Vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 25 november 2011 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Frans Rikhof (E&Y, voorzitter), Bart Sonneville (BD/CKC), Jacques Snel (vtsPN)
Simon van der Linde (Kluwer), Mart vd Kerkhof (PAUC/CUC),
Lucien de Moor (Ictu); Jan-Willem de Koning (Sdu), Diederik Benschop (E&Y),
Tom van Engers (UvA), Marc van Opijnen (Spir-it),
Ester Hoorn (RUG), Mirjam Pouwe (Kluwer)
Gert Meydam (STIPP), Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig:

Sander de Groot (RB), Peter Piepers (PAUC/CUC), Sandra Kroon (Sdu)
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Opening/mededelingen
⋅ De voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder Mirjam Pouwe (manager van
het Central Content Office van Kluwer, die vanaf heden de vergadering zal bijwonen.
Simon van der Linde geeft aan dat met ingang van 2012 Denise Koopmans (Business
Unit Manager Legal) in zijn plaats namens Kluwer in de stuurgroep zal deelnemen .
⋅ Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Sander de Groot en
Peter Piepers.
⋅ Lucien de Moor meldt dat de overheidsbrede webmetadatastandaard OWMS door
het College Standaardisatie als open standaard op de 'pas toe of leg uit'-lijst is
geplaatst. Het 'pas toe of leg uit'-principe houdt in dat een standaard dient te worden
toegepast, tenzij er gegronde reden is om het niet te doen. Zie voor verdere
informatie http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden.
⋅ Aangezien Tom van Engers eerder weg moet, wordt zijn presentatie vóór de
behandeling van de overige agendapunten geplaatst.
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Presentatie mechanismes voor identificeren doctrine en betekenis cloudcomputing voor Juriconnect
⋅ Door Tom van Engers wordt, ondersteund door Alexander Boer, een presentatie
gegeven over open linked data en de cloud. De presentatie getiteld “The Future of
Legal Content Provision” is terug te vinden op:
http://www.leibnizcenter.org/wp-content/uploads/2011/11/20111122-v-0.2Presentatie-Open-linked-data-and-the-cloud-25-november-2011-1.pdf
⋅ De laatste sheet bevat punten voor een verdere strategische discussie.
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⋅ Lucien de Moor geeft aan dat hij naast de strategische discussie ook graag praktische
afspraken zou willen maken, in het huidige tempo komen we er niet. Wanneer het
bestaande voorstel over metadata door de uitgevers te uitgebreid wordt geacht, laten
zij dan met een concreet voorstel komen voor een minder uitgebreide versie.
Jacques Snel: we moeten sowieso betekenis geven aan doctrine op kortere termijn en
verder van gedachten wisselen over de betekenis van cloud computing op
middellange termijn (waarbij hij andere ideeën heeft over cloud computing dan in de
presentatie naar voren komen).
⋅ Agendapunt voor een volgende vergadering om tot een concrete invulling van de
metadata te komen; voor te bereiden in de werkgroep.
⋅ Daaraan voorafgaand zal een aparte stuurgroepvergadering worden gepland om de
strategische discussie met elkaar verder te voeren. Deze zal worden gecombineerd
met een etentje, waarin afscheid wordt genomen van Jan van Coeverden.
3

Verslag van de vergadering van 23 september 2011
Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
⋅ Geen opmerkingen.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
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Naar aanleiding van de actiepunten:
Antwoord JUBO volgt nog.
“Overzicht van mate waarin informatiebestanden compliant zijn aan de Juriconnect
standaarden” staat op de agenda.
“Presentatie mechanismes voor identificeren doctrine en betekenis cloud-computing
voor Juriconnect” staat op de agenda.
Overige actiepunten blijven overstaan tot de volgende vergadering.
Jacques Snel verzoekt als actiepunt nog toe te voegen dat er een geactualiseerd
jaarplan van de werkgroep komt voor de volgende vergadering.

