Vergadering stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 1 juni 2012 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Frans Rikhof (E&Y, voorzitter), Jacques Snel, Lucien de Moor (KOOP),
Jan-Willem de Koning (Sdu), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Simon van der Linde (Kluwer), Gert Meydam (STIPP) en
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Tom van Engers (UvA), Sander de Groot (RB), Ester Hoorn (RUG),
Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC), Denise Koopmans (Kluwer),
Sandra Kroon (Sdu), Diederik Benschop (E&Y), Mirjam Pouwe (Kluwer),
Bart Sonneville (BD/CKC) en Marc van Opijnen (Spir-it)
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Opening/mededelingen
⋅ De voorzitter heet een ieder welkom. Hij memoreert zijn e-mail waarin zijn vertrek is
aangekondigd.
⋅ Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Bart Sonneville,
Tom van Engers, Sander de Groot, Ester Hoorn, Diederik Benschop,
Denise Koopmans (vervangen door Simon vd Linde), Sandra Kroon en
Miriam Pouwe.
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Voorzitterschap stuurgroep en werkgroep
⋅ Gert Meydam staat stil bij het vertrek van de voorzitter, met dank voor zijn bewezen
diensten, en geeft aan dat het in elk geval zinvol is nu al bij de opvolging stil te staan
(voorzitter en vice voorzitter).
⋅ Jacques Snel geeft aan dat hij in elk geval als neutrale partij bereid is de eerstvolgende
vergadering voor te zitten; een ieder kan dan nog even nadenken over een definitieve
opvolging.
⋅ Jacques Snel vraagt een ieder ook na te denken over een opvolging van Frans Rikhof
als vertegenwoordiger vanuit de advieswereld.
⋅ Aangezien ook Diederik Benschop als voorzitter van de werkgroep terugtreedt, zal
Gert Meydam totdat in opvolging is voorzien bij de werkgroep aanschuiven en
Cor de Cloe vragen tijdelijk het voorzitterschap waar te nemen.
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Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 9 maart 2012

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
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Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
Jacques Snel geeft aan dat hij ten onrechte als nog werkzaam bij vtsPN vermeld staat.
Hij zit er als neutraal betrokkene in en niet meer namens een organisatie.
De voorzitter geeft aan dat hij zich (als scheidend voorzitter) wel zorgen maakt over
de slechte opkomst, vraagt hier aandacht voor van de leden.
Het CVDR voorstel is nog niet aan de stuurgroep voorgelegd; dit moet de volgende
keer op de agenda.
Met de verdere uitwerking van de standaard voor doctrine is nog geen voortgang
gemaakt. Jan-Willem de Koning geeft aan dat gevraagd was aan de werkgroep het
eerdere stuk te herijken; daar is nog niets mee gebeurd. De afspraak voor een round
table is door omstandigheden nog niet vastgesteld; te plannen voor na de
zomervakanties. Gert Meydam zal dit, in overleg met Jacques Snel, oppakken en zal
met de werkgroep kijken naar de opties tot herijken van het doctrinestuk.
Simon van der Linde geeft aan dat het ook goed zou zijn de businesscase voor de
uitgeverijen helder te maken (de workshop heeft daar bij hem, ook wat inzicht
betreft, aan bijgedragen), bijvoorbeeld in de vorm van een folder die via de site
beschikbaar kan worden gemaakt. Door meer bekendheid met de mogelijkheden
komt er dan vanzelf meer druk om Juriconnect-compliant te zijn.
Jan-Willem de Koning: ‘we hoeven dit besef bij de uitgevers niet meer te
ontwikkelen, die begrijpen dit wel’.
Simon van der Linde: ‘maar de klanten van de uitgevers nog niet’.
Jacques Snel: ‘we zijn Juriconnect gestart om de uitgevers aan de vraag van de klant te
kunnen laten voldoen. Daar is ook de round table voor bedoeld, om dit nog eens met
elkaar te bespreken. Is ook een goed onderwerp voor de MiddenStipp’.
Mail van Diederik Benschop van 7 maart jl. inzake het omgaan met
Juriconnect-compliancy

⋅ Frans Rikhof licht het voorstel van Diederik toe.
⋅ Lucien de Moor vindt dat het geen bilateraal spel moet gaan worden, want dan praten
we niet meer over standaarden.
⋅ Jan-Willem de Koning: ‘geconstateerd is dat we allen wel compliant willen zijn, maar
met elkaar wel helder moeten hebben, wanneer we dat zijn. De vraag is aan de
werkgroep om een hulpmiddel te geven om dat helder te kunnen maken. Niet het
“wat” is een probleem, maar het “hoe”.
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⋅ Jaques Snel is het met de reactie van Lucien de Moor eens dat het goed is helder te
maken hoe we de standaard toepassen, maar dat dit niet per afnemer anders gebruikt
moet gaan worden op basis van bilaterale afspraken.
⋅ Lucien de Moor begrijpt dat de implementatie een heftig project is, maar begrijpt niet
dat we nu vijf jaar bezig zijn en nu merken dat deze anders is dan door sommigen
gedacht. Het is goed om te praten over hoe je aan een standaard kunt voldoen, maar
niet dat je hieraan alleen moet voldoen wanneer je een levering doet. Hier is de rest
het wel mee eens.
⋅ Jaques Snel: de standaarden staan op de rol om bij het Forum Standaardisatie als
standaard te worden voorgedragen. Wanneer dat daar wordt vastgesteld dan moet bij
leveringen aan de Overheid hier onverkort aan worden voldaan.
⋅ Frans Rikhof: maar we moeten wel zien hoe we dit nu praktisch invullen. Kunnen we
dit ook op een virtuele manier doen (zoals bijvoorbeeld LJN index)? Wanneer we het
uitgangspunt naleven om metadata buiten het document op te slaan, maken we het
ons een stuk makkelijker.
⋅ Lucien de Moor: maar we hebben het nu alleen nog maar over identifiers, alleen bij
de doctrine praten we over metadata.
⋅ Jaques Snel: het is gewenst om op executive niveau over de bedrijfsstrategie op dit
punt tot nadere inzichten te komen hoe we op dit kantelpunt verder moeten, naast de
status van vaststelling van de standaarden op Rijksoverheid niveau. Punt voor de
round table.
5

