Verslag Werkgroep Juriconnect
Donderdag 21 april 2011, Utrecht
Aanwezig

: Matthijs Breebaart (ICTU), Diederik Benschop (E&Y), Roger Chase
(Belastingdienst), Marc van Opijnen (Bistro), Cor de Cloe (STIPP)
Afwezig m.k. : Aline Rous (SDU), Dick van den Berg (STIPP), Edgar Schouten
(Reed Business), Henri Melger (Belastingdienst), Lidwien Vermeulen (Kluwer),
Ronald Nakken (Kluwer)
Afwezig z.k. : -

1

Opening / mededelingen
Diederik deelt namens Lidwien Vermeulen mee dat Ronald Nakken haar gaat
vervangen in de werkgroep.

2

Unieke identificatie van regelingselementen en tijdreizen
Roger geeft een inleiding op het stuk dat hij met Henri heeft gemaakt. De werkgroep
ziet graag dat in het stuk, daar waar BWB-ID bedoeld wordt en waar nu Juriconnect
identifier staat, dit aangepast wordt. Roger gaat dit aanpassen en een nieuw stuk
rondsturen.
Er is inhoudelijk gediscussieerd hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden.
Een eerste mogelijkheid lijkt te zijn om een steekdatum te gebruiken in de verwijzing.
In principe is het mogelijk dat op een bepaalde datum de wet meerdere voorkomens
heeft, afhankelijk van het moment waarop er naar die wet gekeken wordt. Dit komt
onder andere door terugwerkende kracht en intrekking. Door een steekdatum als
optioneel onderdeel in de link toe te voegen kan dat moment meegegeven worden.
Na aanpassing door Henri kan dit stuk ingebracht worden in de stuurgroep.

3

Vaststelling standaard voor en verwijzingen naar Officiële Publicaties
Matthijs heeft de aanpassing gedaan, daarmee is het stuk goedgekeurd. Cor plaatst een
link (versie onafhankelijk) op de Juriconnect site. Cor maakt ook een toelichting over
het gebruik van de namespace wat ook op de Juriconnect site geplaatst kan worden.
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4

Vaststelling standaard voor en verwijzingen naar CVDR
Er is contact geweest tussen Edo Plantinga van de ICTU en Marc. Het meeste is nu
duidelijk. Er wordt voorgesteld om voor de laatste afstemming de volgende
vergadering bij de ICTU te houden en Edo daarvoor uit te nodigen.

5

Rondvraag
•
•
•

6

Er wordt door de werkgroep aan de stuurgroep gevraagd naar de status van de
doctrine.
Marc deelt mee dat de gerechtelijke kaart met ingang van 1 juli 2012 wordt
herzien.
Diederik deelt mee dat Ernst & Young een gesprek hebben gehad met KPMG
over een gemeenschappelijke taxonomie

Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Donderdag
Locatie:

26 mei 2011, 10:30-12:00 uur
ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag
Melden bij de receptie en vragen naar Matthijs Breebaart.
Denk er aan dat een legitimatie verplicht is!
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