Open Boek - zoekformulier
‘Zoeken’ is meestal de snelste manier om informatie in Open Boek te vinden. Hieronder geven we
een aantal tips bij het gebruik van het zoekformulier van Open Boek.
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Wat kun je vinden met een zoekopdracht?
Met een zoekopdracht kun je alle documenten vinden die in Open Boek zijn opgenomen. Daarnaast
vind je twee categorieën documenten die niet in Open Boek staan, maar waar Open Boek naar
verwijst. Deze drie categorieën worden bij de presentatie van de zoekresultaten getoond op
verschillende tabbladen.

Tabblad

Content

Open Boek

Alle documenten in Open Boek

Wetten

Alle artikelen van Nederlandse wet- en regelgeving over prudentieel
toezicht op wetten.nl

Brondocumenten

Officiele publicaties van wet- en regelgeving, zoals Kamerstukken,
Staatsblad, Staatscourant, EU Offical Journal en EBA / EIOPA publicaties

Zoeken op kenmerken (metadata)
Alle documenten in Open Boek hebben kenmerken (metadata). Je kunt zoeken naar documenten die
voldoen aan bepaalde metadata door selecties te maken in de linkerkolom van Open Boek
zoekformulier. Je kunt zoeken op de volgende metadata:
•

Content type (w.o. regelgeving)

box “Zoek in”

•

Publicatiedatum

box “Datum”

•

Relevantie per sector

box “Sector”

•

Archiefstatus / geldigheid

box “Geldigheid”

•

Relatie met een wet

box “Wetfamilie”

Content type
In Open Boek worden verschillende typen content onderscheiden. De kern van dit onderscheid is de
vraag of de content beleid bevat, regelgeving ontsluit of uitsluitend informerend is.
•

Nieuws

nieuwsberichten en aankondigingen

•

Factsheets

feitelijke uitleg over het toezichtkader

•

Q&A’s

DNB beleid mb.t. specifieke aspecten van toezicht

•

Regelgeving & Guidance

alle typen regelgeving, guidance en formeel beleid

•

Downloads

alle bijlagen, waaronder brondocumenten

Content type: Regelgeving & Guidance
Een bijzonder geval van content zijn de verschillende niveaus van regelgeving en guidance. Je kunt je
zoekopdracht beperken tot één of meerdere niveaus van regelgeving en guidance. Hiermee worden
de zoekresultaten op de Open Boek tab beperkt tot startpagina’s die betrekking hebben op
regelgeving van het geselecteerde niveau. Op de Wetten tab worden de zoekresultaten hiermee
beperkt tot artikelen van regelgeving van het geselecteerde niveau.

Overigens bevat Wetten.nl geen Europese Regelgeving. Hiervoor zijn pdf bestanden in Open Boek
opgenomen en wordt verwezen naar EurLex. Europese regelgeving vind je terug op de Open Boek
tab en de Brondocumenten tab.

Publicatiedatum
Met het selectiecriterium “datum” kun je zoekresultaten beperken tot pagina’s die zijn gepubliceerd
in een bepaalde periode, of vóór of ná een bepaalde datum. Deze selectie werkt nog niet voor de
Wetten tab.

Relevantie per sector
Je kunt zoekresultaten beperken tot pagina’s of regelgeving die relevant zijn voor de geselecteerde
sector.

Archiefstatus / geldigheid
Pagina’s en downloads die niet meer direct relevant zijn worden in archief geplaatst. Hierdoor kan
een gebruiker deze informatie nog steeds op Open Boek terug vinden, maar alleen als hij er specifiek
naar zoekt. Voorbeelden van document die in archief staan zijn:
•

nieuwsberichten ouder dan 1 maand

•

regelgeving die is ingetrokken of is uitgewerkt

•

brondocumenten van regelgeving die later aangepast is

•

consultatiedocumenten

Wetfamilie: relatie met een wet
Vrijwel alle pagina’s en downloads in Open Boek zijn gerelateerd aan regelgeving. Je kunt zoeken op
informatie die gerelateerd is aan een bepaalde wet door deze in de selectielijst “Wetfamilie” te
selecteren. Deze “Wetfamilie” kijkt door de gehele stamboom van regelgeving heen.

Voorbeeld:
•

Q&A “Aanvraagformulier intern model marktrisico” is gerelateerd aan de Regeling Marktrisico

•

Regeling Marktrisico is gerelateerd aan het Besluit Prudentiele Regels Wft

•

Besluit Prudentiele Regels Wft is gerelateerd aan de Wet op het Financieel Toezicht (Wft)

Als je zonder zoekterm zoekt op content type Q&A en als wetfamilie de Wet op het Financieel
Toezicht selecteert, dan vind je alle Q&A’s die direct of indirect gerelateerd zijn aan de Wft,
waaronder de Q&A “Aanvraagformulier intern model marktrisico”.

Zoektip 1: zoeken zonder zoekwoord
Alle zoekselecties in het zoekformulier werken ook als je geen zoekwoord in vult. Dit is een handige
functie als je op zoekt bent naar alle recente pagina’s die voor een sector relevant zijn (gebruik het
datum veld en selecteer een sector).

Zoektip 2: en/of zoeken
Het is soms lastig om het gebruik van jargon in Open Boek teksten te vermijden. Het kan voorkomen
dat je weinig zoekresultaten hebt als je zoekt op een zoekterm waarvoor in Open Boek een synoniem
of afkorting gebruikt wordt. Je kunt je zoekresultaten verbeteren door op termen te zoeken en de
en/of selectie te gebruiken.

