan kunnen sluiten. Voor Nederland is nu de vraag of en 
wanneer aansluiting op de CEF vanuit de generieke digitale infrastructuur (GDI) wenselijk en haalbaar is.  

Daarnaast loopt vanuit de EU het programma Electronic Simple European Networked Services (e-SENS). e-SENS 
is een “Large Scale Pilot” gericht op de interoperabiliteit van publieke diensten in Europa, gebaseerd op de 
resultaten van eerdere large scale pilots zoals PEPPOL, e-CODEX, STORK, epSOS and SPOCS. Daarin wordt een 
DSI eDelivery ontwikkeld met als doel een volledige en flexibele infrastructuur te ontwikkelen die voldoet aan 
de eisen van internationale gegevensuitwisseling tussen heterogene e-overheidstoepassingen. Deze transport 
infrastructuur bouwt voort op eerder werk in de CIP- en ISA-programma’s. eDelivery moet de ruggengraat gaan 
vormen voor internationale publieke diensten. 

In december 2015 is door de stuurgroep van het e-SENS-programma Nederland dan ook het verzoek gedaan 
aan de Regieraad Interconnectiviteit van de Digicommissaris, om aansluiting op CEF in het algemeen en 
specifiek de eDelivery DSI te onderzoeken. Daarin zijn vragen gesteld zoals: In hoeverre is hier behoefte aan? 
Welke overheidsdiensten hebben een dergelijke functionaliteit nodig? In hoeverre rechtvaardigt of vergt deze 
verbinding een generieke voorziening? Zijn er alternatieven? Wat zijn de kosten? Hoe zouden de verschillende 
rollen in voor governance kunnen worden ingevuld? 

Nederland heeft een grote rol gespeeld rond gegevensuitwisseling en de ontwikkeling van de Europese digitale 
infrastructuur, zoals in programma’s als STORK en epSOS en de implementatie van de Europese diensten-
richtlijn. Een vooruitgeschoven rol is niet vanzelfsprekend en moet gebaseerd zijn op een verantwoorde 
business case en nationale inbedding. RINIS en Logius hebben de expertise voor de bouw van een koppelvlak 
als eDelivery, en voor de ondersteuning van de aansluiting van overheidsdienstverleners hierop.  

CEF is primair een financieringsprogramma. Dergelijke financiering levert kansen om de aansluiting te 
realiseren, bij voldoende noodzaak en draagvlak. 

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op het nut en de noodzaak van een generieke aansluiting op de 
eDelivery DSI. We zien wel een uitgebreide internationale gegevensuitwisseling vanuit de Nederlandse 
overheid in de verschillende domeinen zoals justitie, sociale zekerheid, logistiek en vele anderen. Naast de 
bouw van een generieke aansluiting zijn er ook transitiekosten van de bestaande infrastructuur naar een 
nieuwe. Een dergelijke transitie moet dan ook passen in de ambities en de ontwikkelpaden van de organisaties 
die nu gegevens uitwisselen. Of er moeten dwingende redenen zijn vanuit functionaliteit om een dergelijke 
overgang te motiveren, zelfs als de generieke aansluiting door CEF gefinancierd kan worden. Er is op dit 
moment geen overzicht van dit veld: de bestaande internationale/Europese gegevensuitwisseling, de omvang, 
de groeipaden en de knelpunten van de bestaande infrastructuur. Verder is het nog niet geheel duidelijk hoe 
het CEF-programma zich zal ontwikkelen. 

Dit leidt dan ook tot de volgende vraag, zoals door ICTU in de uitvraag naar voren gebracht: 

Voer een verkenning uit naar de bestaande praktijk van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling 
vanuit de overheid en breng daarover een beknopte rapportage uit.  

In dit rapport treft u een overzicht van de Europese ontwikkelingen rond eDelivery / gegevensuitwisseling, de 
huidige status van internationale gegevensuitwisseling vanuit Nederland, plus de relatie tussen wat Europa te 
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bieden heeft en de wensen en ambities van de Nederlandse organisaties. In Deliverable 2 wordt die analyse 
vertaald naar een voorlopige conclusie rond de wenselijkheid en de haalbaarheid van een generieke aansluiting 
op de CEF. 

De aanpak die we hebben gevolgd bestaat uit een literatuurstudie naar de diverse Europese ontwikkelingen en 
een uitvraag bij Nederlandse organisaties naar hun Europese en internationale gegevensuitwisseling. De 
uitkomsten van deze inventarisatie zijn op 17 februari met een aantal betrokken en geïnteresseerden 
besproken. Daarnaast is nog een aantal diepte-interviews uitgevoerd ter validatie. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 gaan we in op de diverse Europese ontwikkelingen rond 
elektronische gegevensuitwisseling en diensten die daar mee samenhangen. Dit schetst het geheel van de 
ontwikkelingen rond de CEF. In het daar op volgende hoofdstuk laten we de uitkomsten van onze uitvraag in 
Nederland zien. Wat gebeurt er nu elke dag, hoe tevreden is men daar mee en wat zijn de plannen?  

 



 
 

 
 

6 / 46 

2 Overzicht Europese ontwikkelingen 
Vanuit de Europese Commissie zijn verschillende financieringsprogramma’s opgestart om digitale 
infrastructuur voor grensoverschrijdende publieke dienstverlening te ontwikkelen, in de context van de Digitale 
Agenda van Europe2020

1
. Uit deze programma’s zijn diverse projecten voortgekomen; in dit hoofdstuk 

presenteren we een overzicht. 

De programma’s volgen elkaar in de loop van de jaren op, en overlappen gedeeltelijk. Voor dit onderzoek is het 
Competitiveness and Innovation Framework programma een belangrijk ijkpunt, dat vervolgd wordt in e-SENS. 
e-SENS is op zijn beurt weer de basis van het CEF, dat daarnaast voortbouwt op het ISA-programma dat is 
gericht op standaardisatie en architectuur (Figuur 1). 

 

Figuur 1. Europese financieringsprogramma's voor internationale digitale infrastructuur voor publieke dienstverlening 2005 - 
2020 

2.1 CIP  

Looptijd: 2007-2013 

Budget: € 3.621 miljoen  

Het Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) ondersteunde middel- en kleinbedrijven 
(MKB’s) in innovatie, toegang tot financiële middelen en regionale bedrijfsondersteuning. Het benutten van ICT 
had hierin een belangrijke rol. CIP was onderverdeeld in drie operationele programma’s: 

 The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) 

 The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) 

 The Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 

CIP werd voortgezet in het Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME)
2
 dat loopt 

van 2014 tot 2020. In CIP werden de Large Scale Pilots
3
 (LSP’s) PEPPOL, STORK, epSOS, e-CODEX, SPOCS, e-SENS 

en Europeana voltooid, welke hieronder nader worden toegelicht.  

 

2.1.1 STORK  

Looptijd: 2008-2012 

Budget: € 26 miljoen 

De meeste EU landen hebben een nationale digitale identiteit, variërend van gebruikersnaam-wachtwoord tot 
een smartcard met chip. Het doel van het STORK-project

4
 (Secure idenTity acrOss boRders linKed) was om één 

                                                                 
1
 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en  

2
 https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  

3
 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/large-scale-pilot-projects  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/large-scale-pilot-projects
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Europees platform voor digitale identiteiten te ontwikkelen, dat burgers in staat stelt betrouwbaar 
grensoverschrijdende elektronische uitwisselingen te onderhouden met hun nationale digitale identiteit (denk 
aan Digid). Niet om de bestaande middelen te vervangen, maar om ze te verbinden. In de toekomst kan men 
dus in het buitenland belastingaangifte doen of een bedrijf registreren met het digitale authenticatiemiddel 
van de eigen nationale overheid. In STORK werd grensoverschrijdende gebruikersauthenticatie voor bestaande 
digitale publieke dienstverlening getest in 5 pilots: 

1. Een grensoverschrijdend authenticatieplatform voor e-diensten. 

2. Safer chat: het promoten van veilig gebruik van het Internet door jongeren. 

3. Student mobility: het faciliteren van studeren in een andere lidstaat. 

4. eDelivery: een grensoverschrijdend mechanisme voor het veilig versturen van documenten. 

5. Adreswijziging voor verhuizingen binnen de EU. 

De gebruiker heeft de controle over welke data wordt verzonden en er worden geen persoonlijke gegevens 
opgeslagen door het STORK-platform, om de privacy van gebruikers te garanderen. STORK sluit aan bij het 
i2010 eGovernment actieplan van de Europese commissie. STORK werd voortgezet in 2013 met STORK2.0

5
 tot 

september 2015, ter voorbereiding op de eIDAS verordening
6
 waarmee grensoverschrijdend gebruik van 

nationale digitale identiteiten in de Europese wetgeving is bepaald. 

 

2.1.2 PEPPOL 

Looptijd: 2008-2012 

Budget: € 30.8 miljoen 

Het Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL)
7
 project was een project dat werd gefinancierd door de 

Europese Commissie en de PEPPOL consortiumleden. Het doel was het vereenvoudigen van elektronische 
inkoop uit het buitenland door overheden, door technologische standaarden te ontwikkelen die door alle 
overheden in Europa kunnen worden geïmplementeerd. Op die manier kunnen leveranciers efficiënter 
communiceren met verschillende Europese overheidsinstituten tijdens inkoopprocessen. PEPPOL bouwde 
voort op bestaande nationale eProcurement systemen door ze middels nieuwe ICT-infrastructuur te koppelen.  

PEPPOL geeft toegang tot gestandaardiseerde infrastructuur via access points en verleent eProcurement-
diensten door middel van veilige informatie-uitwisseling en gestandaardiseerde elektronische document-
formats. PEPPOL biedt dergelijke Business Interoperability Specifications (BIS) voor veelvoorkomende 
eProcurement-processen als informeren over aangeboden diensten en producten (eCatalogue), afhandeling 
van orders (eOrders) en het versturen van facturen (eInvoices)

8
. PEPPOL heeft de BIS uitvoerig getest in 

verschillende implementaties. Virtuele ondernemingsdossiers (VCD’s) werden ontwikkeld voor leveranciers, en 
een pan-Europese validatiedienst voor elektronische handtekeningen (eSignature) werd opgezet. Sinds PEPPOL 
afliep in 2012, zijn de ontwikkelde componenten en verantwoordelijkheden overgenomen door de non-profit 
organisatie OpenPEPPOL. PEPPOL wordt gebruikt door verschillende Europese overheden en er is zelfs 
toenemende aandacht van buiten de EU. 

                                                                                                                                                                                                        
4
 https://www.eid-stork.eu/  

5
 https://www.eid-stork2.eu/  

6
 https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust-services-eidas-regulatory-environment-

and-beyond  
7
 http://www.peppol.eu/  

8
 Voortgekomen uit een CEN-workshop over Business Interoperability Interfaces for Public Procument in Europe (CEN WS 

BII) 

https://www.eid-stork.eu/
https://www.eid-stork2.eu/
https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust-services-eidas-regulatory-environment-and-beyond
https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust-services-eidas-regulatory-environment-and-beyond
http://www.peppol.eu/
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Figuur 2. Architectuur PEPPOL 

 

2.1.3 epSOS 

Looptijd: 2008-2014 

Budget: € 23 miljoen 

epSOS (European patients – smart open services)
9
 beoogde grensoverschrijdende elektronische 

gezondheidsdienstverlening (eHealth) voor Europese burgers. Dit heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van 
de gezondheidszorg binnen de Europese Unie te verbeteren. Ook was het doel een framework en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen voor veilige uitwisseling van patiëntgegevens tussen verschillende Europese 
zorgsystemen. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot informatie over voorgeschreven medicatie door een 
buitenlandse arts. De technische, juridische en organisationele concepten die in epSOS werden ontwikkeld zijn 
uitvoerig getest in de laatste fase van het project.  

 

2.1.4 SPOCS 

Looptijd: 2009-2012 

Budget: € 24 miljoen 

Bedrijven hebben vaak moeite te voldoen aan alle wet- en regelgeving als zij uit willen breiden naar andere 
landen. Het aanvragen van vergunningen en dergelijke administratieve procedures is vaak erg ingewikkeld. 
SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-Border Services)

10
 probeerde deze uitdagingen op te lossen door 

grensoverschrijdende elektronische procedures te ontwikkelen op basis van bestaande systemen in de 
verschillende lidstaten.  

SPOCS heeft daarom zogenaamde Points of Single Contact (PSC’s) ontwikkeld. PSC’s functioneren als 
tussenpersoon tussen dienstverleners en nationale overheden. Daarnaast werden de bouwblokken eDelivery, 
eDocuments, eSafe, een e-Services catalogus en Syndication ontwikkeld. eDelivery is een protocol voor het 
veilig versturen van documenten via SPOCS-gateways. eDocuments is een standaard format voor het 
aanleveren van documenten zodat deze op een eenduidige manier kunnen worden verwerkt. Syndication is 
een mechanisme voor het communiceren van informatie over eGovernment diensten tussen systemen van 
instanties. eServices streeft naar interoperabiliteit tussen diensten door standaardisatie en een service bus.  
eSafe is een oplossing voor integratie van veilige opslag van documenten.  

                                                                 
9
 http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html  

10
 http://www.eu-spocs.eu/  

http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html
http://www.eu-spocs.eu/
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Het EU Services Directive
11

 vereiste al dat eind 2009 alle procedures inzake het opzetten van bedrijven en 
commerciële dienstverlening in andere EU-lidstaten volledig online moet kunnen worden voltrokken. Het 
SPOCS-project ging een stap verder door deze online procedures naadloos te koppelen.  

 

2.1.5 Europeana 

Looptijd: 2010-2012 

Budget: € 25 miljoen  

In heel Europa hebben duizenden galerieën, musea en archieven hun kunstcollecties gedigitaliseerd. Deze 
virtuele kopieën van tekst, beelden en objecten staan opgeslagen op lokale servers of in de Cloud. Europeana

12
 

is een platform dat het mogelijk maakt deze collecties online publiek te maken, zodat iedereen deze 
kunstschatten kan ontdekken en gebruiken. De creatieve industrie waar de Europese digitale kunstbronnen 
input voor leveren beslaat 4% van de Europese banen en BNP. Publiek gemaakt in 2008 als meertalig 
toegangspunt voor digitaal Europees erfgoed, biedt Europeana reeds toegang tot 33 miljoen objecten van 3000 
datapartners uit heel Europa.  

