Vergadering stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 20 september 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Zwier Dullink (BD/CKC), Tom van Engers (UvA),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Simon van der Linde (Kluwer),
Peter Piepers (PAUC/CUC), Lucien de Moor (KOOP), Marc van Opijnen (KOOP),
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Huub van der Meulen (Sdu), Gert Meydam (STIPP), Piet Jorna (BD/CKC),
Mirjam Pouwe (Kluwer)
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Opening/mededelingen
 De voorzitter heet een ieder welkom.
 Zwier Dullink neemt waar voor Piet Jorna die ditmaal verhinderd is. Van de overige
afwezigen zijn berichten van verhindering binnengekomen.
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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.
Naar aanleiding van de tekst van het verslag en de actiepunten
 De brief inzake livegang ECLI is namens het platform verzonden; hier is een reactie
op gekomen van de stuurgroep Nova Porta Iuris waarin de status is weergegeven.
Op 28 juni is ECLI live gegaan. Uitgevers kunnen ook ECLI’s ophalen. Er is wel een
probleem met de uitspraken van uitgevers die na 28 juni zijn aangeboden; deze zitten
niet in het ECLI register. Dit ligt aan een technisch probleem bij spir-it.
Marc van Opijnen zit hier achteraan, en zal zo nodig Jacques Snel benaderen om
namens de stuurgroep een kritisch signaal te sturen.
 Robert van der Jagt: is het zinvol om vanuit de gebruikers van ECLI nog de
problemen door te geven die men bij de conversie heeft ondervonden?
Jacques Snel: inventariseer deze punten in de werkgroep, Marc van Opijnen kan deze
dan bij spir-it laten oppakken.
 De Juriconnect-standaarden zijn door het Forum Standaardisatie op 7-8 ter
consultatie aangeboden; het beheerplan staat op de agenda ter vaststelling door de
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stuurgroep. Definitieve besluitvorming over plaatsing van de standaarden op de ”pas
toe of leg uit”-lijst zal in november plaatsvinden.
 Simon van der Linde: de in de vorige stuurgroepvergadering door Hayo Schreijer
gegeven presentatie over Linked Data Overheid (LiDO) heeft hij binnen Kluwer
gedeeld in samenhang met het Juriconnect-doctrine verhaal en open commentaren.
Hier wordt binnen de uitgeverij over doorgesproken ook met het oog op de
toekomst.
 De overige actiepunten lopen nog.
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Status werkzaamheden werkgroep
 Het werkplan van de werkgroep is nog niet opgeleverd.
Na enige discussie over de aard en inrichting van dit werkplan wordt besloten dat
voor elke stuurgroepvergadering door de werkgroep een statusrapport wordt gemaakt
van de lopende en te verwachten werkzaamheden. Dit stelt de stuurgroep in staat om
de binnen de strategische kaders te sturen op activiteiten, planning en prioriteiten.
Het belangrijkste is dat er voortgang wordt gemaakt, en dat er stukken ter
besluitvorming voorliggen op de stuurgroepvergadering.
 Marc van Opijnen (voorzitter van de werkgroep) geeft aan dat er met de
projectorganisatie LiDO is gekeken naar de uitwerking van Proof of Concept voor
Doctrine binnen de LiDO-architectuur. Hiervoor zal voor de volgende vergadering
een voorstel zijn uitgewerkt. Lucien de Moor meldt dat hij zal zorgen voor
financiering van deze PoC.
 Verder geeft Marc aan dat er nog geen voortgang is gemaakt (had wel gemoeten) met
de metadata. Wel is hier nagenoeg consensus over binnen de werkgroep. Ook
hiervoor zal een stuk worden afgerond ter bespreking in de volgende stuurgroep.
 In een volgende vergadering van de stuurgroep (vergadering met broodje) zal een
bespreking plaatsvinden ter vorming van een visie voor doorontwikkeling van de
standaarden in het licht van de ontwikkelingen binnen Nederland en Europa.
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Vaststelling beheerplan
 Het Beheerplan wordt door de stuurgroep vastgesteld conform de versie (0.42) die
aan het Forum standaardisatie is aangeboden. Deze zal op de juriconnect-site worden
gepubliceerd.
 De voorzitter geeft aan dat zodra een definitief besluit is genomen in het College
Standaardisatie over opname van de standaarden op de lijst, daar iets over
gecommuniceerd moet worden vanuit het platform Juriconnect. Daarbij zal ook het
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publiek private karakter van de totstandkoming van deze standaarden worden belicht.
Het secretariaat zal een rondje maken langs de stuurgroepleden voor input.
 Lucien de Moor meldt dat er ook voor het formuleren van een centrale URI-strategie,
waarvoor een aantal voorstellen zijn gemaakt, de plaatsing van de Juriconnect
standaarden op de lijst een push kan zijn.
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Presentatie Robert van Doesburg, IND
 Door Robert van Doesburg wordt een presentatie gegeven van een project bij de
IND in het kader van de nieuwe Vreemdelingenwet, waarbij gekeken is of er een
protocol kan worden ontwikkeld om wetsteksten te analyseren en te verbinden met
uitvoeringsregels. Daarbij wordt ook vanuit het perspectief van de
uitvoeringsorganisatie gekeken naar wet- en regelgeving om te zien of en hoe we
verbetering kunnen brengen in de specificatie daarvan. (De presentatie wordt separaat
aan de stuurgroepleden toegezonden)
 Bij dit project is ook de UvA betrokken; Tom van Engers geeft aan dat de bedoeling
is dat dit een eenduidig protocol wordt, dat door een ieder gehanteerd kan worden.
 Jacques Snel: Het is wellicht interessant om te kijken wat het raakvlak is met
Juriconnect. Laten we dit meenemen in de nog te voeren strategische discussie.
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Rondvraag en afsluiting
 Jacques Snel: er is in Oostenrijk iets operationeels te zien, dat mogelijk interessant is
ook voor de strategische discussie over Juriconnect. Hij zal kijken of er meer
informatie over te vinden is, die op de volgende vergadering gedeeld kan worden.
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Afspraak volgende bijeenkomst
 De eerstvolgende vergadering is op:
vrijdag 25 december 2013, van 10.00-12.00 uur bij de Belastingdienst te Utrecht
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 JS/GM

