Vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 20 mei 2011 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Frans Rikhof (E&Y, voorzitter), Bart Sonneville (BD/CKC), Jacques Snel (vtsPN)
Simon van der Linde (Kluwer), Peter Backx (RB), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Sandra Kroon (Sdu), Lucien de Moor (Ictu),
Marc van Opijnen (Spir-it), Peter Piepers (PAUC/CUC),
Gert Meydam (STIPP), Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Ester Hoorn (RUG); Tom van Engers (UvA)
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Opening/mededelingen
- De voorzitter heet een ieder welkom.
- Simon van der Linde vervangt Joek Peters die verhinderd is.
- Marc van Opijnen volgt Jan van Coeverden op vanuit Spir-it. Nog te bespreken
hoe we afscheid van Jan nemen (actie voorzitter).
- Esther Hoorn bericht in mei over de deelname namens de juridische
faculteitsbibliotheken in Juriconnect.
- We kunnen terug zien op een geslaagde Juriconnect-bijeenkomst in Amsterdam;
goede reacties. Suggestie van Jacques Snel om volgende keer een drempelbedrag
te vragen.
- Diederik Benschop neemt de rol van voorzitter van de werkgroep van
Dick van den Berg over; Diederik zal als voorzitter ook aanschuiven bij de
Stuurgroep.
- Marc van Opijnen deelt een stuk uit, waarin de ECLI wordt aangekondigd.
(Nederlandse versie als bijlage bijgesloten) Dit is nog een aanbeveling, geen
verplichting; elk lidstaat maakt zelf uit of en wanneer zij dit gaan implementeren.
Er komt een overzichtspagina van en er zal een ECLI search interface worden
geïnstalleerd, waarin over alle uitspraken en aangesloten landen kan worden
gezocht.
Het Celex nummer voor uitspraken gaat veranderen. Het laatste deel van ECLI
wordt het Celex nummer. Het Hof van Justitie zal op de ECLI pagina aangeven
hoe met het Celex nummer een ECLI kan worden gegenereerd. Nederland zal op
1 juli 2012 live gaan met ECLI. Dan zal ook de loket functie beschikbaar komen
om ECLI’s aan te vragen voor uitspraken. Het LJN blijft bestaan en wordt naar
het verleden ook ondersteund. Het LJN zal worden geëncapsuleerd in ECLI.
Verzoek aan Marc om de stuurgroep op de hoogte te houden.
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Verslag van de vergadering van 25 maart 2011
Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
- Geen opmerkingen over de tekst.
- Over CVDR is de volgende werkgroep bespreking bij ICTU gepland.
- Forum Standaardisatie is contact mee over Juriconnect; door Marc van Opijnen
ingebracht via formulieren en gesprek.
- Frans Rikhof heeft NOB al benaderd; moet nog reactie op komen.
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Stand van zaken implementatie
Kluwer: Zowel LJN als BWB zijn geïmplementeerd; bij jurisprudentie ook altijd link
naar originele uitspraak (rechtspraak.nl).
Sdu: Men is klaar.
Reed Business: Is inmiddels ook Juriconnect compliant.
Ictu: Lucien de Moor geeft aan dat ICTU kijkt naar verdere verfijning structuur en
identificatie van het wettenbestand.
PAUC/CUC: Peter Piepers heeft de workshop Juriconnect bijgewoond, die goed
bezocht is; geeft ook kijk hoe je aan de kantoorkant dingen kunt implementeren.
Geeft wel gevoel voor de echte complexiteit. Goed initiatief om te doen.
Jaques Snel: Politie is belangstellend aangesloten bij de gezamenlijke inkoop voor de
Rijksoverheid en daarmee impliciet bij de Juriconnect standaard.
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Memo uitbreiding Juriconnectstandaard met identificatie wet- en regelgeving
Besproken wordt het memo van de werkgroep van 31 maart 2011.
Bart Sonneville: vindt de stuurgroep dat de werkgroep dit moet uitwerken en wat
willen we ze meegeven?
De stuurgroep is akkoord met de opdracht, zoals door de werkgroep voorgesteld en
vraagt daarbij nog aandacht voor een impactanalyse van de bijzondere gevallen (gelijk
genummerde artikelen, bijlagen bijvoorbeeld) en voor de mogelijkheid van het
identificeren van regelingselementen op kleinere granulariteit dan thans voorzien in
de Juriconnectstandaard (lidniveau of dieper).
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Doctrinenotitie
- De uitgevers moeten nog een afspraak maken. Dit zal nu op korte termijn
gebeuren. Suggestie van Simon van der Linde om dit ook bij het NUV te
agenderen.
Jacques Snel geeft de suggestie mee om het onderwerp met open blik te
benaderen en na te denken over nieuwe businessmodellen.
Marc van Opijnen: Ook open acces moet hier wel in meegenomen worden, ook
initiatieven als PAC.
Vraag is of er meer dan de drie grote uitgevers aan tafel moeten zitten. In eerste
instantie wel, om de standpunten onderling uit te wisselen en te zien of men op
één lijn zit. Dan het standpunt in de stuurgroep bespreken.
Lucien de Moor: de discussie over wat we willen en de businessmodellen die de
uitgevers zien en hoe dat aansluit zijn twee aparte dingen.
In elk geval nu op korte termijn het eerste oppakken.
- Lucien de Moor geeft nog een korte toelichting op de activiteiten binnen de
overheid in het kader van contentintegratie, waar standaardisatie van metadata
een belangrijke rol speelt en de waar de overheid ook zelf initiatief neemt om
metadata vast te stellen.
Zie de bijgesloten sheets.
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Rondvraag en datum volgende vergadering
- Lucien de Moor: ICTU gaat ook verkeersbesluiten publiceren; hierbij is
standaardisatie relevant van Geo-informatie (en gebruik informatie door derden).
Zit nu in de kwartiermakersfase; in september zullen specs beschikbaar komen.
- Lucien de Moor: inmiddels ook in zijn portefeuille gekregen het Open Dataportal
(data.overheid.nl).
- Peter Piepers: PAC gaat op 16 juni a.s. haalbaarheidsstudie presenteren; zit ook
Juriconnect bijdrage in. Een ieder is welkom. Volgende week zal het programma
worden toegezonden.
De eerstvolgende vergadering is op:
vrijdag 23 september 2011, 10:00-12:00 uur,
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht
Vergadercentrum De Wereld (zaal volgt nog)
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

0 Allen

Rapportage status implementatie
standaarden

Continue

1 EH

Esther Hoorn geeft nog aan of
19-11-2010
faculteitsbibliotheken akkoord zijn
met voorstel

Wacht op antwoord van
E. Hoorn

2 FR

Frans Rikhof stemt af of hij als
28-01-2011
vertegenwoordiger van zijn
beroepsgroep in de stuurgroep kan
opereren

Loopt

3 SK

Bespreking commerciële en
28-01-2011
organisatorische aspecten
standaard commentaren
voorbereiden in subgroep uitgevers
voor volgende vergadering

Loopt

4 FR

Afscheid Jan van Coeverden
organiseren

Nieuw
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