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Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering en doet kort verslag van de gezamenlijke vergadering.
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Standaardisatie logische links wetgeving
Matthijs heeft een aangepast document gemaakt naar aanleiding van de gezamenlijke
vergadering. Daarop is door iedereen commentaar geleverd, wat al is verwerkt.
Open blijven nog de volgende punten:
- Het gebruikt van een default datum. Cor heeft hierover de opmerking gemaakt dat
er wellicht geen default datum gebruikt moet worden, maar dat het aan de
afnemende partij is om die in te vullen. In eerste instantie lijkt dit zo te zijn, maar
na discussie wordt besloten om toch de tekst over de default datum te handhaven.
Het blijkt dat dit ook al zo in versie 1.2 van de standaard stond. Wel moet extra
toegelicht worden dat het om de datum van raadplegen gaat, niet om de datum van
levering of aanbrengen van de verwijzing;
- De tekst ‘oneindig’ wordt veranderd in 'vooralsnog onbekende datum na vandaag';
- Voor het gebruik van data in de toekomst dient extra toelichting in het document
opgenomen te worden. Met name het gebruik van zichtdatum kan hier tot fouten
leiden, omdat de regeling na het aanbrengen van de verwijzing gewijzigd kan
worden. De werkgroep wil geen beperking van de uitdrukkingsmogelijkheden,
omdat er regelmatig naar toekomstige regelingen verwezen wordt. Het is de
verantwoordelijkheid van de auteur/uitgever om te zorgen dat die verwijzingen
valide blijven. Het lijkt niet zinvol om een zichtdatum in te toekomst te gebruiken.
De betreffende formulering wordt aangepast in: ‘Het wordt afgeraden om een
zichtdatum in de toekomst te gebruiken’ en bij de geldigheidsdatum wordt een
voetnoot toegevoegd met uitleg van het probleem;
- Vaste onderdelenlijst: Aanwijzing ontbreekt (in voetnoot 9) en zal toegevoegd
worden.
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Verwijzingen naar volzinnen worden ondersteund in de standaard, maar wetten.nl doet
er niets mee en resolved de verwijzingen naar artikel. Verwijzen naar volzinnen is niet
verplicht en deze verwijzingen zullen ook lastig te herkennen zijn door de
producenten.
Naar onderdelen van niet artikelsgewijze regelingen, bijvoorbeeld circulaires kan niet
verwezen worden. Deze hebben 'divisies' met een titel. In de huidige standaard is het
niet mogelijk om daar naar te verwijzen. Dit komt niet meer in deze versie, Matthijs wil
hier wel onderzoek naar doen. Wordt als mogelijke uitbreiding gezien.
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Doctrine
Met het Proof of Concept willen we aantonen dat de bedachte manier van toekennen
en kunnen resolven van identifiers mogelijk is en dat de metadataset hiervoor
toereikend is.
Eén van de open punten is wie er welke metadata mag wijzigen. Aline maakt hiervoor
een begin en stuurt dit rond. De rest kan daarop dan opmerkingen maken en het
document aanvullen.
Tijdens de volgende vergadering zal de lijst met metadata worden doorlopen om de
overige velden te controleren. Cor stuurt de laatste versie nog rond.
In verband met de mogelijke aansluiting met Linked Open Data stelt Matthijs voor om
Hayo Schreijer uit te nodigen om samen te kijken of ons model gebruik zou kunnen
maken van Linked Open Data.
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Rondvraag
Voorstel om de site aan te passen, zodat er vrijwillig aangemeld kan worden voor een
mailinglijst om op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe versies van de
standaarden.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Cor zal het secretariaat vragen een nieuwe datum te plannen.
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