 

2.1.6 e-CODEX 

Looptijd: 2010-2015 

Budget: € 14 miljoen 

Het doel van e-CODEX
13

 was het verbeteren van grensoverschrijdende toegang van burgers en bedrijven tot 
juridische middelen in Europa, alsmede de interoperabiliteit van juridische autoriteiten binnen de EU. e-CODEX 
realiseert dit door digitale uitwisseling van juridische informatie tussen EU-landen middels standaardisatie en 
ontsluiting van informatiesystemen. Dit is onderdeel van de ontwikkeling van één EU-breed juridisch raamwerk 
en het e-Justice actieplan

14
. 

e-CODEX omvatte een vijftal pilots omtrent het verhalen van schulden (zie hoofdstuk 5, de e-SENS EAPO pilot 
waar Nederland in deelneemt), procedures voor claims tot 2000 EURO (Nederland deed mee in deze e-CODEX 
pilot), informatie-uitwisseling tussen juridische autoriteiten, een Europees arrestatiebevel, en 
grensoverschrijdende boetes (Nederland deed mee in deze e-CODEX pilot). 

  

  

                                                                 
11

 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/index_en.htm  
12

 http://pro.europeana.eu/about-us/  
13

 http://www.e-codex.eu/home.html  
14

 http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/index_en.htm
http://pro.europeana.eu/about-us/
http://www.e-codex.eu/home.html
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/index_en.htm
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2.2 E-SENS  

Looptijd: 2013-2016 

Budget: € 27.4 miljoen 

e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) is een CIP Large Scale Pilot gericht op de 
interoperabiliteit van publieke diensten in Europa, gebaseerd op de resultaten van de eerdere pilots PEPPOL, e-
CODEX, STORK, epSOS and SPOCS. Naar aanleiding van het succes van de eerdere LSP’s werd e-SENS een 
convergence track: een laatste LSP waarin de resultaten van de voorgaande LSP’s samenkomen. De eSENS 
architectuur is mede gebaseerd op de resultaten van ISA. In e-SENS wordt onder andere een bouwblok 
eDelivery ontwikkeld met als doel een volledige en flexibele infrastructuur te ontwikkelen die voldoet aan de 
eisen van internationale gegevensuitwisseling tussen heterogene e-overheidstoepassingen. eDelivery moet de 
ruggengraat gaan vormen voor internationale publieke diensten in de EU.  

Nederlandse deelnemers in e-SENS zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van 
Economische Zaken, Logius, het Bureau Forum Standaardisatie, Tendernet, TNO, VECOZO, CZ, de Rijksdienst 
Ondernemend Nederland, Rinis, en ICTU. Ook de Directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) zouden meedoen in e-SENS. e-SENS is georganiseerd volgens 6 werkpakketten, zie Figuur 3. Het 
ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert 'WP3: sustainability & long-term governance', met 
ondersteuning van ICTU. WP3 richt zich op het ontwikkelen van bouwstenen voor de digitale overheid. 

Momenteel loopt de tweede ‘wave’ aan pilots in e-SENS. Het project eindigt in maart 2016. 

  

Figuur 3. Structuur e-SENS  

2.2.1 Building blocks 
De technische oplossingen die in e-SENS worden ontwikkeld nemen de vorm van vijf recombineerbare 
bouwblokken:  

 e-Delivery 

 e-Documents 

 e-Identity 

 e-Signature 

 Semantics 
 

Deze bouwblokken zijn geconsolideerde variaties op de LSP’s uit het CIP-programma. De bouwblokken worden 
hieronder toegelicht. 
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e-Delivery 

e-Delivery beoogt een veilige transportinfrastructuur voor grensoverschrijdende communicatie tussen 
eGovernment-applicaties in verschillende domeinen. Het ondersteunt ook de veilige uitwisseling van data 
tussen overheden en organisaties en burgers, via bestaande publieke of commerciële infrastructuur. e-Delivery 
vervangt niet de bestaande infrastructuur, maar verbindt deze juist. e-Delivery bouwt voort op PEPPOL, SPOCS 
en e-CODEX. Dit bouwblok maakt gebruik van de standaarden AS4, SMP en BDXL voor maximale 
interoperabiliteit. Het gelijknamige bouwblok in CEF zal voornamelijk worden gebaseerd op dit bouwblok uit e-
SENS. 

 

e-Documents 

Het e-Documents bouwblok is een container-component bedoeld om bedrijfsinformatie om te zetten in een 
herkenbaar en gestandaardiseerd digitaal format. Dit bouwblok consolideert bestaande oplossingen voor 
ongestructureerde bedrijfsinformatie. e-Documents ondersteunt verschillende gestructureerde en 
ongestructureerde documenten. Ook ondersteunt het applicaties in het verwerken van documenten. Een 
aantal functies zijn het bevatten van meerdere payloads, metadata, en veilige routing met e-Delivery. e-
Documents maakt gebruik van de ASiC container uit e-CODEX en andere componenten uit SPOCS (OCD) en 
PEPPOL (VCD). e-Documents hanteert hiervoor de SBDH, RDF/XML, ASiC en ODP standaarden. 

 

e-Identity 

Het doel van e-Identity is een grensoverschrijdend digitaal authenticatiemiddel voor gebruik in verschillende 
eGovernment applicaties. Hiermee kunnen burgers en bedrijven hun nationale middel (Digid, eHerkenning) 
gebruiken voor overheidsdiensten in andere EU-lidstaten. e-SENS levert hiervoor de raamwerk-architectuur als 
set van protocollen voor een dergelijke implementatie. e-ID leent vooral van de STORK LSP, maar ook projecten 
als Future e-ID, en is in lijn met de eIDAS regelgeving. 

 

e-Signature 

Dit bouwblok beoogt interoperabele componenten voor veilige EU-brede authenticatie-infrastructuur in 
verschillende domeinen. Het hoofddoel is de ontwikkeling van digitale handtekeningen voor gebruik met e-
Documents. e-Signature is in lijn met eIDAS wetgeving, en kan ook worden gebruikt op mobiele devices.  

 

Semantics 

Het Semantics bouwblok maakt semantische interoperabiliteit voor wettelijke en officiële documenten 
mogelijk. Deze technologie stelt machines in staat dergelijke documenten te lezen voor automatische analyse 
en verwerking. Semantics creëert concepten voor e-SENS, zoals ontologieën, die zij ontleent aan ISA, en 
diensten voor het mappen van documenten. Functies als vertalen en zoeken kunnen later in de pilotfase 
worden toegevoegd. 
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2.2.2 Pilots 
Binnen e-SENS worden verschillende pilot-onderzoeken uitgevoerd voor verschillende domeinen en scenarios, 
en in verschillende landen. De e-SENS pilots richten zich op de volgende vijf domeinen:  

1. e-Procurement
15

: digitale ondersteuning van grensoverschrijdende publieke aanbesteding. 

2. e-Health
16

: digitale ondersteuning van grensoverschrijdende toegang tot zorg en bepalen 
verzekeringsrecht op zorg. 

3. e-Justice
17

: digitale ondersteuning van grensoverschrijdende juridische procedures. 

4. Business Lifecycle
18

: digitale ondersteuning van grensoverschrijdende processen tussen bedrijven en 
overheden. 

5.a  Citizen Lifecycle
19

: een raamwerk voor digitale publieke dienstverlening voor burgers. 

5.b  e-Agriculture
20

: digitale ondersteuning van grensoverschrijdende agrarische procedures. 

Zie appendix voor een overzicht van de e-SENS pilots. Deze informatie kwam voornamelijk tot stand op basis 
van deliverables van e-SENS

21
. 

 

2.3 ISA 

Looptijd: 2016-2020 

Budget: € 131 miljoen  

Het ISA
2
 (Interoperability Solutions for European Public Administrations 2) programma bouwt voort op het 

voorgaande ISA-programma dat liep van 2010 tot 2015 met een budget van € 160 miljoen (welke weer 
voortbouwde op het eerdere IDABC-programma). Europe2020 benadrukt één digitale markt in de EU, en geeft 
prioriteit aan interoperabiliteit en harmonisatie van de digitale infrastructuur van overheden. Eerder ISA-
onderzoek bewees de noodzaak voor gemeenschappelijke infrastructuur op nationaal of sectoraal niveau 
(Reference Interoperability Agreements) en Europees niveau (een European Interoperability Architecture). In 
ISA is daarom de European Interoperability Strategy (EIS) en het European Interoperability Framework (EIF) 2.0 
ontwikkeld. Deze laatste is een Europese referentie-architectuur, waarin principes, ontologieën en protocollen 
zijn opgenomen voor ICT-infrastructuur, in lijn met de Nederlandse NORA. EIF wordt doorontwikkeld in ISA

2
 tot 

de EIRA (European Interoperability Reference Architecture), waarin Europese regelgeving wordt verduidelijkt, 
en EICart (European Interoperability Cartography), met een overzicht van herbruikbare bouwstenen in de 
ArchiMate enterprise architectuur-taal. Binnen ISA loopt ook het CIPA e-Delivery project, wat overlapt met e-
SENS en CEF. ISA is ook bekend van het sTESTA

22
 IP-netwerk van de EU. 

 

2.3.1 MT@EC 

Looptijd: 2010-2020 

Budget: € 3,5 miljoen 

Documenten die door de Europese Commissie en andere EU-instituten worden gebruikt dienen beschikbaar te 
zijn in 24 nationale talen. Het volume van deze content maakt het onmogelijk de vertaling aan mensen over te 

                                                                 
15

 http://www.esens.eu/node/421  
16

 http://www.esens.eu/node/422  
17

 http://www.esens.eu/node/420  
18

 http://www.esens.eu/node/423  
19

 http://www.esens.eu/node/474  
20

 http://www.esens.eu/node/473  
21

 http://www.esens.eu/deliverables?page=2  
22

 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644.html  

http://www.esens.eu/node/421
http://www.esens.eu/node/422
http://www.esens.eu/node/420
http://www.esens.eu/node/423
http://www.esens.eu/node/474
http://www.esens.eu/node/473
http://www.esens.eu/deliverables?page=2
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644.html
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laten. De EC voorziet daarom al jaren een automatische vertaalmachine die een zekere “ruwe” machine-
vertaling geeft voor een beperkt aantal talen. Maar vertaaltechnologie heeft veel vooruitgang geboekt (in de 
vorm van Statistic Machine Translation, SMT), waardoor de kwaliteit, snelheid, ondersteuning van aantal talen 
en kosten drastisch verbeterd kunnen worden. MT@EC

23
 ontwikkelde daarom een nieuw vertaalsysteem, 

gebaseerd op SMT. De MT@EC-vertaaldienst kan tussen 552 taalparen vertalen en is compliant met 
regelgeving omtrent vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling. MT@EC is operationeel sinds juni 2013 en 
wordt door verschillende EU-instituten gebruikt. Het is ook online beschikbaar in Europese diensten als IMI

24
, 

SOLVIT
25

, en nLex
26

. MT@EC is een van de centrale bouwblokken in het CEF DSI-ecosysteem, in de vorm van 
het CEF.AT

27
 platform. MT@EC ontving naast ISA

2
 ook financiering uit het CIP-programma, en automatische 

vertaling heeft ook belangstelling binnen de programma’s FP7
28

 en Horizon2020
29

. 

 

2.4 CEF 

Looptijd: 2014-2020 

Budget: € 33 miljard  

(waarvan 1.14 miljard voor digitale componenten) 

Connecting Europe Facility (CEF) werd aangenomen door het Europese parlement in december 2013. CEF is een 
financieringsprogramma voor het ontwikkelen van één Europese infrastructuur, zowel fysiek als digitaal, in 
transport, energie, telecommunicatienetwerken en digitale dienstverlening. Het doel hiervan is bij te dragen 
aan de Europese agenda rond groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid en inclusie. CEF richt zich op 
volwassen technologie; voor onderzoek en innovatie zijn programma’s als Horizon2020 en FP7 bedoeld. CEF 
zoekt daarom overlap met andere investeringsprogramma’s zoals CIP en ISA. CEF bouwt voort op Large Scale 
Pilots en andere projecten, te weten PEPPOL, STORK, epSOS, e-CODEX, SPOCS, e-SENS, Europeana en MT@EC.  

CEF loopt van 2014 tot 2020 en wordt geïmplementeerd door jaarlijkse Work Programmes, waarbij de 
prioriteiten en acties voor het volgende jaar worden bepaald aan het einde van het voorgaande jaar. 
Investeringskansen worden aangeboden door calls voor de ontwikkeling van bepaalde componenten of voor 
het integreren van nationale infrastructuur met de kerncomponenten. De Innovation and Networks Executive 
Agency (INEA) beheert een deel van de calls namens de commissie. Voor de voortgang van work programmes, 

zie de programma’s van 2014
30

 en 2015
31
.  

De ontwikkeling van de bouwblokken wordt gecoördineerd door het DG CNECT
32

. 

2.4.1 Componenten  
CEF digital omvat de componenten building blocks, digital service infrastructures (DSIs), core service platforms 
en generic services: 

 Digital service infrastructures (DSI’s): genetwerkte diensten voor Trans-Europese interoperabiliteit 

van publieke dienstverlening, bestaande uit core service platforms en generic services.  

o Core service platforms: de publieke centrale hubs van DSI’s voor connectiviteit, toegang en 

interoperabiliteit. 

o Generic services: gateways die nationale infrastructuur verbinden met de core service 

platforms. 

                                                                 
23

 http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-8action_en.htm  
24

 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 
25

 http://ec.europa.eu/solvit/  
26

 http://eur-lex.europa.eu/n-lex/  
27

 https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/og_page/catalogue-building-blocks#AT  
28

 https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm  
29

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
30

 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/WP2014%20-%20official%20published.pdf  
31

 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=11994  
32

 https://ec.europa.eu/dgs/connect/en  
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 Building Blocks: de herbruikbare bouwblokken van meer complexe DSI’s die bepaalde 

sleutelfunctionaliteit mogelijk maken. De CEF-richtlijnen voorzien 5 bouwblokken
33

: 

o Elektronische identificatie en authenticatie: herkenning en validatie van e-identificatie en e-

signature. 

o Elektronisch verzenden van documenten: diensten voor het vertrouwd, traceerbaar 

verzenden van elektronische documenten. 

o Automatische vertaling: vertaaltechnologie en bronnen, inclusief de nodige tools en API’s ten 

behoeve van meertalige functionaliteit van Europese digitale diensten. 

o Ondersteuning van kritische infrastructuur: platformen en kanalen om de capaciteit van 

voorbereiding, informatiedeling, coördinatie en reactie op cyber threats te verbeteren. 

o Elektronische facturatie: veilige elektronische uitwisseling van facturen voor publieke 

aanbesteding. 

Core service platforms worden hoofdzakelijk door de EU geïmplementeerd, terwijl generic services door 
partijen die aansluiten op een core service platform dienen te worden geïmplementeerd. De building blocks en 
DSI’s worden in wat volgt verder uitgewerkt. 

