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13 januari 2022 

Grondwettelijk Hof 

PERSBERICHT 

Met een nieuwe vormgeving introduceert het Grondwettelijk Hof de ECLI-code in zijn 
arresten en faciliteert het de opneming ervan in de federale databank Juportal 

Met de arresten van vandaag ondergaat de vormgeving van de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof haar grootste wijziging sinds 1985. Die wijziging beoogt de toepassing van 
het eengemaakte Europese verwijzingssysteem ECLI (European Case Law Identifier) op zijn 
rechtspraak en het faciliteren van een verder doorgedreven automatisering van de opname van 
de arresten van het Hof in de federale databank Juportal. 

1. De introductie van ECLI – de European Case Law Identifier 

De European Case Law Identifier (de Europese Identificatiecode voor Jurisprudentie) is een 
initiatief van de Raad van de Europese Unie (Pb. 29 april 2011, C 127/1) en is momenteel 
gebaseerd op conclusies van de Raad uit 2019 (Pb. 24 oktober 2019, C 360/1).  

De doelstelling van dit project is tweevoudig. Allereerst biedt ECLI een uniforme citeerwijze 
voor alle rechterlijke beslissingen in de Europese Unie. Verder maakt deze uniforme citeerwijze 
het mogelijk, via een sedert 2016 bestaande zoekmachine, in de lidstaten opzoekingen te doen 
van rechterlijke beslissingen. Die zoekmachine heeft de ambitie op termijn alle rechterlijke 
beslissingen, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten, aan te bieden en 
doorzoekbaar te maken. 

Elke rechterlijke beslissing heeft een unieke ECLI-code, bestaande uit vijf delen die van elkaar 
worden gescheiden door een dubbelpunt. Het eerste deel is steeds “ECLI”. Het tweede deel is 
de landcode. Voor België is dat “BE”. Het derde deel is de unieke code van het rechtscollege. 
Voor het Grondwettelijk Hof is dat “GHCC”. Het vierde deel is het jaar van uitspraak. Het vijfde 
deel is het unieke nummer van de rechterlijke beslissing, ongeacht de taal waarin het arrest is 
gesteld. Het Hof heeft ervoor gekozen dat deel van de ECLI-code te baseren op de 
arrestnummers. Zo is de ECLI-code van het arrest nr. 1/2022: ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.001. 

De toepassing van ECLI binnen het Hof omvat twee aspecten. Voortaan wordt van alle arresten 
van het Hof de ECLI-code vermeld, meer bepaald in de voettekst van elke bladzijde van het 
arrest. Verder zullen de arresten van het Hof sedert 1985 op termijn in de drie landstalen 
raadpleegbaar zijn via de Europese ECLI-zoekmachine.  

2. De automatisering van de opname van de arresten van het Hof in Juportal 

Die Europese ECLI-zoekmachine wordt voor België gevoed door de Juportal-databank. De 
doorzoekbaarheid  van de arresten van het Grondwettelijk Hof in die Europese zoekmachine 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be00873d-f646-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-nl/format-PDFA2A
https://e-justice.europa.eu/175/NL/european_case_law_identifier_ecli?init=true
https://e-justice.europa.eu/advancedSearchManagement?action=advancedSearch
https://juportal.be/home/welkom
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vereist een doorgedreven automatisering van de invoer van zijn arresten in Juportal. De huidige 
handmatige invoer wordt daarom binnenkort vervangen door een geautomatiseerde invoer met 
toevoeging van de metadata van de arresten.  

3. De vormgeving van de arresten van het Hof 

De wijzigingen aan de vormgeving van de arresten bevinden zich op de eerste bladzijde. Het 
kader met rolnummer, het arrestnummer en de datum, dat al sinds 1985 rechts bovenaan die 
pagina staat, verdwijnt, omdat die de conversie naar html bemoeilijkt. In de plaats verschijnt het 
embleem van het Hof bovenaan de eerste bladzijde, met daaronder het arrestnummer, de 
datum van de uitspraak en, in kleiner lettertype, wegens het mindere belang voor de citaten, 
het rolnummer van de zaak die met het arrest wordt afgehandeld. Het arrest vermeldt verder, 
in de voettekst van de elke bladzijde, de ECLI-code van het arrest. 

4. Dankbetuiging 

Dit project kon niet worden gerealiseerd zonder de bereidwillige en deskundige steun van de 
heer Johan Van der Fraenen, Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie, de heer Mathieu Van 
Putten, referendaris bij het Hof van Cassatie, en de heer Marc Nyssen, informaticus bij de FOD 
Justitie. Het Hof houdt eraan hen van harte te danken voor hun grote beschikbaarheid en voor 
de tijd die zij hieraan hebben besteed. 

Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de Grondwet door de 
verschillende wetgevers in België. Het Hof kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, 
ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van een fundamenteel grondrecht of een 
bevoegdheidverdelende regel. 

Dit persbericht, opgesteld door de cel « media » van het Hof, bindt het Grondwettelijk Hof niet. 

Contactpersonen voor de pers : Sarah Lambrecht | 02/500.12.83 | Frank Meersschaut | 0475/325.218 | 
Tim Souverijns | 02/500.12.21 

Volg het Hof via Twitter @ConstCourtBE 
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