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Digitaal is het nieuwe normaal….. 



Welke NL-overheid verdient onze taart?  



Waarover vandaag in gesprek? 

A. Welke urgentie en ambitie bij NL-overheden 
om digitaal zaken te doen in EU / wereldwijd? 

 

A. Beschikken we over de juiste ‘voorzieningen’? 

 

B. Wat kunnen we samen doen met EU-landen? 

 

C. Wie van u wil er mee aan de slag? En hoe? 



A.  Stelling 

 

De (informatie)samenleving genereert steeds 
meer grensoverschrijdend digitaal verkeer. En 

waar ook overheden een rol in hebben. 

  

Echter de interoperabiliteit tussen landen /  

EU- lidstaten (ook cross sectoraal) is onvoldoende. 

 



Wat zien we gebeuren in EU? 

• Digital Single Market 
– eIDAS (18 09 18) 
– CEF Building Blocks : 

• eDelivery (! Ontwikkeling NL Gateway eDelivery als GDI-vz) 
• eInvoicing 
• eSignature 
• … 

– Calls for proposals 
– EESSI – Social Security Information 
– BRIS – Business Registers interconnected 

• ISA2: EIRA – interoperability 
• eGovernment Action plan 



 



Connecting Europe Facility (CEF)  

• in ‘Telecom’: faciliteert grensoverschrijdende 
interactie tussen overheden, bedrijven en 
burgers 

• Stimuleert stevig met geld: 

• €1.04 miljard budget voor trans-Europese 
digitale diensten in 2014-2020 

• €300 milljoen in de vorm van subsidies 

• DSI’s uit e-SENS (eDelivery, eInvoicing, etc.) 



eGovernment Action Plan 



ISA2 actions by packages:  

• Key and generic interoperability enablers 
• Semantic interoperability  
• Access to data / data sharing / open data 
• Geospatial solutions  
• e-Procurement / e-Invoicing  
• Decision making and legislation  
• EU policies – Supporting instruments  
• Supporting instruments for public administrations 
• Accompanying measures  

 



B. Stelling  

Er bestaan digitale bouwstenen voor interoperabel 
digitaal zakendoen tussen (EU) landen  

 
Zoals: 
• Open standaarden 
• Voorzieningen (open source) 
• Toepassingen in de praktijk (implementaties) 

– Ervaringen 
– Bereidheid om te delen (IP?) 

•   
•    



Hebben we de voorzieningen goed in beeld? 

functionaliteit EU NL DK EE et cetera 

I&A 

Dienstverlening 

Data / Gegevens 

Interconnectiviteit 

semantiek 

eID 

eDelivery 

e-Invoice 

E-signing 

Et cetera 



C. Stelling  

(EU) landen zouden hun beste digitale voorzieningen 
moeten delen. Zo ontstaat een robuuste, betaalbare set van 

digitale voorzieningen; EU-compliant en interoperabel.  

 

 

Dus niet langer:  

• De proven technology van de buren is not invented here 

• Elk land beschouwt de eigen processen als uniek 

• De make or buy afweging wordt zelden gemaakt 

• Geen synergie; dus ieder hoge kosten en lange doorloop 

 



2015; Estonia biedt de wereld betrouwbaar eID 



2015; Finland en Estonia delen X-road 



Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved 
 

Højre klik på den aktuelle side og 
 

Sæt kryds ved ’Vis’ 
 
 

 

 
 
 
 

Going digital 
- digitalising the public sector in 

Denmark  

•  Danish Agency for Digitisation  

Deense overheid vervangt post door digitaal 



Target in 2011-2015 strategy:   
 
• 1. private companies must conduct all reporting to public 

authorities digitally by 2012 or as soon as possible thereafter.  
• 2. All public digital solutions  (within central government) 

targetting private companies must be integrated  to the virk.dk 
portal (business portal) by end of 2015.  
 

Results pr. end of 2015  (data from the Danish Business Authority):  
 
1. By 2015 it was possible for companies to conduct 96 pct. of 

transactions with state institutions digitally.  
2. 60 pct. of the reporting done by companies to state institutions 

can be conducted on digital solutions that are fully integrated 
to virk.dk portal. 
 

So for the Danish Business Authority a task remains in integrating 
business-aimed digital solutions  to virk.dk.  
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Where are we today?  
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Where are we today? CONT.  



Duitsland; data driven policy making 



april 2016, internationale news sites berichten: 



April 2016, Country as a Service (Caas) 



Sterke propositie voor andere landen 



Op te schalen en met grote ambities 



Voor internationaal gebruik 



per land is de price per user al begroot 



If it seems to good to be true,  
it usually isn’t 



Alhoewel; Delen is zo gek nog niet.  



EU stimuleert hergebruik en delen 



A.  Stelling 

 

De (informatie)samenleving genereert steeds 
meer grensoverschrijdend digitaal verkeer. En 

waar ook overheden een rol in hebben. 

  

Echter de interoperabiliteit tussen landen /  

EU- lidstaten (ook cross sectoraal) is onvoldoende. 

 



B. Stelling  

Er bestaan digitale bouwstenen voor interoperabel 
digitaal zakendoen tussen (EU) landen  

 
Zoals: 
• Open standaarden 
• Voorzieningen (open source) 
• Toepassingen in de praktijk (implementaties) 

– Ervaringen 
– Bereidheid om te delen (IP?) 

•   
•    



C. Stelling  

(EU) landen zouden hun beste digitale voorzieningen 
moeten delen. Zo ontstaat een robuuste, betaalbare set van 

digitale voorzieningen; EU-compliant en interoperabel.  

 

 

Dus niet langer:  

• De proven technology van de buren is not invented here 

• Elk land beschouwt de eigen processen als uniek 

• De make or buy afweging wordt zelden gemaakt 

• Geen synergie; dus ieder hoge kosten en lange doorloop 

 



D. Wie van u wil er mee aan de slag? En hoe? 

• Vormen projectteam 

• Scope 

• Quick scan NL-behoefte en EU-aanbod  

• HBO  


