Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 13 december 2019 bij de Sdu te Den Haag

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Lucien de Moor (KOOP), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Jochem Banki (Wolters Kluwer), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Marc van Opijnen (KOOP), Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg),
Margriet Wiegman (Categoriemanager V&A)
Gert Meydam (Stipp), Dick van den Berg (Stipp, verslag)
Mariette Lokin (BD), Wirt Soetenhorst (Boom),
Simon van der Linde (Wolters Kluwer),
Jan van Coeverden (LDCR), Mark Jansen (PAUC/CUC)

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

2

Berichten van verhindering van Simon van der Linde (vervangen door Jochem Banki)
Marc Jansen schuift voorlopig niet meer aan. Kennismanagement bij Dirkzwager is
weggesaneerd.
Margriet Wiegman (Categoriemanager Vakliteratuur & Abonnementen) wordt welkom
geheten, waarna een voorstelrondje volgt.
Lucien de Moor geeft aan dat hij per 1 maart a.s. stopt met werken en bij KOOP
vertrekt. Waarschijnlijk dat Erna Wisselaar de nieuwe manager Wetsinformatie zijn
plaats in gaat nemen.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 20 september 2019

-

Naar aanleiding van tekst en actiepunten
Geen opmerkingen over de tekst; verslag vastgesteld.
Actiepunt 1 en 2: komen te vervallen.
Actiepunt 3: is afgehandeld; introductie staat op de agenda
Actiepunt 4: loopt.
Actiepunt 5: Dick van den Berg zal navraag doen.
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Actiepunt 6: Is nu aan Sdu en Wolters Kluwer om te aan te geven of er punten zijn
waarop zij de voorwaarden voor deelname in JudoReg aangepast zouden willen zien.
Actiepunt 7: Is afgehandeld.
Actiepunten 8 en 9: Komen te vervallen.
Introductie Margiet Wiegman
Margriet heeft sinds mei 2019 de rol van Jan den Elzen overgenomen. Zij heeft een
jarenlange ervaring binnen de Belastingdienst. In haar huidige pakket zitten een aantal
zware dossiers; 11 nieuwe overeenkomsten zijn uit te onderhandelen dit jaar.
Uitdaging met het goed inrichten van de categorie, Jan had veel in zijn hoofd. Zij heeft
nu twee full-time contractmanagers en een strategisch inkoper die ook rechtmatigheid
en doelmatigheid borgt. Haar verantwoordelijkheid is om de informatievoorziening
goed te organiseren bij de Rijksoverheid. Ook governance binnen de Rijksoverheid
opnieuw organiseren; de categorie “gaat omhoog”. In de overeenkomsten wordt
voldoen aan standaarden verplicht gesteld.

4

Status JudoReg
-

-

Jochem Banki: Wolters Kluwer heeft inmiddels 181.000 JCDI’s toegekend. Men is nu
met boeken en monografieën bezig. In de Navigator zie je bij de tijdschriftartikelen al
de JCDI’s. Straks na aansluiting op het centrale register komt dit breed beschikbaar.
Jan-Willem de Koning: de uitgevers (WK, Sdu, Ars Aequi, NLfiscaal) hebben bij
elkaar gezeten om praktische ervaringen uit te wisselen. Willen deze graag met Marc en
Peter bespreken. Zij willen graag automatisch toekennen, inbedden in de processen.
O.a. is er een uitdaging in de toepassing bij annotaties op uitspraken.
Marc van Opijnen: vraagt wat er is gebeurd met datgene wat in het vorig technisch
overleg is besproken; hij constateert dat een en ander nog niet cf afspraken wordt
toegepast.
Lucien de Moor: misschien moet je dan het proces even pauzeren en tot een oplossing
zien te komen om veel rework te voorkomen.
WK wil gewoon doorgaan met het huidig proces en een eventuele functionele
wijziging dan later toepassen.
Voorzitter: belangrijk is dat er een uitnodiging ligt om met de uitgevers te spreken over
de praktische toepassing op onderdelen. Wolters Kluwer wil toch graag doorgaan ook
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al betekent dat dat de herstelinspanning groter wordt; zij nemen bewust dat risico.
Peter Piepers geeft aan dat hij uiteraard de bespreking aangaat, maar nog niet direct
een oplossing ziet voor genoemde praktische bezwaren.
Jan-Willem de Koning zal op korte termijn de bijeenkomst (SIG Implementatie) gaan
regelen. Doel is om te zien hoe de praktische bezwaren kunnen worden genomen.
Cor de Cloe zal hierbij worden uitgenodigd.
Sdu is nu aan het acceptatietesten. JAR zit voor het eind van het jaar in JudoReg.
Peter Piepers en Marc van Opijnen: JAR kent weinig annotaties; is waarschijnlijk geen
goede toepassing van JCDI, maar dat komt terug in de SIG Implementatie JudoReg.

