Vergadering stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 15 maart 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Tom van Engers (UvA), Piet Jorna (BD/CKC),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Simon van der Linde (Kluwer), Gert Meydam (STIPP), Lucien de Moor (KOOP),
Marc van Opijnen (Spir-it), Peter Piepers (PAUC/CUC), Mirjam Pouwe (Kluwer),
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Huub van der Meulen (Sdu), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC)

1

Opening/mededelingen
⋅ Huub van der Meulen heeft aangegeven verhinderd te zijn.
⋅ Ter vergadering wordt bevestigd dat de versie 1.3 van de Juriconnect standaard voor
de identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving is vastgesteld conform de
in de vorige vergadering afgesproken procedure en zoals medegedeeld in de e-mail
van Dick van den Berg op 8 maart jl.
⋅ Lucien de Moor geeft aan dat deze standaard, tezamen met de standaarden voor
decentrale regelgeving en ECLI, opnieuw zal worden ingebracht bij het Forum
Standaardisatie. De vorige aanmelding door Marc van Opijnen is niet in behandeling
genomen, omdat geconstateerd werd dat (het toen ingebrachte) LJN vervangen gaat
worden door ECLI en de standaarden voor BWB verbonden waren aan een
voorziening en daar nog geen Forumprocedures voor waren vastgesteld. Overigens
heeft Marc daar geen terugkoppeling van ontvangen.
⋅ Lucien de Moor deelt mee dat KOOP is begonnen met de verwerking van de digitale
bekendmaking van verkeersbesluiten (ten tijde van de vergadering was het 1000e
besluit gepasseerd). Hiernaast hebben alle bestuurslagen zich inmiddels ook
gecommitteerd om mee te doen met de gemeenschappelijke voorziening voor de
officiële publicaties voor decentrale overheden (GVOP); de eerste digitale officiële
bekendmakingen worden hier binnenkort verwacht. Overigens is de digitale
bekendmaking nog geen verplichting, dat wordt het wel in 2014.
Tenslotte wordt er gewerkt aan de officiële digitale publicatie van
deurwaardersexploten.
⋅ De voorzitter deelt mee dat het huidige kabinet heeft besloten dat in 2017 alle
communicatie met de overheid digitaal moet gaan gebeuren. Lucien de Moor vult aan
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dat alle mogelijke wettelijke regelingen hierop aangepast gaan worden. Hans Flier is
de projectleider van dit project. Piet Jorna merkt op dat je ziet dat er een enorme
boost komt om alles digitaal te regelen, inclusief een vangnet voor degenen die er dan
uitvallen.
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Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2013
Over de tekst van het verslag:
⋅ Pagina 1, laatste item: De Voorzitter geeft aan dat de vermelding dat er een
gegevensautoriteit gaat komen, niet correct is. Bedoeld is aan te geven dat er een
trend is dat overheden gaan samenwerken met gegevensautoriteiten (zoals onder
andere in Nederland Rijkswaterstaat en de Nationale Politie met de
Gegevensautoriteit Natuur).
⋅ Pagina 4, derde item onder ECLI: Jan-Willem de Koning geeft aan dat ten onrechte is
vermeld dat Juris onderdeel is van Sdu, gelezen moet worden dat Juris gelieerd is aan
Sdu.
⋅ Pagina 4, derde item onder ECLI: “omarmt” moet zijn: omarmd.
Naar aanleiding van de tekst van het verslag:
⋅ Marc van Opijnen meldt dat de op 15 februari geplande livegang van ECLI opnieuw
is opgeschort. Het anonymiseringsprobleem is opgelost, maar de aan de livegang
gekoppelde oplevering van een nieuwe productiestraat is uitgesteld. Er wordt gewerkt
aan een nieuwe productiedatum. Wanneer deze bekend is, zal deze worden
gecommuniceerd.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Naar aanleiding van de actiepunten:
1. Werkplan werkgroep blijft staan.
2. Inbrengen Juriconnectstandaarden bij Forum Standaardisatie loopt (zie ook
hiervóór).
3. Evaluatie deelname in stuurgroep en werkgroep blijft staan.
4. Uitnodiging uitgevers voor informele executive round table blijft staan.
5. In werkgroep maken van een plan voor PoC toepassing doctrinestandaard blijft
staan (zie ook onder volgend agendapunt).
6. Prototype realiseren voor toepassing doctrinestandaard vervalt vooralsnog.
7. Presentatie fiscale taxonomie initiatief door Gerard van Hamburg staat op de
agenda.
8. Bespreekmemo van Tom van Engers voor conformeren aan Juriconnect loopt; in
te brengen in volgende vergadering.
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⋅ 9. Memo van Marc van Opijnen inzake Europese standaarden is rondgezonden.
⋅ 10. Aangepaste standaard is ter vaststelling rondgezonden en inmiddels vastgesteld.
⋅ 11. Workshop is georganiseerd.
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Werkplan werkgroep 2013
Doctrine
Besproken wordt de toegezonden notitie Proof of Concept (PoC) toepassing
doctrinestandaard.
⋅ Tom van Engers merkt op dat in het schema de pijltjes naar Wet- en regelgeving,
Jurisprudentie en Officiële Publicaties naar twee kanten moeten wijzen.
⋅ Marc van Opijnen licht het doel van de PoC nog even toe. Het gaat erom dat je
allereerst kennis kunt hebben welke doctrine er is; de toegang tot de content is een
tweede. Daarbij moeten we met elkaar vaststellen welke metadata open moeten zijn,
om de doctrine te kunnen vinden. Daarnaast zijn er wellicht gesloten metadata die je
wel bij de content kunt krijgen, maar niet nodig hebt om deze te kunnen vinden. Het
kan bijvoorbeeld zo zijn dat er zowel een open samenvatting als een gesloten
samenvatting van doctrine is.
Simon van der Linde: laat uit de PoC blijken welke metadata verplicht (moeten) zijn
om doctrine te kunnen vinden.
Jan-Willem de Koning ondersteunt dit. Waarbij hij het van belang acht om dit klein te
houden, zodat de implementatie ervan geen belemmering vormt.
Marc van Opijnen: er zit ook nog wel wat lastige discussie achter, bijvoorbeeld wie is
de auteur, misschien heb je een auteursidentifier nodig. Wellicht niet in het begin,
maar wel later. Je moet dus een toekomstbestendige aanpak realiseren. Daarbij is het
nodig de scope vast te stellen; richten we ons op digitaal beschikbare doctrine of ook
op folio? In hoeverre sluit je aan bij de technische architectuur van Linked Data?
Laten we een lijstje van beslispunten maken waar een keuze in gemaakt moet gaan
worden.
Lucien de Moor: dat kan ook op papier, daar hoeven we geen PoC voor te doen.
Piet Jorna: laat de werkgroep nu aangeven wat zij nodig heeft om verder te kunnen.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de door de stuurgroep vast te
stellen uitgangspunten en de door de werkgroep uit te werken detaillering. Dit staat in
de notitie nog teveel door elkaar.
Simon van der Linde: laten we nu eerst in de komende maand die metadata eens vast
stellen.
Peter Piepers: het grootste verschil met vorige standaarden is dat er geen centrale
uitgevende instantie is.
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Tom van Engers: wat moet centraal, wat kan gedistribueerd? Er wordt ook doctrine
gemaakt buiten de uitgevers.
Voorzitter: speelt nog dat dit niet in de business van de uitgevers past?
Simon van der Linde en Jan-Willem de Koning: dit speelt niet!
De Voorzitter constateert dat we het in essentie met elkaar eens lijken te zijn.
⋅ Besloten wordt dat werkgroep het vorige stuk opnieuw oppakt en kijkt wat daar nog
aan veranderd en besloten moet worden. Zij brengt dit in in de volgende vergadering.
⋅ De PoC houden we vooralsnog in beraad. Wanneer we deze alsnog willen realiseren,
zal alsdan ook over een sponsor moeten worden nagedacht.
4

