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HANDLEIDING VIA JURIDICA 
 

Via Juridica (voorheen Databank BRON) is een online naslagwerk met civiele en fiscale documentatie, 

specifiek gericht op de vakgebieden erfrecht, huwelijksvermogensrecht, estate planning, onroerendgoedrecht en 

vennootschapsrecht. Daardoor is Via Juridica een waardevol naslagwerk voor professionals die werkzaam zijn 

op het notariële vakgebied. De kennisbank wordt doorlopend aangepast aan de ontwikkelingen in de 

praktijk, en bevat naast artikelsgewijs commentaar ook recente jurisprudentie, parlementaire documenten en 

beleidsbesluiten. Oorspronkelijk is Via juridica opgericht als naslagwerk voor het notariaat, inmiddels is zij 

uitgegroeid tot een volwaardige kennisbank die relevante informatie bevat voor alle juristen die werkzaam 

zijn op de bovengenoemde vakgebieden. 

 

Via Juridica onderscheidt zich van andere databanken doordat de documenten die in de kennisbank worden 

opgenomen worden geselecteerd door praktijkjuristen. Uitsluitend voor de betreffende vakgebieden 

relevante brondocumenten (jurisprudentie, wetgeving en beleidsbesluiten) worden opgenomen. Door de 

redactie wordt voorts per wet een zorgvuldige afweging gemaakt welke onderdelen worden 

becommentarieerd. 
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Inloggen in Via Juridica 

Via Juridica bereikt u via www.viajuridica.nl. 

Op de openingspagina van Via Juridica kunt u rechtsboven in het scherm inloggen met de door FBN Juristen 

verstrekte inloggegevens. U kunt uw inloggegevens bewaren door het aanklikken van ‘Login onthouden’. 

Op deze pagina wordt u het laatste nieuws uit Via Juridica getoond. 

 
Figuur 1. Openingspagina van Via Juridica. 
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Opbouw van Via Juridica 

Via Juridica bestaat uit twee delen: fiscaal en civiel. U heeft altijd toegang tot beide delen. 

U komt in de kennisbank door op ‘Via Juridica’ te klikken. 

Nadat u op ‘Via Juridica’ heeft geklikt verschijnen twee knoppen: Fiscaal en Civiel. 

Door op de knop ‘Fiscaal’ of ‘Civiel’ te klikken navigeert u naar het gewenste onderdeel van de kennisbank. 

 
Figuur 2. Twee delen van Via Juridica. 

 

Het onderdeel ‘Fiscaal’ bevat alle voor de notariële praktijk relevante toelichtingen op fiscale wetten met 

bijbehorende jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten. 

 

Het onderdeel ‘Civiel’ biedt toegang tot alle voor de notariële praktijk relevante civiele wetten met 

bijbehorende jurisprudentie en parlementaire documenten. 

 

Hieronder wordt nader uitgelegd welke informatie is opgenomen op de tabbladen ‘Toelichting’, 

‘Rechtspraak’, ‘Kamerstukken’ en ‘Beleidsbesluiten’. 

 

Met de zoekfunctie linksmidden in het scherm kan worden gezocht in alle documenten die in de kennisbank 

zijn opgenomen (toelichting op wetsartikelen, jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten), 

zowel fiscaal als civiel. 
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Toelichting 

Als u op ‘Fiscaal’ of ‘Civiel’ klikt, wordt standaard de tab ‘Toelichting’ geopend. U ziet dan welke wetten in het 

desbetreffende deel van Via Juridica zijn opgenomen. 

 

Voor het fiscale deel zijn dit: Voor het civiele deel zijn dit: 

• Inkomstenbelasting • Boek 1 - Personen- en familierecht 

• Successiewet • Boek 2 - Rechtspersonen 

• Overdrachtsbelasting • Boek 3 - Vermogensrecht 

• Omzetbelasting • Boek 4 - Erfrecht 

• Vennootschapsbelasting • Boek 5 - Zakelijke rechten 

• Loonbelasting • Boek 6 - Verbintenissenrecht 

• Natuurschoonwet • Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten 

• Wet waardering onroerende zaken • Boek 7a - Bijzondere overeenkomst; vervolg 

• Verhuurderheffing • Boek 10 - Internationaal privaatrecht 

• Algemene wet inzake rijksbelastingen • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

• Invorderingswet • Faillissementswet 

• Zorgwetgeving • Wet op het financieel toezicht 

• Registratiewet • Wet op het notarisambt 

• Algemene wet bestuursrecht • Wetboek van Koophandel 

• Besluit voorkoming dubbele belasting • Kadasterwet 

• Internationaal belastingrecht  

• Wijzigingen belastingwetten per jaar  

 

U kunt verder bladeren door in het deel Fiscaal of in het deel Civiel op de wetten te klikken. 

