Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 29 september 2017 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Lucien de Moor (KOOP), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Simon van der Linde (Wolters Kluwer), Rimco Spanjer (Wolters Kluwer),
Wirt Soetenhorst (Boom), Gert Meydam (STIPP), Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Zwier Dullink (BD/CKC), Tom van Engers (UvA), Robert van der Jagt (KMPGMeyburg), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC), Peter Piepers (PAUC/CUC), Marc
van Opijnen (KOOP), Jan van Coeverden (LDCR)
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Opening/mededelingen
-

De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen van verhindering zijn
binnengekomen van Robert van der Jagt, Mart van de Kerkhof
Zwier Dullink, Peter Piepers, Marc van Opijnen.

-

Wel jammer dat de gebruikerskant nu weinig vertegenwoordigd is.

2

Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 16 juni 2017
Over en naar aanleiding van de tekst
-

Pag. 2, punt 3, vijfde gedachtestreepje: “dat het auteursrecht niet is bedoeld om
belangen te beschermen maar om makers te beschermen” moet zijn: “dat het
auteursrecht niet is bedoeld om belangen van de uitgevers te beschermen maar om
die van de makers te beschermen”.

-

Pag. 3, eerste gedachtestreepje: na “betrekking” ontbreekt het woord: hebben.
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Naar aanleiding van de actiepunten
-

Actiepunt 1: “Kneuterdijksessie” blijft overstaan.

-

Actiepunt 2: door voorzitter is gesprek met C. Prins gepland.

-

Actiepunt 3: uitgangspuntennotitie is opgesteld; staat op de agenda

-

Actiepunt 4 en 5: Realisatie eigen registers uitgevers. Uitgevers geven aan eerst te
willen beginnen met een systematiek voor het herkennen van verwijzingen en het
omzetten daarvan naar links. Sdu en Wolters Kluwer hebben daar onderling
afspraken over gemaakt. Daarna wil men starten met toevoeging van LCDI’s en
vervolgens de opzet van het register.
Lucien de Moor: de vraag is nu wanneer men voldoende weet om een commitment
te geven voor de implementatie van federatief zoeken. Hij kan dit niet eerder gaan
realiseren tot er een duidelijke planning en commitment van de kant van de uitgevers
ligt.
Wolters Kluwer en Sdu geven aan in de vergadering op 8 december definitief
uitsluitsel te geven over de verdere planning.
Lucien de Moor zal zich verder alvast oriënteren op een mogelijke invulling van het
federatief zoeken.

-

Actiepunt 6: Afstemming inzake gebruiksvoorwaarden met CMvA loopt; moet nog
definitieve rolverdeling vastgesteld worden.

-

Actiepunt 7: Na actiepunt 6 wordt definitief voorstel gebruiksvoorwaarden afgerond.

-

Actiepunt 8: Convenant met uitgevers voor federatieve doorzoekbaarheid wordt na
opvolging actiepunten 4 en 5 opgepakt.

-

Actiepunt 9 komt te vervallen; voor zover nog relevant neemt voorzitter het aspect
intellectuele eigendom mee in het gesprek met C. Prins.

-

Actiepunt 10: Onderwerpen voor Special Interest Groups (SIG’s) zijn voorgesteld:
verdere bespreking op volgende vergadering (werksessie).
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Uitgangspuntennotitie doorstart Juriconnect
De ingezonden notitie wordt besproken. De Voorzitter leidt de notitie kort in, onder
verwijzing naar de Zeist-sessie. Hij vraagt naar de mening van de deelnemers.
-

Jan-Willem de Koning vindt het een goed stuk. Er zijn voldoende onderwerpen om
met elkaar mee aan de slag te gaan. Hij is iets terughoudender voor wat betreft de
metadata. De ambitie is goed beschreven en duidelijk is wat ons bindt: het vanuit
verschillende invalshoeken met elkaar werken aan een juridische kennisinfrastructuur.
Aangezien hierbinnen ook betaalde content een plaats heeft, stelt hij voor om
verwarring te voorkomen niet over een “open juridische infrastructuur” te spreken
maar over een “transparante juridische infrastructuur”; een ieder is het hiermee eens.
Hij is er voor om de stuurgroep te houden zoals die is, en ad hoc SIGs in te stellen;
geen vaste werkgroep meer. Gebruikers zijn op zich voldoende vertegenwoordigd.

