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Een Brug naar Europa

CEF Pilot in ontwikkeling tot
een generieke voorziening
NORA proof

Voorstel aan de Gebruikersraad NORA
De Gebruikersraad:
1. Wordt geïnformeerd over de start van een pilot om een Nederlandse gateway naar
Europa te realiseren voor berichtenverkeer en documenten. De ambitie is om die uit
te laten groeien tot de enige, generieke voorziening waar alle berichtenverkeer
tussen Europese overheden in plaatsvindt.
2. De leden van de Gebruikersraad wordt gevraagd om te toetsen wat de invoering van
een Europese brug betekent voor de huidige situatie bij hun eigen domein /
achterban en of er voorgenomen initiatieven zijn die hierdoor geraakt worden.
3. Voorstel: de Gebruikersraad toetst of deze ontwikkeling past binnen NORA en geeft
architectuur kaders aan voor doorontwikkeling tot een generieke (GDI)voorziening
die als unieke brug moet gaan functioneren.
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Wie zijn wij?
In mijn vrije tijd ben ik lid van
de oudercommissie van het
AYSO, een Amsterdams
Jeugdorkest

Hans Sinnige
IT-Architect
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In mijn vrije tijd geef ik
zeilles aan een klasje
ongeoefende 8-jarigen

Menno Gmelig Meijling
Business –ICT Architect

In mijn vrije tijd doe
ik fitness en help ik
mijn dochter met
paard rijden

Marijke Salters
Sr Consultant Accessibility
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Aanleiding
Pilot
1. 3 partijen voeren een pilot uit samen
met Logius en RINIS
2. De pilot wordt door Europa
gefinancierd en start in september
3. De pilot voldoet aan de Europese
bouwstenen en de Nederlandse
standaarden voor gegevensuitwisseling
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Beleidsmatig
De stuurgroep Implementatiestrategie CEF
eDelivery behandelt 16-06 het
voornemen om de pilot door te
ontwikkelen tot een generieke en
uiteindelijk de enige Gateway vanuit
Nederland naar Europa
Het voornemen is er om de gateway te
ontwikkelen tot een onderdeel van de
GDI
De stuurgroep bespreekt de kaders, de
governance en de financiering als
generieke voorziening
De stuurgroep wil het uiteindelijke
voorstel mogelijk aan de Regieraad
Interconnectiviteit aanbieden.
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Pilot in een notedop

6

Een Brug naar Europa 6

Beleidsuitgangspunten / Architectuur Principes
1. De Nederlandse digitale infrastructuur wordt verbonden met die van de Europese bestuurslaag.
2. De Gateway eDelivery heeft als de brug naar Europa toegevoegde waarde voor de Nederlandse
domeinen die aansluiting (willen) hebben op de gegevensuitwisseling met Europa. Deze afnemers
bepalen de gewenste functionaliteit.
3. Zolang de Gateway eDelivery nog in ontwikkeling is tot generieke (GDI) voorziening, betalen de
afnemers voor een aansluiting.
4. De functionaliteit van de Nederlandse brug naar Europa voldoet aan de specificaties van de eDelivery
bouwsteen zoals de Europese Commissie die heeft vastgesteld in e- SENS.
5. De - al dan niet wettelijk verplichte - informatiestromen uit de uitvoeringsorganisaties en
departementen van de andere Europese landen worden ontsloten via de CEF eDelivery standaard.
6. Het betrouwbaar, grensoverschrijdend versturen van berichten (eDelivery) wordt ontwikkeld tot een
onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur.
7. De Gateway eDelivery wordt ontwikkeld als zijnde een ‘commodity’. Dit betekent dat een aansluiting
op deze eDelivery standaard vanuit de GDI een dienst is die voldoet aan de afgeleide principes uit
NORA: herbruikbaar, ontkoppelen, vult elkaar aan, positioneer de dienst, nauwkeurige
dienstbeschrijving.
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Grootschalige Pilot Projecten

The idea:
Create sustainable and extensible solutions for governments
Create software building blocks which can be easily adopted and used for
different kinds of IT-projects
Existing software building blocks
e-Delivery, e-ID, e-Signature,
semantics, …
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E-Sense samengevat

Project start: 1st April 2013
Project Coordinator: Ministry of Justice
NRW, Germany
Duation: 48 months
Project budget: 27 m €
EU financing: 13.5 m €
Programme: Competitiveness and
innovation framework programme
(CIP), ICT policy support programme
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e-SENS:
•Consolidates the results of
LSP projects
•Improves solutions and
develops generic modules
•Extends their usage to
more domains

Europese Bouwstenen

Solution Architecture Template (SAT)
(SAT):: According to EIRA, a SAT is a
sub-set of architecture building blocks (of the EIRA). Acting as a template
for solutions (and their specific architectures), it guides the development
of a certain kind of solutions (and their specific architectures).