 

Via Juridica kent een thematische opbouw waardoor informatie die bij een bepaald thema behoord is 

geclusterd. In het onderdeel Fiscaal zijn de thema’s onderverdeeld aan de hand van de wetsartikelen in elke 

belastingwet. Enkele wetsartikelen zijn verder onderverdeeld in artikelleden. 

In het onderdeel Civiel is de inhoud onderverdeeld in thema’s, waarbij de opbouw van het Burgerlijk 

Wetboek in titels en afdelingen is gevolgd. Hierdoor worden de thema’s per afdeling getoond. 

 

Een thema bestaat uit: 

• Een toelichting op het thema. In de toelichting wordt verwezen naar uitspraken, kamerstukken en in het 

fiscale deel naar beleidsbesluiten. 

• De actuele wettekst van het wetsartikel of de wetsartikelen die bij het thema horen. 

• Uitspraken die van belang zijn voor het thema. Niet elke uitspraak die betrekking heeft op het thema 

wordt opgenomen in Via Juridica, uitsluitend de belangrijkste uitspraken worden opgenomen. 

• Kamerstukken die betrekking hebben op het thema. 

• Beleidsbesluiten die beleid bevatten over het thema. Beleidsbesluiten komen alleen voor in het fiscale 

deel van Via Juridica. De tab bevat zowel geldende als vervallen besluiten. 

• Gestelde vragen. Een gebruiker van Via Juridica heeft de mogelijkheid om een vraag te stellen. Als deze 

vraag interessant is voor andere gebruikers, dan kan de redactie besluiten om de vraag geanonimiseerd 

op te nemen in de kennisbank. 

 
Figuur 3. Onderdelen per thema. 
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Rechtspraak 

Onder de tab ‘Rechtspraak’ worden alle uitspraken getoond die de redactie van Via Juridica belangrijk acht 

voor het notariële vakgebied. Aan de rechterkant van het scherm worden de uitspraken getoond. Standaard 

vindt u de meeste recente uitspraken bovenaan. 

Afhankelijk van uw eerder gemaakte keuze tussen Fiscaal of Civiel worden uitsluitend fiscale of civiele 

uitspraken getoond. 

 

U kunt de uitspraken sorteren op instantie, datum, nummer of titel door op de naam in de blauwe balk te 

klikken.  

Aan de linkerkant van het scherm staan filters, waarmee u kunt filteren, zodat alleen de uitspraken van een 

bepaalde instantie en/of uit een bepaald jaar worden getoond. 

Ook kunt u filteren op wet. Door het aanvinken van bijvoorbeeld ‘Boek 4 – Erfrecht’’ worden alleen de 

uitspraken die betrekking hebben op Boek 4 getoond. Eventueel kunt u verder filteren op thema door een 

thema aan te vinken. In dat geval worden alleen nog de uitspraken die betrekking hebben op dat thema 

getoond. 

U kunt meerdere filters tegelijk gebruiken. 

 

 
Figuur 4. Overzichtspagina ‘Rechtspraak’ met links de filters en rechts de uitspraken. 
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Kamerstukken 

Onder de tab ‘Kamerstukken’ zijn alle aanhangige, aangenomen of verworpen wetsvoorstellen opgenomen 

die van betekenis zijn voor het notariële vakgebied. Indien u eerder de keuze heeft gemaakt voor het fiscale 

deel, worden alleen de fiscale wetsvoorstellen getoond. Als u gekozen heeft voor het civiele deel, dan 

worden alleen de civiele wetsvoorstellen getoond. 

Achter ieder wetsvoorstel is zichtbaar wat het laatst verschenen kamerstuk is. 

U kunt de wetsvoorstellen sorteren op naam, dossiernummer of naam van het laatste aan het wetsvoorstel 

toegevoegde kamerstuk door te klikken op de witte letters ‘Titel’, ‘Dossiernummer’ of ‘Laatste kamerstuk’. 

