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1 Overheid.nl

De site www.overheid.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze website geeft gratis toegang tot alle infor-

matie van de Nederlandse overheid op internet.

1.1 Officiële bekendmakingen

In de databank Officiële bekendmakingen (onderdeel van www.overheid.nl) 

kunt u onder andere zoeken naar Parlementaire documenten (agenda’s van de 

Eerste Kamer en Tweede Kamer, Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen), 

Staatsbladen, Staatscouranten en Tractatenbladen vanaf 1 januari 1995. Sinds 

1 juli 2009 geschiedt de officiële bekendmaking in het Staatsblad, de Staats-

courant en het Tractatenblad alleen nog langs elektronische weg door plaatsing 

van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

Vanuit het openingsscherm van www.overheid.nl klikt u op Alle beleid & Regel-

geving. Dat staat in het kader beleid & regelgeving. U kunt ook direct klikken 

op een specifieke categorie in het kader. Vervolgens ziet u meerdere kolommen 

met links naar de diverse databanken. Wanneer een vierkantje met daarin een 

pijl achter de link staat, wordt u verwezen naar een externe databank. Alle links 

onder bekendmaking komen uit bij dezelfde databank. U komt in het scherm 

waar u naar diverse officiële bekendmakingen kunt zoeken.
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afbeelding 1.1 Overzicht te raadplegen databanken

De standaardinstelling is dat u gaat zoeken in Alle publicaties. Mocht u alleen 

in de Staatsbladen willen zoeken, dan klikt u in het midden van het scherm op 

Staatsblad; vervolgens opent zich onderstaand scherm. Het is ook mogelijk om 

vanuit het openingsscherm van www.overheid.nl op Staatsblad te klikken.

afbeelding 1.2 Zoeken in/naar Staatsblad

Door te klikken op een andere documentsoort openen andere zoekopties.
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Kiest u voor tractatenblad, dan opent zich onderstaand scherm.

afbeelding 1.3 Zoeken in/naar Tractatenblad

Mocht u in Parlementaire documenten (bijvoorbeeld Kamerstukken) willen zoe-

ken, dan klikt u vanuit dit scherm bovenaan de pagina op de tab Uitgebreid zoe-

ken, waarna onderstaand scherm zich opent. U kiest voor Parlemen taire docu-

menten. Het is ook mogelijk om vanuit het openingsscherm van www.overheid.nl 

op Parlementaire stukken te klikken in het kader beleid & regelgeving.

afbeelding 1.4 Zoeken in/naar Kamerstukken
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Bij alle drie de schermen kunt u bij Woord(en) of zinsdeel zoeken op alle woor-

den of zinsdelen in de titel of de gehele tekst van documenten. Wanneer u 

zoekt in de gehele tekst, vult u het rondje van In de gehele tekst; wanneer u 

zoekt in de titel, vult u het rondje van Alleen in de titel.

tabel 1 Zoekoperatoren Overheid.nl

mogelijk?

EN, AND, ‘ ‘ Ja: AND of spatie

OF, OR, ‘/’, ~ Ja: OR

“Zoekterm” Ja

ZONDER, NOT, - Ja: -teken

* Nee

? Nee

Onder Zoek in kunt u zoeken in de velden In de gehele tekst en Alleen in de 

titel. U weet niet of de kernwoorden uit uw opdracht in de gehele tekst of in 

de titel staan. U kiest daarom voor het zoeken in de gehele tekst.

Voor de uitleg bij onderstaande voorbeelden wordt uitgegaan van zoeken via 

het tabblad ‘uitgebreid zoeken’ op www.officielebekendmakingen.nl.

➥ Voorbeeld

	■ De Advocatenwet en de Wet op de rechterlijke organisatie zijn in 2012 

gewijzigd in verband met de versterking van de cassatierechtspraak.

In welk Staatsblad heeft de bekendmaking van deze wetswijzigingen 

gestaan?

Zoekweg: klik aan de rechterkant van het scherm op officiële bekend-

makingen en zet een vinkje bij Staatsblad. Dit staat in de kolom 

Documentsoort en gedetailleerde gegevens. Typ in bij Uw zoekterm(en) 

‘advocatenwet cassatierechtspraak’, zet een vinkje bij In de gehele tekst 

en klik op Start zoekopdracht.

Bij uw zoekresultaten treft u de ‘Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van 

de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere 

wetten ter versterking van de cassatierechtspraak’ aan, gepubliceerd in 

Stb. 2012, 116.
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Als u ervan uit kunt gaan dat de kernwoorden uit uw opdracht in de titel 

staan, kiest u voor zoeken in de titel.

➥ Voorbeeld

	■ In 2014 is de Wet op het notarisambt gewijzigd in verband met een wijzi-

ging in de legalisatie van handtekeningen van notarissen.

In welk Staatsblad heeft de bekendmaking van deze wijziging gestaan?

Zoekweg: klik aan de rechterkant van het scherm op officiële 

bekendmakingen en zet een vinkje bij Staatsblad. Dit staat in de kolom 

Documentsoort en gedetailleerde gegevens. Typ in bij Uw zoekterm(en) 

‘wet op het notarisambt’, zet een vinkje bij Alleen in de titel en klik op 

Start zoekopdracht.

Bij uw zoekresultaten treft u de ‘Wet van 2 juni 2014 tot wijziging van de 

Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder 

meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van 

notarissen’ aan, gepubliceerd in Stb. 2014, 202. Deze zoekopdracht levert 

nog steeds een relatief hoog aantal resultaten op. Door bij Jaargang 

’2014’ in te vullen, krijgt u minder en specifiekere resultaten.

➥ Voorbeeld

	■ U bent op zoek naar alle Kamerstukken die betrekking hebben op de 

Wet herziening gerechtelijke kaart, die op 1 januari 2013 in werking is 

getreden.

Zoekweg: klik aan de linkerkant van het scherm op Parlementaire 

documenten en zet een vinkje bij Kamerstukken. Dit staat in de kolom 

Documentsoort en gedetailleerde gegevens. Typ in bij Uw zoekterm(en) 

‘wet herziening gerechtelijke kaart’, zet een vinkje bij Alleen in de titel 

en klik op Start zoekopdracht. De lijst met zoekresultaten bestaat uit 

meerdere pagina’s met Kamerstukken die in de titel ‘Wet herziening 

gerechtelijke kaart’ hebben staan. De Kamerstukken zijn gerangschikt 

van nieuw naar oud op volgorde van datum waarop zij zijn toegevoegd 

aan de databank Officiële bekendmakingen.

Zo ziet u onder aan de lijst (op de laatste pagina’s) het voorstel van wet, 

de memorie van toelichting (waarin onder meer wordt uitgelegd waarom 

de wet er zou moeten komen), het advies (van de Raad van State) en 


