Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 30 november 2018 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

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

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

-

De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen van verhindering zijn
binnengekomen van Mark Jansen, Marc van Opijnen en Wirt Soetenhorst.
Zwier Dullink introduceert Mariette Lokin, die in zijn plaats de Belastingdienst zal
vertegenwoordigen. Mariette geeft een korte toelichting op haar achtergrond en
verbondenheid met de onderwerpen die binnen Juriconnect spelen..
Simon van der Linde geeft aan dat er een voorbespreking van de Special Interest
Group JudoReg is geweest om de implementatie van JCDI te bespreken. Daar is men
niet helemaal uitgekomen, mede omdat niet iedereen vanuit de SIG aanwezig was.
(deelnemers van de SIG zijn Jan-Willem de Koning, Simon van der Linde, Peter
Piepers, Marc van Opijnen en Wirt Soetenhorst). Hij meldt dat Wolters Kluwer kan
presenteren hoe zij dit implementeren.
De voorzitter geeft aan dat het beter is wanneer een volgende keer een totaalbeeld kan
worden gepresenteerd vanuit alle deelnemers aan de SIG dat ook is afgestemd is met
gebruikers.
Lucien de Moor het uitgangspunt zou moeten zijn dat de diverse partijen de standaard
op eenzelfde manier implementeren.
Zwier Dullink geeft aan dat daarbij ook duidelijk moet zijn volgens welke regels
JCDI’s worden toegekend en wanneer daar toch onverhoopt verschillen in zitten
tussen de uitgevers, dat die dan worden geduid.
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Simon van der Linde zal een mail aan Mariette Lokin sturen met de vraag wie als
gebruiker vanuit de Belastingdienst kan worden aangehaakt.
Simon van der Linde geeft aan dat Wolters Kluwer het als een probleem ziet dat een
stuk meerdere JCDI’s kan hebben. Zij constateren dat in de markt (bijv. bij
OpenRecht) JCDI’s worden toegekend aan artikelen die al eerder onder andere JCDI’s
zijn gepubliceerd.
Lucien de Moor brengt in herinnering dat dit een consequentie is van het eerdere
standpunt van Wolters Kluwer en de opzet van de federatieve registers.
De voorzitter constateert dat een oplossingsrichting is dat we weer naar het
oorspronkelijke voorstel teruggaan; maar wellicht dat Simon van der Linde dit eerst
intern weer even moet bespreken.
Jan-Willem de Koning meldt dat voor Sdu het oorspronkelijke voorstel de voorkeur
heeft.
Jan van Coeverden geeft aan dat de huidige aanpak in de situatie met verschillende
registers praktisch wel hanteerbaarder is. De discussie weer helemaal opentrekken waar
al zo veel over gesproken is, lijkt hem niet zinvol.
De voorzitter stelt voor dat de leden van de SIG een kop koffie met elkaar drinken
om tot een oplossing te komen. Wat is er nodig om een stap te maken in de verdere
implementatie. In een volgende vergadering zal dit weer terugkomen.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 29 juni 2018
Over en naar aanleiding van de tekst
Geen opmerkingen en dank aan Dick van den Berg voor het verslag.
Naar aanleiding van de actiepunten

-

Actiepunt 1: “Kneuterdijksessie” staat op de agenda; kan eraf.
Actiepunt 2: “Bijwerking notitie inzake federatief zoeken” blijft overstaan. Wacht op
invulling decentrale registers door uitgever(s).
Actiepunt 3: “Afstemming voorstel gebruiksvoorwaarden JudoReg met opdrachtgever
CMVA” – Lucien de Moor meldt dat Jan den Elzen zich niet langer als formele
opdrachtgever wil opstellen. KOOP neemt nu de verantwoordelijkheid zelf. Het
actiepunt kan daarmee vervallen.
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Actiepunt 4: “Gebruiksvoorwaarden” – Het document zoals juridisch getoetst en
gewijzigd door Van Doorne (op initiatief Peter Piepers) zal als Registratieverzoek als
deelnemer aan JudoReg op de website van Judoreg worden geplaatst. Het actiepunt kan
daarmee vervallen.
Actiepunt 5: “Convenant maken voor federatieve doorzoekbaarheid registers” wacht
op resultaat van de SIG implementatie en de invulling van de federatieve
zoekstructuur.
Actiepunt 6: “Opvolger Zwier Dullink zoeken” kan eraf, met complimenten aan
Zwier Dullink.
Status ontwikkelingen en implementatie JudoReg

