Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 17 mei 2019 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

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

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

2

Berichten van verhindering van Mark Jansen, Wirt Soetenhorst, Robert van der Jagt
Jacques Snel staat nog even stil bij het overlijden van Herman Bruggink.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 30 november 2018

-

-

Naar aanleiding van tekst en actiepunten
Pagina 3 - SvdL: Wolters Kluwer is bezig met toekenning JCDI’s Inmiddels is nieuwe
en gewijzigde content van JCDI’s voorzien (ca. 50.000 items). Is onderdeel gemaakt
van invoerprotocol voor nieuwe tijdschriftartikelen.
Actiepunten 1 en 2 blijven overstaan.
Actiepunt 3: ML is bezig de betrokkenheid binnen de Belastingdienst opnieuw te
regelen en daar wordt dit in meegenomen.
Actiepunt 4 staat op de agenda.
Actiepunten 5, 6 , 7 zijn afgehandeld.
Actiepunt 8 - SvdL heeft Corine Prins gevraagd; zij denkt hier over na. Simon laat haar
antwoord nog weten.
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Evaluatie van Juriconnectbijeenkomst bij Raad van State op 24 januari 2019
-

4

JWdK: was mooi gevarieerd gezelschap. Prettig dat ook de directie erbij was.
LdM: idem. Goede presentaties. Nuttig zowel qua inhoud als netwerk.
SvdL: Goede sessie. Ook voor interne mensen van WK goed voor breder beeld.
MvO: Nuttige bijeenkomst; goede opkomst, gevarieerd.
PP: Goede bijeenkomst.
ML: Leuk gevarieerd. Ze heeft geprobeerd wat wetgevingscollega’s mee te krijgen. Zij
vonden dit ook interessant, maar lastig om daar boven water te krijgen wat zij hier
allemaal aan hebben. Zou wellicht goed zijn om specifiek voor die doelgroep nog iets
te organiseren.
LdM wellicht ook in het kader van Woo te plaatsen.
ML wellicht in IHJZ of IOWJZ presentatie geven met verzoek hier voor de
wetgevingsjuristen een bijeenkomst te organiseren. AP voor ML/KOOP voor de
volgende vergadering.
GM: goede reacties op ontvangen. In aansluiting hierop ook workshops na de zomer
voor geïnteresseerde kleinere uitgeverijen/organisaties.
Voorzitter: Ook complimenten aan Gert en Monique voor organisatie van de dag.
JudoReg

-

-

Status ontwikkelingen:
GM: Open recht, NLFiscaal, Ars Aequi zijn volop in productie. Met Sdu is technische
afstemming geweest voor aansluiting op JudoReg; zij hebben reeksen JCDI’s gekregen.
JWdK: bedoeling is dit in het najaar gerealiseerd te hebben. Techneuten van Sdu
hebben een voorkeur voor aansluiting op het centrale register. Is in september
duidelijkheid over.
Voorzitter: SvdL heeft gemeld dat JCDI’s worden toegepast; deze worden uitgeleverd
aan overheid. Naar invulling van het register wordt nog nader gekeken.
LdM: Margriet Wiegman is opvolger Jan den Elzen. Zij zal worden uitgenodigd voor
een volgende vergadering.
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Gedeelde visie SIG Implementatie JCDI
MvO licht nog zijn voorstel toe. Dit kan dan naast de bestaande documenten voor
aansluitvoorwaarden (LdM zal kijken of daar nog een actualisering nodig is) door
MvO worden uitgewerkt; hij zal daarbij kijken naar alle stukken hierover in de
afgelopen jaren en ervaringen van implementatie door de gebruikers.
SvdL vraagt of ter inspiratie gebruik gemaakt kan worden wat er voor ECLI is
gemaakt.
MvO geeft aan dat hij daarvan ook de auteur is.
PP wat voor verkeerde toepassing ziet MvO nu?
MvO ziet bijvoorbeeld dat aan bewerkte uitspraken door WK een JCDI wordt
toegekend terwijl dit een andere expressie van de uitspraak is. Annotaties moeten wel
een eigen JCDI krijgen, maar bewerkte uitspraken niet.
Vergadering is voor deze uitwerking.
ML Is ook goed om de documentatie op de website op een lijn te krijgen voor de
volwassenheid van de standaarden. AP GM.
Doorontwikkeling Juriconnectstandaard verwijzing naar wetgeving

