Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 20 september 2019 bij de Sdu te Den Haag

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Lucien de Moor (KOOP), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Jochem Banki (Wolters Kluwer), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Marc van Opijnen (KOOP), Mark Jansen (PAUC/CUC),
Gert Meydam (Stipp), Dick van den Berg (Stipp, verslag)
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Mariette Lokin (BD),
Wirt Soetenhorst (Boom), Simon van der Linde (Wolters Kluwer),
Jan van Coeverden (LDCR)

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

2

Berichten van verhindering van Mariette Lokin, Mark Jansen, Wirt Soetenhorst,
Robert van der Jagt.
Marc Jansen introduceert zichzelf.
Lucien de Moor zal voor de volgende keer Margriet Wiegman (Categoriemanager
Vakliteratuur & Abonnementen) uitnodigen.
De voorzitter geeft aan dat er een tweetal gesprekken zijn geweest met Kluwer. Het
goede nieuws is dat Kluwer nu in principe ook wil gaan aansluiten bij het centrale
JudoReg. De leden van de vergadering zien dit als een zeer positieve ontwikkeling.
Er zal verdere invulling moeten worden gegeven aan het beheer en met name
qualityassurance. Lucien de Moor geeft aan dat er een beheerovereenkomst is, maar
daar zal een nadere uitwerking aan moeten worden gegeven. Daartoe zal een special
interest groep (SIG) moeten worden ingesteld; in volgende vergadering verder over
praten.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 17 mei 2019

-

Naar aanleiding van tekst en actiepunten
Geen opmerkingen; verslag vastgesteld.
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Jacques Snel meldt dat volgende week vrijdag de gelegenheid is een bijeenkomst bij te
wonen waarin Shannon Salter, president van het Civil Resolution Tribunal in Canada
hun nieuwe aanpak voor geschillenbeslechting presenteert. Wie daar bij wil zijn, even
aan hem melden. Bijeenkomst is op vrijdag 27-9, om 09:45 bij de Raad van State.
Actiepunt 1, 2 en 7 wachten op actuele ontwikkelingen Wolters Kluwer.
Actiepunten 3 en 4 staan open; betrokken leden niet aanwezig.
Actiepunten 5, en 6 zijn afgehandeld.
Actiepunt 8 – Marc van Opijnen geeft aan dat de informatie beschikbaar op de
judoregsite nu vrij goed is. Wel duidelijk maken dat dit initiatief van Juriconnect is.
Status JudoReg

-

-

4

Open Recht, Ars Aequi, NLFiscaal zijn nu aangesloten en actief. Paris wordt nu
aangesloten.
Jan-Willem de Koning: In de komende sprints dit najaar wordt door Sdu de
aansluiting op het centrale register gerealiseerd voor de nieuwe content. Peter Piepers
geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat op enig moment ook de oude content van
JCDI’s is voorzien.
Jochem Banki: Wolters Kluwer heeft inmiddels 90.000 JCDI’s toegekend. Men is nu
met boeken en monografieën bezig. In de Navigator zie je bij de tijdschriftartikelen al
de JCDI’s. Straks na aansluiting op het centrale register komt dit breed beschikbaar.
Compliance

-

-

Marc van Opijnen geeft een korte presentatie met betrekking tot het onderwerp
compliance en geeft enkele voorbeelden waarmee hij duidelijk maakt dat er meer
specificatie nodig is van de informatieobjecten waaraan al dan niet JCDI’s dienen te
worden toegekend en de wijze waarop verwijzingen (zowel mens- als machineleesbaar)
naar deze objecten dienen te worden opgenomen.
De standaard moet in deze zin uitgebreider worden beschreven.
Hij staat even stil bij het verleden, waarbij een actie was belegd bij Tom van Engers.
Tom heeft toen alleen wat korts gezegd over contentleveranties, maar een boel vragen
ongesteld en onbeantwoord gelaten.
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Ook het Forum Standaardisatie – waar we deze standaard willen aanbieden om als
open standaard aangemerkt te worden - wil graag meer weten over het gebruik en de
toepassing daarvan.
Er moet een SIG compliance voor komen. De eerste focus is hoe de standaard te
implementeren. Marc gaat deze SIG trekken. Peter Piepers en Mark Jansen willen daar
ook graag aan meedoen. Zodra er een eerste discussienota is, wordt deze in de
daaropvolgende stuurgroep ingebracht.
Daarna komt de vraag wel hoe we dit gaan bewaken. Dat is een vraag voor de nog in
te stellen SIG die zich met structureel beheer en qualityassurance bezig zal gaan
houden.
Wat verder ter tafel komt

