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Opening / mededelingen
- Dick van den Berg is verhinderd.
- Diederik Benschop neemt het voorzitterschap waar.
- Voorstellen van Matthijs Breebaart en Edgar Schouten.
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Aanbevelingen en prioriteiten naar de stuurgroep
In de gemeenschappelijke vergadering is besloten dat de Werkgroep een overzicht van
onderwerpen aan de Stuurgroep levert met daarin opgenomen de voorgestelde
prioriteiten en een inschatting van de benodigde tijd.
Als uitgangspunt is de lijst met onderwerpen genomen, zoals die ook in de
gemeenschappelijke vergadering aan de orde is geweest. Als extra onderwerp is nog
‘Wetgeving in wording’ aangedragen. De onderstaande punten staan op volgorde van
prioriteit.
1. Vaststelling en publicatie standaard voor Officiële publicaties
De identifiers zijn gewijzigd sinds ons laatste onderzoek. Matthijs Breebaart zal de
documentatie opleveren, waarna de beschrijving van de Juriconnect standaard kan
worden gemaakt. Dit hoeft niet veel tijd te kosten.
2. Onderzoek doen naar standaard voor decentrale regelgeving (CVDR)
Er wordt aan de ICTU gevraagd om de documentatie voor de ID’s en metadata te
leveren. Marc Van Opijnen levert hiervoor, nog voor de volgende Stuurgroep
vergadering, een notitie aan.
Cor de Cloe stuurt Matthijs Breebaart de laatste stukken.
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3. Quick scan internationale ontwikkelingen en bepalen impact daarvan op Juriconnect
Er wordt aan iedereen gevraagd om een kort onderzoek te doen voor de volgende
vergadering en aan de hand daarvan een lijst met interessante ontwikkelingen op te
stellen. Als een bepaalde ontwikkeling interessant wordt dan moet daar extra tijd
voor ingeruimd worden.
4. Onderzoek doen naar unieke identificatie van regelingselementen
Het betreft hier in eerste instantie een onderzoek. Verwacht wordt dat dit
onderzoek enige tijd in beslag neemt vanwege de complexiteit. Wij verwachten dat
hier wel een half jaar voor nodig is.
5. Onderzoek doen naar tijdreizen
Het betreft hier in eerste instantie een onderzoek. Verwacht wordt dat dit
onderzoek enige tijd in beslag neemt vanwege de complexiteit. Wij verwachten dat
hier wel een half jaar voor nodig is. Henri Melger levert voor de volgende
Werkgroep vergadering een stuk met de consequenties en issues.
6. Identificatie van en verwijzingen naar doctrine
Diederik Benschop deelt mee dat Rick Miranda een nieuw stuk heeft gemaakt. Er
wordt besloten dat het stuk rond gestuurd wordt en er nog tijd is tot dinsdag voor
eventuele opmerkingen. Het stuk kan dan bijgevoegd worden bij dit verslag. Rick
komt tot de conclusie dat een gemeenschappelijk metadataregister noodzakelijk is.
Er is in het verleden discussie geweest of de uitgevers hun metadata wel
beschikbaar willen stellen. De Werkgroep zou graag een principe beslissing zien
van de Stuurgroep over een dergelijk metadataregister. Daarna zou er gewerkt
moeten worden aan een prototype met een minimale set metagegevens, waarbij te
nemen strategische beslissingen verder kunnen worden voorbereid.
7. Wetgeving in wording
Geen hoge prioriteit. We zouden als Werkgroep graag kennis nemen van waar de
Overheid (Legis) mee bezig is en checken of dit aansluit bij Juriconnect (ons
voorstel is om een presentatie van Legis in volgende gezamenlijke vergadering te
krijgen).
De punten 1, 2, 6 en 7 hebben betrekking op nieuwe informatiesoorten in Juriconnect,
4 en 5 hebben betrekking op het verfijnen van de huidige standaard. Dit onderscheid
moet meegenomen worden bij het bepalen van prioriteiten door de Stuurgroep.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Donderdag 10 februari 2010, 10:00-12:00 uur
Locatie: Belastingdienst, Herman Gorterstraat 75, vergaderzaal B4.25, Utrecht
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