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Thema 
Uitbreiding ePV(Justitie) 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het ePV programma heeft als doel te komen tot een volledige elektronische 

berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen. Binnen het ePV programma onderscheiden 

zich twee inhoudelijke trajecten: het specificeren van koppelvlakken en het ontwikkelen 

van een technische architectuur ten behoeve van het uitwisselen van berichten. 

Daarnaast voorziet het programma ePV in diensten als het tijdelijk beheer van het 

eindproduct. 

Binnen ePV-werkgroepen worden koppelvlakken gespecificeerd. Een werkgroep bestaat 

uit 2 of meer ketenpartners. Het koppelvlak beschrijft het geheel aan afspraken om 

elektronische berichtenuitwisseling mogelijk te maken tussen die ketenpartners. Dit 

levert in het bijzonder procesbeschrijvingen en berichtspecificaties op. 

Met betrekking tot de technische architectuur heeft het ePV programma in een aparte 

werkgroep met de betrokken partners JAB (Justitiestandaard Asynchrone 

Berichtenuitwisseling) ontwikkeld. Deze standaard is gebaseerd op ebXML Messaging 

Service (ebMS). JAB heeft geleid tot realisatie van de Justitie Berichten Service 

(JUBES), een dienst die de infrastructuur biedt om binnen de strafrechtsketen 

informatie uit te wisselen. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
De initiatiefnemers voor het ePV programma zijn de politie, het OM, de raad voor de 

Rechtspraak, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en het 

ministerie van Justitie.  

Het programma ePV zelf is de community, waarbinnen werkgroepen gevormd worden 

om koppelvlakken of de technische architectuur uit te werken en het programmabureau 

ePV optreedt als regisseur. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het programma ePV is een interne aangelegenheid van de strafrechtsketen. Het Forum 

kan de door ePV opgeleverde producten erkennen indien het programma ePV daar 

behoefte aan heeft of indien het Forum de wens heeft zich uitdrukkelijk over het thema 

uit te spreken.  

In het kader van het project BBO (Bouwstenen voor berichtenuitwisseling tussen 

overheden) worden de producten van het programma beschikbaar gesteld in een 

bredere overheidscontext. Erkenning van de ePV producten kan bijdragen aan 

acceptatie van BBO. 
Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Mogelijke erkenning van door het programma ePV opgeleverde producten. 
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Advies aan het Forum 
Beantwoord binnen het Forum de vraag of ongevraagd advies geven aan een interne en 

in een community georganiseerde keten tot de doelstellingen van Forum en College 

behoort. 

Stem met het programma ePV af of erkenning van de standaard door College en Forum 

meerwaarde biedt voor het programma ePV. Erkenning van de technische architectuur  

kan op termijn bijdragen aan acceptatie van BBO. Geef, indien erkenning wenselijk 

wordt geacht, het Bureau Open Standaarden de opdracht onderzoek te doen naar de 

kwaliteit en openheid van de opgeleverde koppelvlakken en technische architectuur. 
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