Vergadering stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Jacques Snel (voorzitter), Piet Jorna (BD/CKC), Robert van der Jagt (KMPGMeyburg), Simon van der Linde (Kluwer), Huub van der Meulen (Sdu),
Gert Meydam (STIPP), Lucien de Moor (KOOP), Marc van Opijnen (Spir-it),
Peter Piepers (PAUC/CUC), Mirjam Pouwe (Kluwer),
Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Tom van Engers (UvA), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC),
Jan-Willem de Koning (Sdu),
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Opening/mededelingen
 Jan-Willem de Koning heeft aangegeven verhinderd te zijn.
 Marc van Opijnen geeft aan inmiddels bij KOOP in dienst te zijn. Marc is nog met de
Raad voor de Rechtspraak in gesprek over vertegenwoordiging in Juriconnect.
Marc zal in de stuurgroep blijven als vertegenwoordiging vanuit de werkgroep.
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Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 15 maart 2013
Over de tekst van het verslag:
 Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de tekst van het verslag:
 Marc van Opijnen meldt dat voor de livegang van ECLI een nieuwe datum is
vastgesteld: 28 juni 2013. Op 21 juni a.s. wordt aangegeven of deze datum
daadwerkelijk definitief is.
Miriam Pouwe geeft aan dat het telkens uitstellen nogal een impact heeft op de
implementatie door de markt en dat zij het idee heeft dat Spir-it geen idee heeft wat
die impact is. De vergadering wil dit geluid graag laten doorklinken en wijst erop dat
wanneer je drie weken voor de tijd nog niet weet of je live kunt gaan, je dit beter voor
wat langere tijd kunt uitstellen. Namens het platform zal een briefje worden
gezonden, vanuit de Juriconnect stuurgroep, waarin de ongerustheid en het
ongenoegen over de planning van de livegang worden aangegeven; te richten aan de
voorzitter van de Stuurgroep Nova Porta Iuris.
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Naar aanleiding van de actiepunten:
 1. Werkplan werkgroep blijft staan.
 2. Inbrengen Juriconnectstandaarden bij Forum Standaardisatie is gedaan. Door het
Forum Standaardisatie is gevraagd om een beheerplan Juriconnectstandaarden
conform het Beheer- en OntwikkelModel Open Standaarden (BOMOS) op te
stellen. Dit is randvoorwaardelijk voor plaatsing op de “pas toe of leg uit”-lijst.
Ter verdere bespreking bij agendapunt 3.
 3. Evaluatie deelname in stuurgroep en werkgroep blijft staan.
 4. Uitnodiging uitgevers voor informele executive round table blijft staan.
 5. In werkgroep inbrengen van eerdere stukken met betrekking tot PoC toepassing
doctrinestandaard is gedaan.
Ter verdere bespreking bij agendapunt 4.
 6. Bespreekmemo van Tom van Engers voor conformeren aan Juriconnect loopt; in
te brengen in volgende vergadering.
 7. Presentatie Linked Data Overheid door Hayo Schreijer staat op de
agenda.
 8. Presentatie initiatief vertaling regelgeving naar uitvoeringspraktijk organiseren zal
in overleg met Tom van Engers worden geagendeerd voor de volgende
vergadering.
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Voorstel voor implementatie Beheer- en OntwikkelModel voor Open
Standaarden (BOMOS)
 Door het Forum Standaardisatie is gevraagd om een Beheerplan Juriconnectstandaarden op te stellen, conform het Beheer- en OntwikkelModel Open
Standaarden (BOMOS). Om hieraan tegemoet te komen, is een voorstel in de maak
door Hans Overbeek (KOOP) en Dick van den Berg, waarmee de huidige
uitgangspunten voor beheer en ontwikkeling zijn beschreven en een aantal paragrafen
zijn toegevoegd om aan de wensen van het Forum te kunnen voldoen.
In het toegezonden eerste concept is dit met name in de paragrafen 3.2 en 4.2 t/m
4.4 beschreven, waarin het wijzigingenbeleid iets is aangescherpt en geformaliseerd.
De vraag is of de stuurgroep met de lijn van dit plan akkoord kan gaan; er zal nog een
meer uitgewerkte versie worden voorgelegd ter bespreking en vaststelling op de
volgende vergadering.

