Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 9 februari 2018 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Lucien de Moor (KOOP), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Simon van der Linde (Wolters Kluwer), Zwier Dullink (BD/CKC),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Marc van Opijnen (KOOP) en Gert Meydam (Stipp, verslag),

Afwezig:

Tom van Engers (UvA), Wirt Soetenhorst (Boom), Mart van de Kerkhof
(PAUC/CUC), Jan van Coeverden (LDCR) en Dick van den Berg (Stipp)
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Opening/mededelingen
-

De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen van verhindering zijn
binnengekomen van Mart van de Kerkhof, Tom van Engers, Wirt Soetenhorst en
Dick van den Berg.

-

De geplande vergadering van 8 december jl. is, mede door nog niet uitgewerkte
agendapunten, komen te vervallen en is verplaatst naar deze datum.

-

De agenda wordt uitgebreid met een presentatie door Marc van Opijnen over de
ontwikkelingen en inzet van Link-extractor en Linkeddata.overheid.nl en een
presentatie van Simon van der Linde met het onderwerp gedistribueerd Judoreg.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 29 september 2017
Over en naar aanleiding van de tekst
Geen opmerkingen en dank aan Dick van den Berg voor het verslag.
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3.

Naar aanleiding van de actiepunten
-

Actiepunt 1: “Kneuterdijksessie” gaat voorbereid worden door Jacques Snel en
Gert Meydam. Voor een belangrijk deel afhankelijk van vulling Judoreg.

-

Actiepunt 2: “Uitsluitsel realisatie eigen registers”. Presentatie door WK in
agendapunt 3 met Judoreg als onderwerp.

-

Actiepunt 3: blijft staan en wordt ingevuld nadat de registers van WK en Sdu zijn
ontwikkeld. Eerste verkenning is reeds gedaan.

-

Actiepunt 4: Afstemming inzake gebruiksvoorwaarden met CMvA loopt; moet nog
definitieve rolverdeling vastgesteld worden.

-

Actiepunt 5: Na actiepunt 4 wordt definitief voorstel gebruiksvoorwaarden afgerond.

-

Actiepunt 6: Convenant met uitgevers voor federatieve doorzoekbaarheid na
opvolging actiepunten blijft staan.

-

Actiepunt 7: Onderwerpen voor Special Interest Groups (SIG’s) worden onder punt
5 van de agenda behandeld.

4.

Status en ontwikkelingen JuDoReg
Gert Meydam geeft een toelichting op zijn notitie ‘Status inrichting van en
koppelingen met Judoreg’ van 31 januari 2018. Hieronder een opsomming van de
afspraken die zijn gemaakt:
-

De Judoreg applicatie is operationeel en ontwikkeld in opdracht van de Overheid, die
dan ook eigenaar is van de applicatie. Het beheer en de doorontwikkeling van de
applicatie valt onder verantwoordelijkheid van de Overheid.

-

Uitgevers die hun eigen register ontwikkelen zorgen zelf voor hun financiering.

-

Organisaties die aansluiten op Judoreg worden ondersteund door Stipp. De
inspanning die de aansluitende organisatie moet doen is voor deze organisatie zelf
(bijvoorbeeld inrichting van de webservice).
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-

De standaard Judoreg wordt, net als de andere standaarden van Juriconnect,
ingebracht bij het Forum Standaardisatie.

-

Stipp gaat op een pro-actieve wijze het belang van de standaard onder de aandacht
brengen bij organisaties die juridische informatie verwerken.

5.

Presentatie gedistribueerd JuDoReg Wolters Kluwer
-

Simon van der Linde geeft een toelichting op de drie sheets die voorafgaand aan de
vergadering zijn verzonden. Op hoofdlijnen geeft dit inzicht in een opzet van de
diverse JuDoReg applicaties, de bijbehorende planning voor de ontwikkeling van de
JuDoReg applicatie van Wolters Kluwer en de opties voor generieke ontsluiting van
de diverse vormen van metadata. Hieronder een opsomming van de vragen en
opmerkingen die als vervolg op de presentatie door de vergadering worden
ingebracht.

-

In de praktijk zullen er de nodige vragen naar voren komen. Deze dienen we met
elkaar in een best practices beleid te onderkennen en op te lossen. Staande dit proces
zullen we met elkaar guidelines voor de diverse oplossingen moeten opstellen.

-

De planning geeft aan dat Wolters Kluwer de Judoreg applicatie eind 2019
operationeel wil hebben.

-

Jan-Willem de Koning geeft aan dat de aanpak van Wolters Kluwer en Sdu
verschillen en dat Sdu dit proces kleinschaliger en gefaseerder aanpakt.

-

Peter Piepers maakt de opmerking dat het toch de mooiste en meest voor de hand
liggende oplossing zou zijn wanneer er met een centrale oplossing wordt gewerkt.

-

Jan-Willem de Koning reageert hierop dat het beheer van de metadata binnen de
organisatie gewenst is.

-

Uit de discussie over Federated search komt naar voren dat de invulling hiervan nog
de nodige aandacht vraagt, althans in afstemming hoe conceptueel in te vullen en in
presentatie van de informatie. Kortom, een punt van aandacht.
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6.

