Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op woensdag 23 september 2020 (Ms Teams)

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Peter Piepers (PAUC/CUC), Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg),
Marc van Opijnen (KOOP), Wirt Soetenhorst (Boom),
Gert Meydam (Stipp), Dick van den Berg (Stipp, verslag)
Peter Immink (Wolters Kluwer), Margriet Wiegman (Categoriemanager V&A)
Jan van Coeverden (LDCR), Erna Wisselaar (KOOP)

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

2

Simon van der Linde wordt in verband met veranderende werkzaamheden binnen
Wolters Kluwer vervangen door Peter Immink, die er deze keer nog niet bij kan zijn.
Berichten van verhindering naast Peter Immink ontvangen van Margriet Wiegman en
Jan van Coeverden.
Jacques Snel gaat 20 oktober met functioneel leeftijdsontslag; er komt nog een
uitnodiging voor een borrel (in Scheveningen). Hij gaat nog wel een aantal klussen
doen, waaronder voor MinBZK het voorzitterschap van het Tactisch beraad
elektronische toegangsdiensten..
Hij is bereid het voorzitterschap voor Juriconnect nog voort te zetten, totdat de
vergadering in de toekomst anders beschikt. De leden van de stuurgroep gaan hier
graag mee akkoord.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 13 december 2019
Naar aanleiding van tekst en actiepunten
Geen opmerkingen over de tekst; het verslag is vastgesteld.
(NB: de actiepunten zijn niet expliciet aan de orde gekomen; PM voor volgende vergadering)
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3

Stand van zaken JudoReg
-

-

-

4

Jan-Willem de Koning heeft contact gehad met Peter Immink over de stand van zaken
met betrekking tot de agendapunten.
Sdu is actief geweest met aansluiting JAR.
Bij Wolters Kluwer is voortgang gemaakt met het voorzien van doctrine met JCDI’s.
Wolters Kluwer is nog niet aangesloten op Judoreg, maar wil dit binnenkort gaan
doen.
In de SIG Implementatie is met ondere andere Marc van Opijnen en Cor de Cloe
gesproken over de toekenning van JCDI’s aan annotaties bij uitspraken.
Marc geeft aan dat dit een noodzakelijk gesprek was en een poging om uiteenlopende
opvattingen over wat de standaard precies beoogt, op te lossen. De JCDI is bedoeld
voor de noten en niet de uitspraken zelf omdat die al een ECLI hebben. Deze
zienswijze wordt inmiddels gedeeld, maar Jan-Willem geeft aan dat het op dit moment
technisch een probleem is. Eenvoudiger is het een JCDI toe te kennen aan een
uitspraak met annotatie. Omdat de zienswijze van Marc door een ieder wordt gedeeld,
zal Sdu proberen dat dit jaar nog voor elkaar te krijgen. Hij heeft van Wolters Kluwer
begrepen dat zij grotere technische problemen voorzien maar zullen bezien wat
mogelijk is.
Voorzitter hoopt dat er tot een praktische aanpak gekomen kan worden.
Peter Piepers vraag wat er met samenvattingen van uitspraken moet gebeuren. De
vraag is of deze een rechtswetenschappelijk toegevoegde waarde hebben. Marc van
Opijnen vindt van niet. Wirt Soetenhorst geeft aan dat hij daar mogelijk nog een
andere standaard voor weet; hij zal hier nog met Marc over overleggen.
Sdu en Kluwer komen nog met een reactie op de aansluitingsvoorwaarden.
Status SIG Implementatie en Qualityassurance Juriconnect standaarden

-

Teruggrijpend op het vorige verslag meldt Marc van Opijnen dat hij nog geen reactie
heeft gezien op het stuk dat hij met Peter Piepers en Marc Jansen heeft geschreven
inzake compliancy aan de (alle) Juriconnect standaarden. Overigens stelt hij voor de
SIG Qualityassurance even los te houden van de SIG Implementatie. Immers je moet
eerst vaststellen wanneer je compliant bent, om dit vervolgens (op compliancy en
kwaliteit) te kunnen monitoren. Bijkomende vraag is wie die monitoring dan op welke
wijze gaat doen.
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-

5

Hij ziet de reactie van de uitgevers graag tegemoet; zij kunnen dit met kennis van hun
eigen doctrine en processen beoordelen.
Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken dat de uitgevers uiterlijk 1 november
een reactie zullen sturen aan Marc van Opijnen en Peter Piepers.
Gert Meydam vraagt of het ook wenselijk is dat er een toelichting komt op het
compliancydocument (voor kleinere partijen die wellicht moeite hebben een vertaling
naar hun praktijk te maken. Marc verwacht dat er meer behoefte is aan het compliancy
stuk zelf dan aan een uitleg daarbij, maar desgewenst zou een nadere toelichting
gemaakt kunnen worden wanneer daaraan behoefte blijkt. Uiteraard moet een en
ander gepubliceerd worden op de website met een oplegger.
Wat verder ter tafel komt
Gert Meydam meldt dat Cor de Cloe in behandeling is in het Anthoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis. De vooruitzichten zijn positief.
Datum volgende vergadering
Vrijdag 27 november 2020, 10:00-12:00 in Ms Teams.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 ? (was M.Lokin)

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 ? (was S.vdLinde)

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

3 KOOP

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

17-05-2019 Staat open;
DvdB pakt dit op
wanneer compliancy
document is
vastgesteld

4 PI/JWdK

Bezien of actualisering aansluitvoorwaarden
JudoReg gewenst is

13-12-2019 Reactie voor
volgende
vergadering

5 KOOP

Opvolging door Erna Wisselaar regelen

13-12-2019 Is geregeld

6 JWdK

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

13-12-2019 Loopt

7 PI/JWdK

Reactie sturen op Compliancy document van 13-12-2019 Reactie insturen
SIG Compliancy
vóór 1-11-2020
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