Vergadering stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 25 januari 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Tom van Engers (UvA), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC),
Simon van der Linde (Kluwer), Gert Meydam (STIPP), Lucien de Moor (KOOP),
Marc van Opijnen (Spir-it), Dick van den Berg (STIPP, verslag)
Namens de werkgroep:
Matthijs Breebaart (KOOP), Cor de Cloe (STIPP)

Afwezig:

Piet Jorna (BD/CKC), Huub van der Meulen (Sdu), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Mirjam Pouwe (Kluwer)
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Opening/mededelingen
⋅ De voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder Robert van der Jagt, partner bij
KPMG-Meyburg, die in opvolging van Frans Rikhof de advies- en accountantswereld
zal vertegenwoordigen.
⋅ Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Miriam Pouwe, Piet Jorna,
Huub van der Meulen en Peter Piepers.
⋅ De voorzitter geeft aan dat er een gesprek met Reed Business is geweest; deze zien
vooralsnog af van actieve deelname aan Juriconnect.
⋅ Jan-Willem de Koning geeft aan dat het voornemen er is dat Sdu wordt overgenomen
door ELS, een Franse juridische uitgeverij.
⋅ Gert Meydam: er is afgesproken dat (een vertegenwoordiging vanuit) de werkgroep
tweemaal per jaar bij de stuurgroep aansluit, dit is de eerste keer. Daarnaast is met
Gerard van Hamburg afgesproken dat hij de volgende vergadering een presentatie
over de fiscale taxonomie zal geven.
⋅ Lucien de Moor geeft aan dat verkeersbesluiten en decentrale officiële
bekendmakingen per 1 januari 2013 via de officiële bekendmakingen bekendgemaakt
zullen gaan worden.
⋅ De voorzitter meldt dat er een gegevensautoriteit gaat komen, het is wel relevant om
daar ook vanuit dit gremium nader kennis van te nemen, omdat daar
verantwoordelijkheden verdeeld gaan worden. Ook Europees zijn er initiatieven op
dit gebied. De ontwikkelingen zullen worden gevolgd.
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Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 14 september 2012
Over de tekst van het verslag:
⋅ Met betrekking tot pagina 2 van het verslag, punt 3, tweede opsommingonderdeel
met betrekking tot de vertegenwoordiging in de stuurgroep vanuit Spir-it wordt
geconstateerd dat de tekst niet correct is. Deze moet worden gelezen als volgt:
“Ten aanzien van de wenselijkheid van een gecombineerd lidmaatschap van, zowel
stuurgroep als werkgroep, alsmede van de verplichte afvaardiging in de werkgroep
zal nog een evaluatie plaatsvinden.”
Gert Meydam zal een notitie maken van de overwegingen voor de volgende
vergadering. Lucien de Moor geeft aan dat het goed is er ook rekening mee te houden
dat organisaties niet alleen één vertegenwoordiger hebben, maar ook aanhang die een
nuttige bijdrage kan leveren.
⋅ Voor het overige wordt de tekst van het verslag ongewijzigd vastgesteld.

⋅

⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

Naar aanleiding van de tekst van het verslag en de actiepunten
Kluwer en Sdu hebben aangegeven het voorbehoud ten aanzien van de standaard
CVDR te laten vallen. De standaard is daarmee door de stuurgroep definitief
vastgesteld en kan eveneens worden aangeboden aan het Forum standaardisatie.
Naar aanleiding van het punt inzake het inbrengen van de Juriconnect standaarden in
het Forum standaardisatie geeft Marc van Opijnen aan dat hij daar vorig jaar al is
geweest om de standaarden voor LJN en BWBid aan te bieden; de vraag is of hier al
voortgang mee geweest is. Hij pakt dit verder met Lucien de Moor op.
De werkgroep is gevraagd advies te geven over de wenselijkheid voor standaardisatie
in navigatie en distributie e-Pubs; dit moet nog worden geprioriteerd (jaarplan).
Tom van Engers zal in plaats van een concept-convenant eerst een bespreekmemo
opstellen om vast te stellen op welke wijze men zich kan conformeren aan (de
uitgangspunten van) Juriconnect.
Jan-Willem de Koning geeft aan dat er voor de standaard voor doctrine nu een
alternatief voorstel voorligt ter bespreking in de werkgroep.
Marc van Opijnen meldt dat CELEX een onderdeel wordt van de European
Legislation Identifier (ELI). Dit nog even afwachten; deze kan vervolgens in
Juriconnect worden besproken.
De voorzitter vraagt of er een overzicht is van Europese initiatieven op het gebied
van standaardisatie en hoe die zich verhouden tot de nationale initiatieven, zoals de
juriconnect standaarden. Marc van Opijnen zal voor een volgende vergadering een
overzichtje maken.
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Werkplan werkgroep 2013

