
WORK 
      

namespace label Inhoud Syntax Mand/ 
MIA/ 
Opt 

Cardina-
liteit 

Toelichting 

dcterms identifier JCDI JCDI:[A-Z]{3}\d+ M 1:1 
 

dcterms title titel, inclusief subtitel string M 1:1 
 

dcterms type type publicatie scheme="JudoReg:literatuurtype
" 

M 1:1 
 

dcterms creator volledige naam van de 
auteur, zoals weergegeven 
in de publicatie zelf 

string MIA 1:n Er bestaan publicaties zonder creator, zoals bijv. congres- 
of verzamelbundels.  

dcterms subject classificatie rechtsgebied scheme="overheid:rechtsgebied" O 0:n Zie lijst 

dcterms hasVersion de verschillende 
expressies 

JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ M 1:n Verwijzing naar bestaande expressies. Works kunnen niet 
zonder ten minste één expressie worden geregistreerd.         

       

EXPRESSION 
      

dcterms identifier JCDI JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ M 1:1 
 

dcterms isVersionOf work JCDI:[A-Z]{3}\d+ M 1:1 
 

dcterms language taal xsd:language M 1:1 
 

dcterms issued datum publicatie xsd:date M 1:1 Datum publicatie wordt gezien als datum waarop het 
document (voor de buitenwereld) is gecreëerd.  

dcterms valid geldigheidsperiode dcterms:period MIA 1:1 Betreft de periode dat deze versie geldig is. Als er een 
nieuwe temporele expressie is, zal er een einddatum 
moeten worden ingevuld.  

dcterms temporal bereik in tijd dcterms:period O 0:n Het betreft een periode waarop dit document betrekking 
heeft, en niet de geldigheid ervan (bijv.: de Nederlandse 
Hoge Raad gedurende de Tweede Wereldoorlog) 

dcterms spatial bereik in plaats string O 0:n Vooralsnog beperken we dit tot een string, informatief van 
aard. Voorbeeld: 'BES-eilanden'. 

dcterms abstract samenvatting string O 0:1 
 

dcterms contributor bewerker string O 0:n Indien er meerdere auteurs zijn, worden die in creator 
gezet. Dit veld is gereserveerd voor de bewerker(s), bijv 
van boek.  

dcterms editor redacteur string O 0:n Komt bijv. voor bij boeken met bijdragen van meerdere 
auteurs en bij congresbundels 



dcterms description korte beschrijving, niet 
zijnde samenvatting 

string O 0:1 
 

dcterms hasPart onderdelen JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ MIA 1:n andere informatieobjecten die een eigen JCDI hebben, 
bijvoorbeeld secties in boek, artikelen, noten en 
boekrecensies in een tijdschriftaflevering. Als de 
onderdelen geen eigen JCDI-URI hebben, dan kan dit veld 
niet worden ingevuld. 

dcterms isPartOf onderdeel van  JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ MIA 1:1 informatieobject met JCDI waarvan dit object onderdeel 
uitmaakt.  

dcterms isReplacedBy volgende expressie JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ MIA 1:1 
 

dcterms replaces vorige expressie JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ MIA 1:1 
 

dcterms tableOfContents inhoudsopgave xhtml O 0:1 bevat een tekstuele representatie, niet de 'hasPart' 

prism isbn isbn 
 

O 0:1 
 

prism issn issn 
 

O 0:1 
 

prism doi doi 
 

O 0:1 
 

dcterms hasFormat aanwezige 
bestandsformaten 

scheme 
(HTML/doc/PDF/papier/XML) 

O 0:n 
 

prism publicationName Naam van publicatie scheme: MIA 1:1 Naam van bijv. tijdschrift, zoals 'NJB'. 

prism volume afleveringnummer 
 

O 0:1 Zonder jaar 

jc year jaar van uitgave \d{4} MIA 1:1 Bevat het jaartal dat in de aanbevolen referentie 
(publicationName) moet worden gebruikt. 

prism startingPage 
  

O 0:1 Alleen voor tijdschriftartikelen en boekbijdragen 

prism endingPage 
  

O 0:1 Alleen voor tijdschriftartikelen en boekbijdragen 

prism number volgnummer van een 
artikel in tijdschrift 

 
M 0:1 

 

dcterms references citeert URI O 0:n Kan een ander doctrine-object zijn, maar ook een 
andersoortig object, zoals een ECLI, een JC-BWB-identifier, 
een ELI of een OP 

dcterms relation gaat over URI MIA 0:n Relation is zwaarder dan References. Als een noot naar 
aanleiding van een bepaalde uitspraak wordt geschreven 
en daarbij wordt gepubliceerd, dan is dat een 'Relation'. 
Worden daarin andere uitspraken aangehaald, dat zijn dat 
objecten in 'References'.  

dcterms publisher verantwoordelijk voor de 
publicatie van deze 

string M 1:1 
 



manifestatie (dus niet van 
werk!) 

jc displayName voorkeurscitatie string O 0:1 Volledige citeertitel of verkorte.         

MANIFESTA-
TION / ITEM 

      

dcterms accessRights informatie over de 
toegang tot het document 

private|public M 1:1 
 

dcterms format bestandsformaat scheme 
(HTML/doc/PDF/papier/XML) 

M 1:1 Noot: er kunnen meerdere versies zijn van een PDF. Maar 
we doen daar n niet moeiijk over 

dcterms identifier URI URI O 0:1 Kan ook een HTTP-URI bevatten 

dcterms isFormatOf de expressie JCDI:[A-Z]{3}\d+:\d+ M 1:1 
 

       

       

       

SUBCLASSES 
van creator, 
contributor 
en editor 

      

foaf familyName volledige achternaam, 
inclusief voegsels 

string O 0:1 
 

foaf givenName voorna(a)m(en) of initialen string O 0:1 
 

jc aid auteursidentifier URI O 0:1 Gereserveerd veld.  

 
 


