Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 9 december 2016 bij de Belastingdienst te Utrecht
Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Zwier Dullink (BD/CKC),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Lucien de Moor (KOOP),
Peter Piepers (PAUC/CUC), Gert Meydam (STIPP),
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Jan van Coeverden (LDCR), Tom van Engers (UvA),
Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Simon van der Linde (Kluwer), Marc van Opijnen (KOOP),
Wirt Soetenhorst (Boom)
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Opening/mededelingen
-

-

-
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De voorzitter heet eenieder welkom.
Bericht van verhindering is binnengekomen van Jan van Coeverden,
Mart van de Kerkhof, Marc van Opijnen, Jan-Willem de Koning,
Simon van der Linde.
Door Simon van der Linde is mede namens Jan-Willem de Koning voor de
vergadering bericht dat zij nog niet zijn toegekomen aan bestudering en interne
bespreking van het voorstel voor afspraken overheid en uitgevers inzake federatief
zoeken en het voorstel voor gebruiksvoorwaarden JudoReg. De voorzitter vraagt
Dick van den Berg in januari hiervoor met hen, Lucien de Moor en Jan van
Coeverden een werkoverleg te organiseren waarin hun bevindingen kunnen worden
doorgesproken.
Voor de volgende vergadering zal Simon van der Linde de notitie met wensen van
Kluwer voor Juriconnect 2.0 inbrengen.
Verslag van de vergadering d.d. 7 oktober 2016
Over en naar aanleiding van de tekst
Geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld.
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Naar aanleiding van de actiepunten
Onderzoek naar aspecten Intellectuele Eigendom staat nog op actie JWdK; volgende
keer uitsluitsel of hier nog opvolging op is te verwachten, of dat dit kan worden
afgevoerd. De vraag is of dit nog relevant is.
Kneuterdijksessie blijft vooralsnog PM.
Inbreng in de stuurgroep vanuit de wetenschap: Jacques Snel en Gert Meydam gaan
een rondje doen om te zien hoe hier invulling aan te geven; Peter Piepers zal bij
VSNU navraag doen en dit met hen afstemmen.
Zwier Dullink geeft aan dat hij voorlopig nog vanuit Belastingdienst betrokken blijft.
Doorstart Juriconnect: voorzitter vraagt Dick van den Berg een overleg te plannen
met hem, Gert Meydam, en Lucien de Moor en een startnotitie daarvoor op te
stellen.
De aangepaste notitie “Toegang tot JCDI’s” wordt bij dit verslag bijgesloten.
De actiepunten voor Lucien de Moor inzake opstellen notities federatief zoeken en
gebruik JudoReg zijn gerealiseerd. De demo van JudoReg 2.0 staat voor deze
vergadering gepland.
Voortgang JudoReg

-

-

-

-

A. Demo JudoReg 1.0
Dick van den Berg demonstreert de redactieomgeving voor JudoReg
(http://redactie.judoreg.nl) en het portaal voor de eindgebruikers
(http://www.judoreg.nl).
Hieraan moet nog gebruikersinformatie worden toegevoegd, conform het nog nader
te bespreken stuk over gebruiksvoorwaarden.
Wanneer dit is gebeurd, kan er verdere publiciteit aan worden gegeven. Met de
vulling met content kan nu worden gestart. De stuurgroepleden vinden het er goed
uitzien.
B. Specificatie Federated Search en commitment Kluwer en Sdu
Wordt een aparte bespreking voor gepland.
C. Voorstel gebruiksaanwijzingen en -voorwaarden JudoReg
Er worden enkele opmerkingen gemaakt die in een volgende versie van het stuk
verwerkt zullen worden.
Eenieder wordt gevraagd daarvoor nog aanvullingen/correcties waar relevant door te
geven.
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Voor de bijlage 1 gebruiksvoorwaarden en de bijlage 2 soorten juridische doctrinaire
objecten zullen Peter Piepers en Zwier Dullink nog nadere voorstellen doen.
Daarbij wordt ook gekeken naar aanvulling van Bijlage 2 met digitale informatie.
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Wat verder ter tafel komt
Jacques Snel geeft aan dat zijn zoon volgende week in Tilburg promoveert op een
empirische studie naar kwaliteitseisen, gevaren en onderzoekstechnieken die
betrekking hebben op het brongebruik in academisch juridisch-dogmatisch
onderzoek. Daarmee raakt zijn onderzoek (sterk) aan waar we binnen Juriconnect
mee bezig zijn (goede ontsluiting van bronnen), maar dan vooral in zijn gevolgen (en
verbetermogelijkheden) binnen de (rechtswetenschappelijke) onderzoekspraktijk.. Hij
stuurt nog nadere gegevens rond voor belangstellenden.
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Volgende vergadering
Voor de vergaderingen in 2017 worden binnenkort voorsteldata rondgezonden.
Actielijst

Eigenaar

Omschrijving

Datum
opvoer

Stand van zaken

1 JWdK

Initiëren onderzoek naar intellectuele
eigendom metadata in JuDoReg

22-05-2015

Blijft openstaan

2 GM/JS

Afstemmen nieuwe “Kneuterdijk-sessie”

12-2-2016

PM

3 JS/GM/PP

Zorgen voor inbreng in de stuurgroep vanuit 24-6-2016
de wetenschap

Staat open

4 JS

Gaat in gesprek met Boom en Reed Business 24-6-2016
om hun inbreng te sonderen

Staat open

5 GM/JS/LdM

Doorstartnotitie Juriconnect opstellen

DvdB plant bespreking

6 SvdL

Notitie wensen Kluwer voor Juriconnect 2.0 7-10-2016

Voor vlg verg``

7 DvdB

Overleg organiseren januari 2017 voor
bespreking afspraken overheid en uitgevers
inzake federatief zoeken

9-12-2016

Nieuw

8 Allen

Aanvullingen/correcties doorgeven op
gebruiksvoorwaarden JudoReg

9-12-2016

Nieuw

9 ZD/PP

Aanpassingsvoorstellen doen voor bijlage 1
en 2 bij de gebruiksvoorwaarden JudoReg

9-12-2016

Nieuw

Voorstel vergaderdata 2017 rondzenden

9-12-2016

Nieuw

10 DvdB
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