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Opening / mededelingen
Anne Marie Jansen wordt voorgesteld als de nieuwe vertegenwoordigster van Kluwer.
Diederik Benschop stelt voor om in het vervolg niet altijd meer op locatie te
vergaderen maar ook via een conference call. Dit omdat het veel reistijd scheelt en het
lastig is om iedereen bij elkaar te krijgen.
Vanuit de stuurgroep is de vraag gekomen of de werkgroep behoefte heeft aan
deelname van C-Content in de werkgroep. De werkgroep ziet op dit moment geen
toegevoegde waarde, anders dan dat er meer handen beschikbaar zijn. Toelating is
volgens de werkgroep een beslissing voor de stuurgroep, de werkgroep heeft er op dit
moment geen behoefte aan. C-Content is welkom om een vergadering bij te wonen
zodat we kunnen zien wat we aan elkaar hebben.
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Juriconnect compliancy
De werkgroep is van mening dat het op zich een goed idee is om aan te geven of
content Juriconnect compliant is, maar dat dit in de praktijk erg lastig zal zijn omdat
dat per product en per content type kan verschillen. Ook is er vanuit de werkgroep de
vraag wie gaat bepalen of bepaalde content Juriconnect compliant is. De werkgroep
vindt het wel zinvol om een ‘bijsluiter’ op te nemen bij content leveringen waarin
aangegeven is in welke mate de Juriconnect standaard is gebruikt.
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Tijdreizen
Aline Rous heeft samen met Anne Marie Jansen uitgezocht waar de verschillen in de
voorbeelden van vorige vergadering vandaan komen. Het blijkt een foute consolidatie
te zijn en een verschil in interpretatie van een consolidatie. Er zouden normaal
gesproken geen verschillen moeten zijn.
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Er wordt besloten dat het eerdere voorstel om een zichtdatum toe te voegen
doorgevoerd kan worden. De zichtdatum moet dan een optioneel argument worden bij
de link. Dit om de reeds bestaande verwijzingen ook geldig te laten zijn. Niet alle
verwijzigen zullen een zichtdatum gaan krijgen.
Cor de Cloe zal een concept versie van de standaard maken waarin de zichtdatum is
opgenomen.
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Rondvraag
Geen vragen of opmerkingen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Uitnodiging wordt via een datum prikker verstuurd.
De volgende vergadering zal via een conference call plaats vinden.
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