⋅
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Wet- en regelgeving standaard Juriconnect 1.3
Matthijs Breebaart licht het memo ‘Herziening standaard wetgeving’ toe:
Het ondersteunen van verwijzingen binnen artikelen en het ondersteunen van een
zichtdatum ten behoeve van terugwerkende kracht (de punten 1 en 2 uit het memo)
zijn de belangrijkste redenen geweest voor de herziening.
Daarnaast is gekeken of van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om de
standaard beter leesbaar te maken en waar mogelijk te vereenvoudigen (dit betreft de
punten a t/m d uit het memo).
Over 1, 2 en a is consensus binnen de werkgroep, over b t/m d is nog verschil van
opvatting. De werkgroep wil hier graag mee verder.
Dick van den Berg geeft aan dat het in het kader van de technische herbouw van het
wettenbestand zeer gewenst is dat op de punten 1 en 2 een besluit wordt genomen.
Dit kan niet wachten tot de volgende vergadering.
Matthijs Breebaart geeft aan dat nog wel even gekeken moet worden naar de impact
hiervan op de backwards compatibiliteit.
Besloten wordt om de met de punten 1, 2 en a aangepaste standaard als 1.3 standaard
door te voeren, wanneer de impact duidelijk is. Deze wordt eerst in de werkgroep
vastgesteld en daarna in een mailrondje aan de stuurgroepleden ter vaststelling
voorgelegd.
De andere punten kunnen daarna in alle rust uitgediscussieerd worden, mede in het
kader van ELI, en in een volgende release invulling krijgen.

Doctrine
⋅ Over de verwijzingen is duidelijkheid en over de metadata is voor 98% consensus. De
rest kan bij een Proof of Concept nader worden uitgediscussieerd.
⋅ Aan de werkgroep zal worden gevraagd een plan te maken voor de PoC, waarin
duidelijk is wat je wilt gaan onderzoeken, hoe je dat gaat doen en hoe de resultaten
zichtbaar worden gemaakt.
Lucien de Moor geeft aan dat ook voor het plan de uitgangspunten duidelijk moeten
zijn. In elk geval is het uitgangspunt dat we iets uitproberen wat ook in de praktijk
moet werken.
⋅ De stuurgroep is akkoord. De bespreking van het plan in de stuurgroep van tevoren
goed voorbereiden en het conceptplan ruim voor de vergadering toezenden, zodat we
dan in staat zijn om tijdens de vergadering ook verder te komen.
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ECLI
Marc van Opijnen geeft aan dat er op Europees niveau nu 14 van de 27 landen
ECLI hebben geïmplementeerd of daar mee bezig zijn.
Het Hof van Justitie EU en het EHRM implementeren dit ook.
In Duitsland heeft Juris (de op een na grootste juridische uitgever in Duitsland,
onderdeel van Sdu) aangegeven ECLI niet te gaan ondersteunen.
Eind 2013 zal het register van ECLI met vindplaatsen beschikbaar komen en zal er
ook in de teksten kunnen worden gezocht. Daarbij wordt een geautomatiseerde
vertaling geleverd.
Er komen ook metadata met verwijzingen naar de (onderdelen van) Europese
verordeningen.
In Nederland zal half februari de overgang van LJN naar ECLI gaan plaatsvinden.
De notitie, zoals die voorligt, wordt door de stuurgroep omarmt en vastgesteld.

Rondvraag
⋅ Mart van de Kerkhof vraagt of binnenkort nog een keer een workshop kan worden
georganiseerd. Hij heeft 3 mensen die hier aan willen deelnemen.
Gert Meydam zal dit initiëren.
Afspraak volgende bijeenkomst
⋅ De onderwerpenlijst voor de volgende vergadering zal eerst aan de stuurgroepleden
worden rondgezonden.
⋅ De eerstvolgende vergadering is vastgesteld op:
vrijdag 15 maart 2013, van 10.00-14.00 uur bij de Belastingdienst te Utrecht,
Herman Gorterstraat 75, zaal: B4.11.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 GM/
werkgroep

Jaarplan werkgroep actualiseren

14-09-2012

2 LdM/MvO

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

Loopt

3 JS/GM

Evaluatie voorbereiden inzake
uitgangspunten deelname in
stuurgroep en werkgroep; GM
maakt notitie met de relevante
overwegingen

Nieuw; agenderen
volgende vergadering

4 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

5 GM

In werkgroep plan maken voor
PoC toepassing doctrinestandaard

25-01-2013

Nieuw

6 GM

Prototype realiseren voor
toepassing doctrinestandaard

14-09-2012

PM; eerst plan maken (zie
actiepunt 5)

7 PJ/GM

Presentatie fiscale taxonomie
initiatief door Gerard van
Hamburg

14-09-2012

Agenderen volgende
Stuurgroepvergadering

8 TvE

Bespreekmemo opstellen voor
conformeren aan Juriconnect

25-01-2013

Agenderen volgende
Stuurgroepvergadering

9 MvO

Overzicht opstellen van Europese
initiatieven op het gebied van
standaardisatie

25-01-2013

Nieuw

25-01-2013

Agenderen volgende
vergadering

10 MB/DvdB

Met punten 1,2 en a uit memo
25-01-2013
aangepaste standaard 1.3 voor weten regelgeving op compatibiliteit
toetsen ter vaststelling mailen naar
stuurgroepleden

Nieuw; vóór eind februari
af te ronden.

11 GM

Workshop Juriconnect organiseren 25-01-2013

Nieuw
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