Presentatie Link-extractor en Linkeddata.overheid.nl
-

Marc van Opijnen geeft een presentatie van de doorontwikkeling en het gebruik van
de Link-extractor voor het automatisch herkennen van verwijzingen naar
jurisprudentie en wet- en regelgeving. Op basis van een casus van een EUverordening verzorgt Marc de presentatie. Relaties die voorkomen in BWB worden
geactiveerd evenals uitspraken die zich in Rechtspraak.nl bevinden.

-

In Linkeddata.overheid.nl wordt het resultaat gepresenteerd. Bij het document
waarop wordt gezocht worden de relaties weergegeven, het oorspronkelijke
document en ook de permanente link waarin het Juriconnect_id kan worden
opgevraagd.

-

Het volgende onderdeel in het proces is dat ook de relatie met Parlementaire
documenten en officiële bekendmakingen zichtbaar worden gemaakt. Dit vraagt nog
aandacht.

-

Een ander project is Staten Generaal beter digitaal toegankelijk te maken.

-

Marc geeft aan dat hij graag geïnformeerd wil worden over opmerkingen en
eventuele ommissies die bij het gebruik naar voren komen. Tenslotte draagt dit bij
aan kwaliteitsverbetering.

-

Complimenten van de vergadering aan het adres van de Overheid voor de
ontwikkelingen die zijn getoond en aan Marc voor de presentatie.

7.

Inventarisatie SIG’s
-

Ontstaan en opstellen van Guidelines voor de doctrine. Een onderwerp dat zich dicht bij het
proces van de uitgevers en auteurs bevindt.
Simon van der Linde (WK) stelt een concept op en deelt dit met andere uitgevers en
kenniswerkers. Peter Piepers en Marc van Opijnen sluiten aan.

-

Citatenindex, initiatief van Boom. Marc neemt hierover contact op met Boom en zal dit
samen met Wirt oppakken.
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-

Granulariteit van de wet. Op dit moment is de content niet op het gewenste niveau
toegankelijk. Zijn er oplossingen die dit kunnen verbeteren, verzoek van Jan-Willem
de Koning. Vooralsnog besloten er geen SIG van de maken.

-

Wirt Soetenhorst geeft een demo van een citatie-index waar Boom mee bezig is.
Hierin is per artikel op te vragen hoe vaak en van waaruit naar dat artikel wordt
verwezen, met links naar de verwijzende artikelen. Dit kan onder andere veel
informatie bieden voor feedback naar auteurs, relevance ranking, wetenschap.
Het is nog niet klaar, maar wanneer dit de anderen aanspreekt zou hij graag naar
mogelijkheden willen kijken voor uitwisseling van gegevens. Hij zou ook graag met
een aantal wetenschappelijke redacties afspraken willen maken over
informatieuitwisseling. Is wellicht een toepassing op gegevens uit Judoreg.

-

8.

De uitgevers zijn zeker geïnteresseerd om hier verder over te praten.
De voorzitter geeft aan dat hiervoor de eerste Special Interest Group geformeerd kan
worden.
Wirt Soetenhorst zal hiertoe het initiatief nemen.
Wat verder ter tafel komt

-

Marc van Opijnen geeft aan dat er met Wolters Kluwer de afspraak is gemaakt dat de
door hen gepubliceerde jurisprudentie van voor 1965 van ECLI’s wordt voorzien.
Deze jurisprudentie wordt met regelmaat gebruikt en dient dan ook toegankelijk te
worden gemaakt.

-

Marc van Opijnen meldt dat de behoefte weer ontstaat voor een Europese JCDI.
Deze ontwikkeling houdt ons in de ‘drivers seat’.

-

Jan-Willem de Koning meldt dat er wisselingen zijn in de directie van Sdu.
Sander de Groot wordt de nieuwe CEO en Patrick Hendriks CPO.

-

Jacques Snel is vanaf 1 januari 2018 CIO van de Raad van State.

-

Peter Piepers: in april zal Mart van de Kerkhof de Stuurgroep verlaten vanwege zijn
pensioengerechtigde leeftijd. Wij gaan op zoek naar een opvolger voor Mart.
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Volgende vergadering
Vrijdag 6 april 2018 van 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Belastingdienst, kantoor De Knoop (nieuwe locatie Belastingdienst)

Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 GM/JS

Organiseren nieuwe “Kneuterdijk-sessie”

16-6-2017

Opstarten
Sept/okt - 2018

2 LdM

Bijwerking notitie inzake federatief zoeken

16-6-2017

Nog even niet actueel

3 LdM

Afstemming voorstel gebruiksvoorwaarden
JudoReg met opdrachtgever CMVA en
terugkoppeling in stuurgroep Juriconnect

16-6-2017

Wordt aan gewerkt

4 LdM/DvdB

Versie 1.0 maken van gebruiksvoorwaarden
met separate toelichting

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 3

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 2

5 SvdL/JWdK/ Convenant maken voor federatieve
LdM
doorzoekbaarheid JudoReg en
doctrineregisters van uitgevers
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