 

2.4.2 Building Blocks 
eID 

Looptijd: 2015-2016 

Budget WP 2015: € 7 miljoen 

Dit bouwblok voorziet in publieke dienstverlening aan burgers van andere EU-lidstaten door middel van veilige 
en betrouwbare authenticatie van gebruikers. eID is ontwikkeld in STORK en SPOCS, en is een voortzetting van 
het e-Identity bouwblok in e-SENS. De CEF-oplossing bestaat uit software modules voor lidstaten om de eigen 
identiteiten te ontsluiten, inclusief benodigde ondersteuning. Het grensoverschrijdend gebruik van nationale 
digitale identiteiten is vastgelegd in de genoemde eIDAS verordening. eID wordt al op beperkte schaal gebruikt: 
12 lidstaten kunnen hun nationale identiteiten al gebruiken voor Europese online dienstverlening via ECAS

34
; 5 

lidstaten gebruiken STORK al om in te loggen op eDelivery; in 5 lidstaten kunnen buitenlandse studenten al 
online academische diensten gebruiken met hun eID; en in 10 lidstaten kun je al toeslagen aanvragen met je 
eID. Ook in Nederland wordt gewerkt aan een online identiteit die Europees kan worden gebruikt volgens 
eIDAS in Idensys

35
. Idensys is de publiek/private opvolger van Digid en eHerkenning met een hoger 

betrouwbaarheidsniveau. Vanaf 18 september 2018 is eID herkenning door EU-lidstaten verplicht. 
Doorontwikkeling van eID ontvangt financiering vanuit de CEF tot 2017. 

 

eSignature 

Dit bouwblok heeft een elektronische handtekening tot doel voor authenticatie van afzenders van berichten in 
grensoverschrijdende publieke dienstverlening. De noodzaak en eisen aan digitale handtekeningen zijn 
vastgelegd in Directive 2006/123/EC

36
 en besluit 2011/130/EU

37
, alsmede bovengenoemde eIDAS verordening. 

Concreet wordt door CEF software aangeboden voor het maken en valideren van eSignatures (Digital Signature 
Service) en het opzetten en onderhouden van een ‘trusted list’ van vertrouwde uitgevers van deze certificaten 
(TLmanager). Deze software wordt al succesvol gebruikt in het e-CODEX project, het Deense Single-point-of-
contact, en het Franse Agentschap voor Veilige Documenten. 

                                                                 
33

 https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/og_page/catalogue-building-blocks  
34

 https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi  
35

 https://www.idensys.nl/  
36

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123  
37

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0066:0072:EN:PDF  
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eDelivery 

Looptijd: 2015-2016 

Budget WP 2015: € 1 miljoen 

Het eDelivery bouwblok maakt het mogelijk voor overheidsinstituten om gegevens betrouwbaar en 
interoperabel te delen met andere (buitenlandse) overheidsorganen, burgers en bedrijven. Dit is ook een 
voortzetting van het e-SENS bouwblok met dezelfde naam. Hiertoe worden verscheidene standaarden en 
communicatieprotocollen aangewend. Elke aangesloten partij wordt een node in een netwerk van access 
points. Per project of domein bestaan verschillende nodes in de verschillende lidstaten. Elk type data of 
documenten zou via eDelivery moeten kunnen worden verzonden. Wanneer een node de technische 
specificaties zoals bepaald in eDelivery volgt en verbonden is met een andere node, kunnen gegevens worden 
uitgewisseld. De technische specificaties werden ontleend aan Standards Developing Organizations (SDO’s) als 
ETSI en OASIS. De berichtenuitwisseling is bijvoorbeeld gebaseerd op de AS4 standaard van OASIS. De Europese 
Commissie (EC) verzorgt ook een metadata-dienst voor eDelivery. De EC beheert ook sample software volgens 
de eDelivery specificaties, zoals OXALIS, DOMIBUS en CIPA, en e-SENS beheert een lijst van commerciële en 
niet-commerciële implementaties van AS4. Dit bouwblok is een samenwerking met e-SENS en e-CODEX. 

De technische implementatie van eDelivery wordt georganiseerd door het Directorate General for Informatics 
(DIGIT); beleid voor eDelivery wordt ontwikkeld door het Directorate General for Communication Networks, 
Content and Technology (DG CNECT) van de Europese Commissie. eDelivery heeft ook grond in de eIDAS 
verordening, waarin onder andere wordt bepaald dat elektronische documenten geen juridisch effect mag 
worden geweigerd op grond van de digitale aard van het document.  

Voor elektronische aanbesteding (eProcurement) wordt het PEPPOL-netwerk gebruikt, dat wordt geleverd door 
OpenPEPPOL. 17 landen zijn hier al op aangesloten en dagelijks worden 200.000 uitgewisseld via de eDelivery 
infrastructuur. Voor eJustice wordt een nieuwe versie van eDelivery ingezet voor procedures voor het verhalen 
van schulden in het buitenland (door 5 lidstaten). In 2015 is hiervoor het European e-Justice Portal live gegaan. 
De voordelen van eDelivery zijn voornamelijk efficiënter management van documenten en verbeterde 
samenwerking tussen dienstverleners. Gebruikers zouden eDelivery moeten hergebruiken vanwege 
verbeteringen in interoperabiliteit, veiligheid, juridische verantwoording en betere prestaties.  

Het core service platform voor eDelivery is verzekerd van ondersteuning door CEF tot 2018, met een budget 
van € 8 miljoen. In het werkprogramma wordt gewerkt aan verdere tests en het opzetten van een test center, 
open source publicatie, ondersteuning en training van gebruikers, en het monitoren van de inzet van eDelivery. 
Grants voor eDelivery vergoeden tot 75% van de kosten. De laatste call sloot in januari 2016, nieuwe calls 
volgen in 2016.  

 

Figuur 4. Functionaliteit eDelivery 
23

Motivation

Through the use of this building block, every part icipant becom es a node

in the netw ork using standard transport protocols and security policies.

eDelivery is based on a distributed model, allowing direct com m unicat ion

betw een part icipants w ithout the need to set up bilateral channels.

1  /  Message exchange

At its core, public administrations 
adopting the same eDelivery Building 
Block can easily and safely exchange 
data with each other - even if their IT 
systems are independent from each 
other - through an Access Point.

2  /  Trust  

Establishm ent

In order to activate 
this exchange, two 
public administrations’ 
Access Points need to 
establish trust 
between each other. 
This is done through 
digital certificates.

3  /  Dynam ic Service Locat ion

In order to send a message, a sender needs 
to discover where the information about a 
receiver is stored. The SML (Service Metadata 
Locator) serves this purpose, and guides the 
sender towards this location, which is called 
SMP (Service Metadata Publisher).

4  /  Capability Lookup

Once the sender discovers the 
address of the receiver’s SMP 
(Service Metadata Publisher), it 
is able to retrieve the needed 
information (i.e. metadata) 
about the receiver. With such 
information, the message can 
be sent. 

5  /  Backend integrat ion

In order to further facilitate 
the integration between a 
public administration’s IT 
systems and an Access 
Point, a Connector can be 
put in place. 

W hat  are the elem ents in play?

Goals Business needs Use cases Com ponents Assessm ent
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eInvoicing 

Looptijd: 2015-2017 

Budget WP 2015: € 7 miljoen 

Dit bouwblok helpt publieke dienstverleners elektronische facturatie te implementeren conform het EU 
eInvoicing Directive 2014/55/EU

38
. Voorheen was de adoptie van elektronische facturatie laag, en waar 

aanwezig bestond een veelvoud aan syntaxen en standaarden voor facturen en uitwisseling. Het CEN 
ontwikkelt hiervoor een nieuwe standaard (CEN BII

39
 en CEN MUG

40
 workshops, CEN/PC 434

41
, CEN/PC 440

42
) 

voor facturen van leveranciers aan overheidsorganisaties. Het doel is de inhoud, taal en uitwisseling van 
facturen te standaardiseren. Volgens 2014/55/EU moeten overheden en leveranciers voldoen aan de 
standaard per november 2018..  

eInvoicing is complementair aan het PEPPOL-netwerk; de eProcurement pilot in e-SENS. CEF ondersteunt zowel 
overheidsorganisaties als softwareontwikkelaars bij het implementeren van de eInvoicing standaard, middels 
een website, test-infrastructuur en een helpdesk. eInvoicing kan worden gecombineerd met het eDelivery 
bouwblok. 17 landen hebben de CEN-standaard al geïmplementeerd in hun PEPPOL-communicatie. Mercurius, 
het facturatieplatform van de Belgische overheid, dat wordt gebruikt sinds 1 juli 2014, is gebaseerd op het 
open source platform van de EC, Open e-PRIOR, wat voldoet aan de CEN-standaard. 

eInvoicing is bedoeld voor Administration to Business (A2B) en Administration to Administration (A2A) 
uitwisseling van facturen. eInvoicing is efficiënter en betrouwbaarder dan de huidige praktijk, en moet daarom 
leiden tot significante kostenbesparing. CEF heeft een budget van € 9 miljoen vrijgemaakt tot 2018 voor het 
ontwikkelen van de standaard door CEN en het assisteren bij de implementatie door lidstaten. Het technisch 
management is belegd bij DIGIT; het beleid bij het Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SME’s (DS GROWTH) 

 

eTranslation 

Looptijd: 2016-2018 

Budget WP 2015: € 8 miljoen 

Het CEF Automated Translation (AT) bouwblok helpt overheidsorganisaties grensoverschrijdend informatie uit 
te wisselen over de verschillende taalbarrières in de Europese Unie heen. Het is een voortzetting van MT@EC 
uit het ISA-programma, en de onderliggende open-source technologie MOSES. MT@EC benut de kennisbank 
van de EC met vertaalde documenten in de 24 officiële talen van de EU. Het doel is alle CEF DSI’s meertalig te 
doen functioneren. Ook zijn er stand-alone vertaaldiensten voorzien voor het vertalen van tekst. Ten slotte 
zorgt AT voor significante kostenbesparing op vertalingen. 

De technische implementatie verzekert van vertrouwelijke en continue vertaling en kan vertalen binnen een 
bepaalde context (bijvoorbeeld aanbesteding of medische context). Hiervoor loopt de vertaling via sTESTA, 
maar dit kan ook via een veilige internetverbinding. AT komt zowel als API voor integratie in digitale 
toepassingen, als een web interface voor direct gebruik door mensen.  

MT@EC wordt al gebruikt in het Internal Market Information (IMI) systeem sinds 2012, SOLVIT (een juridische 
dienst voor wanneer een lidstaat de rechten schendt van een onderdaan of bedrijf in een andere lidstaat), en 
door de Europese Commissie zelf. Ook is men bezig MT@EC te implementeren bij nationale overheden, en te 
integreren in diensten als het eJustice portaal, CircaBC

43
, nLex, TED

44
, joinup

45
, en Microsoft Office. Het CEF-
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 http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing/index_en.htm  
39

 http://www.cenbii.eu/  
40

 https://www.cen.eu/work/areas/ICT/eBusiness/Pages/WS-eBES.aspx  
41

 https://www.nen.nl/GITB/Use-cases/CEN-PC-434.htm  
42

 http://www.bds-bg.org/en/pages/page_811.html  
43

 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp  
44

 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
45

 https://joinup.ec.europa.eu/  
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bouwblok is operationeel sinds juni 2013, voortbouwend op de bestaande MT@EC dienst. De vertaaldienst 
vertaalde 6 miljoen pagina’s per maand in 2014. In 2015 zouden 2 tot 3 nieuwe CEF DSI’s worden geïntegreerd 
met de vertaaldienst. AT ontvangt CEF funding tot 2020. 

 

2.4.3 Digital Service Infrastructures 

In de oorspronkelijke CEF richtlijnen komen veel DSI’s terug uit de LSP’s en e-SENS: Europeana, eProcurement, 
eHealth, Business Mobility en eJustice. Ook zijn er een aantal nieuwe DSI’s gedefinieerd die hun oorsprong 
elders vinden: Safer Internet, Open Data portal, Interconnection of Business Registers, Online Dispute 
Resolution en Electronic Exchange of Social Security Information. In het werkprogramma voor 2015 zien we 
bovendien ook een nieuwe DSI voor Cyber Security. Deze DSI’s worden hieronder toegelicht. 

 

eCertis (eProcurement) 

Looptijd: 2015-2016 

Budget WP 2015: € 1.4 miljoen 

De Europese verordening 2014/25/EU vereist dat aanbestedingscommunicatie per uiterlijk 2018 elektronisch 
geschied. eCertis is een publiek beschikbare online informatiebron waar potentiële opdrachtnemers alle 
documentatie en formulieren kunnen vinden voor grensoverschrijdende publieke aanbesteding. De 
eProcurement DSI is een eerste stap naar een centraal eCertis systeem. eCertis

46
 wordt al sinds 2009 

aangeboden als online tool, maar hier wordt een API aan toegevoegd. Deze webservice is essentieel voor 
integratie in de systemen van de lidstaten. Er is samenwerking met e-SENS in de verdere ontwikkeling van 
eCertis, waaronder een pilot met virtuele ondernemingsdossiers (VCD’s). De technische specificaties voor het 
VCD werden ontwikkeld in PEPPOL.  

Het doel van eCertis is dat lidstaten hun nationale aanbestedingsplatformen aansluiten op e-Certis; hier 
worden implementatierichtlijnen voor ontwikkeld. De ontwikkeling wordt gemanaged door DG MARKT en een 
multi-stakeholder expertgroep. Naast de API-webservice wordt voorzien dat met CEF financiering generic 
services voor lidstaten en ontwikkelaars worden ontwikkeld. Later zouden ePRIOR en de e-SENS eTendering 
pilot kunnen worden opgenomen. Nog later zouden andere onderdelen als eAuctioning en eCatalogues ook 
kunnen worden toegevoegd. Momenteel is de voortgang van de eProcurement DSI onduidelijk, maar de 
bestaande eCertis webinterface is volwassen, dus zou de verdere ontwikkeling geen uitdaging moeten zijn. 

 

eHealth 

Looptijd: 2016-2019 

Budget WP 2015: € 15 miljoen 

De eHealth DSI heeft tot doel grensoverschrijdende samenwerking en informatieuitwisseling op het gebied van 
gezondheidszorg in de EU te bewerkstellingen. Dit is vastgelegd in Directive 2011/24/EC. Deze DSI is een 
voortzetting van de gelijknamige e-SENS pilot. Vier onderdelen worden voorzien in eHealth: 
grensoverschrijdende patiënten- en medicatiedossiers, het delen van verzekeringsgegevens, een Europees 
referentienetwerk voor raadpleging van centres of excellence, en interoperabele patiëntregisters voor 
onderzoek. In de toekomst zouden hier telemedicine diensten aan toe kunnen worden gevoegd.  

