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Uitgangspunten
Overheidsorganen en private ondernemingen produceren juridische informatie.
Daaronder worden onder meer verstaan wetten, regelingen, beleidsregels,
publicaties, gerechtelijke uitspraken, commentaren op wetten en uitspraken,
artikelen over juridische kwesties etc. In steeds belangrijker mate vindt de
productie, publicatie en verspreiding van deze informatie langs digitale weg plaats.
Zowel voor de informatieproducerenden als voor de gebruikers van die
informatie is het van belang die informatie uniek te kunnen herkennen en te
kunnen koppelen.
Enkele belangrijke participanten in de juridische informatieketen, zowel
producenten als consumenten, hebben het initiatief genomen om met elkaar na te
gaan of en op welke wijze tot standaarden in de informatievoorziening kan
worden gekomen. Zij komen daartoe regelmatig bijeen in een Platform onder de
naam Juriconnect. De resultaten van de bereikte standaarden worden gepubliceerd
op een gelijknamige website.
Het bereiken van resultaten is mogelijk dankzij de aanwezigheid en inzet van de
constituerende participanten. Mede vanwege de beperkte omvang van het
platform en de inspanningen die in de operationele werkgroep zijn verricht
konden die resultaten worden bereikt. Er bestaat een positief klimaat tot
samenwerking en implementatie van de gemaakte afspraken en overeengekomen
standaarden. Teneinde deze vruchtbare werkwijze voort te kunnen zetten, acht
het Platform het wenselijk een beleid te formuleren ten aanzien van eventuele
deelname van anderen dan de constituerende partijen aan het overleg, alsmede
over de eventuele uitsluiting van deelnemers. Dit beleid is neergelegd in de
onderstaande voorwaarden voor participatie.
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Voorwaarden
1) Anderen dan de constituerende participanten kunnen alleen deelnemen aan het
Platform als ze daartoe door een van de constituerende participanten worden
voorgedragen.
2) De constituerende participanten beslissen bij meerderheid over de toelating van
een voorgedragen deelnemer.
3) Bij de beslissing omtrent toelating worden de volgende criteria in ogenschouw
genomen.
- De voorgedragen participant dient een wezenlijke rol te vervullen in de
productie of het gebruik van juridische informatie.
- De voorgedragen participant dient in positieve zin te willen bijdragen aan de
totstandkoming van standaarden.
- De voorgedragen participant moet niet alleen kunnen profiteren van de
standaardisatie maar ook een inspanning en bijdrage leveren om de bereikte
standaarden door te ontwikkelen, te implementeren en uit te dragen.
- De voorgedragen participant dient materie c.q. technische deskundigheid in te
brengen in de operationele werkgroep.
- De voorgedragen participant dient naar rato bij te dragen in de kosten die ten
behoeve van het Platform worden gemaakt.
4) Nadat een participant is toegelaten, zal na één jaar door de constituerende
participanten de deelname op basis van onder 3) genoemde criteria worden
geëvalueerd, waarna bij meerderheid wordt besloten of deze participant als
constituerende participant kan worden aan gemerkt. Indien dit besluit negatief is,
wordt de participant van verdere deelname uitgesloten. Indien dit besluit positief
is zal de participant worden beschouwd als constituerende participant en het recht
verkrijgen mee te beslissen over de toelating van nieuwe participanten.
5) Zowel de constituerende participanten als nieuwe participanten zullen zich
inspannen zich in de Stuurgroep van het Platform te laten vertegenwoordigen
door een persoon die:
- tenminste gedurende één jaar kan deelnemen aan het overleg; en
- in staat mag worden geacht voldoende mandaat te hebben om over de
standaarden van gedachten te wisselen, te onderhandelen, en te besluiten.
6) De constituerende participanten kunnen bij eensluidend besluit, met uitzondering
van de (constituerend) participant welke in het geding is, een (constituerend)
participant van deelname aan het overleg uitsluiten. Het besluit om een participant
uit te sluiten, kan op de volgende gronden worden genomen:
- de participant hindert de totstandkoming van standaarden eenzijdig zonder
overtuigende argumenten;
- de participant vertraagt de besluitvorming aanzienlijk of pleegt obstructie;
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- de participant levert geen inspanningen ten behoeve van het Platform;
- de participant neemt niet of onvoldoende deel aan het overleg in het Platform
of de operationele werkgroep;
- de participant komt eventuele financiele afspraken niet na;
- de participant levert na herhaalde aansporing daartoe geen inspanningen om de
standaarden na te leven c.q. te implementeren.
7) Van nieuwe participanten zal worden gevraagd om schriftelijk aan te geven dat zij
op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich daaraan binden.
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