-

-

-

-

Gert Meydam memoreert dat in dit nieuwe gebouw van de Sdu, waar deze vergadering
plaatsvindt, de Algemene Databank Wet- en regelgeving (ADW) is ontstaan die de
voorloper was van het huidige BasisWettenBestand (BWB.
Marc van Opijnen: na 4 jaar en 1 week zal de nieuwe ECLI standaard worden
vastgesteld. Onderdeel daarvan is ECLI XL, waar je ook kunt specificeren in welke
taal de uitspraak is, welke versie het is, en waar de set van metadata aanzienlijk is
uitgebreid. Er komt ook een URI variant beschikbaar. Implementatie hiervan moet
nog wel gebeuren.
Peter Piepers vraagt hoe de implementatie van ECLI is. Marc van Opijnen meldt dat
ECLI nu in 18 van de 27 EU-landen is geïmplementeerd. Nederland doet het daarbij
erg goed omdat ECLI ook als “comply or explain” standaard is voorgeschreven en
ook aan alle historische uitspraken die door uitgevers zijn gepubliceerd, ECLI’s zijn
toegekend.
Lucien de Moor: KOOP is betrokken bij de voorbereidingen op het voldoen aan de
Wet open overheid (Woo). De wet ligt bij de Eerste Kamer in afwachting van een
kabinetsstandpunt en een wijzigingswet (novelle) die nog aan de Tweede Kamer moet
worden aangeboden. KOOP is in opdracht van MinBZK gestart met de ontwikkeling
van een platform open overheidsinformatie (PLOOI) dat ook in een meerjarenplan
aan de Kamer is benoemd. Bedoeling is dat alle actief openbaar gemaakte
overheidsinformatie op een centrale plek binnen overheid.nl zoek- en vindbaar wordt
gemaakt.
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De voorzitter meldt dat ook hier de grootste uitdaging wederom niet in de techniek
zit, maar in de mindset van mensen die de informatie maken.
Datum volgende vergadering
Vrijdag 13 december 2019, 10:00-12:00 uur in Utrecht bij de Belastingdienst,
Rijkskantoor de Knoop, Croeselaan 14, zaal 4.09.
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Actielijst
Eigenaar
1 LdM

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

Bijwerking notitie inzake federatief zoeken

16-6-2017

Vervalt mogelijk,
afhankelijk van
ontwikkelingen WK

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 1
Vervalt mogelijk,
afhankelijk van
ontwikkelingen WK

2 SvdL/JWdK/LdM Convenant maken voor federatieve
doorzoekbaarheid JudoReg en
doctrineregisters van uitgevers

3 ML

Verzoek iemand vanuit BD als gebruiker toe 17-05-2019 Staat open
te voegen aan de SIG Implementatie JCDI

4 SvdL

Aan Corinne Prins vragen of er iemand
30-11-2018 Loopt
vanuit de universiteiten zou willen toetreden
tot de Stuurgroep

5 ML/KOOP

Opties bezien via IHJZ of IOWJZ
bijeenkomst voor wetgevingsjuisten te
organiseren over standaarden

17-05-2019 Staat open

6 LdM

Bezien of actualisering aansluitvoorwaarden
JudoReg nodig is

17-05-2019 Afhankelijk van
ontwikkelingen WK

7 LdM

Margriet Wiegman uitnodigen voor volgende 20-9-2019
stuurgroepvergadering

Nieuw

8 MvO

SIG Compliance starten

20-9-2019

Nieuw

9 ?

SIG Beheer en qualityassurance

20-9-2019

Nog in te stellen;
bespreken volgende
vergadering
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