Technische oplossingen werden al ontwikkeld in epSOS, en verder ontwikkeld in e-SENS, STORK en EXPAND. 
Expanding Health Data Interoperability Services (EXPAND) was een overbruggingsproject (2014-2015) tussen de 
LSP’s en CEF. EXPAND beoogde grootschalige toepassing van oplossingen uit andere projecten naast epSOS, 
zoals Semantic Health Net (SHN), CALLIOPE, eHR4CR, en PARENT.  
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In de eerste fase in 2015 worden een patiëntendossier, ePrescription en eDispensation geïmplementeerd, die 
momenteel worden gepilot in e-SENS. In e-SENS wordt ook onder andere eIdentification en eAuthentication 
geïntegreerd met OpenNCP uit epSOS, en het eDelivery bouwblok kan worden geïntegreerd. De e-SENS pilot 
zou in 2016 moeten aflopen; integratie in de CEF infrastructuur is gepland in 2017. Het project wordt financieel 
gesteund door CEF tot 2019.  

Grensoverschrijdende gezondheidszorg is goed voor 1% van de €10 miljard ziektekosten in Europese Unie. 
eHealth staat onder toezicht van drie DG’s: DG SANCO, DG CONNECT en DG DIGIT. Maar liefst 13 EU-landen 
hebben zich aangesloten bij het CEF eHealth netwerk in 2013, waaronder Nederland. De eHealth DSI bevindt 
zich in een fase van verregaande ontwikkeling.  

 

eJustice 

Dit DSI is een voorzetting van de gelijknamige e-SENS pilot en e-CODEX, en geeft invulling aan het e-Justice 
actieplan, dat in juni 2014 werd aangenomen door de Europese Commissie. De kern van de eJustice DSI wordt 
gevormd door het eJustice portal, op basis van e-CODEX.  

Het eJustice portaal, zoals ontwikkeld in e-SENS en e-CODEX, is toegankelijk sinds 2010, met als doel het enige 
loket voor juridische zaken in Europa te zijn. Het eJustice portal biedt nu al informatie en formulieren voor een 
wijde reeks aan juridische grensoverschrijdende procedures. Het eJustice portaal is bijvoorbeeld aangesloten 
op het Europese kadastraal netwerk EULIS

47
. Aan het portal worden mogelijk nog andere functies toegevoegd, 

zoals het zoeken naar juridisch professionals in alle lidstaten, een Europees dossiernummer, en een 
zoekmachine voor jurisprudentie, maar de status van deze diensten is nog onduidelijk. Het eDelivery bouwblok 
zou ook worden geïntegreerd in het eJustice portal. CEF financiering is nog niet voorzien voor eJustice.  

 

Electronic exchange of social security information (EESSI) 

EESSI is een IT-systeem dat de sociale-zekerheidsorganen in Europe zal helpen informatie uit te wisselen. Dit is 
vastgelegd in Europese regelgeving (verordeningen 883/2004 en 987/2009) over de coördinatie van sociale 
zekerheid. Alle grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheidsorganen zal lopen via 
gestructureerde elektronische documenten in een door de EC beheerde infrastructuur. De verschillende 
instituten zijn gekoppeld in nationale netwerken, die weer internationaal zijn gekoppeld via access points. 
Hierin vormt sTesta

48
 de backbone via welke de informatie moet worden gecommuniceerd. EESSI moet leiden 

tot het efficiënter verwerken van berichtenverkeer in de sociale zekerheid.  

EESSI was oorspronkelijk een project uit het IDABC-programma. EESSI wordt vanuit de Europese Commissie 
ontwikkeld door een administratieve commissie en een technische commissie onder leiding van DG EMPL, het 
directorate-general for employment, social affairs & inclusion. Het EESSI-project wordt sinds 2014 bijgestaan 
door een consortium van 13 sociale-zekerheidsorganen uit 10 EU-lidstaten onder de noemer SAFE (Social 
Agencies of Future Europe), waaronder de Nederlandse SVB. SAFE levert een bijdrage door tijdens de 
ontwikkeling van EESSI het systeem te testen, waarbij RINIS optreedt als testmanager, en de implementatie te 
ondersteunen. Dit wordt gefinancierd door de EC onder SAFE 30-CE-0595730/00-51, getekend in 2013.  

EESSI is enorm complex door het grote aantal aangesloten instellingen en systemen, over verschillende 
sectoren. Volgens verordening (EU) 987/2009 had EESSI al in mei 2012 operationeel moeten zijn, dat werd 
uitgesteld naar 1 mei 2014, maar ook die deadline werd niet gehaald. De meest recente planning stelt dat de 
lopende pilots in 2016 afgerond moeten zijn, en integratie van EESSI in nationale systemen in 2018 
operationeel moet zijn. Intussen werd er wel gekeken naar alternatieven, zoals E-TrustEx in het ISA-programma 
en een proof-of-concept van RINIS in samenwerking met Oostenrijk en Duitsland. In Nederland zijn de 
Ministeries SZW, VWS en Financiën betrokken bij EESSI, alsmede de uitvoeringsorganisaties UWV, ZiNL, 
Belastingdienst, SVB en RINIS. EESSI loopt van 2015 tot 2018. 
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 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644.html  
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Figuur 5. Het EESSI netwerk 

eBusiness 

Deze DSI richt zich op grensoverschrijdende elektronische procedures voor het opzetten en runnen van een 
bedrijf, ook wel business mobility genoemd. Het is gebaseerd op het Points of Single Contacts (PSC) charter. De 
DSI is ontleend aan de SPOCS LSP, waarin de nieuwe generatie Points of Single Contact werden ontwikkeld. In 
e-SENS wordt gewerkt aan het samenbrengen en testen van de verschillende onderdelen uit SPOCS, voordat 
deze als Business Mobility DSI in CEF verder kunnen worden ontwikkeld. eBusiness maakt onder andere gebruik 
van de bouwblokken eSignature en eID. Er zijn opties om andere DSI’s te integreren, zoals e-Certis of AT. 

Deze DSI heeft een lage mate van volwassenheid, en er zijn politieke discussies gaande over hoe de volgende 
generatie PSC’s eruit moet zien. Er is weinig vraag naar grensoverschrijdend gebruik van de PSC’s en in SPOCS 
werden ook slechts twee pilots uitgevoerd. Het betreft hier dan ook vooral een politieke uitdaging, technisch 
worden er niet veel uitdagingen benoemd. DG MARKT is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van deze 
DSI, maar dit zal zeker niet voor 2017 afgerond zijn. 

  

Europeana 

Looptijd: 2016 

Budget WP 2015: € 10 miljoen 

Het Europeana platform is volwassen en operationeel, zie paragraaf 2.1.5. Met CEF-financiering wordt het 
platform verder ontwikkeld en financieel ondersteund tot 2016. 

 

Safer Internet 

Looptijd: 2016-2018 

Budget WP 2015: € 16.2 miljoen 

Deze DSI is een voortzetting van de Europese Safer Internet-programma’s (2000-2013). Deze hadden tot doel 
kinderen te beschermen door veilig gebruik van het internet te promoten, in het bijzonder door kinderen, en 
illegale of schadelijk online content tegen te gaan. Onder INS@FE werd bewustzijn verhoogd, een netwerk van 
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Safer Internet Centres opgezet, en hulplijnen om kinderen en ouders te informeren geïntroduceerd. Onder 
INHOPE werden hotlines opgezet om illegale content tegen te gaan.  

De Europese strategie “a better internet for children”(BIK) beoogt hoogwaardige content voor kinderen, 
bewustzijn en empowerment tegen gevaren voor kinderen, een veilige online omgeving voor kinderen, en het 
tegengaan van kinderporno. Onder CEF wordt deze strategie verder vormgegeven door het opzetten van 
speciale diensteninfrastructuur. Concreet wordt een platform ontwikkeld voor het creëren en delen van 
middelen en diensten tussen nationale Safer Internet Centres, een single point of contact voor burgers om 
informatie in te winnen opgezet, en databases en rapportage opgebouwd voor het ondersteunen van 
hulplijnen en hotlines. De nationale platformen moeten voorzien in awareness centres die 
bewustzijnscampagnes organiseren en informatie bieden, hulplijnen gerelateerd aan Internetgevaren voor 
kinderen zoals cyberbullying, en hotlines voor illegale content gerelateerd aan kinderen, zoals opgezet in de 
Safer Internet programma’s. De CEF AT vertaaldienst kan hieraan bijdragen. 

  

Open data portal 

Looptijd: 2016-2017 

Budget WP 2015: € 4.5 miljoen 

Doel van deze DSI is een pan-Europese digitale infrastructuur voor open data. Open data zijn publieke digitale 
gegevens, vaak vrijgegeven door overheden, die input kunnen zijn voor waardetoevoegende ICT-diensten. De 
CEF open data portal moet een archief zijn voor metadata over open data (dus de open data zelf wordt niet 
opgeslagen), en een meertalige zoekmachine met web-interface. Een proof-of-concept vindt u op 
http://publicdata.eu/. De open data portal moet tot stand komen door metadata over open data te vergaren, 
om te zetten naar een standaard format (DCAT-AP), en middels een API te ontsluiten. De open data support 
(ODS) action heeft al veel content verzameld. Daarnaast kijkt dit DSI ook naar verbeterkansen, zoals het 
verrijken en linken van data. Een bèta-versie is gepubliceerd in november 2015 op het European Data Forum 
Conference, de volledige versie moet in januari 2016 openbaar worden gemaakt. In 2017 moet de ontwikkeling 
zijn afgerond. Ook wil CEF de Europese open data doen toenemen met 20%, volgens het G8 Open Data charter, 
en diensten die hiervan gebruik maken doen groeien, door engagement met stakeholders en het publiceren 
van succesverhalen. De call sloot op 19 januari 2016. 

 

Interconnection of business registers 

Het samenwerken van handelsregisters heeft een lange geschiedenis, beginnend met projecten als het 
European Business Register (EBR) in 1992, gevolgd door het European Commerce Registers’ Forum (ECRF) in 
1998, het BRITE-project (2006-2009), en e-Justice/e-CODEX en fora als CRF (Corporate Registers Forum) en 
IACA (International Association of Commercial Administrators). Het BRITE-project uit het IDABC-programma 
onderzocht een interoperabiliteitsmodel en elektronisch communicatieplatform voor Europese 
samenwerkende handelsregisters. De EC spoorde ook het ontwikkelen van het Informatiesysteem voor de 
Interne markt (IMI) aan.  

In een green paper uit 2009 wordt samenwerking tussen handelsregisters en toegang tot informatie voor 
grensoverschrijdende procedures, zoals internationale fusies, uiteengezet. Deze uitgangspunten werden 
vastgelegd in EU Verordening 2012/17/EU aangaande het koppelen van handelsregisters. Deze verordening 
verplicht handelsregisters samen te werken in een elektronisch meertalig netwerk en een uniek internationaal 
nummer voor registraties (het REID) te hanteren. De Nederlandse Kamer van Koophandel onderschrijft de 
resultaten van het BRITE-project en de steun van de EC bij het implementeren hiervan. 

In het CEF DSI wordt het Business Register Interconnection System (BRIS) ontwikkeld, als platform voor 
informatieuitwisseling. Deze zou actief moeten zijn in Q2 2017. De technische volwassenheid hiervan is echter 
beperkt en bevindt zich nog in een vroege fase. In 2015 staan er geen nieuwe activiteiten voor het BRIS in het 
werkprogramma van CEF. 

http://publicdata.eu/
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Online dispute resolution system 

Looptijd: 2016-2018 

Budget WP 2015: € 5.2 miljoen 

Het doel van de ODR DSI is een online platform voor het behandelen van conflicten tussen consumenten en 
bedrijven uit grensoverschrijdende handel. Dit is een wettelijke verplichting onder 2013/524/EU, die geldt per 
9 januari 2016. Hiertoe dienen de nationale alternative dispute resolution (ADR) systemen, een voorwaarde 
van Directive 2013/11/EU, interoperabel te zijn en een online portaal te worden opgezet en getest. Een 
succesvolle pilot werd afgerond in oktober 2013 en juni 2014. Deze DSI heeft dan ook een zeer hoge 
volwassenheid. De call voor deze DSI sluit op 15 maart 2016, en met een duur van 18 maanden zou dit 
werkpakket eind 2017 afgerond moeten zijn. 

 

Cyber security 

Looptijd: 2015-2017 

Budget WP 2015: € 7 miljoen 

Het CEF Cyber security DSI beoogt een coöperatieplatform voor beveiliging, reageren en informatie-
uitwisseling met betrekking tot cyberdreigingen, vergelijkbaar met initiatieven als FISHA

49
, ENISA

50
, MISP

51
 of 

DENSEK
52

. Deze activiteiten worden onderschreven door de Europese Strategie voor Cybersecurity
53

 en het 
Network and Information Security (NIS) Directive

54
, en het onderhanden NIS Directive 2. Dit DSI bouwt voort op 

eerdere initiatieven als NEISAS
55

 en ENISA-CERT
56

. In het CEF-werkprogramma voor 2014 worden 
voorbereidingen getroffen voor een dergelijk platform. Een eerste implementatie stond als doel in het CEF 
werkprogramma voor 2015, met een lancering van de fysieke infrastructuur in 2016.  
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 http://fisha-project.eu/  
50

 https://www.enisa.europa.eu/  
51

 http://www.misp-project.org/  
52

 http://www.densek.eu/  
53

 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cybersecurity  
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 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-information-security-nis-directive  
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 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/neisas_en.htm  
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 https://www.enisa.europa.eu/activities/cert  
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2.5 TRANS-EUROPESE NETWERKEN 

In de afgelopen 20 jaar zijn diverse initiatieven voor trans-Europese digitale voorzieningen voor publieke 
gegevensuitwisseling opgezet. De bouwblokken uit het CEF-programma en EESSI werden hierboven uitgebreid 
geïllustreerd; hier lichten we ten slotte nog enkele relevante voorbeelden kort toe.  

 

Figuur 6 Trans-Europese netwerken (EC, 2014) 

2.5.1 GÉANT 
Het GÉANT netwerk

57
 is de communicatie-infrastructuur voor de Europese gemeenschap voor onderzoek en 

onderwijs. Dit project wordt gefinancierd door 38 National Research and Education Networks (NRENs), zoals 
het Nederlandse SURFnet, en de Europese Unie. Het verbindt 50 miljoen gebruikers van 10.000 instituten in 
heel Europa. Het is ook verbonden met internationale vergelijkbare clusternetwerken van over de hele wereld 
via eduGAIN

58
. Via deze netwerken worden allerlei diensten ontsloten voor het onderwijs en onderzoek, zoals 

elektronische leeromgevingen.  