-

-

Verwijzingen naar diepere niveaus binnen wet- en regelgeving dan thans in de
standaard toegestaan. Welke behoeftes en mogelijkheden zijn daarvoor?
(NB: Bijkomend is de vraag naar KOOP dat dan ook te ondersteunen in de Linktool
en wetten.overheid.nl)
ML: dit is vaker aan de orde gekomen wanneer je bedrijfsregels wilt schrijven op basis
van de wetgeving; er is dan behoefte om op diepere niveaus te kunnen verwijzen.
LdM: bij de Omgevingswet zijn we bezig met een andere standaard voor wetgeving
waarbij Akoma Ntoso (www.akomantoso.org) als standaard voor verwijzingen wordt
gebruikt. Daar kun je bijvoorbeeld ook verwijzen naar opsommingstekens e.d.; niet
naar volzinnen of zinsneden, alleen naar structuuronderdelen. Om dit goed te kunnen
doen, zou een discussie met wetgevingsjuristen nodig zijn om daarmee rekening mee
te houden bij de inrichting van wetgeving.
ML: Kunnen we vanuit de expertisegroep regelbeheer daarbij betrokken worden?
LdM: er is onderscheid gemaakt tussen een STOP standaard die generiek is en een
Toepassingsprofiel specifiek voor omgevingswetgeving. Wanneer dit meer stabiel is
(begin volgend jaar) kan ook worden gekeken naar andere toepassingsprofielen.
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MvO: de juriconnect standaard zelf blijft uiteraard altijd bruikbaar, maar zal dan
mogelijk niet verder worden doorontwikkeld.
MVO: in de nieuwe ECLI standaard wordt de mogelijkheid geboden ook naar
rechtsoverwegingen binnen een uitspraak te verwijzen.
PP: geeft hierop aanhakend aan dat dit dus inderdaad ook speelt bij andere
informatiesoorten dan wetgeving. Daar zou ook naar gekeken moeten worden.
JS: Vraag die hem bereikt, is of ook (geconsolideerde) wetsvoorstellen al op eenzelfde
manier als bij in werking getreden wetten gestandaardiseerd beschikbaar kunnen
komen in een pre wetten.nl.
DvdB: meldt dat er aan een voorstel voor toekomstige teksten wordt gewerkt, waarbij
de officiële bekendmaking overigens nog steeds het beginpunt is. Daarnaast wordt er
gekeken naar mogelijkheden om geconsolideerde wetteksten ook al tijdens de
Kamerbehandeling beschikbaar te gaan maken. Wanneer over beide meer
duidelijkheid is, zal hierover meer informatie volgen.
Wat verder ter tafel komt
JWdK: Sdu gaat verhuizen eind deze maand naar het nieuwe kantoor. Wellicht een
volgende vergadering eenmalig bij Sdu te organiseren?
JS: Digitale afdoening van geschillen – er komt iemand vanuit Canada over dit
onderwerp te praten; hij stuurt een mailtje rond voor wie belangstelling heeft daarbij
aan te sluiten.
Datum volgende vergadering
Vrijdag 20-9, 10:00-12:00 in nieuwe kantoor Sdu, Maanweg 174, Den Haag.
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Actielijst
Eigenaar
1 LdM

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

Bijwerking notitie inzake federatief zoeken

16-6-2017

Blijft overstaan

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 1

2 SvdL/JWdK/LdM Convenant maken voor federatieve
doorzoekbaarheid JudoReg en
doctrineregisters van uitgevers
3 ML

Verzoek iemand vanuit BD als gebruiker toe 17-05-2019 Nieuw
te voegen aan de SIG Implementatie JCDI

4 SvdL

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

5 ML/KOOP

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

17-05-2019 Nieuw

6 GM/DvdB

Margriet Wiegman uitnodigen voor een
volgende vergadering

17-05-2019 Nieuw

7 LdM

Bezien of actualisering aansluitvoorwaarden
JudoReg nodig is

17-05-2019 Nieuw

8 GM/DvdB

Website JudoReg voorzien van de verdere
documentatie

17-05-2019 Nieuw
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