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Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: Juni 2012 Versie 0.3 

Betreft: Participatie in de Europese pilot Basic Cross Sector 

Services 

Doel 

U wordt gevraagd kennis te nemen van de participatie van het Forum 

Standaardisatie  in de Europese pilot Basis Cross Sector Services (hierna BCSS) die 

in 2013 gaat starten. De voorzitter van het Forum heeft in april zijn toestemming 

gegeven voor participatie in deze pilot.  

Toelichting 

 

Aanleiding: nieuwe Europese pilot 

De BCSS-pilot is een grote pilot waarmee de Europese Commissie bouwstenen voor 

grensoverschrijdende elektronische diensten rijp wil maken. Het moet ervoor 

zorgen dat je over de grens elektronisch zaken kan doen met overheden, 

bijvoorbeeld  geheel elektronisch je verhuizing doorgeven van Nederland naar 

Duitsland.  

 

Om dit doel te bereiken brengt deze pilot deeloplossingen die ontwikkeld zijn in 

eerdere grote  Europese pilots (de large scal pilots: STORK, SPOCS, PEPPOL, 

eCODEX en epSOS ) bijeen en test of deze in samenhang met elkaar werken.  Het 

gaat hierbij over grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken en de 

juiste voorzieningen en standaarden hiervoor te kiezen.  

 

Het vervolgtraject zal zijn om een infrastructuur voor (grensoverschrijdende) 

diensten te bouwen die onder het CEF (Connecting Europe Facility) verder zal 

worden vormgegeven.  

 

Inbreng  

Vanuit Nederland doen EL&I en V&J mee. EL&I doet mee met een werkpakket over 

standaarden voor bedrijven. Daarnaast wil ook TNO participeren.  
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EL&I vindt deelname van Forum noodzakelijk om de verder te ontwikkelen EU 

standaarden in te bedden in NL en op tijd te signaleren waar divergentie in 

standaarden plaatsvindt. EL&I heeft daarom gevraagd of het Forum wil participeren 

in  een werkpakket over standaarden. De precieze invulling is nog niet duidelijk, 

maar het zal gaan om een bijdrage van een werkmaand (20 dagen) per jaar voor 

een periode van drie jaar.  

 

De werkzaamheden zullen bestaan uit meelezen en kijken of generieke Europese 

bouwstenen voor eid,esignatures,edelivery,edocuments en virtual company 

dossiers kunnen worden gedefinieerd en in NL context kunnen passen zoals 

aansluiting op eHerkenning en Digikoppeling. De Europese Commissie zal de helft 

van de gemaakte uren vergoeden.  

 

Planning 

In mei 2012 is een voorstel ingediend vanuit de verschillende lidstaten. Op dit 

moment lopen de onderhandelingen over de precieze invulling. 

De pilot moet in april 2013 beginnen en wordt in het werkplan 2013 opgenomen.  U 

krijgt uiterlijk bij de oktober vergadering een uitwerking van wat de participatie 

precies inhoud. 

 
Achtergrond huidige pilots 
Op dit moment co-financiert de Europese Commissie (voor 50%) vijf zogenaamde 
‘large scale’ type ‘A’ pilots. Dit zijn pilots die de interoperabiliteit testen van 

nationale initiatieven: 
 

Naam Pilot Looptijd Budget Aantal  
landen 

NL 
deelname 

Doelstelling 

STORK 01/06/2008 - 

01/06/2011 

€20.31m 17 BZK EU-wide 

system for 
the 
recognition 
and 
authentication 
of electronic 

identity 

STORK 2.0 Mogelijk 
vanaf 
01/04/2012 

€17.00m 20 EL&I ism BZK Zie hierboven 
met focus op 
bedrijfs-eIDs 

PEPPOL 01/05/2008 - 

30/04/2012 

€19.60m 8 EL&I 

(alleen in  
referentiegroe
p) 

Cross border 

exchange of 
orders, 
invoices, and 
catalogues; 
reuse of 
company 
information 

required for 
bidding; 
mutual 
recognition of 
electronic 
signatures. 

epSOS 01/07/2008 - 
30/06/2011 

€23.07m 12 VWS Patient 
summaries 
and electronic 
prescriptions 
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SPOCS 01/05/2009 - 
30/04/2012 

€14.00m 16  EL&I 
(workpackage 

leader 
werkpakket 
1) 

Cross-border 
electronic 

procedures 
for setting up 
a business in 
another EU 
country in the 
context of the 
Services 

Directive  

eCODEX 01/12/2010- 
30/11/2013 

€14.04m 15 V&J Grensoversch
rijdende 
uitwisseling 
van eJustice 

data. 

 
De pilots testen een aantal essentiële bouwstenen voor een goede werking van de 
eOverheid. Hieronder een niet-uitputtende bloemlezing: 

 
-         Electronic delivery (SPOCS, STORK) 

-         Mobile eID (STORK) 
-         eID (STORK, epSOS, eCodex) 
-         eSignatures (PEPPOL, eCodex) 
-         eInvoicing (PEPPOL) 
-         Virtual Company Dossiers (PEPPOL) 
-         eDocumenten (SPOCS, eCodex) 

-         eSafe (SPOCS) 

-         ePayments (eCodex) 
-         machine readable content (eCodex) 

 
Bovengenoemde bouwstenen worden binnen de op handen zijnde BCSS-pilot verder 
ontwikkeld, zodat ze passen in een duurzame Europese infrastructuur voor 
grensoverschrijdende diensten.  

De Europese Commissie heeft daarbij aangegeven dat bouwstenen interoperabel, 
herbruikbaar, modulair en flexibel moeten zijn.  
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