Beknopt verslag bespreking Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 13 februari 2015 bij de Belastingdienst te Utrecht
Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Zwier Dullink (BD/CKC),
Jan-Willem de Koning (Sdu), Simon van der Linde (Kluwer),
Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Lucien de Moor (KOOP), Marc van Opijnen (KOOP),
Gert Meydam (Stipp), Dick van den Berg (Stipp, verslag)

Afwezig:

Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Tom van Engers (UvA), Jan van Coeverden
(LDCR)
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Opening/mededelingen
-

-

2

De voorzitter heet een ieder welkom. Bericht van verhindering is binnengekomen
van Robert van der Jagt.
Dick van den Berg meldt dat Piet Jorna heeft bericht dat hij per 1 januari is
begonnen bij een ander dienstonderdeel van de Belastingdienst; hij gaat naar het
onderdeel Belastingtelefoon als strategisch adviseur dienstverlening. Hij dankt een
ieder voor de plezierige manier van samenwerken.
Bauke Zeilstra (b.zeilstra@belastingdienst.nl) neemt zijn taken over bij B/CKC.
Zwier Dullink vertegenwoordigt de Belastingdienst in de Stuurgroep Juriconnect.
Jan-Willem de Koning meldt ter informatie dat bij Sdu Sandra Kroon is vertrokken
en dat Sam van Oostrom inmiddels is opgevolgd door Audrey Perrin.
Simon van der Linde geeft aan dat in plaats van Mirjam Pouwe in het vervolg
Jochem Banki hem zal vergezellen (of in zijn plaats zal komen) in de Stuurgroep
Juriconnect wanneer er agendapunten zijn met een wat technischer onderwerp.
Verslag van de vergadering van 21 november 2014

-

-

Over het verslag en naar aanleiding van de tekst zijn geen verdere opmerkingen. Het
verslag (excl. de in het verslag opgenomen nagekomen opmerkingen, die voor
rekening van de inzender zijn) wordt goedgekeurd.
Het voornaamste actiepunt was de opdracht aan de taakgroep, waarvan het thans te
bespreken advies het resultaat is.
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Tom van Engers zou nog kijken of er iemand bij het Instituut voor Informatierecht
iets zou kunnen zeggen over de rechten op aangebrachte relaties tussen doctrine en
broninformatie, en het citeren daarvan. Hij heeft hiervoor navraag gedaan bij
prof. Hugenholz met de volgende uitkomst: auteursrechtelijke bescherming op
dergelijke metadata in het licht van het vereiste van originaliteit (creativiteit) is
onwaarschijnlijk.
Een verzameling van metadata kan echter wel in aanmerking komen voor
bescherming door het (sui generis) databankenrecht, mits in het verzamelen van de
gegevens substantieel is geïnvesteerd. Dat is in dit geval discutabel. Kortom de
rechten kunnen worden geclaimd, maar of een rechter daarin meegaat valt te bezien.
Overstaande actiepunten: er moet in 2015 nog een “Kneuterdijksessie” worden
georganiseerd. Afgesproken wordt dat dit gebeurt nadat er commitment vanuit de
uitgeverijen is gekomen voor de realisatie van en participatie in JuDoReg.
Mart van de Kerkhof wordt alvast uitgenodigd om op die bijeenkomst een
presentatie te geven wat de betekenis is van JuDoReg voor de volgende stap in
contentintegratie.
JuDoReg; het advies van de Taakgroep en hoe verder

