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

Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering.
Marc geeft toelichting over het uitstel van de ECLI invoering. Er is nog geen nieuwe
datum bekend voor invoering ECLI. De oorzaak van het uitstel zit niet bij het ECLI
onderdeel maar ergens anders in het systeem. Het systeem moet als geheel ingevoerd
worden, daarom is er uitstel.
Marc geeft een korte samenvatting van de laatste stuurgroepvergadering. De nieuwe
standaard wetten is goedgekeurd. Verder is er gesproken over wat Juriconnect
compliant zou moeten betekenen en is er een presentatie leerstukken taxonomie
gegeven.
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Doctrine
Er wordt gebrainstormd over wat de POC zou moeten inhouden. Cor en Marc
schrijven mee. Er wordt afgesproken dat Cor een aanzet maakt voor een plan met de
besproken punten en dat laat aanvullen door Marc.
De belangrijkste punten zijn:
- Schaalbaarheid, er moet vanuit gegaan worden dat er over een aantal jaar
10.000.000 records in het systeem kunnen zitten;
- Er moet rekening gehouden worden met beheer en de kosten daarvan;
- Moet er gekozen worden voor een decentrale oplossing of een centrale. De
voorkeur lijkt uit te gaan naar een centrale, maar wel zo dat iedereen kan
doorwerken (via bijvoorbeeld een lokale kopie) als het systeem niet beschikbaar is;
- De POC moet aantonen dat de gekozen metadata velden voldoende en werkbaar
zijn. Hiervoor zullen use-cases opgesteld moeten worden;
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Er zal duidelijk moeten worden hoeveel tijd en geld er nodig is voor het bouwen
van het systeem en het maken van use-cases. Hierbij komt ook de vraag naar voren
of er gebruik mag worden gemaakt van omgevingen als Google-Apps e.d. Het
voordeel is dat we ons dan geen zorgen zouden hoeven maken over schaalbaarheid
en beschikbaarheid.

Daarnaast stelt Marc voor om de identifier helemaal betekenisloos te maken, dus ook
zonder code van de uitgever erin. Dit maakt het centraal uitdelen van identifiers
eenvoudiger. Wanneer een uitgever zijn eigen reeks mag uitdelen kan het voorkomen
dat die identifiers ook al gebruikt worden in andere documenten voordat het
document, en dus de identifier, centraal bekend is. Dit is onwenselijk. Het voorstel is
om de identifier de volgende structuur te geven:
JCDI:12345:6 waarbij 12345 een betekenisloos volgnummer is en 6 het versienummer
van dat document. De identifier zal uitgegeven worden op work niveau, de expressies
worden in de metadata aangegeven.
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Rondvraag
Geen vragen
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Cor zal het secretariaat vragen een nieuwe datum te plannen in de derde week van april.
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