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Wolters Kluwer combineert hoogwaardige 

domeinkennis met nieuwe technologie om zo het 

werk van onze klanten minder complex en 

efficiënter te maken en hen te helpen bij het 

nemen van cruciale beslissingen. 

(Martin O’Malley – Managing Director WK Nederland)



1. ECLI

Juriconnect-standaard voor verwijzing 
naar uitspraken
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Content bevat linkende ECLI verwijzingen
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Die verwijzen naar de verrijkte officiële
uitspraak in de Wolters Kluwer omgeving
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Wolters Kluwer heeft b.v. ook ECLI’s van HvJ
en EHRM uitspraken
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In geavanceerd zoeken kan specifiek op ECLI 
gezocht worden



2. BWB

Juriconnect-standaard voor verwijzing 
naar wet- en regelgeving



Intern 
Intern gebruikt Wolters Kluwer een eigen (reeds bestaande) systematiek 
voor verwijzen naar regelingen, artikelen, leden en onderdelen. 

XML leveringen
Voor XML leveringen aan externe partijen volgt Wolters Kluwer in 
verwijzingen de ‘Juriconnect  BWB verwijsstandaard’ zodat ontvangende 
partijen bijvoorbeeld door kunnen linken naar eigen repositories of naar 
content van andere partijen. 

Onderscheid in intern gebruik en in XML 
leveringen aan klanten 



Tijdreizen in Navigator (en binnenkort ook 
in LI) is gebaseerd op het BWB-nummer



Eenvoudig vergelijken van versies van W&R



2. JCDI

Juriconnect-standaard voor identificatie van en 
verwijzing naar rechtswetenschappelijke 
doctrine



JCDI getoond in het metacontentblok



Work, expressie en manifestatie 
Wat  Uitleg Identificatie 

WORK
• Unieke intellectuele of 

artistieke creatie. 

Vergelijk met het idee van 
iemand voor een boek, 
tijdschriftartikel of 
commentaar

JCDI:ABC123456

EXPRESSION
• De intellectuele of artistieke 

realisatie (text, video, muziek) 
van een WORK.  

• Een ingrijpend gewijzigde 
realisatie leidt tot een nieuwe 
EXPRESSION

Bij ons meestal in de vorm 
van tekst. 

JCDI:ABC123456:1
JCDI:ABC123456:2

MANIFESTATION –
Een bepaalde fysieke 
verschijningsvorm van de 
expressie. Het gaat dus om de 
content + verpakking.  

• XML
• HTML
• Pdf
• Website
• Video

https://www.navigat
or.nl/document/ide6
168c84aa6e40d7acd
d89b67e0b5947?ctx=
WKNL_CSL_85



• Alleen documenten met eeuwigheidswaarde waarnaar men wil kunnen 
verwijzen 

• Alleen juridische en fiscale doctrine 
• Alleen granulariteit die de moeite waard is om naar te verwijzen. Bij Wolters 

Kluwer content met een vindplaats
• Alleen de eigenaar van een informatieobject kan de JCDI metadata muteren
• Unieke content krijgt slechts één JCDI. bv content uit T&C BW wordt ook 

gebruikt in T&C arbeidsrecht dan krijgt deze in de T&C arbeidsrecht geen 
aparte JCDI want het is geen andere expressie (tekstuele versie)

• Een ingrijpend (tekstueel) gewijzigde realisatie leidt tot een opgehoogde 
versie van een JCDI

• Kleine tekstuele correcties of het toevoegen van metadata leiden niet tot 
een opgehoogde versie van een JCDI

• Nieuwe edities (drukken) van boeken krijgen nieuwe JCDI’s omdat er niet per 
se een inhoudelijk verband is tussen een onderdeel (paragraaf x.x) uit de ene 
editie en het overeenkomstige nummer uit de volgende editie. 

JCDI richtlijnen van Wolters Kluwer NL



Eenmalige doctrine 
Doctrine die eenmalig wordt gemaakt en daarna in principe niet meer wordt aangepast 
zoals tijdschriftartikelen, rechtsgeleerde commentaren bij uitspraken en boeken content 
krijgt voor de xml content 1 work en 1 expressie.

WORK EXPRESSION MANIFESTATION

JCDI:ABC123456 JCDI:ABC123456:1 <link naar de manifestatie op de Navigator> 

Permanent muterende doctrine 
Doctrine die – continu dan wel met een zekere regelmaat – wordt geactualiseerd 
teneinde de actuele stand van het recht weer te geven zoals handboeken en  
commentaren krijgen voor de xml content 1 work en aparte expressies voor iedere 
ingrijpend gewijzigde realisatie van de tekst1. 

WORK EXPRESSION MANIFESTATION

JCDI:ABC123456 JCDI:ABC123456:1 <link naar de manifestatie op de Navigator> 

JCDI:ABC123456:2 <link naar de manifestatie op de Navigator> 

… …

Eenmalig versus permanent muterend

1) Op dit moment nog gekoppeld aan een nieuwe versie van de wet. Uiteindelijk bij ingrijpend gewijzigde versie. 



18

Our purpose is to help professionals deliver

deep impact when it matters most…


