Vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 14 september 2012 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Jan-Willem de Koning (Sdu), Piet Jorna (BD/CKC),
Simon van der Linde (Kluwer), Gert Meydam (STIPP), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Mirjam Pouwe (Kluwer), Bart Sonneville (BD/CKC),
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Tom van Engers (UvA), Sander de Groot (RB), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC),
Lucien de Moor (KOOP), Marc van Opijnen (Spir-it)
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Opening/mededelingen
⋅ De voorzitter heet een ieder welkom.
⋅ Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Tom van Engers,
Sander de Groot, Marc van Opijnen en Lucien de Moor.
⋅ Piet Jorna zal in het vervolg in de plaats van Bart Sonneville namens de
Belastingdienst in de Stuurgroep zitting nemen. Bart is nu werkzaam bij
Belastingdienst Toeslagen. Piet is hem opgevolgd als directeur uitgeverij bij
(BD/CKC).
⋅ Huub van der Meulen zal in het vervolg in de plaats van Sandra Kroon namens Sdu
in de Stuurgroep zitting nemen. Huub is uitgeefmanager Legal en juridische
opleidingen bij Sdu en is tevens directeur van Rechtsorde.
⋅ Esther Hoorn heeft aangegeven dat het haar niet gelukt is om bij de instelling
draagvlak te krijgen voor de voortzetting van haar deelname aan de Stuurgroep
Juriconnect namens de juridische bibliotheken. Zij heeft zich daarom afgemeld als lid.
⋅ Gert Meydam zal initiatief nemen voor de afscheidsbijeenkomst van Bart en Frans.
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Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 1 juni 2012
Over de tekst van het verslag:
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van de tekst van het verslag en de actiepunten
Nadenken over wenselijkheid standaard voor e-Pubs: Sdu en Kluwer geven aan dat
het bij e-Pubs gaat om standaarden voor producten en niet zozeer om de informatie
in de producten. Daarom hoort het hier niet thuis.
Na enige discussie wordt besloten dit punt vooralsnog niet actief op de agenda te
zetten, maar vast te houden en eerst de werkgroep nog eens te vragen of zij opties
zien om al dan niet te kijken naar standaarden op navigatie en distributie.
Simon van der Linde vraagt in verband met de langdurige afwezigheid van
Marc van Opijnen, of er andere contacten binnen Spir-it zijn om vragen over ECLI
te stellen. Gert Meydam geeft aan dat er een informatiebijeenkomst is op 24-9-2012;
hierover is door Spir-it informatie rondgestuurd. Hij zal deze doorsturen naar Simon.
Lucien de Moor heeft aangegeven contact te hebben met het Forum standaardisatie
en zal de Juriconnect standaarden daar inbrengen. Rekening moet worden gehouden
met een wat langere doorlooptijd in verband met de te hanteren procedure.
Over vervanging van Frans Rikhof als vertegenwoordiger van de gebruikersgroep
accountancy is gesproken met KPMG Meyburg. Robert van der Jagt zal in de
volgende vergadering namens KPMG Meyburg aanschuiven.
De vergadering besluit dat Jacques Snel vooralsnog voorzitter blijft van de
Stuurgroep.
Toelichting en bespreking Notitie met punten uit gesprek tussen
Jacques Snel, Lucien de Moor en Gert Meydam

