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: Matthijs Breebaart (ICTU), Roger Chase (Belastingdienst),
Anne Marie Janssen (Kluwer), Aline Rous (SDU), en Cor de Cloe (STIPP)
: Alexander Boer (UvA), Ronald Nakken (Kluwer) en Marc van Opijnen (Bistro)

Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering.
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Notulen van vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, met daarbij de opmerking
dat de aanpassingen aan de wetsverwijzingenstandaard niet benoemd worden. Het gaat
hierbij om de zichtdatum en het kunnen verwijzen naar leden.
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ECLI
De invoering van de ECLI standaard is uitgesteld. De in de standaard gestelde
termijnen en data zullen aangepast worden als de nieuwe invoeringsdatum bekend is.
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Standaardisatie logische links wetgeving
Het door Matthijs ingestuurde document is nog niet goed door iedereen bestudeerd. Er
wordt afgesproken om in ieder geval de komende week de gesignaleerde pijnpunten
naar Cor te sturen.
De vraag of er naar een hele nieuwe standaard gegaan moet worden of dat de
uitbreidingen in de huidige standaard doorgevoerd moeten worden komt naar voren.
In het algemeen hebben de content producerende en afnemende partijen problemen
met het implementeren van een heel nieuwe standaard. Een nieuwe standaard zou wel
mogelijk zijn, als die ook daadwerkelijk nieuwe functionaliteit biedt die niet mogelijk is
met de huidige standaard of een uitbreiding daarop. Het overgaan naar de ELI zou een
mogelijke reden zijn om over te gaan naar een echt nieuwe structuur van de
verwijzingen, omdat dan ook naar wetgeving van andere Europese landen verwezen
kan worden.
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In de nieuwe versie van wetten.nl blijft het niet mogelijk om te verwijzen naar
onderdelen van een niet artikelsgewijze regeling.
Matthijs stelt voor dat hij een aangepaste versie van de standaard maakt, met daarin
opgenomen de zichtdatum en de mogelijkheid voor het verwijzen naar leden binnen
artikelen. Als dan later blijkt dat er behoefte is voor uitbreidingen die niet door
wetten.nl ondersteund worden, dan kunnen die worden toegevoegd. Deze extra
mogelijkheden zullen dan natuurlijk niet ondersteund worden via wetten.nl. Hier gaat
de werkgroep mee akkoord.
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Doctrine
Aline heeft de laatste versie van de documenten bij elkaar gezocht en deze worden
besproken. Matthijs ziet bij de metadata een overeenkomst met OWMS en stelt voor
om dat met een OWMS specialist te bespreken. De werkgroep is het ermee eens om
aan te sluiten bij een standaard als dat kan en niet zelf een eigen variant te ontwikkelen.
Er wordt aan iedereen gevraagd om voor de volgende vergadering de meta-velden nog
eens kritisch te bekijken. De werkgroep wil aan de stuurgroep voorstellen om na het
definitief vaststellen van de velden een pilot te doen.
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Rondvraag
Geen vragen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 januari a.s. van
10:00 tot 12:00 uur bij de Belastingdienst B/CKC, Herman Gorterstraat 75 te
Utrecht, 4e etage kamer B 4.11

Actiepunten
Actiepunt
Matthijs past BWB verwijzingen document aan
ECLI document aanpassen
Metadata Doctrine kritisch bekijken

Wie
Matthijs
Cor
Cor
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