-

Simon van der Linde: sluit zich bij voorgaande spreker aan. Ziet wel meer focus op
standaardenbeheer. Genoemde onderwerpen zien er logisch uit. Hij ziet wel behoefte
aan (meer) inbreng van de kenniswerker; deze zou met name ingebracht kunnen
worden in de SIGs.

-

Wirt Soetenhorst: vond het een prima verhaal; op dit moment niets aan toe te
voegen.

-

Gert Meydam: de samenwerking in Juriconnect is toch wel redelijk uniek; zou je ook
breder dan het juridische terrein kunnen toepassen.

-

Lucien de Moor: is wel voor een juridische transparante infrastructuur. Voor wat
betreft de onderwerpen zoals ook in de vorige vergadering aangegeven, zijn er een
aantal onderwerpen waar KOOP de lead heeft en neemt.

-

Voor de andere onderwerpen zal ter bespreking op de volgende vergadering door
voorzitter en Dick van den Berg een half A4 per onderwerp worden opgesteld.

4

Een juridische citatie-index
-

Wirt Soetenhorst geeft een demo van een citatie-index waar Boom mee bezig is.
Hierin is per artikel op te vragen hoe vaak en van waaruit naar dat artikel wordt
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verwezen, met links naar de verwijzende artikelen. Dit kan onder andere veel
informatie bieden voor feedback naar auteurs, relevance ranking, wetenschap.
Het is nog niet klaar, maar wanneer dit de anderen aanspreekt zou hij graag naar
mogelijkheden willen kijken voor uitwisseling van gegevens. Hij zou ook graag met
een aantal wetenschappelijke redacties afspraken willen maken over
informatieuitwisseling. Is wellicht een toepassing op gegevens uit Judoreg.
-

5

De uitgevers zijn zeker geïnteresseerd om hier verder over te praten.
De voorzitter geeft aan dat hiervoor de eerste Special Interest Group geformeerd kan
worden.
Wirt Soetenhorst zal hiertoe het initiatief nemen.
Rondvraag

-

Gert Meydam geeft ter info aan dat op de bijeenkomst die Stipp op 16 november
organiseert Peter Piepers wat zal gaan vertellen over de opzet van een
Innovatiecentrum binnen Van Doorne.

-

Lucien de Moor meldt dat KOOP intensief is betrokken bij het programma
Omgevingswet. Hier wordt onder andere gewerkt aan een nieuwe standaard voor
officiële bekendmakingen (STOP-standaard). In de oude wetgeving was uitzondering
gemaakt voor de bekendmaking van ruimtelijke plannen; deze uitzondering is in de
nieuwe wetgeving opgeheven. De omgevingsdocumenten (incl. GEO-component)
moeten aan het normale stramien van bekendmaken en consolideren gaan voldoen.
Dit is behoorlijk ingrijpend.

-

Rimco Spanjer meldt dat Wolters Kluwer een twee dagen durende hackathon heeft
georganiseerd. Een van de sprekers die een casus hebben ingeleverd was Jan van
Coeverden. Op de facebookpagina van Legal Intelligence is meer info en de winnaar
te vinden. Misschien een idee om een keer een Juriconnect-hackathon te organiseren.
Voor wat betreft zijn inbreng in de stuurgroep geeft hij aan dat Simon en hij per
vergadering zullen afstemmen – mede afhankelijk van de onderwerpen - wie de
vergadering zal bijwonen.
De Voorzitter geeft aan dat dat prima is; het is inderdaad niet handig er telkens twee
personen per organisatie komen.
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Volgende vergadering
Vrijdag 8 december 2017 van 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Belastingdienst, Herman Gorterstraat 75 te Utrecht, vergaderzaal C0.16

Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Opvoer

Stand van zaken

1 GM/JS

Organiseren nieuwe “Kneuterdijk-sessie”

16-6-2017

Wacht op voldoende
content in JudoReg

2 SvdL/JWdK

Uitsluitsel over realisatie eigen registers

16-6-2017

Volgende vergadering
voorstel planning

3 LdM

Bijwerking stuk inzake federatief zoeken

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 2

4 LdM

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

16-6-2017

Loopt

5 LdM/DvdB

Versie 1.0 maken van gebruiksvoorwaarden
met separate toelichting

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 4

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

16-6-2017

Op te pakken na
actiepunt 2 en 3

7 DvdB/JS

Beschrijving Onderwerpen voor SIGs waar
KOOP geen lead heeft

29-9-2017

Volgende vergadering
A5 per onderwerp

8 WS

Initiatief voor verkenning citatie-index;
SIG samenstellen?

29-9-2017

Nieuw
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