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Inleiding
Dit document beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan
worden verwezen naar een European Case Law Identifier. Deze verwijzing vervangt de verwijzing naar
het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) met terugwerkende kracht.
De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie en is als volgt
opgebouwd:
ECLI:[landcode]:[instantie]:[jaar-van-de-uitspraak]:[volgnr]

Bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Arnhem uit het jaar 2012 wordt:
ECLI:NL:RBARN:2012:1234

De notatie van een ECLI is een URI (URN) en kan ongewijzigd als een identifier worden gebruikt voor
toepassing over het web, ook voor RDF-gebaseerde systemen.
Het gebruik van deze Europese standaard wordt door Juriconnect aanbevolen als standaard manier voor
het verwijzen naar jurisprudentie. Juriconnect beheert de standaard niet, maar de standaard is wel
onderdeel van de Juriconnect standaarden.
Gebruikers kunnen, in geschreven documenten, verwijzen naar Jurisprudentie met behulp van een
ECLI. Indien zij rechtstreeks willen verwijzen naar de uitspraak, dan kan hiervoor in principe de ECLIdeeplink worden gebruikt.
De ECLI deeplink
De deeplink kan worden geactiveerd door de base URL van de ECLI-index te gebruiken, aangevuld met
een ‘query string’ waarin de ECLI wordt geplaatst.
De base URL is:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=

Een hyperlink naar een ECLI in z’n volledige vorm wordt:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2012:12345

Indien de gebruiker van de documenten, waarin deze links gebruikt worden, niet wil laten verwijzen
naar de uitspraken op rechtspraak.nl, maar naar een eigen kopie of bewerking hiervan, zullen de
aangebrachte deeplinks niet aankomen bij de gewenste documenten.
Daarom biedt het belangrijke voordelen om verwijzingen naar een ECLI te maken met behulp van een
uniform resource identifier (URI). Een gebruiker kan er dan voor kiezen om deze URI altijd te laten
verwijzen naar een uitspraak op rechtspraak.nl, of naar een lokale kopie daarvan. Zeker indien de
gebruiker documenten gebruikt die van verschillende leveranciers afkomstig zijn, biedt het gebruik van
deze URI belangrijke voordelen.
Het is aan degene die de elektronische documenten ontsluit om de URI te vertalen naar de bron die hij
wenselijk acht. Dit document beoogt slechts de URI te beschrijven, zodat producenten en consumenten
van documenten in staat zijn om de URI eenduidig te interpreteren.
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Uitfasering LJN
De LJN standaard zal uitgefaseerd worden. Na invoering van de ECLI standaard is het gebruik van de
huidige LJN standaard niet meer Juriconnect compliant. De verwijzingen in documenten dienen
vervangen te worden door ECLI verwijzingen. Deze omzetting kan plaatsvinden in het leveringsproces.
Een volgende stap is om ook in de opgeslagen content de LJN verwijzingen te vervangen door ECLI
verwijzingen. Wij adviseren om dit uiterlijk maart 2014 gereed te hebben.
Voor het omzetten van LJN naar ECLI bied Rechtspraak.nl een conversielijst (een was-wordt lijst) aan
en een webservice. Op dit moment is er een acceptatie webservice beschikbaar op
http://ecliacc.rechtspraak.nl/. Zie voor een beschrijving het bijgevoegde document ‘Technische
documentatie ECLI-webservice 1.3’

2

Verwijzen naar ECLI’s

2.1

Namespace
De namespace voor ECLI referenties is vastgesteld als:
https://e-justice.europa.eu/ecli

Deze namespace is uitsluitend een identifier voor verwijzingen naar jurisprudentie en is niet als een
URL te gebruiken.

2.2

Prefix
De prefix voor de namespace is vrij te kiezen, voor het voorbeeld wordt de prefix “ecli:” gebruikt.

2.3

Elementnaam
In de tekst kan een willekeurig element worden gebruikt voor de referentie, bijvoorbeeld een element
als:
“link” of “a”.

2.4

Attribuutnaam
De referentie wordt opgenomen in een attribuut met een willekeurige naam, bijvoorbeeld:
“href” of “linkend”

De namespace moet worden toegevoegd aan het verwijzende attribuut, dit wordt dan bijvoorbeeld:
“prefix:href” of “prefix:linkend”

Vervolgens kan een verwijzing naar jurisprudentie worden opgenomen volgens de juriconnect
conventie.
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Voorbeeld XML
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<article xmlns:ecli=”https://e-justice.europa.eu/ecli”>
<title>Een voorbeeldreferentie naar jurisprudentie</title>
<para>In de tekst kan een willekeurig element worden gebruikt voor
referentie, bijvoorbeeld een element als: “link” of “a”.</para>
<para>De referentie wordt opgenomen worden in een attribuut met een zelf
te
kiezen naam, bijvoorbeeld: “href” of “linkend”.</para>
<para>Vervolgens kan een
<link ecli:href=”ECLI:NL:RBARN:2012:1234”>verwijzing naar
jurisprudentie</link>
worden opgenomen volgens de juriconnect conventie.</para>
</article>

