
Aanleiding

• Doordat het huidige model (0.98-kern) veel vrijheid biedt in Juridische 
regel (JR), is het waarschijnlijk dat er verschillende implementaties 
ontstaan.

• Interoperabiliteit komt in het geding
• (de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen)
• Als systeem A implementatie 1 kiest

En systeem B implementatie 3
Kunnen ze dan elkaars plannen nog inlezen?





Vier varianten voor Juridische Regel 
in de standaard:

- Optie 0: Maximale vrijheid
laten zoals het in v0.98.1 kern is 
(0..* juridische regels per regeltekst, met per JR 0..* annotaties).

- Optie 1: Enige inperking
zoals het nu beoogd is in 1.0
(0..1 annotatie per JR, maar wel meerdere verschillende soorten annotaties per JR)

- Optie 2: beperking van annotaties binnen Juridische Regel 
afdwingen van uniforme werkwijze
(zoals het nu is 0..1 per annotatie maar wel 1 annotatie per JR)

- Optie 3: beperking van aantal Juridische regels binnen Regeltekst
afdwingen van uniforme werkwijze
maximaal 1 juridische regel per Regeltekst met 0..* annotaties (en meerdere verschillende 
annotaties). 



Aan de hand van het volgende artikel:

• Zijn de vier mogelijke benaderingen uitgewerkt





Opties



Optie 0 - Maximale vrijheid

• Voordelen
• Geen wijziging - zo is het momenteel gemodelleerd
• Vrijheid van inrichten van artikelen en leden

• Nadelen
• Interoperabiliteit komt in het geding
• Synchronisatie vereist ondersteuning alle opties
• Hoge codeer complexiteit (wat hoort bij elkaar?)



Optie 1: Enige inperking 

• Voordelen
• Meer eenduidige implementatie

• Nadelen
• Nog steeds twee mogelijke implementatiekeuzes 

open (per OW-object of meerdere OW-objecten)



Optie 2

• Voordelen
• Eenduidig gebruik van juridische regel

• Nadelen
• Juridische regel is nu 1 : 1 met annotatie en 

geen volledige regel meer, geen juridische 
semantiek



Optie 3

• Voordelen
• Eenduidig gebruik van juridische regel

• Nadelen
• juridische regel is nu 1:1 met regeltekst; 

verlengstuk. Beperking in indelen 
artikelen/leden in regels.



Discussie

• Welke optie zou je ons willen afraden?
• Welke optie is het meest optimaal implementeerbaar?


