Wet startpagina
Vind informatie in
de context van die
wet, waaronder
een overzicht van
gerelateerde
(lagere)
Regelgeving.

Nieuws &
Recent gewijzigd
Nieuwe/ gewijzigde
pagina’s. Per sector tref
je dit ook aan op de
Sector startpagina en
per wet op de Wet
startpagina.

Snel &
Uitgebreid zoeken
Geef direct een zoekopdracht of ga naar
Uitgebreid zoeken.

beleid: Q&A’s en Beleidsregels
wet- en regelgeving: links naar Wetten.nl, Eur-Lex en Brondocumenten
feiten: factsheets, startpagina’s en downloads
procedures : aanvraagformulieren en handleidingen
nieuws: attenderingsservice en nieuwsberichten

prudentieel toezicht in Nederland
relevante regelgeving in Nederland en Europa
DNB beleid over de uitvoering van prudentiële regelgeving
informatie en uitleg over de toepassing van beleid en regelgeving
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Content
•
•
•
•
•

Ambities
•
effectieve borging van kennis
•
één vindplaats voor regelgeving en beleid
•
DNB is een transparante toezichthouder

Sector startpagina
Navigeer daarna verder
binnen die sector.

Scope
•
•
•
•

Missie
Open Boek Toezicht beoogt onder toezicht staande ondernemingen (extern) en
uitvoerende toezichthouders (intern) toegankelijk en in samenhang te informeren
over de toepassing van de toezichtwet- en regelgeving in de praktijk.

Open Boek Toezicht

Wetfamilie
Content zoeken die
gerelateerd is aan een wet,
of de lagere regelgeving
van die wet. Hiermee kun
je alle content die (indirect)
gerelateerd is aan een
bepaalde wet vinden.

Zoekselecties
• voor/na/in een periode
• relevantie per sector
• content geldig/in archief

Content type
Zoekresultaten verfijnen
op content type. Hiermee
kun je ook de resultaten
beperken tot een bepaald
niveau van regelgeving &
guidance.

Uitgebreid zoeken

Metadata zoekresultaat
• type content / regelgeving
• laatste mutatiedatum
• relevantie per sector

Zoekresultaten op tabbladen
• Open Boek
• wet- en regelgeving per artikel op
wetten.nl
• brondocumenten, zoals
Kamerstukken, Staatsblad,
Staatscourant en EU Official Journal

Zoekterm
• één, géén of méérdere zoektermen
• gebruik “ ” voor zoeken op zinsdelen
• gebruik * als wildcard