 

 
Figuur 5.Overzichtspagina ‘Kamerstukken’. 
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Door op een wetsvoorstel te klikken kunt u de kamerstukken behorende bij het wetsvoorstel raadplegen. Het 

meest recent gepubliceerde kamerstuk staat standaard bovenaan de lijst. Ook hier heeft u de mogelijkheid 

om de documenten te sorteren door op de naam in de blauwe balk te klikken. De ‘Terug’-knop leidt u terug 

naar het overzicht met alle wetsvoorstellen. De redactie tracht bij elke wetsvoorstel een samenvatting te 

geven van de wijzigingen die in dat wetsvoorstel zijn opgenomen. Deze samenvatting wordt boven de lijst 

met kamerstukken getoond. 

 

 
Figuur 6. Kamerstukken bij een wetsvoorstel, in dit geval is gekozen voor het wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2014’. 

 

Als u op een specifiek kamerstuk klikt, dan wordt dit kamerstuk getoond. U heeft rechts de mogelijkheid om 

het kamerstuk in een nieuw venster te openen, zodat u dit kamerstuk kunt raadplegen, terwijl u verder kunt 

zoeken in Via Juridica. De knop ‘Terug’ brengt u terug naar het overzicht met alle kamerstukken die bij het 

wetsvoorstel behoren. 
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Beleidsbesluiten 

Alleen in het fiscale deel van Via Juridica zijn beleidsbesluiten opgenomen. Onder deze tab zijn alle door het 

Ministerie van Financiën gepubliceerde beleidsbesluiten opgenomen die betrekking hebben op de notariële 

belastingen. Bovenaan de pagina worden de beleidsbesluiten getoond die op dit moment gelden. Daaronder 

staan de beleidsbesluiten die zijn vervallen. Standaard wordt het meest recent gepubliceerde beleidsbesluit 

bovenaan getoond. U kunt de beleidsbesluiten sorteren op datum, nummer of titel door op de naam in de 

blauwe balk te klikken. 

Aan de linkerkant worden de wetten getoond. U kunt deze gebruiken als filter. Door een wet aan te vinken 

worden alleen de beleidsbesluiten met betrekking tot die wet getoond. Vervolgens kunt u verder filteren op 

wetsartikel door een wetsartikel aan te vinken. Hierdoor worden alleen de beleidsbesluiten getoond die 

betrekking hebben op dat wetsartikel. 

U kunt meerdere wetten en wetsartikelen tegelijk aanvinken. 

 

 
Figuur 7. Overzichtspagina ‘Beleidsbesluiten’ met links het filter en rechts de beleidsbesluiten. 
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Zoeken in Via Juridica 

U kunt op drie manieren informatie vinden in Via Juridica.  

1. zoeken op trefwoord via de algemene zoekfunctie linksmidden in het scherm, waarna u de zoekresultaten 

nader kunt filteren (het zogenaamde ‘trechterzoeken’). 

2. gericht zoeken in een bepaalde wet via de boomstructuur (tabblad Toelichting). 

3. gericht zoeken naar een bepaald soort document, via de tabbladen Rechtspraak, Kamerstukken of 

Beleidsbesluiten. 

 

Ad 1. Zoeken op trefwoord en uw resultaten nader filteren ('trechterzoeken') 

De eerste manier waarop u kunt zoeken is via de algemene zoekfunctie op trefwoord. De zoekmachine 

zoekt door de inhoud van alle documenten die zijn opgenomen in de databank en geeft bij het invoeren van 

een trefwoord zoeksuggesties. 

U vindt de zoekfunctie altijd linksmidden in het scherm. 

 

 
Figuur 8. Zoekfunctie linksmidden in Via Juridica. 

 

Het zoeken op trefwoord, werkt volgens het systeem 'trechterzoeken': een zoekopdracht start altijd met een 

trefwoord. ’Trechterzoeken’ werkt het beste als slechts één trefwoord wordt ingevuld. U kunt de gevonden 

resultaten vervolgens nader filteren, bijvoorbeeld op wet, soort document en onderwerp. 

