Gezamenlijke vergadering Stuurgroep en Werkgroep Juriconnect
op vrijdag 19 november 2010 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Frans Rikhof (E&Y, voorzitter), Bart Sonneville (BD/CKC), Jacques Snel (DWR)
Louise Bos (RBI), Peter Piepers (PAUC/CUC), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Joek Peters (Kluwer), Tom van Engers(UvA), Gert Meydam (STIPP),
Diederik Benschop (E&Y), Alexander Boer(UvA), Cor de Cloe (STIPP),
Jan den Elzen (MinFin/BD), Lidwien Vermeulen (Kluwer),
Roger Chase (verv. Henri Melger, BD/CKC),
Rick Miranda (Kluwer), Dick van den Berg (STIPP)

Afwezig m.k.:

Sandra Kroon (Sdu), Lucien de Moor (Ictu), Jan van Coeverden (Bistro),
Marc van Opijnen (Bistro), Esther Hoorn (RUG)
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Opening/mededelingen
- Voorzitter heet een ieder welkom in deze bijzondere samenstelling.
- Joek Peters wordt welkom geheten als vervanger Nick Haasnoot voor Kluwer.
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Verslag van de vergadering van 3 september 2010
Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
- Geen opmerkingen over de tekst.
- Kluwer laat zich in de Stuurgroep vertegenwoordigen door Joek Peters.
- Deelname RUG: Ester Hoorn heeft aangegeven deze keer nog niet aanwezig te
kunnen zijn; nog navragen of zij akkoord zijn met de aangegeven voorwaarden.
- Tom van Engers: verzoek van KPMG/Meyburg om te participeren. Apart
agendapunt van maken.
- Bart Sonneville heeft concepttekst ingezonden uit overeenkomst voor levering
digitale content die wellicht bruikbaar is voor kleine partijen om in hun
inkoopcontracten te hanteren. Bespreking hiervan komt voor de volgende keer
op de agenda.
Jan den Elzen vraagt in dit kader ook aandacht voor de Rijksbrede contracten.
- Kluwer zou nog nagaan hoe intern de verwerking en nalevering van LJN’s is
georganiseerd; onderwerp blijft overstaan tot de volgende bijeenkomst.
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Stand van zaken implementatie
Kluwer:
- Implementatie standaarden loopt goed, maar is in de levering aan klanten nog
niet helemaal geïmplementeerd.
- Jurisprudentie die nog niet in rechtspr.nl zit worden in laatste slag meegenomen.
- Jan den Elzen geeft aan dat zijns inziens de nieuwe Puma-leveringen met
standaarden BWB en LJN goed lopen.
Sdu:
- Is bezig met de inrichting van webservices ten behoeve van levering aan derden,
waarin de standaarden worden geïmplementeerd.
Belastingdienst:
- Is bezig met het gebruik van content met Juriconnectstandaarden. Waar dat aan
de orde is zal dit ook naar externen gebruikt worden. De maximale revenuen
worden genoten wanneer de pilot die wordt gehouden voor wetten.nl wordt
uitgebreid met de content van de verschillende uitgevers en de jurisprudentie van
Bistro.
Er is nog pakket van bevindingen waar intern een oplossing voor moet worden
gevonden. Dit loopt het komend jaar (2011), inclusief een proef met contentintegratie.
- Daarnaast loopt er nog een discussie hoe verder te gaan met het implementeren
van bedrijfsregels die gelinkt moeten kunnen worden met wetgeving en
wetgeving in wording.
- Een adequate inrichting van webservices ten behoeve van levering aan derden
waarin de standaarden worden geïmplementeerd, is voor alle contentsoorten een
vereiste hierbij.
UvA:
- Men is nu met Zwitserland aan de slag. EU loopt rustig verder. Streven is dat het
Parlement zal worden ondersteund met de voorgestelde standaarden.
Algemeen:
- Jan den Elzen: wat gaan de ministeries doen met standaarden? Er is een relatie
met het Forum Standaardisatie. Het wordt tijd om met Juriconnect met dit
Forum contact te leggen. Vanuit de Stuurgroep zou daar actie kunnen worden
ondernomen. Het Forum heeft standaarden vastgesteld, die echter in de praktijk
