Verslag Werkgroep Juriconnect
Donderdag 21 oktober 2010, Utrecht
Aanwezig

: Aline Rous (SDU), Lidwien Vermeulen (Kluwer), Diederik Benschop (E&Y),
Marc van Opijnen (Bistro), Alexander Boer (UvA), Cor de Cloe (STIPP)

Afwezig m.k. : Henri Melger en Dick van den Berg (STIPP)
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Opening / mededelingen
-

Henri Melger is verhinderd.
Cor de Cloe neemt namens Dick het voorzitterschap en verslaglegging waar.
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Bespreken verslag stuurgroep
- Jan van Coeverden heeft contact met een platform standaarden waar ook de
Juriconnect standaarden kunnen worden aangemeld. Dit krijgt een vervolg.
- Faculteitsbibliotheek sluit aan bij Juriconnect en levert een afgevaardigde voor de
werkgroep.
- Cor de Cloe maakt aanzet voor presentatie met besproken punten en stuurt deze
rond. Iedereen vult hem dan aan.
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Bespreken punten voor gemeenschappelijke vergadering
Bevindingen in de werkgroep
- De relatie tussen stuurgroep en werkgroep moet worden aangescherpt waarbij een
duidelijker taakstelling naar de werkgroep moet worden aangegeven en de
werkgroep meer terugkoppeling moet geven ter besluitvorming en sturing.
- Hoe ziet de stuurgroep de toekomst van de werkgroep, mede in het licht van de
lopende internationale initiatieven. Door teveel te focussen op de uitwerking van
de standaarden voor commentaren, waar weinig voortgang in zit, lopen we kans
andere ontwikkelingen te missen.
- De samenstelling van de werkgroep moet zodanig zij dat alle partijen ook
daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn. Tevens moeten de leden dan ook zoveel
mogelijk bij de overleggen aanwezig zijn.
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Aanbevelingen van de werkgroep voor het vervolg
- De werkgroep wil graag samen met de stuurgroep prioriteiten stellen naar de
toekomst. De identificatie van commentaren en alles wat er mee komt kijken, stopt
de voortgang. Het voorstel is om eerst een aantal eenvoudiger zaken op te pakken
en daarna weer verder te gaan met de commentaren. Dit betreft:
o Quick scan van de internationale activiteiten en de impact daarvan op
Juriconnect.
o Officiële publicaties. Deze hebben al identifiers maar deze zijn nog
doorontwikkeld en niet formeel gepubliceerd. Hier zou alsnog een
Juriconnect standaard van gemaakt moeten worden.
o Lokale regelgeving (CVDR). Deze regelingen hebben ook een ID. Er moet
onderzocht worden of dit ook een Juriconnect standaard kan worden.
- Naar aanleiding van punt 4 in het verslag van de stuurgroep, issue 4 “Uitwisseling
verder standaardiseren” is de werkgroep van mening dat op dit moment de manier
van identificeren vast ligt, maar dat niet voorgeschreven is hoe die identificatie
precies in de documenten moet worden opgenomen. Hierover dienen geen centrale
afspraken te worden gemaakt, maar nadere afspraken worden gemaakt tussen de
leverancier en de afnemer.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Vrijdag 3 december 2010, 10:00-12:00 uur
Locatie: Belastingdienst, Utrecht
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