-

-

-

-

De voorzitter spreekt zijn complimenten uit naar de Taakgroep JuDoReg dat men tot
een gezamenlijk advies aan de stuurgroep is gekomen, waar er de vorige stuurgroep
toch wel grote problemen leken.
Gert Meydam geeft als voorzitter van de taakgroep aan dat er heftig maar goed werk
is verricht en dat op een constructieve wijze tot het thans te bespreken advies is
gekomen.
De voorzitter vraagt aan de niet-taakgroepleden hun reactie op het voorliggende advies.
Mart van de Kerkhof: het voldoet aan een basis waar we mee verder kunnen;
compliment aan de taakgroep dat er gekomen is tot een advies waarin de uitgevers
zich kunnen vinden.
Marc van Opijnen is ook blij dat het advies er ligt, maar heeft nog een vraag in
hoeverre de geregistreerde gegevens openbaar zijn.
Simon van der Linde meldt dat in de taakgroep is besproken dat het al dan niet
vrijgeven aan de eigenaar is voorbehouden; dat geldt zowel voor de overheid als de
uitgevers.
Het in JuDoReg opvragen van een ID op basis van de beschikbare metagegevens
resp. het opvragen van de metagegevens op basis van een ID in het register moet
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uiteraard altijd mogelijk zijn (dat is naast het registreren van informatieobjecten en
het toekennen en vastleggen van een ID de primaire functie van dit register).
Maar het leveren van deze gegevens vanuit JuDoReg aan andere omgevingen zoals
bijvoorbeeld LiDO mag alleen wanneer de eigenaar van de gegevens daar in het
algemeen of specifiek toestemming voor heeft gegeven.

-

-

-

-

-
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De volgende vervolgstappen worden besproken en vastgesteld.
De uitgevers zullen aan hun management (high level) commitment vragen voor de
realisatie van en participatie in JuDoReg. Dit zal in de komende weken gebeuren;
Jan-Willem de Koning en Simon van der Linde verwachten dit commitment te zullen
krijgen.
Er moet een beheerpartij worden gekozen voor JuDoReg. De Voorzitter vraagt de
uitgevers dat mee te nemen in hun interne besprekingen.
Ook voor de uitwerking van een concept-statuut JuDoReg ligt het initiatief bij de
uitgevers. Hierin moet ook worden geregeld welke personen/partijen onder welke
voorwaarden registrant kunnen worden in JudoReg en onder welke voorwaarden.
Daarna dient een Convenant te worden opgesteld. Hiervoor ligt het initiatief bij
Zwier Dullink in afstemming met de uitgevers. Mogelijk dat het convenant voor de
realisatie van de fiscale taxonomie hiervoor als voorbeeld kan dienen.
Afgesproken wordt dat de concept-stukken voorbesproken kunnen worden in de
taakgroep en daarna weer als een voorstel worden voorgelegd ter vaststelling in de
stuurgroep. Voor de volgende stuurgroep wordt verzocht in elk geval eerste versies
van de stukken aan te bieden.
De werkgroep wordt verzocht de changeverzoeken in de standaard uit te werken en
de bijgestelde versie voor de volgende stuurgroep ter vaststelling in te dienen.
KOOP en Stipp werken een functioneel ontwerp uit voor het register; eveneens ter
bespreking in de volgende vergadering.
Versie 1.3.1 van de standaard logische links naar wetgeving
De door de werkgroep vastgestelde 1.3.1-versie van de standaard, waarin een paar
kleine uitbreidingen zijn gedaan met name gericht op verdragen, heeft bij de
openbare consultatie geen opmerkingen opgeleverd en kan gepubliceerd worden.
De stuurgroep is hiermee akkoord.

VERSLAG VERGADERING STUURGROEP JURICONNECT 13 FEBRUARI 2015

3

5

Vergaderdata 2015 en rondvraag
-

-

Lucien de Moor meldt ter informatie dat de volgende maand de wettenkalender live
zal gaan.
De eerstvolgende stuurgroep Juriconnect is op:
Vrijdag 22 mei 2015, 10:00-12:00 (was in het voorstel 8 mei; is aangepast naar 22 mei)
Belastingdienst Utrecht, vergadercentrum De Wereld, 3e etage (Azië) zaal China.
De overige vergaderdata voor 2015 zijn:
Vrijdag 25 september van 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag 11 december van 10.00 – 12.00 uur
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