-

4

NLFiscaal zit erin.
Integratie in Platform Open recht wordt gepresenteerd in de week van Open Access.
Ars Aequi is implementatie mee gestart.
Wolters Kluwer is bezig met toekenning van JCDI’s.
Sdu moet nog starten. A.s. dinsdag spreekt Jan den Elzen met Sdu hierover.
Jan den Elzen heeft JudoReg ook in de contractvoorwaarden van de overheid
opgenomen.
Voorstel invulling “Kneuterdijksessie januari 2019”

-

-

Gert Meydam is 29 november bij de Raad van State geweest en de te organiseren
bijeenkomst is door de ballotage gekomen. Ingang in de paleisstraat, geen vermelding
van de Raad van State als locatie op de uitnodiging.
De zaal wordt om niet ter beschikking gesteld. De ondersteuning in facilitaire diensten
(beveiliging en audiovisuele ondersteuning wordt tegen uurtarief in rekening gebracht.
Catering moet zelf door ons worden georganiseerd en ingehuurd.
Ter bespreking liggen voor: het programma, de titel en wie uit te nodigen.
Robert van der Jagt benadrukt dat het belangrijk is om vanuit gebruikersperspectief te
laten zien wat de resultaten zijn, en hoe dit het leven van de informatiegebruiker
makkelijker maakt. De verschillende knowledge managers bij universiteiten en
organisaties uitnodigen.
Als titel suggestie denkt hij aan: wat betekent het voor jou (de jurist)
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Lucien de Moor vraagt voor wat betreft doelgroepen, naast gebruikers ook te denken
aan mensen die er verdere publiciteit aan kunnen geven.
Mariette Lokin: Het programma lijkt prima. Als titelsuggestie geeft zij: “Met recht
verbonden”. Ook de wetgevingskant uitnodigen.
Jan van Coeverden: invalshoek als aangegeven door Robert van de Jagt goed; hij
benadrukt dat de inleidingen korter moeten en de presentaties van de praktische
voorbeelden meer tijd moeten krijgen.
Zwier Dullink: ook uitgevers die gebruik maken van JCDI aan het woord laten;
suggestie voor de titel: “Slim verbonden”.
Simon van der Linde: sluit zich aan bij de genoemde doelgroepen. Wellicht kan Marc
van Opijnen iets over ECLI 2.0 vertellen. Suggestie voor de titel: Content in Context.
Jan-Willem de Koning: titelsuggestie van Mariette Lokin spreekt wel aan. In praktische
presentatie wel van tevoren duidelijk laten zijn wat er verteld wordt. Rechtsorde kan
hier wel wat over de voordelen van de standaarden vertellen.
Peter Piepers: laat graag zien wat OpenRecht doet, waarbij alle Juriconnect
standaarden optimaal worden gebruikt. 75 genodigden lijkt hem weinig; dit worden er
vast meer. Wel ruchtbaarheid aan geven; niet te gesloten houden. “Met recht
verbonden” lijkt goede titel; eventueel met als ondertitel: Praktische toepassing
standaarden voor gebruikers.
De voorzitter vraagt de leden van de Stuurgroep namen door te geven van mensen die
ze graag uitgenodigd willen zien. Gelet op de locatie ook enkele staatsraden
uitnodigen.
De voorzitter van afdeling bestuursrechtspraak zal door de voorzitter worden
uitgenodigd; ook aftrap laten doen. Aan Stipp wordt gevraagd de uitnodigingenlijst
rond te zenden.
Voor publiciteit wordt besloten het enigszins onder de radar te houden, door vooraf
niet teveel de vakpers in te schakelen. Eventueel Mart van de Kerkhof een artikel
laten schrijven (die is daar al mee bezig).
De (overzienbare) kosten worden gedeeld.

Rondvraag
-

Simon van der Linde zal aan Corinne Prins vragen of er iemand vanuit Tilburg is die
toe wenst te treden tot de Stuurgroep.
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Zwier dankt een ieder voor de samenwerking. Hoopt dat hij voldoende aanvulling
heeft gegeven voor de Stuurgroep en hoopt dat er nog veel goeds uit Juriconnect
voortkomt. De voorzitter JS dankt hem namens alle leden voor zijn inzet.
Volgende vergadering
17 mei 2019, 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Belastingdienst, kantoor De Knoop
Vergaderzaal 3-03, aan de Croeselaan 14 te Utrecht
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Actielijst
Eigenaar
1 LdM

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

Bijwerking notitie inzake federatief zoeken

16-6-2017

Blijft overstaan

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 1

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

Mail aan ML met verzoek iemand vanuit BD 30-11-2018 Nieuw
als gebruiker toe te voegen aan de SIG
Implementatie JCDI

4 SIG implementatie Tot gezamenlijke visie komen op
JCDI
implementatie JCDI

5 SvdL

30-11-2018 Nieuw; punt voor
volgende
vergadering

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