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

25-01-2013

Loopt nog

2 JS/GM

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

Loopt nog

3 TvE

Bespreekmemo opstellen voor
conformeren aan Juriconnect

25-01-2013

Nog te doen;
agenderen voor volgende
Stuurgroepvergadering

4 JS/LdM/GM

Opstellen Notitie
institutionalisering beheer
Juriconnectstandaarden

06-07-2013

Loopt

5 MvO/
werkgroep

Afronden voorstel voor metadata
doctrine

06-07-2013

Nog te doen;
agenderen voor volgende
Stuurgroepvergadering

6 MvO/
werkgroep

Uitwerken aanpak PoC doctrine
ism LiDO en LdM

20-09-2013

Nieuw

7 DvdB/LiDO

Plannen vervolgpresentatie LiDO- 06-07-2013
tooling

Te plannen wanneer
LiDO-tools in productie
beschikbaar komen

8 DvdB

Beschikbaar maken Beheerplan op 20-09-2013
juriconnect site

Nieuw

9 MvO

Vinger aan de pols houden bij
20-09-2013
oplossen problemen ECLI-register

Nieuw

10 GM/JS

Bespreking visie doorontwikkeling 20-09-2013
juriconnectstandaarden initiëren

Nieuw

11 MvO

Statusrapportage werkzaamheden
werkgroep voor volgende
vergadering opleveren

20-09-2013

Nieuw

12 GM/JS

Communicatie over plaatsing
20-09-2013
juriconnectstandaarden op “pas toe
of leg uit”-lijst verzorgen

Nieuw

13 JS

Info navragen over operationele
ontwikkelingen in Oostenrijk

Nieuw

20-09-2013
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