5/6 Compliancy Juriconnect standaarden; beheer en Qualityassurance
-

-

-

Voorzitter geeft aan agendapunt 5 (Compliancy) en 6 (Qualityassurance) tegelijk te
willen behandelen.
Marc van Opijnen licht de achtergrond kort toe. In het stuk over Compliancy is
aangeven hoe men compliant is. Om een benchmark te kunnen beschrijven, is de SIG
gestart met Peter Piepers, Mark Jansen en Marc van Opijnen.
Ze hebben beschreven waar en hoe de standaarden moeten worden toegepast, met
opdekbrief. Geprobeerd objectieve criteria te beschrijven. De volgende vraag is: hoe ga
je dit monitoren, en wie gaat dat doen?
Het gebruik van de standaarden is ook bedoeld om niet afhankelijk te zijn van vendor
lock in. Betekent dat naast interne links ook de Juriconnect wordt aangeboden. Dit
naar aanleiding van een vraag van Jochem Banki over artikel 13.
Jan-Willem de Koning vindt het een helder stuk. Maar moet dit nog wel terugkoppelen
intern om te zien wat de impact daarvan is. Voorzitter: bespreek dit intern, dan komt
dit de volgende vergadering weer terug.
Er moet beweging komen op het onderwerp Qualityassurance. Er zal ook een
rapportage moeten komen naar de stuurgroep. Jan-Willem de Koning geeft aan dat
ook de uitgevers zelf Quality assurance toepassen. Dit laat onverlet dat dat ook vanuit
Juriconnect moet gebeuren.
Voorzitter: meem dit mee in de SIG implementatie/QA.
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Nieuwe ECLI standaard: ECLI XL
Marc van Opijnen presenteert de nieuwe standaard: ECLI XL in een powerpoint.
Ten opzichte van de vorige versie van ECLI met name de volgende veranderingen:
- het is nu ook mogelijk (redactionele) versies of taalversies te identificeren;
- het is nu mogelijk verwijzingen te maken naar overwegingen binnen een uitspraak;
- metadata zijn verbeterd;
- FRBR is toegepast;
- er is een http-URI gedefinieerd.
Er is een nieuwe volledig backwards compatible standaard gemaakt en een Annex
waarin het gebruik van ECLI en ECLI XL staat uitgelegd.

8

Wat verder ter tafel komt
-

Lucien de Moor bedankt een ieder voor de mooie afgelopen 12 jaren. Goed gevoel wat
er met elkaar bereikt is, ook JudoReg. Ook compliment naar de uitgevers.
De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet; wij gaan zijn duidelijkheid en scherpte
missen. Zonder hem en de inzet van KOOP waren we niet zover gekomen.
We rekenen op een borrel.
Datum volgende vergadering
Vrijdag 13 maart 2020, 10:00-12:00 uur in Utrecht bij de Belastingdienst, Rijkskantoor
de Knoop, Croeselaan 14, 4-11 Themazaal.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 ML

Verzoek iemand vanuit BD als gebruiker toe 17-05-2019 Staat open; GM
te voegen aan de SIG Implementatie JCDI
vraagt bij ML na

2 SvdL

Aan Corinne Prins vragen of er iemand
30-11-2018 Loopt
vanuit de universiteiten zou willen toetreden
tot de Stuurgroep

3 ML/KOOP

Opties bezien om via IHJZ of IOWJZ
bijeenkomst voor wetgevingsjuristen te
organiseren over standaarden

17-05-2019 Staat open; Dick
pakt dit op

4 SvdL/JWdK

Bezien of actualisering aansluitvoorwaarden
JudoReg gewenst is

13-12-2019 Nieuw

5 LdM

Opvolging door Erna Wisselaar regelen

13-12-2019 Nieuw

6 JWdK

SIG Implementatie/QA activeren
(Toepassing JCDI’s, Compliancy,
Qualityassurance

13-12-2019 Nieuw
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