 

2.5.2 TESTA 
Naast de LSP’s ontwikkelde DG DIGIT ook het Trans European Services for Telematics between Administrations 
network (TESTA)

59
. TESTA faciliteert de samenwerking tussen overheidsorganen in verschillende domeinen 

door een fysiek netwerk en een aantal services te bieden voor berichtenverkeer, waarop bestaande nationale 
netwerken voor uitwisseling van gegevens kunnen aansluiten. TESTA is dus een communicatieplatform voor 
nationale en Europese overheidsorganen. De voornaamste focus van de netwerkdiensten is beveiliging en 
versleuteling voor betrouwbare uitwisseling van bestanden. In Nederland is het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken verantwoordelijk voor de Testa aansluiting. De technische aansluiting is belegd bij stichting RINIS. 

 

2.5.3 ECAS 
De European Commission Authentication Service (ECAS)

60
 verleent gebruikers toegang tot een wijde range 

(250+) aan informatiesystemen van de Europese Commissie, met één en dezelfde account (gebruikersnaam + 
wachtwoord). ECAS ondersteunt ook single sign-on, een gebruiker hoeft dan niet voor elke dienst opnieuw in 
te loggen. In het ISA-programma werd ECAS geintegreerd met STORK eID, zodat gebruikers hun nationale eID 
(in Nederland dus DigiD of eHerkenning) kunnen gebruikers voor toegang tot systemen van de Europese 
Commissie via ECAS.   
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2.5.4 e-Trustex en e-PRIOR 
e-Trustex

61
 is een platform voor vertrouwde online uitwisseling van data, anders dan via e-mail of CD’s, voor 

publieke dienstverlening. Het werd ontwikkeld in het ISA-programma tussen 2010 en 2015 met een budget van 
164.1 miljoen. e-PRIOR is een module binnen het e-Trustex platform voor publieke aanbesteding. e-Trustex 
draait op het CIPA e-Delivery netwerk. 

 

Figuur 7 e-Trustex samenwerkingsmodel 

2.5.5 EURES  
EURES (European Employment Services)

62
 is een samenwerkingsnetwerk tussen publieke arbeidsdiensten, in 

samenwerking met vakbonden en verenigingen van werkgevers. Het doel van het EURES-netwerk is vrije 

beweging van werknemers binnen de EU. Het EURES-netwerk is toegankelijk voor werkgevers en 

werkzoekenden via een online portal.  

 

2.5.6 CCN/CSI 
Het douane- en belasting-domein kent een eigen netwerk: Common Communication Network/Common 
System Interface (CCN/CSI). Deze infrastructuur voorziet in een afgesloten, veilige verbinding voor de 
uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsorganen in Europa. Deze Europese ruggengraat biedt een 
WAN tussen douane- en belastingautoriteiten. Dit netwerk werd opgezet naar aanleiding van 253/2003/EG. 
CCN/CSI wordt beheerd door DG TAXUD. CCN/CSI verwerkte 1.7 miljard data uitwisselingen per jaar in 2014. 
Het New Computerised Transit Control System (NCTS) voor verkeer van goederen koppelt bijvoorbeeld via de 
CCN/CSI gateway. 

 

2.5.7 EULIS en ELF 
Het European Land Information Service (EULIS)

63
 is een European Economic Interest Group (EEIG) voor 

nationale kadasters. Via het netwerk van EULIS wordt kadasterdata uitgewisseld. Het European Location 
Framework (ELF)

64
 is een project voor het ontwikkelen voor een Cloud platform voor geo-informatie, compliant 

met het INSPIRE-directive van de EU. ELF wordt in 3 jaar ontwikkeld door 30 partners en de EU tegen een 
budget van 13 miljoen binnen het ISA-programma. 
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2.6 EUCARIS 

Looptijd: 2003 – heden; continue doorontwikkeling 

Budget: ca. € 750.000 per jaar 

EUCARIS is niet een EU-initiatief, maar gebaseerd op een intergouvernementeel samenwerkingsverband van 
inmiddels ruim 30 Europese landen gericht op het ontwikkelen en exploiteren van een uitwisselingssysteem 
voor vervoer- en transport gerelateerde gegevens. 

De architectuur van EUCARIS gebruikt TESTA als netwerklaag en daarbovenop een applicatie gebaseerd op 
web-service technologie. EUCARIS bestaat uit een generiek framework  dat verantwoordelijk is voor de 
routering en de security van de berichtuitwisseling met daarop specifieke functionele services betreffende 
voertuigen en hun eigenaren, rijbewijzen, gegevens van transportondernemingen, kilometerstanden etc. 

Het systeem koppelt de registraties in de aangesloten landen via nationale contactpunten (NCP’s). Elk land 
heeft door het gebruik van EUCARIS één interface tussen hun nationale autoriteiten en Europa. De 
implementatie van nieuwe services wordt hierdoor sterk vereenvoudigd en het beheer veel goedkoper. 

EUCARIS wordt ontwikkeld, uitgerold  en beheerd door een Nominated Party (momenteel Nederland), gekozen 
door een General Assembly waarin alle deelnemende landen zijn vertegenwoordigd. De kosten voor 
ontwikkeling, ondersteuning en beheer worden door de landen gedeeld, wat neerkomt op gemiddeld zo’n € 
25.000 per land per jaar, afhankelijk van het aantal gebruikte services. 

Voor 2015 werden via EUCARIS ca. 50 miljoen berichten uitgewisseld. De verwachting is dat dit aantal de 
komende jaren sterk zal groeien.    
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2.7 CONCLUSIE 

In diverse investeringsprogramma’s, waaronder IDABC, FP7, CIP, ISA en CEF, is sinds 2005 geïnvesteerd in het 
digitaliseren van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling voor publieke dienstverlening in de Europese 
Unie. De resultaten nemen de vorm van software, standaarden, fysieke netwerken en webdiensten, en kennen 
een verschillende mate van volwassenheid; van succesvol en operationeel tot onontwikkeld en omstreden. 
Specificaties en software kunnen van de bijbehorende websites worden gedownload om te worden 
geïmplementeerd. Ook buiten CEF en zijn voorgangers is het nodige geïnvesteerd in Europese 
gegevensuitwisseling, zoals rond EUCARIS.  

Volgens onder andere het CEF-werkprogramma 2015 zijn de DSI’s Europeana en Safer Internet het meest 
volwassen. Andere DSI’s zijn al vergevorderd, maar verder initiatief is nodig en wordt verwacht alvorens zij 
volledig operationeel zullen zijn, te weten eHealth, eCertis, eJustice en het open data portaal. Een aantal DSI’s 
is nog beperkt ontwikkeld en het is niet duidelijk wanneer deze afgerond zullen worden, zoals EESSI, eBusiness, 
BRIS, en het cyber security coöperatieplatform. Tussen de verschillende ontwikkelingen bestaat ook enige 
overlap; zo bouwt eDelivery voort op de OpenPEPPOL infrastructuur. Het geheel van Europese ontwikkelingen 
is daarmee moeilijk precies te duiden en de status er van in te schatten. Een verdere analyse van de opbouw 
van de netwerken, applicaties en regelgeving daaromheen is nodig.  

Een aantal van de genoemde producten is dus reeds of binnen de gestelde termijn operationeel. Bovendien 
wordt er tot 2020 nog volop geïnvesteerd en ontwikkeld op het gebied van internationale digitale 
gegevensuitwisseling. 

Nederland neemt een duidelijke rol in een aantal van de hierboven behandelde initiatieven, waaronder de 
eTendering pilot in e-SENS en het Europese eID-stelsel en heeft haar infrastructuur op een aantal onderdelen al  
aangesloten. In hoofdstuk 3 komen we hier op terug. 
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3 Internationale gegevensuitwisseling 
vanuit de Nederlandse overheid 

In dit hoofdstuk wordt de huidige status van internationale gegevensuitwisseling vanuit Nederland toegelicht.  
Om een representatief beeld te schetsen van de IST-situatie in Nederland zijn 25 respondenten uit diverse 
overheidsdomeinen bevraagd, waarvan 18 hebben gereageerd. Merk op: het is een kwalitatieve inventarisatie 
naar internationale gegevensuitwisseling. Het is een eerste beeld van de huidige stand van zaken. Het is niet 
mogelijk om op basis van de inzichten conclusies te trekken over de totale gegevensuitwisseling, wat betreft 
omvang en kosten. Het schetst nadrukkelijk wel de wijze waarop door een groot aantal organisaties naar 
gegevensuitwisseling en de Europese ontwikkelingen wordt gekeken.  

3.1 INLEIDING 

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op het nut en de noodzaak van een generieke aansluiting op de 
eDelivery DSI. Binnen sommige domeinen is er al een wettelijke? Verplichting per datum?, zoals het business 
registers interconnection system (BRIS), maar voor andere domeinen is er nog geen besluitvorming over 
aansluiting geweest. We zien wel een uitgebreide internationale gegevensuitwisseling vanuit de Nederlandse 
overheid in de verschillende domeinen zoals justitie, sociale zekerheid, logistiek en vele anderen. Naast de 
bouw van een generieke aansluiting zijn er ook transitiekosten gemoeid met het aansluiten bij een andere 
infrastructuur en natuurlijk de jaarlijkse beheer-kosten. Een dergelijke transitie moet dan ook passen in de 
ambities en de ontwikkelpaden van de organisaties die nu gegevens uitwisselen. Of er moeten dwingende 
redenen zijn vanuit functionaliteit om een dergelijke overgang te motiveren, zelfs als de generieke aansluiting 
door CEF gefinancierd kan worden. Er is op dit moment geen overzicht van dit veld: de bestaande 
internationale/Europese gegevensuitwisseling, de omvang, de groeipaden en de knelpunten van de bestaande 
infrastructuur.  

Om dit overzicht beter in kaart te brengen zijn gerichte vragen gesteld aan de respondenten op de volgende 
onderwerpen: 

 Uitwisseling met internationale en Europese organisaties. 

 Omvang en standaardisatie van uitwisseling 

 Kwaliteit, kosten en functionaliteit van gebruikte infrastructuur 

 Planning voor verbeteringen aan infrastructuur 

Voor de volledige vragenlijst zie Appendix. Deze vragen zijn door middel van een online enquête ingevuld en 
later aangevuld met specifieke vragen vanuit het team. 

3.2 RESULTATEN 

De organisaties in tabel 1 hebben de uitvraag beantwoord. Aanvullend zijn er interviews geweest met RINIS 
(algemeen) en RDW (specifiek over Eurcaris). 

Tabel  1. Respondenten uitvraag. 

BKWI Bureau Digicommissaris DICTU DUO 

Inlichtingenbureau Kadaster Logius Ministerie van V&J 
PIANOo (EZ) RDW RVO  Stichting RINIS 

SVB SZW (Kerndepartement) UWV V&J CIO Office 

Zorginstituut Nederland Ministerie van Financiën Douane  

 

Daar waar het gaat om totale kosten of totale berichtenverkeer is het vanuit een dergelijk onderzoek niet 
mogelijk om kwantitatieve uitspraken te doen; we hebben kwalitatieve indicaties van de omvang van de kosten 
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en de berichten. Er zijn ook stakeholders, zoals Bureau Digicommissaris benaderd. 

3.2.1 Uitwisseling met internationale en Europese organisaties. 
Niet in alle gevallen worden gegevens uitgewisseld met internationale of Europese partijen. Van de 19 

respondenten, gaven er 5 aan dat geen 
gegevensuitwisseling is met internationale partijen.  

 

Van de 14 partijen waar wel uitwisseling was gaven er 11 aan dat er gegevensuitwisseling is met Europese 
organisaties. Een partij heeft de enquete niet verder ingevuld, de overige onderwerpen rond internationaal 
berichtenverkeer zijn daarmee gebasseerd op 13 respondenten. 

Met welke organisaties wisselt Nederland dan informatie uit? Diverse Europese initiatieven worden genoemd: 
eIDASnodes, topograpfische koepels (EuroGraphics, Eulis, EuroSDR, EuroStat), Tenders Electronic Daily en de 
Europese Commissie. Er worden met de Europese ‘counterparts’ van overheidsdiensten ook gegevens 
uitgewisseld. Denk aan: kadasters, verbindingsorganen in de zorg, vervoersregistratie, politie, ministeries van 
buitenlandse zaken en hoger onderwijs. Daarnaast worden ook gegevens uitgewisseld in het kader van 
buitenlandse zorgverzekeraars, aanbestedingssystemen, rechtshulpverzoeken en pensioenen en uitkeringen.  

Spreiding over domeinen 

Wanneer we kijken naar de spreiding per domein in de uitvraag, dan is er een gelijke? verdeling. De meeste 
organisaties wisselen met partijen binnen het eigen domein gegevens uit. Binnen domeinen Verkeer en 
vervoer, Openbare orde en veiligheid, Economie en ondernemen en Rechtspraak is iets vaker (dan wat?) sprake 
van uitwisseling. 

21% 

79% 

Europese Uitwisseling 

Nee Ja 

26% 

74% 

Internationale Uitwisseling 

Nee Ja 
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3.2.2 Standaardisatie en omvang van uitwisseling 
Gebruikte vormen van standaardisatie zijn divers (onderstaande is een opsomming welke standaarden bij de 
diverse organisaties in gebruik zijn): 

AS4 CEN/BII profielen 
(CEN/TC440) 

ebMS30 eIDAS1.0 

ENTSOG ETSI evidences GML Inspire 

SOAP TED standaard UBL eSENS bouwstenen WebServices 
WFS WMS XML  

Niet elke organisatie maakt echter gebruik van standaarden rond gegevensuitwisseling. Er wordt ook gewerkt 
met Excel bestanden en soms wordt berichtuitwisseling nog via papier gedaan.  

Als het gaat om de omvang van het berichtenverkeer lijken de aantallen mee te vallen. Het berichtenverkeer 
ligt grotendeels tussen de enkele honderden tot honderdvijftigduizend. Uitschieters naar de bovenkant zijn 
RDW met vijftig miljoen berichten en Belastingdienst met ‘miljoenen per jaar’ (zie tabel 2). Het internationale 
berichtenverkeer neemt voor organisaties als RINIS maar een klein deel in van de totale gegevensuitwisseling. 
Van een aantal belangrijke partijen, zoals de Douane, zijn nog geen exacte getallen bekend, maar de meeste 
grote uitwisselingen lijken hier wel mee in beeld te zijn. 

3.2.3 Kwaliteit, kosten en functionaliteit van huidige infrastructuur 
De bevraagde organisaties gebruiken op dit moment diverse infrastructuren. Per overheidsdomein ontstaat 
daarmee een situatie waar gegevensuitwisseling via verschillende infrastructuren kan lopen.  

