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Electronische juridische pub li caties in ontwikkeling 
Een beetje geschiedenis, het huidig productengamma, 

Ontwikkelingen in de nabije toekomst 

Electronisch publiceren: inhoudelijke ontwikkeling 

on-tine databanken: geen sucees '60 
• automatische catalogi met boektitels '70 
• automatische referaattijdschriften '80 

wetgevende akten, rechterlijke uilspraken, artikels 
• volledige teksten van kleinere items '90 

meestal gespecialiseerd naar rechtstakken 
• volledige teksten integrale bronnen '95 

wetgeving, rechtspraak van bepaalde rechtscolleges 

Electronisch publiceren: technische ontwikkeling 

+ mainframe UNIX magneetband 
+ enkele PC DOS diskettes 
+ netwerk PC Windows harde schijf 
+ internet PC Browser CD-ROM 

• voor vele juristen gaat dit blijkbaar te snel 
• verschillende snelheden beroepsgroepen 
• juridische uitgevers zijn dus voorzichtig 

Juridisch publiceren: traditionele eenvoud 
• Wetgeving, Rechtspraak, Doctrine 
• Wetboeken, Handboeken, Tijdschriften 
• Algemene en bijzondere publicaties 

+ Gebruiker heeft geen handleiding nodig, 
Kennis bronnen van het recht volstaat 
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Juridisch publiceren: moderne complexiteit 

• De traditionele indeling blijft bestaan, 
nieuwe elementen verhogen de complexiteit 

• MEDIUM 
diskette, CD-ROM, dial up, Internet 

• SOFTWARE 
compatibiliteit, transparantie 
koppeling: gegevens - ondervraagtaal 

De juridische uitgever: kiezen, afwachten, (wan)hopen ... 

• Angst voor concurrentie en piraterij 
• Wie? Overheid, Universiteit, Uitgever .. . 
• Zeer grote variatie in soorten producten 

+ virtueel - off-linc ? 
+ algemene dckking - pcr rcchtstak? 
+ volledigc tekstcn - abstracts ? 
+ transparantc software - eigen interface ? 
+ vcrvanging of aanvulling bij hel gcdruktc ? 

En de gebruiker? 

• Nieuwe media betekent niet dat de consument meer gaat besteden 
• Noodzaak van de herkenbaarheid van de traditionele bronnen in de nieuwe media 
• Zelforganisatie van de gebruiker: alles is beschikbaar, verlies aan houvast 
• Internet: archivering problematisch 

Enkele bestaande producten 

• Onbetwiste koploper: Judit 
• Navolgers· RAJBi Juste! Wetgeving 
• Kluwer Wetgeving TWS FBW 
• CED Samsom: fiscaal, sociaal, accountancy 
• Juridisk VEV, Trefzeker SBB, Index NV 
• Dia/ Up Credoc Parolis 

+ Diskettes Modcllcn lndexcn .. . 
+ Expert.~vsteempjes Ontslag Aangific ... 
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Belgisch recht op Internet? 

• Momenteel nog erg beperkt 
• Bruikbare informatie bij de overheid: 

Senaat & Kamer, Regeringen via http://belgium.fgov.be 
• Enkele goede overzichten met adressen 
• Maar er is meer op komst. .. 

De overheid op het Internet 

• Belgisch Staatsblad mei 97 
+ Siemens (Fcdcnct), CD-ROM? Prijs? 

• J ustel Wetgeving september 9 7 
+ Rechlspraak Cassatie? Prijs? 

• Raad van State apri/97 
+ Privacykwestic! Vanaf 19901 Gratis!? 

• Tenslotte: Europa: Celex, Eudor apri/97 

Advocaten en magistratuur 

• Automatisering rechtbanken in opmars 
+ Griffie Cassatic- Pilootprojcctcn 

• Leganet zomer 9 7 
+ Nationale Orde - Slcept al cnigc tijd aan 

• Lexnet reeds 
+ Jongc Balic Brussel - Bcctje onduidclijk 

• Federatie Notariaat tamelijk toekomstig 
+ Ccrtificcring - "Eiectronic notary" 

En de commerciële uitgevers? 

• Klmver Huurpakket op CD, AMR op CD 
• Mys & Breesc:h Cassatiehoedjes op het net 
• Die Keure Ruimtelijke Ordening op CD 
• Credoc Bijlagen Staatsblad op 60 CD's 
• De Boeck-Larcier? 
• Bruylam-Academia? 

• Tevens enkele grotere, vagere projecten 
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