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INSTRUCTIE VOOR ONDERZOEKERS  

CASE NOTES INVOEREN IN NIEUWE TEMPLATE PURE UVA 

Pure beheer UvA  

 
 

Begin februari 2021 is het nieuwe case template in Pure UvA geactiveerd en in gebruik genomen. Alle 
3700 case notes uit het oude case note template zijn verhuisd naar dit nieuwe case template in Pure 
UvA.  Het voordeel van dit nieuwe case note template is dat het speciale velden bevat voor case notes, 
zoals velden over de uitspraak zoals de gerechtsinstantie, uitspraakdatum en het ECLI-ID.  

 

Case note toevoegen in het kort 

 

1.Klik in Pure UvA op de groene ‘Add content’ knop rechts 

2.Kies het bijbehorende template ‘Research output -> Contribution to journal -> Case note.’ 

3.Vul tenminste alle met rode asterix gemerkte velden in, en de volgende velden waar mogelijk:  

- ‘Article number’ in Publication information (if applicable) 

- ‘Electronic version(s) of this work’ (if applicable) 

- ‘Court cases’ (if applicable) – vul hier het Court en ECLI in. 

4.Klik op ‘Save’ onderaan de pagina. Zonder klikken op ‘Save’ gaat alle invoer verloren. 

 

Hieronder volgt een uitgebreide instructie over hoe een case notes in te voeren in dit nieuwe 
template.  

 

 

https://pure.uva.nl/admin
https://pure.uva.nl/admin
https://pure.uva.nl/admin
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WAAR KAN IK HET NIEUWE CASE NOTE-TEMPLATE VINDEN? 
 

Log in op Pure UvA en klik vervolgens op de groene knop: 

 

 
 

Definitie Case note:  

A legally explanatory comment on a decision handed down by a court or arbitral tribunal. 

 

HOE DE VERSCHILLENDE VELDEN IN TE VULLEN? 
 

TITELVELD 
 

 
Vul hier in:  

1. De titel van de annotatie zelf – zoals die boven de publicatie staat vermeld. 
2. Indien die titel niet aanwezig, vul dan in: 

https://pure.uva.nl/admin
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Tijdschriftafkorting jaar/annotatienummer 
3. Indien geen annotatienummer aanwezig: 

Tijdschriftafkorting jaar/volume en of issuenummer 

Toelichting: niet altijd heeft de publicatie een titel. Soms heeft de publicatie alleen een titel van een 
rubriek, maar geen ‘echte’  titel. Indien een publicatie geen ‘echte’ titel heeft, dan s.v.p. invullen  
tijdschriftafkorting jaar/annotatienummer. Of indien geen annotatienummer aanwezig: 
tijdschriftafkorting jaar/volume en of issuenummer.   

 

 

Voorbeelden: 

N.B: vul in de titel van de annotatie zelf – zoals die boven de publicatie staat - en niet van de 
uitspraak.  

 

Vul deze titel in in Pure:  

 

 

Let op: NTFR 2013 (46) 2162 dient dus niet te worden ingevoerd in dit veld! Daarvoor zijn namelijk 
andere velden in het Pure-record zoals het Journal-veld  (= NTFR), Publication status > Year (= 2013),  
en het Article number-veld (= 2162). Zie vanaf pagina 5 en verder voor meer info over die velden. 

Een ander voorbeeld over hoe de titel in te vullen: 
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Voorbeeld tijdschriftafkorting jaar/annotatienummer in titelveld invullen: 

 

De bovenstaande publicatie heeft geen ‘echte titel’. Daarom hier de tijdschriftafkorting 
jaar/annotatienummer in het titelveld in Pure invullen: NJ 2020/374 
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Indien geen annotatienummer aanwezig, vul dan in als titel:  

Tijdschriftafkorting Jaar/ Volume en of Issuenumber.   

 

ARTICLE NUMBER VELD 
 

Vul het annotatienummer in: 

 

JOURNAL VELD 

 

 

Voorbeeld: 

 

    VOLUME EN ISSUE NUMBER 
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Volume = is het nummer van de jaargang. N.B. graag niet een jaartal invullen als Volume, want dat 
jaar dient te worden ingevuld bij Publication status > Year.  

