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: Matthijs Breebaart (KOOP), Roger Chase (Belastingdienst),
Aline Rous (Sdu) en Cor de Cloe (STIPP)
: Alexander Boer (UvA), Anne Marie Janssen (Kluwer) en
Marc van Opijnen (Bistro)

Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering.
Vrijdag 25 januari 2013 is er een stuurgroepvergadering. Er wordt van de werkgroep
verwacht dat zij dan een presentatie houdt. Matthijs zal de nieuwe standaard
wetsverwijzingen toelichten en Cor geeft een presentatie over de stand van zaken met
betrekking tot de doctrine.
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Notulen van vorige vergadering
Geen opmerkingen.
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ECLI
Geen opmerkingen meer, document met standaard kan naar de stuurgroep.
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Standaardisatie logische links wetgeving
Matthijs heeft een aangepaste versie gemaakt van het document. Er zijn nog de
volgende opmerkingen:
- Er moet toegevoegd worden waarom de uitgebreide syntax verwijderd is;
- De term zichtbaarheid moet vervangen worden door zichtdatum;
- Linken naar toekomstige wetgeving moet mogelijk blijven. Er geldt dan wel dat er
een inwerkingtredingsdatum bekend moet zijn. In de nieuwe versie van wetten.nl
komt een nieuw mechanisme voor toekomstige regelgeving. Hiervoor wordt een
redirect mechanisme ingericht, zodat de links zullen blijven aankomen. Er wordt
wel een alinea toegevoegd, waarin de relatie tussen de standaard en wetten.nl
beschreven wordt en een alinea over verwijzen naar toekomst en de risico’s daarbij;
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- Onderscheid tussen consolidaties en verzamelingen wel bewaren, maar meer
voorbeelden en toelichting toevoegen;
- Over de volgorde van de onderdelen in de verwijzing moet de volgorde van de wet
gevolgd worden;
- De labels voor de onderdelen worden vooraf bepaald en moeten niet uit de
content gehaald worden.
5

Doctrine
Er zijn nog een paar metadata onderdelen waar nog discussie over is. Deze moeten
komende vergaderingen duidelijk worden.
Aline stelt voor om in de centrale repository ook onderscheid te maken tussen
openbare en gesloten metadata velden. Op deze manier kan iedereen de verplichte
velden, die openbaar zijn, raadplegen en is er toch de mogelijkheid om voor
aangemelde gebruikers extra informatie op te vragen.
Daarnaast is er de vraag of het niet mogelijk is om aan te sluiten bij linked open data.
Dit moet uitgezocht worden.
In de stuurgroep vergadering zal gevraagd worden of er een plan voor een Proof Of
Concept gedaan mag worden.

6

Rondvraag
Geen vragen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 11 februari 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
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