Presentatie Peter Piepers inzake e-Pub standaarden
⋅ Er zijn twee dingen waar de e-Pubs bij van Doorne voor gebruikt worden:
- persoonlijke digitale bibliotheek;
- ipad (=standaard uitrusting): handig om commentaren mee te nemen (kan met
papier niet, te volumineus).
Problemen die hierbij ervaren worden:
⋅ Navigatie binnen e-Pubs is te traag (bijvoorbeeld bij Tekst en commentaren) om
goed te kunnen raadplegen.
⋅ Functionaliteit is nog niet optimaal. Bladeren gaat prima (van pagina naar pagina), wat
voor leesboeken prima is, maar voor naslagwerken niet; ook de zoekfunctionaliteit is
slecht.
⋅ Er is niet een centrale distributievoorziening, dit is per product geregeld. Vraag is of
dit via een gezamenlijke aanpak niet efficiënter te doen is.
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⋅ Verder wordt de beveiliging via verschillende varianten geregeld. Hoe werkt dit
wanneer er steeds meer gewerkt wordt met eigen devices?
⋅ De applicaties die de e-pubs gebruiken zijn niet platformonafhankelijk. Welke
platformen zouden ondersteund moeten worden?
⋅ Het verzoek is om te bezien of hier binnen Juriconnect geen gezamenlijke afspraken
over te maken zijn, om te voorkomen dat ieder zijn eigen oplossingen bedenkt en dit
volledig uit elkaar gaat lopen.
⋅ Jacques Snel: een ieder wordt gevraagd zijn gedachten te laten gaan over hoe we hier
wat verder mee kunnen doen. Op de volgende vergadering kunnen we dit laten
terugkomen.
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Rondvraag
Gert Meydam staat nog even stil bij het vertrek van Frans Rikhof als voorzitter en
geeft aan dat er nog een uitnodiging voor een afscheid komt.
⋅ Frans wenst een ieder veel succes bij het vervolg van Juriconnect.
⋅ Peter Piepers meldt dat er op 14 juni 2012 een bijeenkomst is met betrekking tot het
Platform Open Commentaren. Hij zal de uitnodiging hiervoor nog rondzenden naar
de stuurgroepleden die ook van harte welkom zijn.
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Afspraak volgende bijeenkomst
⋅ De eerstvolgende vergadering is op:
vrijdag 14 september a.s. van 10.00-12.00 uur bij de Belastingdienst te Utrecht
vergadercentrum De Wereld, 2e etage (Europa), zaal Hongarije.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 GM/
werkgroep

Jaarplan werkgroep actualiseren

25-11-2011

Actualiseren door WG
nadat standaard voor
Doctrine is afgerond

2 GM/
werkgroep

Concept-Besluit inzake standaard
CVDR ter vaststelling in SG

25-11-2011

Aanvullen met link naar
webservice; inbrengen
volgende vergadering

3 JS/GM

Uitgevers uitnodigen voor
executive round table

9-3-2012

Nog te doen

4 JS/GM

Round table bijeenkomst uitspraak 1-6-2012
laten doen over Juriconnect
compliancy

Nieuw

5 GM/
werkgroep

Werkgroep standaard voor
commentaren laten herijken en
inbrengen voor bespreking in
volgende vergadering

Ter bespreking volgende
vergadering

6 TvE

Concept convenant opstellen voor 9-3-2012
conformeren aan uitgangspunten
strategie Juriconnect

Nog te doen

7 Allen

Nadenken over opties voor
standaard voor e-Pubs (n.a.v.
presentatie PP)

1-6-2012

Nieuw

8 MvO

Document opstellen en
rondzenden waarin wordt
aangegeven dat CELEX door
Juriconnect als standaard wordt
gehanteerd voor EU regelgeving

9-3-2012

Nog te doen

9 LM

Nagaan in hoeverre Juriconnect
standaarden bij het Forum
Standaardisatie zijn of kunnen
worden aangemeld

9-3-2012

Loopt

10 GM

Afscheid Frans Rikhof organiseren 1-6-2012

Nieuw

11 Allen

Nadenken over opvolging
voorzitter

Nieuw
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