Kosten en financiering 

De kosten van de huidige manieren van uitwisseling lijken mee te vallen. De jaarlijkse kosten van infrastructuur 
liggen volgens de respondenten tussen de €70.000 en €400.000. Voor een aantal organisaties zijn de kosten 
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3 

Overheid, bestuur en koninkrijk 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Financiën 

Immigratie, integratie en inburgering 

Werk en loopbaan 

Bouwen, wonen en leefomgevingen 

Familie, jeugd en gezin 

Internationale- en ontwikkelingssamenwerking 

Reizen, wonen en werken in het buitenland 

Belastingen 

Defensie 

Gezondheid en zorg 

Landbouw, natuur en voedsel 

Milieu, ruimte en water 

Onderwijs en wetenschap 

Overig 

Economie en ondernemen 

Openbare orde en veiligheid 

Rechtspraak 

Subsidies, uitkeringen en toeslagen 

Verkeer en vervoer 

Uitwisseling per Domein 
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niet geheel duidelijk. Er is geen directe relatie tussen kosten en volume te zien in de antwoorden. 

Veelal wordt de infrastructuur ook nationaal gebruikt: “De kosten zijn voor een belangrijk deel niet 
toerekenbaar aan internationale gegevensuitwisseling, omdat het gaat om bestaande diensten die ook in de 
nationale context gebruikt worden. 

Tabel  2. Samenvatting volumes en financieringsvorm. 

Organisatie Berichten Financiering 

RVO.nl Enkele honderden Ad hoc nu, later structureel.  

PIANOo (EZ) Aankondigingen: 2500  
Inschrijvingen: 50 

Onbekend 

Kadaster Enkele duizenden Budget + tarief gefinancierd 

ZiNL 14.658 bestanden + 942.628 berichten Abonnement + 

Min. V&J  ±130.000 EU Projectgelden.  
Beheer = Eigen financiering 

DICTU Onbekend Onbekend 

RINIS 1.000.000.000 ? 
Het verkeer van SVB, ZiNL e.a. in deze tabel 
loopt via RINIS. 

Bijdrage door deelnemers van €135.000 

DUO 4x N.v.t. 

RDW 50 miljoen Contributie + Eigen financiering 

VenJ / CIO 
office 

Prognose >100.000 EU Projectgelden.  
Op termijn structureel 

SVB 436 bestanden + 131.405 berichten EU projectgelden.  
Aansluitkosten eigen rekening 

Belastingdienst Miljoenen per jaar Door EC / DG Taxud 

Douane Onbekend EU + eigen budget 

 

De financiering van infrastructuren wordt veelal deels uit eigen budget en deels gefinancierd uit projectgelden 
waar het gaat om Europese projecten zoals e-Codex. Structurele financiering is hierbij het streven van de 
organisaties. Specifiek wordt sTESTA door de deelnemers betaald in de vorm van een abonnement en 
aansluitkosten. De 33 deelnemers dragen hiermee de kosten van sTESTA. Voor een koppeling (met, 
bijvoorbeeld, Testa) betaalt een RINIS deelnemer jaarlijks €12.500,-. Verder worden er kosten berekend per 
bericht volgens een berichtenstaffel. 

Via DigiNetwerk zijn er ook een aantal partijen die van de TESTA aansluiting van RINIS gebruik maken die geen 
deelnemer zijn (hiervoor worden eenmalige (€15.000,-) en jaarlijkse kosten (€12.500,-) per koppeling 
berekend): het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Buitenlands Zaken en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 

Functionaliteit 

Wat betreft functionaliteit zijn er een aantal punten die lang niet in elk netwerk aan bod komen. Hierin zou 
eDelivery via CEF kunnen voorzien. 

 Aanpassing van geregistreerde adressen 

 Berichten voorzien van een ‘eHandtekening’ 

 Bevestiging van vertrouwde afzender 

Verder is het redelijk ‘50/50’ of een functionaliteit in een infrastructuur aanwezig is. Dat echter maar de helft 
van de infrastructuren beveiliging hebben tegen aanpassing van berichten, kan worden beschouwd als 
risicovol. Net als dat maar 60% voorzien is van encryptie. Logging, schaalbaarheid en berichtprotocollen zijn 
daarentegen alom vertegenwoordigd.  
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Kwaliteit van dienstverlening 

In het algemeen zijn de respondenten tevreden over de kwaliteit van de huidige infrastructuur. Dit geldt zowel 
voor betrouwbaarheid, kwaliteit als beveiliging. Merk op: dit zijn kwalitatieve uitspraken van individuele 
deelnemers. Je kunt dus niet stellen dat de huidige uitwisseling in het algemeen goed genoeg is. 

23% 

23% 

38% 

46% 

46% 

46% 

46% 

46% 

54% 

54% 

62% 

62% 

69% 

69% 

69% 

85% 

85% 

 Het is mogelijk om het geregistreerde adres van … 

 Er is bevestiging dat een afzender vertrouwd is 

 Bijlages meesturen met berichten is mogelijk 

 Informatie over deelnemers is makkelijk te vinden 

 Berichten zijn beveiligd tegen aanpassingen 

 Welke gebeurtenissen gelogd worden is instelbaar 

 Berichten worden gegarandeerd maar één keer … 

 Er is gegarandeerde en tijdige aflevering van berichten 

 Berichten mogen groter zijn dan 50 Mb   

 Authenticatie voor gebruik is noodzakelijk 

 Berichtenuitwisseling is asynchroon 

 Berichten zijn voorzien van encryptie 

 Het berichtennetwerk is schaalbaar voor toenemende … 

 Het berichtennetwerk is schaalbaar voor een … 

 Berichten worden verzonden via standaard … 

 Er is logging van gebeurtenissen rond berichtenverkeer 

Functionaliteit van Gebruikte Infrastructuur 

Aanwezig 
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3.2.4  Wensen en planning rond infrastructuur 
Ondanks een algemeen tevreden respons, zijn er nog issues rond gegevensuitwisseling. Voornamelijk zijn deze 
organisatorisch van aard. Bij beveiliging worden bijvoorbeeld toch vraagtekens gezet. Zeker op ketenniveau: 
elke lidstaat is namelijk verantwoordelijk voor de eigen beveiliging. Verder zijn initiatieven vaak nog in een 
beginfase van pilots en tests. Waar gegevensuitwisseling nog in kinderschoenen staat.  PEPS is bijvoorbeeld nog 
een in een pilot ontwikkelde infrastructuur (STORK2.0 project).  

Wensen qua beheer en structurele inbedding 

Dat meeste organisaties werken met infrastructuren die neergezet zijn in pilotprojecten, betekent dat er 
onzekerheid is over de overgang van ‘pilot’ naar ‘structurele situatie’. In hoeverre heeft een organisatie nog 
een stem in wat er met de infrastructuur gebeurt? Moeten de organisaties zelf zaken inrichten om de 
infrastructuur te beheren of wordt dit alsnog centraal geregeld? Hoe ziet het kostenplaatje er in de structurele 
situatie eruit? 

Wensen qua functionaliteit 

Voor sommige organisaties zijn de wensen letterlijk “te veel om op te noemen”. Toch waren er een aantal 
specifieke functionaliteiten die men graag zou toevoegen aan bestaande netwerken: 

 Abonnementenservice 

 Authenticatie/autorisatie op Europees niveau 

 Encryptie (ook bij partners) 

 Semantische standaard Core Vocabularies (ISA)  

 Standaardisatie van protocollen, berichtdefinitie, verpakken van berichten 

Daarnaast wordt ook actief gewerkt aan verdere ontwikkeling qua functionaliteit zoals inbedding in Idensys. 

Planning 

De planning rond infrastructuur voor gegevensuitwisseling ligt bijna altijd op Europees niveau. De Europese 
projecten staan namelijk hoog op de agenda. De bevraagde organisaties participeren in eSens, EESSI, e-Codex, 
eDelivery, eID, eIDASnode en EULIS.  

Per organisatie zijn de plannen daar divers in. Van überhaupt aansluiten, tot aanpassingen doen aan de huidige 
infrastructuur door nieuwe ontwikkelingen en inbedding in Idensys. “In e-Sens is het AS4 profiel bijna klaar. Dit 
houdt in dat we onze adapter moeten aanpassen.” 

Daarnaast staat het breder toepassen van de platformen in regelgeving ook gepland. “De attentie gaat nu uit 
naar bredere toepassing van het platform en inbedding in wet- en regelgeving.” 

Aansluiting met Europese ontwikkelingen 

Zoals al duidelijk werd in de planning van de organisaties is de meerderheid aangesloten bij Europese 
ontwikkelingen. CEF wordt in deze context wel specifieker genoemd. Met name om financiering vanuit CEF te 
gebruiken om bovengenoemde initiatieven verder door te ontwikkelen. EESSI zou gebruik moeten maken van 
herbruikbare elementen die bijv. in eSENS worden geïdentificeerd; fondsen vanuit CEF zouden o.a. moeten 
worden ingezet voor implementatie-activiteiten EESSI. Ook is men nauw betrokken bij e-Codex en 
interoperabiliteits werkgroep e-Sense en vanuit de pilot eConfirmation 

Verder wordt gemeld dat het ELR (Europees Land register), opvolger van EULIS, nu wordt ontwikkeld. De 
commissie wil gebruik maken van module als e-delivery, e-payment en e-autorisation. Verder heeft DG Digit 
het ISA programma ontwikkeld om interoperabiliteit te bevorderen. Voor de geo-webservices neemt het 
Kadaster deel in ELF, waarbij de services die we in PDOK beschikbaar stellen als basis dienen. 
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3.3 CONCLUSIE 

De uitvraag heeft een eerste beeld opgeleverd van de stand van zaken van internationaal berichtenverkeer 
vanuit Nederland. Een aantal domeinen is nog onvoldoende vertegenwoordigd, maar in de basis zijn de 
uitkomsten eensluidend: er is sprake van substantiële internationale gegevensuitwisseling, met sterk 
variërende volumes en sterk variërende mate van standaardisatie. Daarmee verschillende belangen tussen de 
organisaties ook sterk.  

Binnen de eigen domeinen lijkt men tevreden het functioneren van de eigen infrastructuren voor 
gegevensuitwisseling. Wel liggen er functionele wensen rond beveiliging en onweerlegbaarheid, waar de 
huidige infrastructuur maar beperkt in voldoet. Ook liggen er zeker wensen rond het verbeteren van de 
standaardisatie en de inbedding in Idensys/eIDAS verordening. Tegelijk worden ook andere Europese 
ontwikkelingen binnen de eigen domeinen gevolgd, mede als middel voor financiering van nieuwe 
ontwikkelingen en kansen. 

De organisaties van de respondenten zijn vaak goed betrokken bij de Europese initiatieven in het kader van 
eSENS, ELR, EESSI, eID, eIDAS en EULIS. Dat sluit aan bij de hoge mate van betrokkenheid van Nederlandse 
partijen die we in het vorige hoofdstuk als zagen. Deze Europese contacten worden vanuit de eigen 
organisaties opgepakt, er bestaat geen coördinatie of kennisuitwisseling tussen de onderlinge initiatieven. 

Bij navraag tijdens de workshop (zie ook appendix voor verslag) bleek een behoefte aan domeinoverstijgende 
samenwerking op technologisch gebied en beheer. Deze gesignaleerde behoefte zou nader getoetst moeten 
worden bij partijen. Hoe deze voorziening kan/moet worden georganiseerd en gefinancierd is een 
vervolgvraag.  

In het bovenstaande overzicht zijn we niet of beperkt ingegaan op de architectuur van Nederlandse 
infrastructuur. De feitelijke situatie is dat er in Nederland een beperkt aantal knooppunten is die het 
berichtverkeer met Europa faciliteren. De politie heeft een knooppunt op Testa, Justitie heeft E-Codex, RDW is 
een knooppunt t.b.v. verschillende functionaliteiten, de belastingdienst heeft een eigen aansluiting op CCN  
etc. Hoe deze knooppunten zich kunnen gaan ontwikkelen, welke functionaliteit boven op de knooppunten is 
gerealiseerd en hoe deze zich tot elkaar verhouden wordt verder uitgezocht en beschreven, ter ondersteuning 
van verdere besluitvorming.  
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Algemene websites 

http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur_internationaal 

http://wiki.ds.unipi.gr/category/esens Esense wiki 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/our-targets-0 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility  

https://www.ictu.nl/actueel/item/artikel/grensoverschrijdend-dienstverlening-met-e-sens/ 

https://www.ictu.nl/projecten/e-sens/  

http://www.esens.eu/about/background  

http://www.aanbestedingsmagazine.nl/index.php/in-het-nieuws-64/2481-mijlpaal-europese-
aanbestedingsplatforms 

http://www.e-codex.eu/pilots.html  

http://noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel  

Video’s 

e-SENS channel op Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCLHsnUshXQ20vyXlAKr2djw  

Uitleg e-SENS. https://youtu.be/WkdMzgAqMlQ   

e-Tendering. https://www.youtube.com/watch?v=mMoiQzh0Vqs  

e-Justice  https://www.youtube.com/watch?v=vqP4KduNYPY  

e-SENS, Stichting ICTU. https://youtu.be/rghZn5AONDE  

 

http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur_internationaal
http://wiki.ds.unipi.gr/category/esens
http://ec.europa.eu/digital-agenda/our-targets-0
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
https://www.ictu.nl/actueel/item/artikel/grensoverschrijdend-dienstverlening-met-e-sens/
https://www.ictu.nl/projecten/e-sens/
http://www.esens.eu/about/background
http://www.aanbestedingsmagazine.nl/index.php/in-het-nieuws-64/2481-mijlpaal-europese-aanbestedingsplatforms
http://www.aanbestedingsmagazine.nl/index.php/in-het-nieuws-64/2481-mijlpaal-europese-aanbestedingsplatforms
http://www.e-codex.eu/pilots.html
http://noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel
https://www.youtube.com/channel/UCLHsnUshXQ20vyXlAKr2djw
https://youtu.be/WkdMzgAqMlQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMoiQzh0Vqs
https://www.youtube.com/watch?v=vqP4KduNYPY
https://youtu.be/rghZn5AONDE
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5 Appendix. Verslag 
validatieworkshop 

Dit verslag bespreekt de presentatie en discussie van de 
workshop ‘aansluiting NL op CEF’ bij ICTU op 17 februari 
2016. De inhoudelijke context waarin deze workshop 
gehouden is, is te vinden in bijbehorende rapportage 
“Overzicht internationale gegevensuitwisseling in de context 
van CEF”. Mocht u inhoudelijk willen reageren dan kunt u 
contact opnemen met het onderzoeksteam (zie 
contactinformatie onder organisatie). 

