Verslag Werkgroep Juriconnect
Donderdag 10 februari 2011, Utrecht
Aanwezig

: Aline Rous (SDU), Matthijs Breebaart (ICTU), Diederik Benschop (E&Y),
Roger Chase (Belastingdienst), Marc van Opijnen (Bistro),
Edgar Schouten (Reed Business), Lidwien Vermeulen (Kluwer),
Cor de Cloe (STIPP)

Afwezig m.k. : Dick van den Berg (STIPP), Rick Miranda (Kluwer), Henri Melger
(Belastingdienst)
Afwezig z.k. : Alexander Boer (UvA)
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Opening / mededelingen
- Dick van den Berg is verhinderd.
- Diederik Benschop neemt het voorzitterschap waar.
- Lidwien Vermeulen deelt mee dat Rick Miranda niet meer in dienst is bij Kluwer en
daarom de vergaderingen niet meer zal bijwonen.
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Terugkoppeling vergadering stuurgroep d.d. 28 januari 2011
Cor de Cloe geeft een korte terugkoppeling van de besluiten van de stuurgroep.
De werkgroep vraagt of de presentatie over wetgeving in wording voor de
gemeenschappelijke vergadering is of niet. De werkgroep zou graag aanwezig zijn bij
die presentatie.
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Vaststelling standaard voor en verwijzingen naar Officiële Publicaties
Matthijs Breebaart heeft een stuk gemaakt over de logica achter de identifiers. Het is
een op de toekomst gericht stuk, dit wil zeggen dat erin beschreven wordt hoe
identifiers naar recente en nieuwe publicaties samengesteld worden. In het verleden
zijn er uitzonderingen geweest. Die uitzonderingen worden niet in het stuk beschreven.
De werkgroep vind dat deze uitzonderingen wel beschreven moeten worden. Matthijs
stelt voor om dat gescheiden te houden en die uitzonderingen apart te beschrijven. Hij
zal dan een link naar die stukken opnemen in de standaard.
De officiële publicaties worden eerst onopgemaakt gepubliceerd. Deze krijgen een
eigen identifier. Later worden deze stukken vervangen door de opgemaakte stukken
met een andere identifier. Op de website is het zo gemaakt dat links naar
onopgemaakte stukken automatisch doorverwijzen naar de opgemaakte versies als die
er zijn. De onopgemaakte versie bestaat dan niet meer. De werkgroep vindt dat op zich
geen probleem, maar het maakt het vinden van verwijzingen wel lastiger. Wanneer je
wilt weten wie er naar een stuk verwijst, moet je op beide identifiers zoeken. Er kan
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immers verwezen worden naar het onopgemaakte, maar ook naar het opgemaakte
document.
Daar waar [Extensie] in het document staat, gaat het om een fout in de beschrijving.
Dat zal in de volgende versie aangepast worden.
De Juriconnect verwijzing naar de officiële publicaties zal analoog aan die van
jurisprudentie worden opgebouwd en zal bestaan uit een vast deel ‘OPPS’ gevolgd
door de identifier van het document. Voor de namespace van de verwijzing wordt ook
‘OPPS’ gekozen. Matthijs neemt dit mee in de volgende versie van het stuk en
onderzoekt of de namespace op de site van officiële bekendmakingen geplaatst kan
worden.
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Vaststelling standaard voor en verwijzingen naar CVDR
Er is een eerste contact over de opbouw van de identifiers tussen Marc van Opijnen en
de ICTU geweest. Dit krijgt nog een vervolg.
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Quick scan van internationale ontwikkelingen
De werkgroep vind het moeilijk om te bepalen welke ontwikkelingen meegenomen
moeten worden. Er wordt besloten om alleen ontwikkelingen mee te nemen die op
korte termijn (1 jaar) mogelijk interessant zijn voor Juriconnect. In plaats van een lijst
op te stellen, wordt besloten om dit punt als vast agendapunt op te nemen.
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Onderzoek doen naar unieke identificatie van regelingselementen en tijdreizen
Henri Melger maakt een eerste versie van het stuk met de probleembeschrijving. Dit
stuk zou voor de volgende vergadering klaar moeten zijn, zodat Aline Rous en
Cor de Cloe erop kunnen reageren. Het is zaak om zo snel mogelijk een idee te hebben
van de problemen in verband met de nieuwe aanbesteding BWB. Noodzakelijke
wijzigingen zouden dan wellicht nog meegenomen kunnen worden.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Donderdag 17 maart 2010, 14:00-16:00 uur
Locatie: Belastingdienst
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