
Registratieverzoek als deelnemer aan JudoReg 
 

De organisatie [NAAM ORGANISATIE], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE], 

hierna te noemen: Deelnemer, verzoekt door middel van ondertekening en indiening van dit formulier 

deel te nemen aan het Juriconnect Doctrine Register (JudoReg) ter registratie van door haar te 

publiceren juridisch doctrinaire informatieobjecten (hierna te noemen Content) met een Juriconnect 

Doctrine Identifier (JCDI). 

 

Deelnemer aanvaardt door middel van de onderhavige aanvraag de volgende voorwaarden en 

verplichtingen: 

  

1. Deelnemer staat er voor in dat gebruikers van het JudoReg-account van Deelnemer de in dit 

document beschreven voorwaarden en verplichtingen naleven. 

2. Voor identificatie van in JudoReg te registeren juridisch doctrinaire informatieobjecten maakt 

Deelnemer gebruik van Juriconnect Doctrine Identifiers (JCDI). Deze JCDI wordt door Deelnemer 

tevens opgenomen in de metadata van de betrokken content en zal altijd worden gebruikt bij 

verwijzing hiernaar vanuit andere door Deelnemer gepubliceerde content. 

3. Deelnemer staat er voor in dat uitsluitend de auteursrechthebbende en/of eigenaar van daarvoor in 

aanmerking komende content deze kan (laten) registreren in JudoReg. 

4. Deelnemer staat er voor in dat alleen informatieobjecten worden geregistreerd die een juridisch 

inhoudelijk karakter hebben, uitleg, interpretatie en/of evaluatie van wet- en regelgeving, jurisprudentie 

en andere officiële overheidsinformatie betreffen, en als een van de soorten juridische doctrinaire 

objecten zijn te kwalificeren die in de standaard voor JCDI zijn benoemd. 

5. Deelnemer vult alle metadatavelden die bij registratie verplicht zijn, dan wel verplicht zijn wanneer van 

toepassing, op correcte en volledige wijze in. 

6. Wanneer Deelnemer besluit om optionele metadatavelden in te vullen, dan vult Deelnemer die velden 

correct en volledig in om het zoeken in het register optimaal te ondersteunen. 

7. Alle geregistreerde objecten kennen een persistente verwijzing naar de vindplaats van het object. De 

Deelnemer geeft aan of de content van haar objecten al dan niet vrij toegankelijk is. 

8. Door Deelnemer in JudoReg geregistreerde objecten en de daarvoor ingevoerde metadata kunnen 

niet verwijderd worden. Ook wanneer en nadat Deelnemer niet langer van JudoReg gebruik maakt, 

onafhankelijk van de daaraan ten grondslag liggende reden, kunnen objecten niet worden verwijderd. 

Metadata kunnen altijd worden aangepast. 

9. De beheerder van JudoReg beslist op verzoeken voor het toewijzen, of beëindigen van een registratie 

als deelnemer aan JudoReg. 

10. Indien door Deelnemer niet aan bovenstaande voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan wordt de 

registratie als deelnemer aan JudoReg beëindigd. Deelnemer kan geen nieuwe objecten registreren. 

11. Geschillen over (niet) toewijzing of beëindiging van een registratie als deelnemer aan JudoReg of over 

het daadwerkelijke gebruik van de verkregen JudoReg registratie worden voorgelegd aan de 

Stuurgroep Juriconnect, die daarover een bindend advies uitbrengt. 

 

Voor akkoord, 

 

[NAAM ORGANISATIE], [NAAM], [FUNCTIE] 

 

 

 

 

 

________________________[Handtekening]  Datum: ____________________ 

 


