Verslag Werkgroep Juriconnect
Woensdag 7 november 2012
Aanwezig
Afwezig
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: Matthijs Breebaart (ICTU), Roger Chase (Belastingdienst), Aline Rous (SDU),
Edgar Schouten (Reed Business) en Cor de Cloe (STIPP)
: Alexander Boer (UvA), Anne Marie Janssen (Kluwer), Ronald Nakken Kluwer)
en Marc van Opijnen (Bistro)

Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering.
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Notulen van vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, met daarbij de opmerking
dat de afspraak dat er een plaats dan wel website gezocht zou worden om documenten
te delen niet in het verslag staat. Het voorstel is om eerst eenvoudig te beginnen met
een gratis dienst. Matthijs doet een voorstel.
Ook is er volgens Matthijs verschil tussen wat er vorige vergadering is afgesproken met
betrekking tot de voorzitter van de werkgroep en wat in de stuurgroep notulen staat.
De werkgroep gaat ervan uit dat wat in de afgelopen werkgroep vergadering is
besproken geldend is, omdat er ook een vertegenwoordiger van de stuurgroep
aanwezig was.
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ECLI
Er wordt besloten dat de werkgroep de ECLI standaard omarmt. Het document met
de LJN standaard zal als uitgangspunt genomen worden. Dit document zal worden
aangepast aan de ECLI. In dit document zal ook worden verwezen naar de
documentatie en services van Spirit.
De belangrijkste vraag hierbij is hoe de huidige LJN standaard uitgefaseerd wordt. Het
voorstel van de werkgroep naar de stuurgroep is om per 01-01-2013 de verwijzingen in
uit te wisselen content op te nemen volgens de ECLI standaard en later ook in alle
opgeslagen content. Cor de Cloe past het document aan.
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Standaardisatie logische links wetgeving
Matthijs legt uit wat er gaat gebeuren met de nieuwe versie van wetten.nl. De nieuwe
versie ondersteunt Juriconnect versie 1, maar biedt ook de mogelijkheid om op een
andere manier bij de gevraagde content te komen. De functionaliteit zal hetzelfde
blijven, omdat de bron niet wijzigt. De vraag is of deze nieuwe manier in een versie 2
van de standaard opgenomen moet worden. Ook wordt de nieuwe identificatie op
termijn waarschijnlijk opgenomen in de ELI (European Law Identifier) standaard.
Er wordt besloten dat de huidige standaard voorlopig blijft bestaan, omdat de nieuwe
omgeving niet meer mogelijkheden tot identificatie biedt maar bij aanpassing wel
inspanning vraagt van de contentleveranciers. Wel lijkt het zinvol om, zo gauw de ELI
standaard in Nederland gebruikt gaat worden, daar bij aan te sluiten.
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Rondvraag
Cor vraagt of Aline de laatste versie van de metadata e.d. rond commentaren kan
verzamelen voor de volgende vergadering.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 10 december a.s. van
10:00 tot 12:00 uur bij de Belastingdienst B/CKC, Herman Gorterstraat 75 te
Utrecht, 4e etage kamer B 4.10

Actiepunten
Actiepunt
Matthijs doet voorstel voor omgeving om documenten te delen
ECLI document maken
Laatste stand van zaken rond commentaren bij elkaar zoeken

Wie
Matthijs
Cor
Aline
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