Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 27 november 2020 (Ms Teams)

Aanwezig:

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

Afwezig:

1

Opening/mededelingen
-

2

Berichten van verhindering ontvangen van Peter Immink, Margriet Wiegman,
Jan van Coeverden, Marc van Opijnen, Erna Wisselaar.
Gert Meydam meldt dat Cor de Cloe na een kort ziekbed is overleden. Hij wordt
gemist.
De overheid lijkt wat minder te zijn vertegenwoordigd de laatste vergaderingen. Zal
wat aandacht aan besteed worden.
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 23 september 2019

-

Over en naar aanleiding van de tekst
Geen opmerkingen over de tekst; het verslag is vastgesteld.
Jochem Banki meldt naar aanleiding van de stand van zaken JudoReg dat in de SIG is
besproken dat jurisprudentiecommentaren die alleen een samenvatting bevatten niet
JudoReg-waardig zijn; daar is inmiddels de programmatuur binnen Wolters Kluwer op
aangepast. Dit is voor gemengde tijdschriften wat meer werk.
Naar aanleiding van de actiepunten
Ad 1. Margriet Wiegman vertegenwoordigt de Belastingdienst. [In overleg met
Margriet wordt bekeken hoe Overheid actief kan blijven participeren; met name voor
actieve deelname in de SIG].
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1

Ad 2. De voorzitter stemt dit af met Wirt Soetenhorst.
Ad 3. Blijft staan.
Ad 4. Kan er af.
Ad 5. Was er al af.
Ad 6. Blijft staan.
Ad 7. Staat geagendeerd voor deze vergadering.
3

Reactie uitgevers op registratieverzoek JudoReg
(N.a.v. op 28 oktober jl. rondgezonden reactie op het registratieverzoek)
-

-

4

Peter Piepers geeft aan dat hij verder geen reacties op de opmerkingen van
Sdu/Kluwer heeft ontvangen.
Jochem Banki geeft aan dat bij de toepassing van JCDI de behoefte is ontstaan aan de
in het rondgezonden document aangegeven aanpassingen.
De gedachte is dat we met elkaar vaststellen wat de ideale situatie is voor wat betreft
compliancy; hier lijkt in principe wel consensus over te zijn. Vervolgens kan bij
toepassing van de standaarden in de praktijk worden bezien op welke termijn dit door
de diverse partijen is te realiseren.
Besloten wordt het eerst met elkaar eens te zijn over de compliancy en de aanpassing
van het registratieverzoek te laten liggen totdat daar overeenstemming over is.
Reactie uitgevers op SIG notitie inzake compliancy Juriconnect standaarden

-

-

Er is geen schriftelijke reactie gekomen van uitgevers op de Compliancy notitie 0.2 van
Marc van Opijnen en Peter Piepers. Wel hebben de uitgevers daar verder over
gesproken. Men ziet nog wat problemen bij de toepassing in de praktijk.
Peter Piepers geeft aan dat het ook om de interpretatie van de standaarden gaat. Daar
is ook die notitie voor bedoeld. We moeten het in elk geval eens zijn over de wijze
waarop de standaarden moeten worden toegepast. Dat kan dan ook als uitgangspunt
naar buiten worden gecommuniceerd. Ook om te zorgen dat men niet op een
verkeerde manier de standaard toepast en vervolgens dit moet herstellen. Wanneer een
uitgever ervoor kiest om praktische redenen gefaseerd naar de juiste toepassing toe te
werken, waarbij ingecalculeerd wordt dat er een mate van herstel in de loop van het
proces nodig zal zijn, is dat een eigen keuze.
In de SIG kunnen de praktijkervaringen en vragen gedeeld worden.
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-

-

5

Jochem Banki noemt als voorbeeld het toekennen van JCDI’s aan noten bij
uitspraken. We zijn het eens over dat de noten een JCDI dienen te hebben en niet de
combinatie van uitspraak met noot, maar dat is nu in het huidige systeem nog niet te
realiseren, maar kan wellicht bij een volgende iteratie wel worden gerealiseerd.
De voorzitter concludeert dat we met elkaar het doel voor ogen moeten houden, en
dat het dan ook goed is te constateren dat we het in principe met elkaar eens lijken te
worden over compliancy. Hopelijk kan de volgende vergadering de notitie worden
vastgesteld. Daarna gaan we wel kijken hoe de invulling eraan kan worden gegeven.
Wat verder ter tafel komt
Jan-Willem de Koning geeft aan dat in JAR inmiddels ook de verwijzingen naar ECLI
zijn geïmplementeerd.
Voor de vergaderingen in 2021 zal een roostervoorstel worden rondgezonden. De
eerstvolgende vergadering te plannen half februari (niet tussen 22-2 en 5-3).
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 Jacques Snel

Stemt met Wirt Soetenhorst af of hij iemand 27-11-2020 Nieuw
weet die vanuit de universiteiten zou willen
toetreden tot de Stuurgroep

2 KOOP

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

17-05-2019 Blijft overstaan;
DvdB pakt dit op
wanneer compliancy
document is
vastgesteld

3 PI/JWdK

Actualisering aansluitvoorwaarden JudoReg
n.a.v. reactie uitgevers

13-12-2019 Reactie bespreken
zodra akkoord op
compliancydocument

4 JWdK

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

13-12-2019 Loopt

5 Allen

Vaststellen Compliancy document van SIG
Compliancy

7-11-2020
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Agenderen volgende
vergadering

4

