Verslag Werkgroep Juriconnect
Donderdag 26 mei 2011, Den Haag
Aanwezig

: Matthijs Breebaart (ICTU), Diederik Benschop (E&Y), Roger Chase
(Belastingdienst), Ronald Nakken (Kluwer), Marc van Opijnen (Bistro),
Edo Plantinga (ICTU), Edgar Schouten (Reed Business), Cor de Cloe (STIPP)
Afwezig m.k. : Aline Rous (SDU), Dick van den Berg (STIPP), Henri Melger (Belastingdienst)
Afwezig z.k. : Alexander Boer (UvA)
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Opening / mededelingen
Diederik heet Ronald Nakken en Edo Plantinga welkom en beiden stellen zich voor.
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CVDR
In de huidige raadpleegomgeving staan alle versies. Op de oude omgeving stond
daarnaast ook nog op een aparte locatie de actuele versie. Die actuele versie heeft daar
een andere identifier als hetzelfde document op de locatie met historische versies. Dat
is niet wenselijk, maar dit probleem is opgelost met de nieuwe zoekdienst.
Als identifier wordt het ID van de regeling plus het versienummer gebruikt. De url
waarop de regeling te vinden is, zal geen deel uitmaken van de identifier omdat deze in
de loop van de tijd kan wijzigen.
Er is een webservice op de CVDR beschikbaar waarmee regelingen van de CVDR
opgevraagd kunnen worden. Deze webservice is alleen bedoeld voor deelnemende
organisaties, voor publiek gebruik is er een nieuwe webservice beschikbaar. Deze is
nog in testfase, maar zal binnenkort voor iedereen beschikbaar komen. Edo stuurt de
gegevens op als het zover is.
Er wordt besloten dat de geldigheidsdatum niet in de link wordt opgenomen. De
geldigheidsdatum is metadata van de regeling en het id + versienummer identificeren
de regeling al uniek.
Er is wel vraag naar een webservice waarmee alle versies van een bepaalde regeling
opgevraagd kunnen worden. Deze vraag is bij Edo neergelegd.
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Het zou ook handig zijn als er in de webservice gezocht kan worden op datum.
Volgens Edo kan dat, maar dan wel op volledige identifier, dus ‘ID_Versienummer’.
Later zal het ook mogelijk zijn om alleen het ID te gebruiken.
Matthijs vindt het geen goed idee om de naam van de prefix van de namespace vast te
leggen, omdat dat tegen de standaarden in gaat. De rest van de vergadering is er voor
om toch een standaard prefix af te spreken en dit als aanbeveling op te nemen. De
leesbaarheid en uitwisselbaarheid wordt daarmee vergroot.
Marc merkt op dat in de CVDR alleen de gemeentenamen zijn opgenomen, niet de
codes. Edo zegt dat daar nu niets aan te doen is, omdat die nummers niet door de
ICTU beheerd worden en ook niet alle organisaties nummers hebben (waterschappen
bv.). Het is wel een goed idee, maar daarvoor is een aanpassing van het OWMS nodig.
De werkgroep vraagt aan de stuurgroep om deze nummers op te laten nemen in het
OWMS.
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Vaststelling standaard voor en verwijzingen naar Officiële Publicaties
Afgesproken wordt dat ‘opps’ de voorloper van de identifier voor de officiële
publicaties wordt. Daarnaast is er de aanbeveling om voor de naam van de namespace
‘op’ te gebruiken. Cor plaatst een link (versieonafhankelijk) op de Juriconnect-site.
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Rondvraag
Geen vragen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Donderdag
Locatie:

7 juli 2011, 14:00-16:00 uur.
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht.
Ruimte: Schotland op de tweede verdieping.
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