Vergadering Stuurgroep Juriconnect
op vrijdag 28 januari 2011 bij de Belastingdienst te Utrecht

Aanwezig:

Frans Rikhof (E&Y, voorzitter), Bart Sonneville (BD/CKC), Jacques Snel (vtsPN)
Louise Bos (RB), Peter Backx (RB), Jan-Willem de Koning (Sdu),
Sandra Kroon (Sdu), Lucien de Moor (Ictu), Radboud Winkels (UvA),
Gert Meydam (STIPP), Dick van den Berg (STIPP, verslag)

Afwezig m.k.:

Joek Peters (Kluwer), Mart van de Kerkhof (PAUC/CUC),
Jan van Coeverden (Bistro), Tom van Engers (UvA), Ester Hoorn (RUG)
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Opening/mededelingen
De voorzitter heet een ieder en in het bijzonder Peter Backx welkom. Peter zal
Louise Bos opvolgen als vertegenwoordiger in de Stuurgroep voor Reed Business.
Gert Meydam neemt contact met Jan van Coeverden op om te zien wie Justitie zal
vertegenwoordigen in de Stuurgroep.
Van Esther Hoorn komt nog nader bericht over de deelname namens de juridische
faculteitsbibliotheken in Juriconnect, zij heeft aangegeven hierover nog overleg met
het managementteam te hebben.
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Verslag van de vergadering van 19 november 2010
Over en naar aanleiding van de tekst van het verslag:
- Geen opmerkingen over de tekst.
- Naar aanleiding van het verzoek van KPMG/Meyburg om te participeren:
Frans Rikhof zal kijken of hij namens zijn beroepsgroep als overkoepelende
vertegenwoordiger in de Stuurgroep kan zitten (in plaats van vanuit elke
organisatie een aparte vertegenwoordiger). Lucien de Moor geeft aan dat we
overigens een procedure hebben volgens welke aanmeldingen worden
beoordeeld.
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Stand van zaken implementatie
Kluwer: niet aanwezig.
Sdu: Maandag gaat Sdu live met webservices waar de Juriconnectstandaarden in
geïmplementeerd zijn. Jacques Snel: dit is een champagnemomentje.
Alleen voor het achteraf toekennen van LJN’s moet nog een betere oplossing komen;
wachten is op het “loket” om voor uitspraken die nog geen LJN kennen automatisch
(via een webservice) een LJN op te kunnen vragen. Dick van den Berg zal de vraag
bij Marc van Opijnen neerleggen waar de bottleneck zit om dit geregeld te krijgen.
Gert Meydam neemt dit in zijn gesprek met Jan van Coeverden mee. Terugkoppelen
met Jacques Snel, die eventueel verder actie kan ondernemen.
Reed Business: Is inmiddels ook Juriconnect compliant. Op vraag van Frans Rikhof
geeft Louise Bos aan dat dit ook voor de almanakken geldt.
Ictu: Lucien de Moor geeft aan dat Ictu in gesprek is met het Forum Standaardisatie,
waarin naast de inbreng van Juriconnect standaarden ook over een overheidsbrede
taxonomie wordt gesproken.
Tevens wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de XML-structuren en een overstap
van DTD naar Schema. Een uitvoerige documentatie hiervan komt via internet
(waarschijnlijk Standaarden.overheid.nl) beschikbaar.
Frans Rikhof vraagt wat onder een overheidsbrede taxonomie te verstaan.
Lucien de Moor: dat moet nog worden vastgesteld. Er wordt nu eerst
geïnventariseerd wat er allemaal is en wat daarvan in de praktijk ook wordt gebruikt;
wat zijn de meest succesvolle implementaties, waarmee verder kan worden
gestandaardiseerd.
Verder wordt voor het programma Legis van het Ministerie van Justitie gewerkt aan
de realisatie van een wetgevingseditor en ondersteuning van de wetgevingsketen.
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Activiteitenplanning Werkgroep 2011

1
2

Activiteit
Vaststelling en publicatie standaard voor
Officiële publicaties
Onderzoek doen naar standaard voor
decentrale regelgeving (CVDR)
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Prioriteitstelling door Stuurgroep
1-5-2011 gereed voor publicatie
1-5-2011 voorstel voor implementatie
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Activiteit
Prioriteitstelling door Stuurgroep
Quick scan internationale ontwikkelingen 1-5-2011 overzicht gereed met
en bepalen impact daarvan op
vaststelling raakvlakken
Juriconnect
Onderzoek doen naar unieke identificatie 1-7-2011 rapportage probleemstelling
van regelingselementen
en oplossingsrichtingen
Onderzoek doen naar tijdreizen
1-7-2011 rapportage probleemstelling
en oplossingsrichtingen
Identificatie van en verwijzingen naar
ON HOLD; Stuurgroep zal eerst
doctrine
besluit nemen over organisatorische
en commerciële aspecten; daarna
opdrachtformulering naar Werkgroep
Wetgeving in wording – geen hoge
ON HOLD; Stuurgroep zal na
prioriteit – kennis nemen van waar de
presentatie van Legis in de
overheid (Legis) mee bezig is
Stuurgroepvergadering bezien of en
wanneer hierbij activiteiten voor de
Werkgroep te benoemen zijn