Rondvraag en volgende vergadering
⋅ Lucien de Moor vraagt of er interesse is in een presentatie van het project Linked
Data Overheid (LiDO) op de volgende vergadering? Dit wordt bevestigd en zal
worden ingepland.
⋅ Tom van Engers: binnen de overheid wordt nagedacht hoe de regelgeving zich laat
vertalen naar de uitvoeringspraktijk. Onder andere Sjir Nijssen (bekend van de NIAM
methode) en IND en BD zijn hierbij betrokken. Besloten wordt dat Tom hen zal
uitnodigen voor een presentatie niet op de volgende, maar de daaropvolgende
stuurgroepvergadering.
Volgende vergadering: Vrijdag 7 juni 10:00-12:00, bij de Belastingdienst te Utrecht,
vergaderzaal B.4.25, Herman Gorterstraat 75

Aansluitend aan de vergadering heeft een presentatie plaatsgevonden door
Gerard van Hamburg van het fiscale taxonomie initiatief.
NB: deze is separaat na afloop van de vergadering aan een ieder rondgezonden.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 GM/
werkgroep

Werkplan werkgroep

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

25-01-2013

Nog te doen

4 JS/GM

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

Nog te doen

5 GM/

In werkgroep eerdere stukken
bijwerken en in stuurgroep
inbrengen

15-03-2013

Nieuw

6 TvE

Bespreekmemo opstellen voor
conformeren aan Juriconnect

25-01-2013

Agenderen volgende
Stuurgroepvergadering

7 LdM

Presentatie LiDO organiseren voor 15-03-2013
volgende vergadering

Nieuw

8 TvE

Presentatie initiatief vertaling
15-03-2013
regelgeving naar uitvoeringspraktijk
organiseren voor navolgende
vergadering

Nieuw

werkgroep
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Blijft staan; eerste prio is
doctrine
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