Vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 3 september 2010 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Bart Sonneville (BD/CKC),
Jacques Snel (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)
Jan van Coeverden (Bistro), Lucien de Moor (Ictu),
Frans Rikhof (E&Y, voorzitter)
Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC),
Jan-Willem de Koning (Sdu),
Sandra Kroon (Sdu)
Tom van Engers(UvA)
Gert Meydam (STIPP, verslag)

Afwezig m.k.:

Louise Bos (Reed Business), Oscar Rouwendaal (Kluwer) en
Dick van den Berg (STIPP)
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Opening/mededelingen
- Afmeldingen zijn binnengekomen van Louise Bos (Reed Business),
Oscar Rouwendaal (Kluwer) en Dick van den Berg (STIPP).
- Ingelast wordt een notitie van de werkgroep, wordt behandeld onder punt 4.
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Verslag van de vergadering van 4 juni 2010
Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
- Geen opmerkingen over de tekst.
- Kluwer laat zich in de Stuurgroep vertegenwoordigen door Oscar Rouwendaal,
directeur van Kluwer Fiscaal. Heeft zich vanwege vakantie afgemeld.
- Jan van Coeverden heeft voor Juriconnect contact gehad met platform waar
standaarden kunnen worden aangemeld om vervolgens geformaliseerd te kunnen
worden. Krijgt een vervolg.
- Concept tekst voor Juriconnect implementatie in inkoopcontracten kleine
inkooppartijen met leveranciers, is door Bart Sonneville voor distributie aan
Dick van den Berg gezonden. Wordt doorgezonden aan alle leden.
- Kluwer zou nog nagaan hoe intern de verwerking en nalevering van LJN’s is
georganiseerd; onderwerp blijft overstaan tot de volgende bijeenkomst.
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Deelname juridische faculteitsbibliotheken in Juriconnect
Door Dick van den Berg is een notitie opgesteld om tot besluitvorming te komen
voor deelname van de juridische faculteitsbibliotheken in Juriconnect. In deze notitie
is het verzoek tot deelname getoetst aan de voorwaarden tot deelname zoals deze
door de Stuurgroep Juriconnect zijn opgesteld en worden gehanteerd.
Na discussie wordt de conclusie getrokken dat de Stuurgroep Juriconnect het
platform van de juridische faculteitsbibliotheken graag verwelkomt.
De Stuurgroep onderschrijft dat het platform een toegevoegde waarde kan bieden.
Wel zullen zij, net als de andere leden, een financiële bijdrage dienen te leveren en
ook een aandeel in de vorm van kennis in de werkgroep. Tevens dient vastgelegd te
worden dat er na een periode van een jaar een evaluatie plaatsvindt.
Vanuit de Stuurgroep Juriconnect zal een brief worden geschreven waarin wij melden
dat wij ze graag voor de volgende bijeenkomst uitnodigen (actie DvdB).
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Bevindingen vanuit de Werkgroep
Door de Werkgroep is een notitie opgesteld met hierin hun bevindingen en vragen
aan de Stuurgroep. Deze notitie, van 1 september 2010, wordt staande de vergadering
uitgereikt en besproken. In de notitie staan 6 issues verwoord.
Issue 1: Onduidelijkheden documentatie Standaard Logische Links naar Wetgeving.
Is opgelost
Issue 2: De standaard naar verwijzingen naar Wetgeving biedt onvoldoende basis voor
unieke identificatie van de Wet- en Regelgeving zelf.
Verzoek is of verkenning kan worden gemaakt rondom dit issue. Stuurgroep gaat
hiermee akkoord.
Issue 3: Mogelijkheid tot tijdreizen door de wetgeving.
Verzoek aan Stuurgroep is om verkenning van dit onderwerp. Stuurgroep gaat
hiermee akkoord
Issue 4: Uitwisseling verder standaardiseren voor Juriconnect compliant leveringen.
Verzoek is niet helemaal duidelijk. Vereist wat nadere toelichting. Voorstel wordt
gedaan om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren tussen Stuurgroep en
Werkgroep met als doel om met elkaar de issues duidelijk te krijgen en deze te
prioriteren.
Issue 5: Een uniform begrippenkader.
Is inmiddels verwerkt in documentatie, maar kan wellicht nog verder worden
geoptimaliseerd. Wordt meegenomen in overleg met Werkgroep.
Issue 6: Eenduidige documentatie voor Juriconnect compliancy.
Hierover zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Dit blijft niet beperkt
bij de techniek, maar vraagt met name een inhoudelijke oplossing. Is de betreffende
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verstrekker van informatie bereid om vanuit zijn informatie te verwijzen naar
informatie van andere organisaties. Wordt meegenomen in overleg met Werkgroep.
De afspraak wordt gemaakt om voor de eerstvolgende Stuurgroep op 19 november
a.s. ook de voltallige Werkgroep uit te nodigen en bovenstaande onderwerpen met
elkaar door te nemen en hieraan prioriteiten in afwikkeling toe te kennen.
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Status implementatie Juriconnect-standaarden
Bistro: Er wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw systeem,
waarin ook de loketfunctie is voorzien. De verwachting is dat dit systeem volgend
jaar operationeel is.
Verder zijn er geen grote wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van het vorige
statusoverzicht.
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Invulling congres
Gert Meydam en Frans Rikhof stellen voor het congres te verplaatsen naar
februari/maart 2011. Op dat moment kunnen we ook wat concretere ontwikkelingen
melden, aangezien dan in samenwerking met de Werkgroep ook de prioriteiten
duidelijker zijn gesteld.
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Workshops kennismanagers
De voorbereiding van de workshops is bijna afgerond. Er wordt binnenkort door
STIPP een eerste pilotsessie georganiseerd, om deze vervolgens op het juiste niveau
aan te bieden.
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Rondvraag
Frans Rikhof: Het komt voor dat niet goed gepubliceerde jurisprudentie wordt
ingetrokken en vervolgens opnieuw en gecorrigeerd wordt gepubliceerd onder een
ander nummer. Dit impliceert dat verwijzingen naar het oude nummer niet
aankomen. De suggestie wordt aan Bistro gedaan dit anders te organiseren.
Mart van de Kerkhof: PAUC/CUC gaat met een afgevaardigde de werkgroep
versterken. Bij de implementatie van contentintegratie is Juriconnect een must.
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Volgende vergadering
Volgende vergadering is op 19 november 10:00-12:00 uur, Belastingdienst Utrecht,
Herman Gorterstraat 55, Vergadercentrum De Wereld, 3e etage ( Azië ) zaal
Thailand
Voor deze vergadering wordt de voltallige Werkgroep uitgenodigd. Aansluitend aan
de vergadering wordt een broodje geserveerd.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

0 Allen

Rapportage status implementatie
standaarden

Continue

1 GM/FR

Congres 2011

11-03-2008

In voorbereiding

2 OR/SK

Nagaan hoe de verwerking en
nalevering van achteraf toegekende
LJN’s is ingericht

22-01-2010

(monitoren)
Bistro is bezig met loket;
nu is de vraag hoe
uitgeverijen thans LJN
achteraf toevoegen

3 DvdB

Brief met besluit Stuurgroep inzake
deelname jur. fac.bibl. aan
mevr. Hoorn

3-9-2010

Nieuw

4 DvdB

Werkgroepleden uitnodigen voor
gezamenlijke vergadering met
Stuurgroep op 19 november

3-9-2010

Nieuw
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