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Aanwezig

: Diederik Benschop (E&Y), Alexander Boer (UvA),
Roger Chase (Belastingdienst), Ronald Nakken (Kluwer),
Aline Rous (SDU), Edgar Schouten (Reed Business) en Cor de Cloe (STIPP)
Afwezig m.k. : Matthijs Breebaart (ICTU), Anne Marie Janssen (Kluwer) en
Marc van Opijnen (Bistro)
Afwezig z.k. : Dick van den Berg (STIPP)
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Opening / mededelingen
Diederik geeft iedereen een uitleg over telefonisch vergaderen.
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Notulen van vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Diederik heeft ten aanzien
van de Juriconnect compliance een mail gestuurd naar de stuurgroep, met daarin het
voorstel om een Juriconnect bijsluiter op te stellen bij content leveringsafspraken. In
deze mail wordt voorgesteld dat er een voorbeeld bijsluiter wordt opgesteld.
Naar aanleiding van kennelijke belangstelling daarvoor vanuit de Stuurgroep wordt een
voorbeeld bijsluiter opgesteld door Diederik, Anne-Marie en Ronald voor de
leveringen tussen Kluwer en Ernst & Young.
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Lijst met punten en voortgang
Het lijkt iedereen een goed idee om een dergelijke lijst te hebben. De huidige lijst zal
door Cor en Diederik uitgebreid worden met punten uit het verleden. Ook zullen er
kolommen toegevoegd worden voor de standaard waar het punt op van toepassing is
en of het punt nu bij de werkgroep dan wel stuurgroep ligt.
De problemen met unieke identificatie van regelingselementen zijn volgens Roger al
opgelost. Er is een demo gegeven over de toekomstige versie van wetten.nl door Dick
en Matthijs aan Roger. De in deze demo getoonde aanpassingen samen met de
zichtdatum lossen de problemen op die de Belastingdienst had opgemerkt. De
werkgroep zou graag dezelfde demo hebben om ook zicht te hebben op de
toekomstige ontwikkelingen.
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Standaardisatie document
Het concept is door de vergadering goedgekeurd. In een ingezonden stuk van AnneMarie worden vraagtekens bij de uitvoerbaarheid gesteld. Zij ziet twee mogelijkheden,
namelijk het automatisch toekennen van zichtdatum of bij wetswijzigingen zichtdatum
toevoegen waar nodig.
De werkgroep ziet in dat achteraf de zichtdatum toevoegen als dat nodig is veel werk
met zich mee brengt en denkt dat het automatisch toevoegen daarom een betere optie
is.
Bij commentaren zou de datum van schrijven als zichtdatum gebruikt kunnen worden
en bij jurisprudentie de uitspraakdatum. De vraag is wel of die gegevens voldoende
duidelijk in de content zijn terug te vinden. Dit moet worden getoetst door de
respectievelijke uitgevers van deze content.
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Rondvraag
Geen vragen of opmerkingen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
De volgende vergadering zal in principe plaatsvinden op dinsdag 24 april a.s. van
15:00 tot 16:00 uur. De vergadering zal via een conference call plaats vinden. Een
definitieve uitnodiging volgt.
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Actiepunten

Aangeven wat de verdere planning is voor de implementatie van het
verwijzen naar onderdeelnummers die ambigu zijn
Lijst met punten en voortgang uitbreiden
Aan Matthijs vragen om een demo van de volgende versie van
wetten.nl te geven volgende vergadering
Toetsen of de zichtdatum automatisch gevuld kan worden

Voorbeeld bijsluiter maken

Anne-Marie
Diederik en Cor
Diederik
Marc voor
Jurisprudentie
Aline, Anne-Marie
en Edgar voor
commentaren
Anne-Marie, Ronald
en Diederik
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