⋅

⋅

⋅

⋅

Samenstelling Stuurgroep, Werkgroep en communicatie Werkgroep/Stuurgroep
Zoals hiervoor reeds besproken, zal ter opvolging van Frans Rikhof en als
vertegenwoordiging vanuit de gebruikersgroep accountancy, Robert van der Jagt van
KPMG Meyburg toetreden tot de Stuurgroep.
Met Spir-it is gesproken over een vertegenwoordiger in de SG ter opvolging van
Jan van Coeverden, zodat Marc van Opijnen wanneer hij weer beter is, zich weer
volledig kan focussen op de werkgroep.
Simon van der Linde stelt voor - aangezien Denise Koopmans in de praktijk
onvoldoende tijd beschikbaar heeft voor de Stuurgroep – dat hij weer standaard de
vertegenwoordiger namens Kluwer zal zijn. Hij zorgt dan uiteraard voor interne
terugkoppeling. De Stuurgroep is hiermee akkoord.
Jacques Snel en Gert Meydam zullen een gesprek aangaan met Reed Business over
hun vertegenwoordiging in de Stuurgroep.
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⋅ Om te polsen of er op strategisch niveau binnen de uitgeverijen nog steeds
voldoende draagvlak is voor Juriconnect zullen Jacques Snel en Gert Meydam een
informele executive round table houden. Hiervoor vanuit Kluwer uit te nodigen
Frank Vrancken Peeters en vanuit Sdu Sam van Oostrom en Sandra Kroon.
⋅ Het is vervolgens aan de Stuurgroep om de afgelopen periode van relatieve stilstand
af te sluiten en weer voldoende voortgang te creëren. Daarbij is het belangrijk ook de
werkgroep beter aan te sturen. Onder andere op het punt van de doctrine discussie
lopen inhoud, proces en inrichting informatievoorziening telkens door elkaar. Als
Stuurgroep moeten we hier meer als Stuurgroep functioneren, duidelijker keuzes
maken en de rolverdeling met de werkgroep strakker te maken.
Voorgesteld wordt een kern van de werkgroep te formeren die zich committeert altijd
bij de werkgroepvergadering aanwezig te zijn en afhankelijk van wat er uitgewerkt
moet worden, de overige werkgroepleden bij in te schakelen. Deze kern van de
werkgroep komt dan twee keer per jaar samen met de Stuurgroep in een gezamenlijke
vergadering. De Stuurgroep krijgt daarnaast frequent gerapporteerd over de
voortgang. Dit zal worden besproken met de werkgroep.
Tevens zal de werkgroep worden gevraagd een geactualiseerd werkplan te maken, dat
de volgende keer ter vaststelling voorgelegd wordt aan de Stuurgroep.
(Agendapunt volgende Stuurgroep)
⋅ Jacques Snel en Gert Meydam zullen kijken naar een herijking van het standpunt dat
deelnemers in Juriconnect, zowel in Stuurgroep en werkgroep een deelnemer moeten
hebben.
Status van de projecten
⋅ Standaard wet- en regelgeving: Dick licht op verzoek van Jan-Willem de Koning nog
even het begrip zichtdatum toe. Een voorstel voor uitbreiding van de standaard zal
eerst ter bespreking aan de werkgroep worden aangeboden.
⋅ ECLI: Gert Meydam zal de werkgroep vragen om te bezien op welke wijze ECLI ook
als Juriconnect standaard kan worden vastgesteld.
⋅ Doctrine: er ligt nu een voorstel bij de werkgroep waarvan de uitgevers hebben
gezegd dat deze wat teruggesnoeid moet worden. Aan de werkgroep is wel de vraag
om te kijken wat er minimaal nodig is om er wat aan te hebben.
Gert Meydam geeft aan dat hij zal zorgen voor een prototype om zichtbaar te maken
hoe dat dan in de praktijk werkt. Jacques Snel vraagt dit dan voor de eerstvolgende
gezamenlijke vergadering van Stuurgroep en werkgroep te agenderen.
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Vaststelling besluit inzake standaard CVDR
⋅ Kluwer gaat hier, onder het voorbehoud van een laatste check, bij de werkgroepvertegenwoordiger mee akkoord.
Sdu is akkoord met hetzelfde voorbehoud omdat de vertegenwoordiger van de
werkgroep de laatste versie niet heeft gezien.
⋅ Met deze voorbehouden is de standaard vastgesteld.
⋅ Afgesproken wordt de procedure nog even aan te scherpen.
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Rondvraag en afsluiting
⋅ Peter Piepers geeft aan dat er een goede bijeenkomst Open Commentaren is geweest
in juni. Met een mooie presentatie van KOOP over linked data overheid. Hij heeft
begrepen dat de overheid dit project doorzet en dat daarvoor financiering is t/m
2014.
⋅ MP meldt dat er mogelijk aan het eind van het jaar, namens Kluwer, een andere
vertegenwoordiger in de werkgroep zal komen.
⋅ Jacques Snel nodigt Piet en Huub uit – als vers bloed in de Stuurgroep - vooral de
volgende keer in te brengen wat zij verder op de agenda van de Stuurgroep zouden
willen. Op voorstel van Bart Sonneville geeft Piet Jorna aan de volgende keer iets te
zullen vertellen over het fiscale taxonomie-initiatief.
Jacques Snel memoreert dat dit de laatste vergadering is waar Bart Sonneville bij
aanwezig is. De Belastingdienst is naast initiatiefnemer voor Juriconnect ook gastheer
voor de Juriconnectvergaderingen en trouwe deelnemer. Hij bedankt Bart van harte
voor zijn bijdrage en wenst Piet veel succes in zijn opvolging. Het echte afscheid zal
in de lunch aansluitend aan de volgende vergadering worden genomen.
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Afspraak volgende bijeenkomst
⋅ De eerstvolgende vergadering is (inmiddels vastgesteld) op:
vrijdag 25 januari 2013, van 10.00-12.00 uur bij de Belastingdienst te Utrecht,
vergadercentrum De Wereld, 2e etage, zaal Curaçao.
⋅ Aansluitend lunch van 12:00-14:00, afscheid Bart Sonneville en Frans Rikhof.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 GM/
werkgroep

Kernwerkgroep effectueren en
uitnodigen voor volgende
Stuurgroepvergadering.
Jaarplan werkgroep actualiseren

14-09-2012

Agenderen volgende
Stuurgroepvergadering

2 MP/JWdK

Concept-Besluit inzake standaard
CVDR ter vaststelling in SG

14-09-2012

Checken of voorbehoud
Kluwer Sdu kan vervallen

3 GM

Advies Werkgroep vragen over
wenselijkheid voor standaardisatie
in navigatie en distributie e-Pubs

14-09-2012

Nieuw

4 LdM

Inbrengen Juriconnect standaarden 14-09-2012
in Forum Standaardisatie overheid

Wordt geïnitieerd

5 JS/GM

Vertegenwoordiging Raad voor de 14-09-2012
Rechtspraak in de Stuurgroep
definitief maken

Nieuw

6 JS/GM

Afspraak met Reed Business
maken over actieve
vertegenwoordiging in de
Stuurgroep

Nieuw

7 JS/GM

Uitgevers uitnodigen voor
14-09-2012
informele executive round table
om draagvlak op strategisch niveau
voor Juriconnect te toetsen

Te organiseren Q1 2013

8 GM

Werkgroep vragen op welke wijze
ECLI ook als Juriconnect
standaard kan worden vastgesteld

14-09-2012

Nieuw

9 JS/GM

Herijking uitgangspunt
vertegenwoordiging zowel in
Stuurgroep als werkgroep

14-09-2012

Nieuw

10 GM

Prototype realiseren voor
toepassing doctrinestandaard

14-09-2012

Nieuw

11 PJ

Presentatie fiscale taxonomie
initiatief

14-09-2012

Volgende Stuurgroep op
agenda

12 TvE

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

Nog te doen.
Jacques Snel zal navraag
doen

13 MvO

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

Nog te doen

14-09-2012

9-3-2012
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