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Wie is wie?
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• BZK/UBR/KOOP
– Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
– Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties

• Juriconnect (anno 2003), platform voor informatieuitwisseling 
en standaardisatie in het juridisch domein

• Rechtspraak
• KOOP
• Belastingdienst
• SDU
• WoltersKluwer
• UvA 
• PAUC (Platform Advocaten Uitgevers Contacten)
• Stipp

• KOOP is namens Juriconnect beheerder van de standaarden bij 
het Forum standaardisatie.
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Het probleem

• Legal communication has two principal 
components: words and citations.

• Die kennis-rijke verwijzingen zijn niet 
computerleesbaar

– Er zijn heel veel manieren om naar één 
juridisch object te verwijzen

– Gebrek aan citatievoorschriften,

– waar niemand zich aan houdt

– en die uit het papieren tijdperk stammen.
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Juriconnect

• Besef dat content-integratie niet genoeg is
• Computerleesbare standaarden voor 

juridisch domein
– Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) 

(Rechtspraak), in 2013 vervangen door 
European Case Law Identifier (ECLI) (EU Raad)

– BWB-standaard (Juriconnect gebaseerd op 
BWB-id)

– Juriconnect Decentrale Regelgeving (JCDR) = 
CVDR-id

– Juriconnect Doctrine Identifier (JCDI), 
Judoreg.nl.
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Zoeken naar citaties van
een rechterlijke uitspraak

• Schrijfwijzen (kleine selectie):
– JA 2005, 34
– JOL 2005, 162
– NJ 2006, 606
– Ned. Jur. 2006/606

– Wrongful life
– Wrongful birth
– Baby Kelly

– Hoge Raad, 18 maart 2005 C03/206 HR

– LJN AR5213 
– LJ-nummer AR 5213

– ECLI:NL:HR:2005:AR5213
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Zoeken naar citaties van een 
Europese richtlijn

• Schrijfwijzen (kleine selectie):
– Richtlijn 2006/123/EG
– Rl. (EU) 2006-123
– Richtl. 2006/123
– EEG-richtlijn 2006.123

– Dienstenrichtlijn
– Bolkesteinrichtlijn

– … ‘hierna: “de Richtlijn”…’

– CELEX:32006L0123
– http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj
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Toepassing: de LinkeXtractor

• Herkent al die citatievarianten
• Van:

– Rechterlijke uitspraken (Nederlandse en Europese)
– Wetten en wetsartikelen
– Europese regelgeving
– Kamerstukken en bekendmakingen

• In: 
– 500.000+ rechterlijke uitspraken
– …  

• Canonicaliseert die verwijzingen naar: 
– BWB-id
– ECLI
– CELEX
– OP-id.
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Demo

9

• Vanaf Wetten.nl

• Vanaf Rechtspraak.nl

• Op linkeddata.overheid.nl
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Volgende stappen LinkeXtractor
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• Verbetering en uitbreiding 
herkenningsalgoritmes

• Architecturale herziening

• Meer documentsoorten linkextracten

• Visualisaties.
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Niet achteraf, maar vooraf

• LinkeXtractor gebruiken bij schrijven 
van arresten en andere teksten? 

• Documenten by design van goede 
identifiers voorzien, en van 
gestandaardiseerde metadata en 
verwijzingen.

12

13-3-2019



Adoptie

• ECLI:
– 17 EU landen en 3 Europese gerechten
– In NL voorgeschreven in: 

• Aanwijzingen voor de regelgeving
• Leidraad voor juridische auteurs

– Door brede dekking inmiddels leidend

• BWB-id
– Vooral een technische standaard
– Groeiend gebruik, vooral dankzij Linked Data

• JCDR
– Weinig gebruikt, onder meer door beperkingen Centrale 

Voorziening Decentrale Regelgeving

• Hergebruik
– Alle identifiers zitten in de open data van Overheid.nl en 

Rechtspraak.nl
– Gebruik door commerciële partijen suboptimaal
– Verleiding vaak effectiever dan dwang.
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Ontwikkelingen
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• Juriconnect BWB-id heeft tekortkomingen

– Akoma Ntoso (OASIS), naming convention wordt 
toegepast in nieuwe STOP-standaard

• Akoma Ntoso ook te gebruiken voor officiële 
publicaties en BWB

• European Legislation Identifier (ELI) 
aanbieden als extra optie

• URI-strategie voor begrippen en registratieve 
gegevens (deels op basis van AKN)

• JCDI bij alle uitgevers (ELDI?)

• Nieuwe versie van de ECLI-standaard

• Wet open overheid: Plooi-URI’s.
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Vragen? 
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marc.opijnen@koop.overheid.nl
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