Status activiteiten werkgroep
⋅ Diederik Benschop geeft aan dat de laatste versie van de CVDR-standaard nog wordt
voorzien van de verwijzing naar de webservice. De hiermee gecompleteerde versie zal
aan de stuurgroep ter vaststelling als Juriconnect-standaard worden voorgelegd.
⋅ Bespreking van de status van de activiteiten zal een volgende keer plaatsvinden aan
de hand van het geactualiseerde jaarplan.
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Overzicht mate van compliancy aan Juriconnect standaarden
De door de uitgevers ingezonden rapportage over de compliancy van hun bestanden
aan Juriconnect standaarden vindt de stuurgroep nog niet toereikend.
Het voorstel van Jan-Willem de Koning om specifieker te maken waaraan moet
worden voldaan om compliant te zijn, wordt ondersteund.
Jacques Snel en Lucien de Moor benadrukken dat dit wel vanuit het perspectief van
de gebruiker moet worden aangeven. Het gaat daarbij om de gradaties van
compliancy. Maak dit expliciet, dan heb je een gemeenschappelijk begrippenkader en
kun je dat ook toetsen. Tom van Engers geeft aan dat dan ook audits mogelijk zijn.
Marc van Opijnen geeft daarbij als aandachtspunt mee dat dit dan ook afhankelijk
van bilaterale afspraken verschillend kan zijn.
Besloten wordt dat de werkgroep gevraagd wordt een nadere definitie te maken.
Daarna kan worden gesproken over de wijze waarop partijen hun compliancy
kenbaar maken en eventueel de invulling van een visitatieproces.
Esther Hoorn vraagt of contractuele bepalingen over de compliancy ook gedeeld
kunnen worden. Dit kan en gebeurt reeds.
Interpretatie van het criterium “toegevoegde waarde” aspirant deelnemers
Jacques Snel licht de inbreng van deze vraag kort toe. In dit concrete geval is door
C-content een aanbod gedaan tot deelname in werkgroep en uitdrukkelijk niet in de
stuurgroep. Deze variant is nog niet aan de orde geweest en de vraag is of dit een
pragmatische keuze zou kunnen zijn, zo ja, dan moeten we dat aan de procedure
toevoegen.
Lucien de Moor is het met hem eens dat we dit soort partijen vooral moeten
gebruiken als we de indruk hebben dat zij een deskundige inbreng kunnen leveren
die in de werkgroep een toegevoegde waarde biedt.
De Voorzitter geeft aan dat hij deze toegevoegde waarde niet direct ziet en pleit
ervoor eerst goed te definiëren wat dan onder toegevoegde waarde in dit kader te
verstaan; we moeten niet zomaar uitbreiden.
Conclusie van de stuurgroep is dat we hier in elk geval nog eens over moeten
nadenken; de wereld om ons heen verandert ook.
Besloten wordt dat de werkgroep gevraagd wordt hier een voorzet voor te doen.

Verslag vergadering Stuurgroep Juriconnect 25 november 2011

3

7

Rondvraag en datum volgende vergadering
⋅ Marc van Opijnen meldt dat in Brussel naast ECLI inmiddels ook een initiatief is
gestart om te komen tot een European Legislation Identifier (ELI). Hij is in de
werkgroep gaan zitten die zich hiermee bezig houdt. Lucien de Moor koppelt dit ook
terug naar Hans Flier.
⋅ De eerstvolgende vergadering zal een themavergadering met als onderwerp de
strategische discussie naar aanleiding van de presentatie van Tom van Engers.
Deze zal worden gecombineerd met een etentje ter gelegenheid van het afscheid van
Jan van Coeverden.
De eerstvolgende vergadering is op:
Vrijdag 9 maart 2012, 10:00-12:00 uur,
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht
Vergadercentrum De Wereld, 3e etage (Azië) zaal India.
Aansluitend zal een lunch plaatsvinden, ter gelegenheid van het afscheid van
Jan van Coeverden.
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

1 EH

Esther Hoorn geeft nog aan of de 19-11-2010
faculteitsbibliotheken akkoord zijn
met het voorstel voor toetreding

Wacht op antwoord van
JUBO

2 FR

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

Loopt; Frans belt NOB

3 GM

Eerstvolgende vergadering plannen 25-11-2011
met als onderwerp strategische
discussie nav presentatie TvE; met
aansluitend afscheidsetentje Jan
van Coeverden

Nieuw

4 DB

Jaarplan werkgroep actualiseren

25-11-2011

Nieuw; voor volgende
vergadering

5 DB

Concept-Besluit inzake standaard
CVDR ter vaststelling in SG

25-11-2011

Aanvullen met info over
webservice; inbrengen
volgende vergadering

6 DB

Werkgroep voorstel laten
25-11-2011
uitwerken voor definitie van
(gradaties in) compliant zijn aan de
Juriconnect standaarden

Nieuw; voor volgende
vergadering

7 DB

Werkgroep uitspraak laten doen
25-11-2011
over optie externe inbreng
deskundigheid in de werkgroep
(wat is de evt. toegevoegde waarde)

Nieuw; voor volgende
vergadering

8 LM

Initiatief ELI terugkoppelen naar
BZK

Nieuw

25-11-2011
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