VERSLAG VERGADERING STUURGROEP JURICONNECT 7 JUNI 2013

2

De verdere planning van de procedure is als volgt:
4 juli
Concept expertadvies gereed
5 juli - 14 juli
Review concept expertadvies door expertgroep &
Bureau Forum Standaardisatie (BFS)
15 juli - 19 juli
Verwerken reviewcommentaar
19 juli
Opleveren expertadvies aan BFS
1 aug - 16 sept
Publieke consultatie
17 sept - 4 okt
Bundeling publieke consultatie en expertadvies
Indien nodig: additionele afstemming expertgroep
7 okt
Resultaten publieke consultatie en expertadvies naar
Stuurgroep Forum
eind okt/begin nov
Besluitvorming Forum Standaardisatie
 Jacques Snel: bij 3.6.3 is niet helemaal duidelijk wat voor licentiebeleid er geldt; dit
dient bij de volgende versie helderder te worden gemaakt.
 Peter Piepers: we moeten nog met elkaar bespreken waar we ons aan willen
conformeren, bijvoorbeeld inzake de eis om versies x jaar in de lucht te houden.
 Jacques Snel: als je op enig moment voor ogen hebt om het tactisch beheer bij de
overheid neer te leggen, ben je van dit soort vragen af, want dat is gegarandeerd. We
moeten in ieder geval over de toekomst nadenken hoe we het beheer van het
beheerplan en de toezeggingen en ondersteuning kunnen waarborgen. Dit hoort erbij
wanneer we de standaarden verder formaliseren en daar is de tijd nu wel rijp voor.
 Besloten wordt dat het secretariaat van Juriconnect (STIPP) vooralsnog beheerder is
van dit document.
 Op de volgende vergadering zal het definitieve voorstel voor het beheerplan worden
besproken.
 Voor een volgende keer zal een notitie worden voorbereid door Jacques Snel,
Lucien de Moor en Gert Meydam voor het in de toekomst verder institutionaliseren
van het beheer.
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Vervolg standaard doctrine
 Besproken wordt de memo van Marc van Opijnen - Juriconnect Doctrineidentificatie. Marc van Opijnen licht het stuk en het verband met het project Linked
Data Overheid (LiDO) kort toe.
De werkgroep is al langer bezig met doctrine. Bedoeling is dat men verbanden kan
aangeven tussen juridische doctrine en andere juridische collecties.
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Het doel van LiDO is om al deze verbanden in beeld te brengen en te delen. Het zou
derhalve voor de hand liggen dit in LiDO te integreren, waar al voorzieningen
beschikbaar komen, waarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt.
 De voorzitter vraagt aan de vergadering of deze akkoord is om de verkenning voor
optie 2 (impactbepaling) uit het Memo als eerste uit te voeren en de overige opties
even te parkeren. De stuurgroep gaat hiermee akkoord.
 Lucien de Moor geeft aan dat dit wel mede afhankelijk is van akkoord van de
opdrachtgever voor LiDO. Ook dit moet worden meegenomen in de impactanalyse.
 De uitgevers geven aan dat zij hierover ook zelf nog bij elkaar zullen komen om met
technische mensen de impact aan hun kant te bepalen.
 Hayo Schreijer geeft aan dat vóór 1 september verdere integratie met LiDO in een
stuk moet zijn gevat, want na 1 september komt LiDO even stil te liggen.
Marc van Opijnen zal dit in samenwerking met Hayo Schreijer uitwerken.
 Los hiervan zal de werkgroep de standaard voor Identificatie en metadata, waar nog
nodig, verder uitwerken en aan de stuurgroep voorleggen.
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Presentatie Linked Data Overheid
 Hayo Schreijer geeft een presentatie van Linked Data Overheid (LiDO). Deze is
separaat bij het verslag gevoegd.
 De voorzitter dankt hem voor de presentatie en geeft aan dat hij hierin veel vanuit de
eerdere plannen met het semantisch netwerk van de Belastingdienst in terug ziet.
 Afgesproken wordt dat er nog een vervolg zal komen, waarin de in het kader van
LiDO ontwikkelde tooling gepresenteerd wordt.

6

Rondvraag / afspraak volgende bijeenkomst
 Er zijn geen punten voor de rondvraag.
 De volgende vergadering is gepland op:
vrijdag 20 september a.s. van 10.00 - 12.00 uur
bij de Belastingdienst te Utrecht, Herman Gorterstraat 55
Vergadercentrum De Wereld, 2e etage (Europa) zaal Italië
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 GM/
werkgroep

Werkplan werkgroep

14-09-2012

Blijft staan; eerste prio is
doctrine

2 DvdB

Uitwerken definitief voorstel
Beheerplan Juriconnect
standaarden in Forum
Standaardisatie overheid

06-07-2013

Nieuw; ter agendering
volgende vergadering

3 DvdB

Monitoren en waar nodig actie
ondernemen vervolg goedkeuring
Juriconnect standaarden in Forum
Standaardisatie overheid

06-07-2013

Nieuw

4 JS/GM

Evaluatie voorbereiden inzake
uitgangspunten deelname in
stuurgroep en werkgroep; GM
maakt notitie met de relevante
overwegingen

25-01-2013

Nog te doen

5 JS/GM

Uitgevers uitnodigen voor
14-09-2012
informele executive round table
om draagvlak op strategisch niveau
voor Juriconnect te toetsen

Nog te doen

6 TvE

Bespreekmemo opstellen voor
conformeren aan Juriconnect

Nog te doen; agenderen
voor volgende
Stuurgroepvergadering

7 TvE

Presentatie initiatief vertaling
15-03-2013
regelgeving naar uitvoeringspraktijk
organiseren voor navolgende
vergadering

Agenderen volgende
Stuurgroepvergadering

8 GM

Verzending brief namens platform 06-07-2013
Juriconnect inzake livegang ECLI

Nieuw

9 JS/LdM/
GM

Opstellen Notitie
institutionalisering beheer
Juriconnectstandaarden

06-07-2013

Nieuw

10 MvO/
LiDO

Maken impactbepaling integratie
Juriconnect doctrine in LiDO in
samenwerking met Hayo Schreijer

06-07-2013

Nieuw

11 MvO/
werkgroep

Afronden voorstel voor standaard
voor identificatie en metadata
doctrine

06-07-2013

Nieuw

12 DvdB/
LiDO

Plannen vervolgpresentatie LiDO- 06-07-2013
tooling

Nieuw

25-01-2013
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