The identified SAT of ee-SENS are:
 e-Delivery,
 e-Documents,
 e-Si
Signatures,
gnatures,
 e-ID
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Technische Infrastructuur

National Connector

e-CODEX Gateway

•
•

•
•

Adds/checks the Trust-OK token
Transforms to/from e-CODEX
standard

National system

•
•
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Creates documents
Sends/receives
documents

Establishes connection
Formats/extracts the content
to/from eBMS3.0 standard

Wat is eDelivery
“Electronic communication protocol,
that allows exchanging data electronically
– via gateway intermediaries”
Uitwisselen van berichten (de envelop)
= soort Europese Digikoppeling
Standaard koppelvlak
Gebaseerd op 4-corner model
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Globale inhoud
1.
2.
3.
4.
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Digikoppeling (Logius)
Diginetwerk (Logius)
4-corner model (markt)
eDelivery gateway (Logius/RINIS/markt)

Use cases CEF eDelivery

Er zijn voor deze Call drie use cases gedefinieerd:
1. DUO uitwisseling diplomagegevens
2. KVK koppeling NHR aan het BRIS (Europees Handelsregister)
3. TenderNed aanbestedingssysteem

14

Een Brug naar Europa 14

1. Use case CEF eDelivery: DUO
DUO is al enige tijd bezig om internationale afspraken te maken over
het internationaal uitwisselen van diplomagegevens. (Groningen
Declaration).
Door deze afspraken wordt het voor Nederlandse studenten
eenvoudiger om zich in het buitenland in te schrijven en voor
buitenlandse studenten eenvoudiger om zich in Nederland in te
schrijven.
De CEF Call eSens eDelivery gaat DUO helpen door het leveren van
een gestandaardiseerde infrastructuur waarover deze gegevens op een
gestandaardiseerde wijze internationaal kunnen worden uitgewisseld.
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1. Use case CEF eDelivery: DUO
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2. Use cases CEF eDelivery: Kamer van Koophandel

Binnen Europa is afgesproken om een centraal bedrijven register te
bouwen: het Business Registers Interconnection System (BRIS).
Voor het leveren van gegevens aan het BRIS is gekozen om gebruik te
maken van eSens eDelivery.

Deze CEF Call eSens eDelivery gaat de Kamer van Koophandel helpen
bij het aansluiten op het BRIS om op die manier gegevens uit het NHR
uit te wisselen met het BRIS.
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2.Use cases CEF eDelivery: Kamer van Koophandel
European Central Platform
Logs
Directory of
Registers

Central LED
(Local Entity
Data) for BR
X,Z

Subscription
List

eDelivery
eDelivery
Member State X – Business Register X

Business
Register
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eDelivery
Member State Y – Business Register Y

Business
Register

Local LED

eDelivery
Member State Z – Business Register Z

Business
Register

3. Use cases CEF eDelivery: TenderNed
Via TenderNed worden, bijna, alle aanbestedingen voor de overheid
zichtbaar voor bedrijven in Nederland en Europa.
Binnen Europa is hiervoor het project eProcurement gestart waarin ook
TenderNed een rol speelt.
TenderNed heeft aangeboden om bij deze CEF Call eSens eDelivery als
deelnemer te helpen door hun kennis en ervaring met eProcurement in
te brengen.
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De uitdaging voor de pilot
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Vervolg traject: mijlpalen
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Vervolg traject (2): mijlpalen
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Interesse/potentie inventarisatie
Vragen aan de achterban:

Vragen aan NORA :

1. Wat zijn de voornaamste functionele
behoefte binnen jouw domein / sector
als het gaat om Europese uitwisseling
van documenten en gegevens?

1. Wat zijn de kaders vanuit NORA om tot
generieke overheidsvoorziening te kunnen
ontwikkelen?

2. Welk deel van die behoefte zou je
willen uitbesteden aan een generieke
voorziening?
3. Zijn er andere zaken waar men
rekening mee moet houden?

2. Wat betekenen die kaders voor het
ontwerp? Kun je vanuit NORA meehelpen
om deze aansluiting te ontwerpen, opdat
optimaal kan worden aangesloten op de
actuele behoefte vanuit de grensoverschrijdende dienstverlening en de
reeds beschikbare NL-infrastructuur?
3. Kun je in de NORA een beschrijving
opnemen van de (in ontwikkeling zijnde)
voorziening?
>> Architectuur visie voor doorontwikkeling
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Hoe verder
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