Issue number =  is het nummer van de aflevering (issue).  

Voorbeeld van een tijdschrift met Volume = 2 (tweede jaargang = 2de jaar van dit tijdschrift) en Issue 
number = 12de aflevering):  

 

Let op: lang niet altijd hebben annotaties een Volume en/of Issuenumber. Dus dan graag leeg laten 
en niet vullen s.v.p. met andere informatie.  

 

 

ANNOTATIE IN BUNDEL 
Als het een annotatie uit een bundel is, dan ook graag toevoegen als Case note. Dan dient de bundel 
als tijdschrift ("seriële publicatie") te worden beschouwd. Dan gaarne de bundelnaam als Journal 
invullen. Zo'n bundel kan als Volume een periode van jaren hebben, zoals bijv. 2017-2020. Vul in dat 
geval de periode van jaren in als Volume: 

 

Indien de bundel maar één jaar bestrijkt, graag niet het jaar invullen als Volume. Dat jaar dient 
namelijk alleen te worden ingevuld bij Publication status > Year. 

 

ANNOTATIES OP WEBSITE 
Is de annotatie niet gepubliceerd in een tijdschrift, maar alleen op een website? Dan dient de website 
als tijdschrift te worden beschouwd. De naam van de website dient dan ingevuld te worden als Journal. 
Niet alle annotaties die alleen zijn gepubliceerd op een website hebben een Volume of Issue number. 
Dus die velden in dat geval graag leeglaten.  

 

COURT CASE VELDEN 
Dit veld  hoef je alleen in te vullen als er een court case is geweest. Laat het leeg als er geen court case 
is geweest. Een annotatie over wetgeving heeft bijvoorbeeld vaak geen Court Case. Dus dan niet 
invullen.  
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Als je klikt op het infoteken: 

 

Voeg hier je court case toe. Het is ook mogelijk meerdere Court cases toe te kennen.  

 

Voeg bij Court >  Add court de afgekorte benaming van de gerechtsinstantie (Court) toe. Zoek deze 
op via Search. Bijv. ECJ, HR etc. Indien niet via Search te vinden, maak aan via ‘Create new’. 
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Vul bij Title in de titel van de uitspraak. Indien de uitspraak geen titel heeft, dan kan je die leeglaten.  

 

IDs > Add ID: 

 

 

N.B.: voeg in ieder geval het ECLI ID toe.  

 

Zorg  dus dat in ieder geval het ECLI ID is toegevoegd! Het toevoegen van het Case number 
(zaaknummer) is geheel optioneel en hoeft dus niet als er al een ECLI ID is toegevoegd. Maar het 
mag wel: 
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Klik vervolgens op de blauwe knop Update om op te slaan: 

 

 

ELECTRONIC VERSION OF THIS WORK 

 

+ 

Upload hier s.v.p. de DOI,  bestand of link. Vergeet dit s.v.p. niet. Dit versnelt namelijk het Approven 
& Valideren en de daarbij behorende bibliografische controle. Bovendien is het voordeel voor jou als 
onderzoeker dat deze DOI, bestand (indien geüpload als Open)  en/of link dan ook zichtbaar wordt 
op jouw medewerkerspagina en na validatie ook op UvA-DARE. Indien DOI, bestand of website niet 
open mogen, s.v.p. toevoegen als Closed (of eventueel Embargoed).  

   

 

https://uba.uva.nl/ondersteuning/onderzoek/onderzoek-registreren/validatie.html
https://uba.uva.nl/ondersteuning/onderzoek/onderzoek-registreren/validatie.html
https://dare.uva.nl/
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     VRAGEN? 
Neem contact op met de Pure-beheerder van jouw afdeling/instituut.  

 

Pure-ondersteuningspagina: https://uba.uva.nl/ondersteuning/onderzoek/onderzoek-registreren 

 

 

https://uba.uva.nl/ondersteuning/onderzoek/onderzoek-registreren