Organisatie 
Eric Brouwer – ICTU – eric.brouwer@ictu.nl  
Wil Janssen – InnoValor – wil.janssen@innovalor.nl 
Marlies Rikken – InnoValor – marlies.rikken@innovalor.nl 
 
Aanwezigen 

Naam Organisatie 

Marijke Salters Logius 

Richard Bor Logius 

Hans van der Burght Ministerie EZ 

Herman Grooters RDW 

Bert van Onna SVB 

Renée Heidekamp Digicommissaris 

Antoon Beijen JustID 

Suzanne Lensink SVB 

Brando Condic UWV 

Claudia van Beek RINIS 

Mark Slobbe BKWI 

Ruben Puylaert Ministerie EZ 

Xander van der Linde ICTU 

 

Agenda 

12.00 Lunch en onderlinge kennismaking 

13.00 Introductie - ICTU 

13.05 Overzicht onderzoeksresultaten 

Wie wisselt wat uit met het buitenland in Nederland? 

Discussie over uitkomsten en knelpunten 

14.00 Het Europese landschap - een schets & toelichting op huidige Europese activiteiten 

en mogelijke wensen  

14.30  Pauze 

15.00 Groeipaden aansluiting op Connecting Europe Facility – brainstorm 

16.00 Discussie / benoemen actiepunten 

17.00 Einde 

Doel sessie 
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De workshop stond in het teken van ideeën uitwisselen, onderling kennis maken in de context van 
internationale gegevensuitwisseling door Nederlandse overheidspartijen. Het kan de basis vormen van een 
reeks van sessies om duidelijk te krijgen wat de EU / CEF op dit gebied kan bieden en waar actie kan worden 
ondernomen.  

Hier is een start mee gemaakt aan de hand van views van de huidige gegevensuitwisseling door 
overheidspartijen in Nederland. Zodoende kon men elkaar bevragen, issues aangeven en zoeken naar 
raakvlakken. Daarnaast zijn de gaten uit de enquête geïdentificeerd en acties geformuleerd waar verder 
onderzoek naar nodig is. Tot slot zijn er acties geformuleerd en vervolgafspraken gemaakt om het onderwerp 
verder uit te diepen en bespreken. 

 

Terugkoppeling resultaten 

Het vooronderzoek spitste zich toe op een eerste overzicht van huidige Europese initiatieven die 
gegevensuitwisseling mogelijk maken en van internationale gegevensuitwisseling door Nederlandse 
overheidspartijen.  

 

Figuur 1: stappen in het ICTU-CEF onderzoek 

De workshop is onderdeel van het onderzoek om de IST-situatie beter in beeld te brengen en te ontdekken hoe 
de roadmaps van organisaties eruitzien.  

Eindrapport 

Aanvullende / verdiepende interviews 

Workshop 

Enquete 

Concept rapport / eerste overzicht 

Verzamelen contacten 



 
 

 
 

37 / 46 

 

Figuur 2: deelnemers aan de enquête.  

In rood de organisaties die aangaven geen internationale gegevensuitwisseling te hebben. Er lijken hier nog 
blinde vlekken te zitten. Met name Kamer van Koophandel, Dou ane, Politie en (een aantal) grote gemeentes 
zijn partijen waar naar verwachting veel gegevensuitwisseling bestaat.  

Er zijn uit verschillende domeinen gegevens opgehaald. De ambitie is om per domein te achterhalen hoever de 
infiltratie in Europa is. Het wordt opgemerkt dat uitwisseling ook breder ligt dan Europa. Bijvoorbeeld in het 
onderwijsdomein en voor medicijnaanvragen. Daarnaast wordt op vervoersgebied ook veel door de VN 
geregeld. Er is een diversiteit aan gebruik van infrastructuren voor uitwisseling binnen de domeinen.  

RDW geeft aan zich vooralsnog tot eigen sector te beperken. RINIS geeft aan dat berichtenverkeer bij hen juist 
over domeinen heen loopt. 

Berichten en kosten 

De aantallen berichten en de kosten van huidige infrastructuur zijn zeer divers. Er bestaat veelal een 
combinatie van projectgelden en eigen gelden waarmee de infrastructuur gefinancierd wordt. 

RINIS merkt op dat het berichtenverkeer van RINIS erg laag lijkt te liggen, aangezien ook de 16 miljoen 
berichten van SVB grotendeels via RINIS lopen. Van RVO wordt verwacht dat berichtenverkeer nog gaat 

groeien. 

Al met al lijkt de huidige ‘foto’ van de kosten niet 
specifiek genoeg te zijn. Veel is onbekend. Er 
wordt geopperd om eerst naar manieren van 
financiering en aantallen berichten te kijken voor 
besluitvorming. Er wordt ook voorgesteld dat de 
organisaties zelf gaan ontdekken wat de 
werkelijke kosten zijn om de analyse completer 
te maken. 

Eucaris en RINIS zijn daarnaast de enige 
initiatieven waar duidelijkheid over de kosten 
bestaat.  

Er lijken twee alternatieve manieren van 
ontwikkeling van initiatieven te bestaan. Top-

down en bottom-up. Top down zoals e-sense: Lange aanloop en generiek, spin-off pas tien jaar later. Eucaris 
was bottom up: geleidelijk gegroeid. Maakt mogelijk om ‘goedkoper’ te ontwikkelen. 
 
Richting de toekomst moet onderzocht worden wat de mogelijke groeipaden zijn en wat de onderdelen zijn die 
kosten veroorzaken. (Denk aan infrastructuur, abonnement, project, …) Dit kan de basis zijn voor een 
inschatting van de kosten van aansluiting bij een infrastructuur. 
 
Functionaliteit en Tevredenheid 

BKWI  
Bureau 
Digicommissaris  

DICTU  DUO 
Inlichtingen-
bureau  

Kadaster  Logius  

Ministerie van 
V&J 

PIANOo (EZ)  RDW  RVO   Stichting RINIS SVB  
SZW (kern-
departement) 

UWV  V&J CIO Office 
Zorginstituut 
Nederland  

Ministerie van 
Financien 
  

Belastingdienst 
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Qua functionaliteit van de huidige infrastructuren lijken logging en standaarden veelal aanwezig. Er is nog een 
gemis aan e-Handtekeningen en onweerlegbaarheid van berichten. Er wordt opgemerkt dat er behoefte is naar 
antwoord op de vragen: In hoeverre kunnen organisaties zelf invloed uitoefenen op de infrastructuur? Waar 
ligt het beheer? 

RDW geeft aan dat voor de ontwikkeling van Eucaris veel vastgelegd is in een verdrag, dit zorgde voor adoptie 
in Europa, maar wel voor minder beweegvrijheid. Een verdrag kan daarnaast ook forceren en zorgen dat zaken 
op touw gezet worden. 

Logius merkt op dat de grafieken rond betrouwbaarheid en beveiliging niet statistisch significant zijn. Bepaalde 
conclusies uit de rapportage zouden daarom herzien moeten worden. De onderzoekers benadrukken dat het 
een kwalitatieve studie is, alle antwoorden zijn relevant. Het gaat niet om de optelsom of het gemiddelde. 

Standaardisatie en beveiliging op ketenniveau zijn nog verbeterpunten van de huidige infrastructuren.  

 

Europees perspectief 

De Europese programma’s bouwen op elkaar voort. Vanuit Europa zijn programma’s relatief los van elkaar 
verder doorontwikkeld.  

 

Figuur 3: EU programma’s rond gegevensuitwisseling in samenhang 

ICTU merkt op dat domein denken zou kunnen helpen omdat daarvanuit al veel van de uitwisseling ontstaan is. 
Vanuit Logius wordt genoemd dat de generieke laag gezamenlijk gedeeld zou kunnen worden. RDW geeft 
aandat er vanuit Brussel uitspraken nodig zijn om richting te bepalen. ICTU merkt op dat daarvoor ook bottom-
up input over gegeven kan worden, via uitspraken over e-bouwblokken en standaarden binnen domeinen. 

Vanuit JustID wordt de vraag gesteld in hoeverre de beveiligde netwerken noodzakelijk zijn. Beveiliging op 
dataniveau zou ook kunnen werken, met uitwisseling via internet. Er wordt opgemerkt dat wetgeving hier ook 
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een rol speelt: bepaalde organisaties zijn verplicht uit te wisselen via beveiligde netwerken. RINIS merkt op dat 
het soms noodzakelijk kan zijn om over internet te werken. Bijvoorbeeld met private organisaties. Deze zijn 
niet gemachtigd om via de beveiligde netwerken te communiceren. RDW oppert dat integratie van internet en 
sTESTA een mogelijke ontwikkelrichting is. RINIS noemt dat dit onderdeel is van de CEF call. 

CEF programma 

De initiatieven van de domeinen vallen onder de Digital Service Infrastructures (DSI):  eCertis, eHealth, EESI, 
Europeana, e.a. 
De building blocks zijn meer domein overstijgend (eID, 
eDelivery, eDocuments, eSignature, Translation, 
eInvoicing). Er wordt opgemerkt dat cybersecurity ook 
een building block zou moeten zijn. Logius is daarnaast 
actief in het werkpakket sustainability. 
 
Ministerie van EZ is vooral bezig met eID, voortkomend 
uit STORK. Vanuit PEPS gaan een aantal pilots lopen. 
eAgriculture heeft hiervan de meest concrete pilot.  RINIS 
geeft aan dat er ook veel samenhang is tussen de 
bouwblokken. eDelivery hangt samen met eID en eDocs. 
 
Architectuurlagen 

Door de architectuur lagen los te beschrijven en kijken 
waar daar keuzes in gemaakt zijn, kan vergeleken worden 
in hoeverre de initiatieven samenhangen, of juist niet. Er 
kunnen ook conflicten zijn tussen verschillende lagen: 
een keuze op de netwerk- of applicatielaag kan de keuzevrijheid op, bijvoorbeeld, de organisatorische laag 
inperken of vice versa. 

ICTU geeft aan dat commitment lastig is. Het lijkt makkelijker om technisch te starten. Zodra een ‘plug en play’-
situatie mogelijk is wordt aansluiten makkelijk gemaakt. 

Vanuit JustID wordt aangegeven dat in eCris veel partijen zitten, en het lastig is om landen te laten 
overeenstemmen van bovenaf. Door een bottom-up begin, met later enforcement vanuit top-down kunnen 
standaarden worden doorgevoerd in de domeinen. ICTU merkt op dat er een ‘spagaat’ kan ontstaan voor 
organisaties die in meerdere domeinen werken en daarom aan verschillende standaarden moeten voldoen. 
KvK illustreert deze situatie, er is kruisbestuiving tussen verschillende domeinen en verschillende structuren die 
daar neergezet zijn (valt vaak onder justitie in het buitenland). RINIS geeft aan dat er een duidelijke boodschap 
nodig is om invloed op deze ontwikkelingen te hebben. De gezamenlijke boodschap moet nog geformuleerd 
worden. 

Acties en vervolg 

ICTU merkt op dat vanuit NORA ondersteunen geboden kan worden om qua architectuurprincipes om generiek 
bezig te kunnen gaan. Logius noemt dat het vanuit dit overleg principes richting internationaal wil teruggeven. 
Om richting te geven aan onderzoekstrajecten van de CEF call. RINIS geeft aan dat het interessant is om per 
domein te kijken waar baat is om aan te sluiten op CEF. 

Een aantal acties is benoemd: 

Actie 1: principes ophalen uit architectuur van de domeinen - lagen ontkoppelen 

Actie 2: principes meegeven aan de CEF call 

Actie 3: activiteitenoverzicht richting EU maken 

Actie 4: Aanhaken bij digicommissaris 
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Actie 5: cases afpellen 

Actie 6: wie zijn wij – doel/proces van de sessie formuleren? 

Uitdaging is continuïteit in dit type afstemming te vinden. Met ondersteuning vanuit Digicommissaris zou voor 
bestuurlijk aanhaken gezorgd worden. Er wordt geopperd om een volgend overleg te plannen, waar iedereen 
weer informatie kan brengen en halen. 

Interne ontwikkelingen en processen binnen de 
organisaties nog niet altijd klaar voor automatische 
berichtenuitwisseling.  Om de mogelijkheden te 
duiden cases zoals Eucaris uitwerken en in een 
kantje opschrijven. Ook zodat we weten wat speelt. 
RDW biedt aan om een korte case beschrijving te 
maken rond Eucaris. 

Vanuit SVB wordt aangegeven dat er behoefte is om 
een duidelijk doel te verbinden aan deze en 
toekomstige bijeenkomsten. Waar positioneren we 
ons als groep? Wat is het doel – waar zijn we mee 
bezig? 

Tot slot 

Voor de volgende sessie zullen inschattingen en ambitie voor de toekomst geformuleerd worden. Voorlopig 
wordt de IST-situatie aangescherpt met aanvullende interviews, o.a. met RINIS.  Het rapport zal meer 
gepositioneerd worden als een ‘feitelijke weergave’ van de huidige situatie. 

 Logius tipt het ‘rotonde model’ en four corner model om te gebruiken voor gericht uitvragen 
voor vervolg.  

 De regieraad vindt plaat in april. Voor deze tijd moet er een beeld van de toekomst gevormd 
worden om de juiste discussie te voeren. 

 De vraag is waar gaan de accesspoints gaan liggen. Partijen die dit mogelijk willen moeten dit 
aangeven. Vraag/aanbod bij elkaar brengen. Hergebruik waar mogelijk. 

 Vervolgsessie zal begin maart gepland worden. 

 Tafel internationaal is ook een forum om deze onderwerpen te bespreken. 

 Oproep Xander (ICTU) – vanuit programmamanagement CEF op zoek naar hoe communicatie 
in te richten – liefst via ambassadeurs binnen de domeinen. Mogelijkheid om te sturen door 
ambassadeur te worden. Verhaal over de bouwblokken om partijen te verleiden en mee 
laten werken. Op zoek om meer vanuit vraag en partijen in de domeinen communiceren en 
ontwikkelen.  

 RINIS heeft behoefte aan verschillende varianten van business cases die gebruik kunnen 
maken van de generieke diensten. 
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6 Appendix. Overzicht pilots in eSENS 
Domein Pilot Use Case Beschrijving Bouwblokken Betrokken 

Lidstaten 
Status Building block 

relevance to CEF 
Business process 
relevance to CEF 

eProcurement  

eTendering  

De aanbestedings-
platformen in verschillende 
landen op elkaar aansluiten 
om alle berichten in een 
aanbestedingsprocedure uit 
te wisselen. Denk aan 
documenten inzien, 
interesse kenbaar maken, 
updates ontvangen, of een 
offerte indienen.  
 
