Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 29 juni 2018 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Lucien de Moor (KOOP), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Jochem Banki (Wolters Kluwer), Zwier Dullink (BD/CKC),
Robert van der Jagt (KMPG-Meyburg), Gert Meydam (Stipp),
Dick van den Berg (Stipp, verslag)
Tom van Engers (UvA), Marc van Opijnen (KOOP), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Wirt Soetenhorst (Boom), Mark Jansen (PAUC/CUC), Jan van Coeverden (LDCR)

Afwezig:

1

2

Opening/mededelingen
-

De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen van verhindering zijn
binnengekomen van Mark Jansen, Peter Piepers, Marc van Opijnen.

-

Voorzitter: Agendapunt 6 vervalt. Michel Janssen had het verzoek gedaan om eens te
sparren; maar kort geleden aangegeven dat dit nu toch nog wat te vroeg is, nu
definitief besloten is KEI stop te zetten.
Lucien de Moor: het zou ook goed zijn om voor dit onderwerp vanuit de rechtspraak
eens contact te zoeken met de rest van de Rijksoverheid. In het kader van de Woo is
KOOP gevraagd om onderzoek te doen naar ontsluiting van alle openbaar te maken
overheidsdocumenten in samenwerking met rijksoverheid.nl. Daar is nu een eerste
opdracht voor gegeven.
Voorzitter: is goed om dit af te stemmen met Jan van Coeverden/Michel Janssen
Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 9 februari 2018
Over en naar aanleiding van de tekst
Geen opmerkingen en dank aan Gert Meydam voor het verslag.
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Naar aanleiding van de actiepunten
-

3

Actiepunt 1: “Kneuterdijksessie” staat op de agenda
Actiepunt 2: “Uitsluitsel realisatie eigen registers”. Presentatie door WK in
agendapunt 3 met Judoreg als onderwerp.
Actiepunt 3: blijft staan en wordt ingevuld nadat de registers van WK en Sdu zijn
ontwikkeld. Eerste verkenning is reeds gedaan.
Actiepunt 4: Afstemming inzake gebruiksvoorwaarden is inhoudelijk akkoord; zal
worden rondgezonden ter informatie
Opvolging inventarisatie SIGS

-

-

4

Guidelines voor de doctrine (Simon van der Linde, Peter Piepers, Marc van Opijnen)
Jochem Banki: WK is begonnen met toekennen van JCDI’s aan content. Zij willen
dit graag delen in de SIG. WK zal initiatief nemen voor een bijeenkomst. Jan-Willem
de Koning sluit aan.
Het zou mooi zijn wanneer voor de “Kneuterdijk”sessie in een eerste versie
beschikbaar is. Deze kan dan op basis van de ervaringen verder worden aangescherpt
in afstemming binnen de SIG.
Citatie-index (Wirt Soetenhorst)
Wirt is met het redactionele proces nog bezig. Hij wil dit afstemmen met collega’s en
gebruikers. Hij heeft nog geen SIG geformeerd. Gert Meydam zal dit met hem
afstemmen.
Status ontwikkelingen en implementaties JudoReg

-

-

NLFiscaal zit erin. Integratie in Platform Open recht; dit wordt gepresenteerd in de
week van Open Access. Ars Aequi is implementatie mee gestart. Er wordt een
workshop georganiseerd voor kleinere uitgevers.
Jan den Elzen heeft JudoReg ook in de contractvoorwaarden van de overheid
opgenomen.
WK is bezig met toekenning van JCDI’s.
Sdu moet nog starten. A.s. dinsdag spreekt Jan den Elzen met Sdu hierover.
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Voorstel invulling “Kneuterdijksessie najaar 2018”
-

Voorstel wordt ter tafel uitgedeeld. Gert Meydam licht het toe.
Programma voor de pauze is akkoord.
Na de pauze meer invulling wat toepassing van de standaarden betekent. Dan in de
vorm van korte presentaties (max. 10-15 minuten) van (voordelen van) toepassing
van de standaarden. Een ieder zal nadenken over invulling hiervan. Eerste presentatie
zou verhaal van Marc kunnen zijn over belang standaarden en toepassing daarvan.
En doorsteek naar de vervolgpresentaties
LdM locatie voorkeur voor Den Haag. JS informeert of we bij de Raad van State
terecht kunnen.

-

Nog nadenken over titel. JS: “Samen Open” “- wat standaardisatie in het juridisch
domein vermag.

6

Presentatie Standaardisering informatie in de rechtspraakketen
-

7

Vervalt
Wat verder ter tafel komt

-

Samenstelling stuurgroep:
universiteiten: Tilburg, Amsterdam en nog enkele willen groot onderzoek naar
algorithmic fairness.
LdM: overheid is ook aan het kijken naar dit onderwerp.
JS: Vanuit die kant zal JS kijken of er een vertegenwoordiger in SG Juriconnect is te
vinden. Op het terrein van beslisondersteuning gebeurt er veel.

-

Zwier Dullink kijkt ook binnen Belastingdienst die met standaarden bezig is. Hij kijkt
naar opvolging eind dit jaar: Suggestie LdM: wellicht is Mariette Lokin goede
kandidaat.

-

LdM: in Omgevingswet komen ook nieuwe standaarden naar voren met
toepassingsprofielen. In eerste instantie voor regelgeving met GEO-informatie (zal
nog wel even duren) daarna ook toepassing op alle andere regelgeving.
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Volgende vergadering
30 november 2018, 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Belastingdienst, kantoor De Knoop (nieuwe locatie Belastingdienst)
Vergaderzaal 3-02 (Themazaal) aan de Croeselaan te Utrecht

Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 GM/JS

Organiseren nieuwe “Kneuterdijk-sessie”

16-6-2017

Opstarten
Sept/okt - 2018

2 LdM

Bijwerking notitie inzake federatief zoeken

16-6-2017

Nog even niet actueel

3 LdM

Afstemming voorstel gebruiksvoorwaarden
JudoReg met opdrachtgever CMVA en
terugkoppeling in stuurgroep Juriconnect

16-6-2017

Wordt aan gewerkt

4 LdM/DvdB

Versie 1.0 maken van gebruiksvoorwaarden
met separate toelichting

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 3

5 SvdL/JWdK/ Convenant maken voor federatieve
LdM
doorzoekbaarheid JudoReg en
doctrineregisters van uitgevers

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 2

6 ZD

29-6-2018

Nieuw

Opvolger zoeken
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