Volgorde en prioriteitstelling door de Stuurgroep vastgesteld, zoals hiervoor
aangegeven, met daarbij nog de volgende kanttekeningen:
Ad 1: Lucien de Moor: wordt door Matthijs Breebaart reeds aan gewerkt, zal al in de
volgende Werkgroepvergadering aan de orde kunnen komen.
Ad 2: Lucien de Moor geeft aan dat de punten in de notitie van Marc Opijnen
opgepakt zullen worden.
Ad 3: Voorgesteld wordt dat een ieder die hier iets over te melden heeft, dit
doorgeeft aan Alexander Boer en Marc van Opijnen (onze liaisons met Brussel) die
dit kunnen completeren en de raakvlakken met Juriconnect aan kunnen geven.
Ad 4 en 5: Betrokkenheid vertegenwoordigers Belastingdienst hierbij ligt voor de
hand, aangezien dit uit hun gebruikservaringen naar voren is gekomen.
Ad 6: Door Werkgroep even te parkeren. Dit ligt nu eerst bij de Stuurgroep voor
nader besluit over de commerciële en organisatorische aspecten. Aan Dick van den
Berg wordt gevraagd hierover een samenvattende gespreksnotitie te maken. Dit punt
zal voor de volgende Stuurgroepvergadering worden voorbereid door een
tussentijdse deelvergadering, waarin de uitgevers zijn vertegenwoordigd, en die door
Sandra Kroon zal worden georganiseerd. In de maart-vergadering zal de Stuurgroep
dan tot een heldere taakformulering voor de Werkgroep trachten te komen.
Frans Rikhof: houdt daarbij ook rekening met de kleinere uitgevers; die moeten in de
toekomst ook kunnen aanhaken.
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Ad 7: Jacques Snel geeft aan dat hij wel snel aandacht wil voor punt 7. Afgesproken
wordt dat Lucien de Moor aan Hans Flier vraagt de volgende vergadering een
presentatie te geven. Uit deze presentatie eventuele actiepunten voor de Werkgroep
te definiëren; dan daarvoor nog nadere prioritering aan te geven.
5

Voorstel voor Congres en workshop
Congres:
Voorstel datum voor Congres is 14 april 2011
Stuurgroep is akkoord met het conceptprogramma; voorstel om in de pauze nog wat
meer tijd te nemen, zodat de mensen zelf ook op een pc wat kunnen bekijken.
Workshop:
Stuurgroep is akkoord met de opzet; ontstaan en doel kan wat korter en pauze in
brengen. Hands-on gedeelte is het belangrijkste. Doe ook een test aan het eind en
geef een bewijs van deelname.
Vraag is of dit een Juriconnect activiteit of een STIPP-activiteit is. De Stuurgroep geeft
aan dit als een STIPP-activiteit te beschouwen. Ook andere partijen zijn vrij zich bij de
Stuurgroep aan te melden voor soortgelijke activiteiten.
Voor beide activiteiten berichtgeving op de website zetten en een flyer maken.
Actie Gert Meydam
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Rondvraag en datum volgende vergadering
-

-

Louise Bos geeft aan met veel plezier te hebben deelgenomen aan de Stuurgroep.
Ook uit zij veel waardering voor Juriconnect dat toch met veel diverse belangen
tot een standaardisatie is gekomen. Louise gaat een tijdschrift uitgeven op het
gebied van ruimtelijke ordening en milieu en gaat hier ook digitaal en mobiel mee,
en zal ook zeker op het congres aanwezig zijn.
De Stuurgroepleden danken haar voor haar inbreng en wensen haar veel succes
bij haar nieuwe activiteiten. Frans Rikhof geeft nog als suggestie mee dat zij
wellicht in de toekomst een rol kan vervullen om de kleine uitgevers te
vertegenwoordigen.

De eerstvolgende vergadering is op:
vrijdag 25 maart 2011, 10:00-12:00 uur,
Belastingdienst, Herman Gorterstraat 55, Utrecht,
Vergadercentrum De Wereld, 3e etage (Azië ) zaal Malediven
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Actielijst
Eigenaar

Omschrijving

Datum opvoer Stand van zaken

0 Allen

Rapportage status implementatie
standaarden

Continue

1 GM/FR

Congres 2011

03-09-2010

2 GM/DvdB

Bij Jan van Coeverden/ Marc van 28-01-2011
Opijnen navragen wat de status is
van het via een loket op kunnen
vragen van LJN’s voor nog niet op
rechtspraak.nl gepubliceerde
uitspraken

Nieuw

3 DvdB

Aan E. Hoorn vragen of
19-11-2010
faculteitsbibliotheken akkoord zijn
met voorstel

Wacht op antwoord van
E. Hoorn

4 LdM

Aansluiting Juriconnect bij
Overheidsstandaarden

19-11-2010

Is contact over met
Forum Standaardisatie

5 GM

Jan van Coeverden vragen of hij
vertegenwoordiger namens
Rechtspraak blijft, of dat dit
iemand anders wordt

28-01-2011

Nieuw

6 FR

Afstemmen of Frans Rikhof als
28-01-2011
vertegenwoordiger van zijn
beroepsgroep in de Stuurgroep kan
opereren

Nieuw

7 LdM

Hans Flier uitnodigen om
presentatie Legis te houden in de
volgende Stuurgroepvergadering

28-01-2011

Nieuw

8 DvdB

Gespreksnotitie maken voor
Stuurgroep voor bespreking
commerciële en organisatorische
aspecten standaard commentaren

28-01-2011

Nieuw

9 SK

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

Nieuw
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In voorbereiding
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