  

eDelivery, 
eDocuments, 
eSignature 

Denemarken, 
Duitsland, 
Griekenland, 
Nederland, 
Noorwegen 

PoC in Juni 2015 
afgerond, fase 2 
pilot loopt tot Juni 
2016. Eerste 
resultaten zijn 
positief. In 
Nederland zijn 
Tenderned en 
PIANOo 
aangesloten en 
werd de pilot in 
december 2015 
voltooid. 
 
 

Uses CEF BB DSIs 
(eDelivery, 
eSignatures and 
perhaps eID) and 
contributes directly 
to the CEF 
eProcurement DSI, 
as acknowledged 
in the CEF 
Workprogramme 

Work is in CEF 
scope and high 
priority in the new 
eProcurement 
Directive and in 
line with MS 
consultations 
within the EXEP - 
Expert Group in 
eProcurement. 
Results of this pilot 
are expected by 
the EC to feed 
directly into the 
CEF Generic 
Services Calls for 
2016 and 2017. 

Virtual Company 

Dossier 

(ESPD/VCD)  

Door standaardisatie van 
bedrijfsinformatie in 
templates kunnen calls en 
tenders efficiënter en 
vertrouwd worden 
verwerkt. 

eDelivery, 
eDocuments, 
eSignature, 
Semantics 

Danmark, 
Duitsland, 
Griekenland, 
Nederland, 
Noorwegen 

Volgens bron uit 
maart 2015, zou 
deze pilot in maart 
2016 afgerond zijn, 
maar veel 
onzekerheid. 

Will use eDelivery 
and eSignatures as 
well as the e-
CERTIS core service 
that is been built 
by DG GROW in 
close cooperation 
with the pilot, 
offering semantic 
mapping services 

The pilot is already 
providing input to 
the definition and 
implementation of 
the eProcurement 
DSI of CEF. Already 
in the expected 
Generic Services 
Call of 2015 the e-
CERTIS service to 
be supported for 
MS 
implementation 
has been under 
development with 
the cooperation of 
the pilot. 

eInvoicing  

Infrastructuur voor het 
verzenden van facturen 
door opdrachtnemers aan 
publieke opdrachtgevers. 

eDelivery Oostenrijk, 
Noorwegen, 
Greece, 
Sloveniè 

Onbekend, maar 
lijkt functioneel; e-
SENS meldt “with 
over 1.000.000 
eInvoicing 
transactions per 
month, 
OpenPEPPOL have 
reached the 2014 
CEF Work 
Programme targets 
for eDelivery and 
eInvoicing”. 

Use of e-Delivery. 
eInvoicing is 
recognized  a BB 
DSI by itself in the 
CEF. The UC is well 
aligned with the 
CEF Core Service 
Platforms as 
outlined in the CEF 
work programme. 
The consolidation 
of ABBs is of 
interest both for 
PEPPOL, e-SENS as 
well as CEF as they 
provide better 
support for and 
alignment with 
international 
standards in the 
respective 
technology areas. 

Particular 
emphasis will be 
put on promoting 
standards-based 
eInvoicing across 
Europe using 
eDelivery with 
more national and 
other formats 
translated into 
common 
interoperable 
standards. 
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eHealth65  

ePrescription/ 

Patient 

Summary  

Het delen van 
gezondheidsinformatie met 
zorgaanbieders in het 
buitenland voor betere 
zorg, met name 
medicatiegegevens en een 
patiëntendossier. 

eDelivery,  
eIdentity 

Oostenrijk, 
Griekenland, 
Italië, 
Luxemburg, 
Portugal, 
Spanje 

Pilot loopt sinds 
Q3 2015 tot einde 
project. 

The current scope 
includes eID, Non-
Repudiation, 
Capability Lookup, 
Trust 
Establishment. The 
pilot is highly 
relevant to the 
content of the 
eHealth DSI of the 
CEF and introduces 
these generic, re-
usable e-SENS BBs 
which are to 
replace some 
domain-specific 
aspects of the 
epSOS architecture 
in order to improve 
the sustainability 
of the eHealth 
solutions within 
the CEF. 

The current EU-
level policy on 
eHealth IT 
infrastructure 
includes the 
handover of epSOS 
BBs and core 
services from the 
EXPAND project to 
the EC (DG SANTE) 
which will maintain 
and evolve the 
specifications and 
host the core 
services using the 
support of DG 
DIGIT funded by 
the CEF. The scope 
of the e-SENS pilot 
makes direct 
contributions as 
the re-use of e-
SENS BBs is part of 
the overall strategy 
for the 
sustainability of 
eHealth 
infrastructure and 
the roadmap for 
the CEF eHealth 
DSI. 

eConfirmation  

Het faciliteren van 
grensoverschrijdende 
bevestiging van verzekering 
en toegang tot 
gezondheidszorg. 

eDelivery, 
eSignature, 
eDocuments 

Nederland, 
Estland 

Pilot loopt sinds 
Q3 2015 tot einde 
project. Betrokken 
zijn VECOZO, 
Zilveren Kruis 
Achmea, RINIS, CZ, 
ZiNL, VWS. Er 
werden in de 
ontwikkeling geen 
technische 
obstakels 
waargenomen. 

The pilot is using 
eDelivery and 
eSignatures so it is 
solid from the 
viewpoint of CEF 
relevance for BBs. 
It is also using e-
SENS eDocument 
specifications in a 
green field domain 
where the 
opportunity has 
been presented to 
create structured 
eDocuments where 
they did not exist. 

Not directly 
highlighted in CEF 
but within the 
prioritized 
categories in 
general. 

e-Justice66  

Matrimonial 

matters and 

parental 

responsibility  

Het doel van eJustice is het 
vereenvoudigen van 
grensoverschrijdende 
juridische procedures. In 
deze use case gaat het 
bijvoorbeeld om een 
scheiding of status van 
voogdij in het buitenland. 

eDelivery, 
eSignature, 
eDocuments, 
eIdentity 

Spanje, 
Frankrijk, 
Nederland, 
Italy,  
Polen 

Pilots lopen van juli 
2013 tot mei 2016. 
JustID is hierbij 
betrokken, de JID, 
het CIO-office van 
het Ministerie van 
Justitie, de 
gerechtshoven, en 
LBIO. In Nederland 
liepen deze pilots 
van November 
2014 tot mid 2015. 
 
 

Intended use of 
eDelivery, semantic 
mapping, 
eSignature and 
eSignature 
validation, 
possibility for eID. 

Directly based on 
EU policies, the 
implementation of 
this use case would 
answer previous 
requests from the 
European 
Commission to 
explore the field of 
family law. It is 
also linked to the 
EU free movement 
policy. e-SENS 
piloting in the e-
Justice domain, 
together with the 
e-CODEX project 
running in parallel, 
are contributing 
directly to the 
future of the e-
Justice DSI in the 
CEF. The EU 
Member States 
deal each year with 
the dissolution of 
630,000 
international 
marriages. A 
digitalised 
procedure would 
ease the 
cooperation 
between the 
involved 
authorities and 
strengthen the 

                                                                 
65

 UC 5.2.3 eInvoicing during reimbursement, which was a cross domain UC with eProcurement, has been 

shelved due to lack of interest from MS/ACs to participate even though it was a very promising use case.  
66

 The e-Justice domain decided to shelve UC 5.3.2 Maintenance Obligations and UC 5.3.3 Supervision of 

Probation Measures and Alternative Sanctions.  
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information on 
national laws and 
procedures and the 
measures to 
improve the 
application of the 
instrument. There 
is potential for high 
visibility. 

European  Account  Preservation  

Order (EAPO)  

Het verhalen van schulden 
op schuldenaren in het 
buitenland. 

eDelivery, 
eSignature, 
eDocuments 

Nederland, 
Frankrijk, 
Duitsland, 
Polen 

Intended use of 
eDelivery, semantic 
mapping, 
eSignature and 
eSignature 
validation, 
possibility for eID. 

Proposal made by 
the European 
Union to ease the 
recovery of cross-
border debts for 
both citizens and 
businesses and 
contribute to the 
development of the 
EU's internal 
market. In line with 
the EC's plans in 
regard to the 
European e-Justice 
Portal and the 
recommendation 
on further 
cooperation 
between different 
funded projects. 
The use case would 
have a potential 
for high visibility 
and will strengthen 
the cooperation 
between e-SENS, e-
CODEX and the 
judicial officers' EJS 
project. 

Business Life  

Cycle  

Business 

Registration  

Het registreren van een 
nieuwe firma, of wijzigen 
van een registratie. 

eDelivery, 
eSignature, 
eDocuments, 
Semantics 

Griekenland, 
Estland, 
Zweden, 
Slovenië 

Pilots lopen tot 
maart 2016. 
 

The pilot uses eID 
and eSignatures 
but also provides a 
new way of using 
eDelivery for the 
interconnection of 
already running 
national 
infrastructures for 
secure messaging, 
so CEF BB 
relevance is strong 

A Business Lifecycle 
DSI is in the scope 
of CEF and the pilot 
is expected to 
contribute through 
consolidation of 
previous LSP BBs. 
This is happening 
in semantics 
already. The pilot 
relates with high 
priority to the 
Services Directive 
and the EUGO 
network of MS 
Points of Single 
Contact. Work in 
the pilot is 
expected to 
contribute towards 
the 
implementation of 
the "once-only" 
concept and will be 
a good trail ground 
for the eIDAS 
implementation 
due to the 
extended use of 
eID in the domain 

Activity 

Registration  

Wanneer een firma zijn 
activiteiten wil uitbreiden 
naar het buitenland, kan 
deze alle wetgeving en 
administratieve eisen 
overzien. Juridische 
formulieren kan men 
invullen en versturen via het 
platform. 
 

eDelivery,  
eIdentity, 
eDocuments, 
Semantics 

Duitsland, 
Spanje, 
Denemarken, 
Polen, 
Frankrijk 
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7 Appendix. Vragenlijst 
1. Algemene Informatie 

Naam/Functie/Organisatie 

2. Basis Uitwisseling 

Vindt er in uw organisatie internationale gegevensuitwisseling plaats? (J/N) 

Vindt er uitwisseling met Europese organisaties plaats? (J/N) 

Indien beide uitwisselingsvragen met NEE zijn beantwoord. Mag u verder gaan naar sectie 8. 

3. Basis gegevensuitwisseling 

Met welke organisaties is er gegevensuitwisseling? Geef per organisatie aan welke berichten en of dit 
inkomend, uitgaand of beide is. 

      

Binnen welk domein vindt deze gegevensuitwisseling plaats(kruis aan welke van toepassing is)? 

 Domein Belastingen 
 Domein Bouwen, wonen en leefomgevingen 
 Domein Cultuur, sport en vrije tijd 
 Domein Defensie 
 Domein Economie en ondernemen 
 Domein Familie, jeugd en gezin 
 Domein Financiën 
 Domein Gezondheid en zorg 
 Domein Immigratie, integratie en inburgering 
 Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking 
 Domein Landbouw, natuur en voedsel 
 Domein Milieu, ruimte en water 
 Domein Onderwijs en wetenschap 
 Domein Openbare orde en veiligheid 
 Domein Overheid, bestuur en koninkrijk 
 Domein Rechtspraak 
 Domein Reizen, wonen en werken in het buitenland 
 Domein Subsidies, uitkeringen en toeslagen 
 Domein Verkeer en vervoer 
 Domein Werk en loopbaan 

Anders: 
      

4. Gegevens en infrastructuur 

Op basis van welke standaarden worden berichten uitgewisseld? 

Wat is de omvang van de huidige gegevensuitwisseling (aantallen berichten per jaar)?  

Welke infrastructuur/netwerken gebruikt uw organisatie op dit moment voor internationale 
gegevensuitwisseling?  

Welke functionaliteiten biedt de huidige manier van gegevensuitwisseling (kruis aan welke van toepassing 
zijn)?  
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 Berichten zijn voorzien van encryptie  
 Berichten worden verzonden via standaard berichtprotocollen 
 Er is gegarandeerde en tijdige aflevering van berichten 
 Bijlages meesturen met berichten is mogelijk  
 Er is bevestiging dat een afzender vertrouwd is 
 Inhoud van berichten is onweerlegbaar door een 'eHandtekening'   
 Berichten zijn beveiligd tegen aanpassingen 
 Er is logging van gebeurtenissen rond berichtenverkeer 
 Welke gebeurtenissen gelogd worden is instelbaar 
 Authenticatie voor gebruik is noodzakelijk 
 Berichten mogen groter zijn dan 50 Mb   
 Berichten worden gegarandeerd maar één keer afgeleverd 
 Het berichtennetwerk is schaalbaar voor toenemende berichten 
 Het berichtennetwerk is schaalbaar voor een toenemend aantal deelnemers 
 Berichtenuitwisseling is asynchroon 
 Het is mogelijk om het geregistreerde adres van deelnemers aan te passen 
 Informatie over deelnemers (welke protocollen gebruiken ze e.d.) is makkelijk te vinden 

Anders: 
      

5. Tevredenheid 

De huidige manier van uitwisseling is betrouwbaar (er is weinig oponthoud door server issues e.d.) 

Helemaal Eens     
Eens     
Neutraal   
Oneens     
Helemaal Oneens  
De huidige infrastructuur biedt voldoende kwaliteit (denk aan zaken als snelheid van de verbinding) 

Helemaal Eens     
Eens     
Neutraal   
Oneens     
Helemaal Oneens  
De huidige manier van uitwisseling is goed beveligd. 

Helemaal Eens     
Eens     
Neutraal   
Oneens     
Helemaal Oneens  
Zijn er aspecten waarop de huidige manier van uitwisseling tekort schiet? 

6. Kosten 

Welke kosten zijn verbonden aan de uitwisseling (schatting per jaar)? 

Hoe is financiering geregeld om de huidige infrastructuur te bekostigen? 

7. Toekomst 

Welke concrete plannen bestaan er voor verbetering van de bestaande internationale gegevensuitwisseling? 

Welke nieuwe functionaliteit is nog wenselijk rond gegevensuitwisseling? 

Wordt er vanuit uw organisatie al gekeken naar aansluiting op Europese ontwikkeling rondom 
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uitwisseling(zoals CEF of eSENS, http://tinyurl.com/connecting-europe)? Zo ja, door wie (graag toelichten)? 

8. Tot slot 

Zijn er andere organisaties buiten deze lijst (http://tinyurl.com/contacten-uitwisseling) die we zouden moeten 
betrekken in deze enquête voor een volledig beeld? Zo ja, graag toelichten met naam, organisatie en mogelijk 
contactinformatie. 