niet worden gebruikt. Aan de ene kant kun je standaarden vast te stellen op basis
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van comply or explain, maar dan moet op de naleving daarvan ook worden
toegezien. In contracten van de overheid met uitgevers regelen wij dat voor de
Juriconnectstandaarden goed, maar daarbuiten (ook andere content en
leveranciers) gebeurt weinig.
- Jacques Snel geeft Jan hierin gelijk en geeft aan dat het belangrijk is om
aansluiting Juriconnect bij de Overheidstandaarden te vinden.
- Besloten wordt dat de voorzitter en Bart Sonneville met Jan den Elzen contact
opnemen om hier een vervolg aan te geven.
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Bevindingen vanuit de Werkgroep
- Dick van den Berg geeft een presentatie van de bevindingen van de werkgroep
(zie bijlage).
- Naar aanleiding van de bespreking van de aanbevelingen wordt het volgende
besloten:
- Om de relatie stuurgroep en werkgroep te verstevigen, zal er tweemaal per
jaar een gezamenlijke vergadering worden gepland, en zullen de verslagen
onderling worden uitgewisseld.
- De stuurgroep is het er mee eens dat zij een duidelijker taakstelling naar de
werkgroep zal geven.
- Een ieder die nieuwe collecties ziet ontstaan die voor Juriconnect relevant
zijn, is gehouden daarbij te (laten) kijken naar mogelijkheden om hiervoor
Juriconnectstandaarden toe te passen of te ontwikkelen.
- Beschikbaarheid leden werkgroep: we moeten jammer genoeg als gegeven
aanvaarden dat je om de juiste deskundigheid te hebben een beroep moet
doen op mensen wiens tijd juist om die reden schaars is; laten we met zijn
allen proberen om met dat gegeven toch zoveel mogelijk voortgang met
elkaar te boeken.
De werkgroep zal worden uitgebreid vanuit Ictu met Matthijs Breebaart (die
ook eerder vanuit de Belastingdienst al betrokken is geweest) en ook vanuit
Reed Business is weer een vertegenwoordiger beschikbaar (Edgar Schouten).
Het wordt niet opportuun geacht om daarnaast nog versterking in te kopen
bij commerciële partijen.
- Binnen de werkgroep zullen de taken van voorzitter en notulist door twee
personen worden ingevuld (nu deed Dick van den Berg vaak beide, hetgeen
niet goed werkt).
- Om een juiste prioriteitstelling te kunnen vaststellen, wordt afgesproken dat de
werkgroep een conceptactiviteitenplan voor het komende overleg zal uitwerken,
met een voorstel voor prioritering.
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Dit plan zal door Frans Rikhof, Jacques Snel en Gert Meydam worden
voorbesproken en ingebracht in een speciale stuurgroep vergadering op
28 januari 2011.
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Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is op:
vrijdag 28 januari 2011, 10:00-12:00 uur,
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht
Vergadercentrum De Wereld, 2e etage (Europa ) zaal Noorwegen
De daarna volgende vergadering is op:
vrijdag 25 maart 2011, 10:00-12:00 uur,
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht
Vergadercentrum De Wereld, 3e etage (Azië ) zaal Malediven

Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

0 Allen

Rapportage status implementatie
standaarden

Continue

1 GM/FR

Congres 2011

03-09-2010

2 OR/SK

Nagaan hoe de verwerking en
22-01-2010
nalevering van achteraf toegekende
LJN’s is ingericht

(monitoren)
Bistro is bezig met loket;
nu is de vraag hoe
uitgeverijen thans LJN
achteraf toevoegen

3 DvdB

Aan E. Hoorn vragen of
19-11-2010
faculteitsbibliotheken akkoord zijn
met voorstel

Nieuw

4 FR/BS
JdE

Aansluiting Juriconnect bij
Overheidsstandaarden

19-11-2010

Nieuw

5 Werkgroep

Concept activiteitenplan 2011
maken

19-11-2010

Nieuw

19-11-2010

Nieuw

6 FR/JS/GM Door werkgroep ingediende plan
bespreken en inbrengen in
stuurgroep voor prioritering
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