Het systeem geeft in alle fasen aan hoeveel resultaten u nog ‘over’ heeft. 
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Voorbeeld van trechterzoeken op trefwoord 

Bijvoorbeeld: u zoekt informatie over de partnerregeling in de successiewet. Daartoe vult u in de zoekbalk 

een trefwoord in. Zodra u begint te typen worden zoeksuggesties gegeven. U kunt er voor kiezen om een 

zoeksuggestie aan te klikken, uiteraard kunt u ook uw eigen zoekterm intypen. Vervolgens kiest u in welk 

rechtsgebied u wenst te zoeken: Fiscaal of Civiel. 

U start daarna de zoekopdracht door op het vergrootglas te klikken. 

 
Figuur 9: Een zoekopdracht invoeren. 
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Nadat een u een zoekopdracht heeft uitgevoerd verschijnt het volgende scherm. 

 
Figuur 10. Scherm met zoekresultaten. 

 

De zoekresultaten worden geordend onder 2 tabbladen: Fiscaal en Civiel. Afhankelijk van uw keuze voordat 

de zoekopdracht is gegeven worden de fiscale of de civiele resultaten getoond. In het voorbeeld hierboven is 

gekozen voor het fiscale rechtsgebied, zodat de fiscale resultaten worden getoond. 

Achter ‘Fiscaal’ en ‘Civiel’ staat hoeveel resultaten in dat rechtsgebied zijn gevonden. In dit geval zijn er in 

het fiscale deel 31 resultaten gevonden en geen resultaten in het civiele deel. De civiele resultaten kunt u 

raadplegen door op ‘Civiel’ te klikken. 

 

In de zoekbalk kunt u vinden op welk trefwoord u heeft gezocht. In dit geval op 'Partnerregeling'. 

 

U kunt de zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de filters aan de linkerkant van het scherm. De 

resultaten kunnen worden gefilterd op: 

• Informatiesoort 

• Instantie 

• Wet. Achter de wet staat hoeveel resultaten zijn gevonden in die wet. 

 

Door aan de linkerkant op ‘Partnerbegrip Successiewet (art. 1a SW)’ te klikken verschijnt de toelichting op 

de partnerregeling in de Successiewet. 
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Ad 2. Zoeken in de boomstructuur 

Indien u gericht zoekt naar informatie over een bepaald onderwerp in een bepaald wetsartikel (fiscaal) of 

onderdeel van het BW (civiel), is deze informatie het snelst te vinden door te kiezen voor het onderdeel 

Civiel of Fiscaal, vervolgens de wet waarover u de informatie zoekt aan te klikken en dan het thema te 

selecteren waarover uw informatie zoekt. 

 

Voorbeeld van zoeken via boomstructuur 

Stel: u zoekt een beleidsbesluit over het partnerbegrip in de Successiewet. 

 

Stap 1: Kies voor tabblad Fiscaal; standaard opent het tabblad Toelichting, met daaronder de fiscale wetten 

die opgenomen zijn in het deel Fiscaal.

 
Figuur 11. Zoeken in fiscale wetten, opgenomen in de boomstructuur van het fiscale deel van Via Juridica. 
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Stap 2: Open de Successiewet door te klikken op ‘Successiewet’. 

 
Figuur 12. U heeft op 'Successiewet' geklikt. Hierdoor worden de artikelen geopend waarvan informatie is opgenomen in Via Juridica. 

 

Stap 3: Open het wetsartikel over het partnerbegrip, art. 1a SW, door te klikken op 'art. 1a - Partnerbegrip'. 

 
Figuur 13. U heeft in het onderdeel Successiewet op 'art. 1a - Partnerbegrip' geklikt. 
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Het thema ‘art. 1a – Partnerbegrip’ wordt geopend. Op het tabblad Toelichting treft u een toelichting aan op 

art. 1a SW inzake het partnerbegrip in de Successiewet. 

Op het tabblad Wettekst kunt u de actuele wettekst van art. 1a SW raadplegen. 

Op het tabblad Uitspraken zijn uitspraken opgenomen die betrekking hebben op art. 1a SW. 

Op het tabblad Kamerstukken zijn kamerstukken opgenomen die betrekking hebben op art. 1a SW. 

Op het tabblad Beleid treft u beleidsbesluiten aan, voor zover er beleid is op het gebied van art. 1a SW. 

Op het tabblad Vragen bestaat de mogelijkheid voor de redactie van Via Juridica om veel gestelde vragen 

over het onderwerp te publiceren. 

 

Stap 4: U zocht naar een beleidsbesluit op het gebied van het partnerbegrip in de Successiewet. Klik 

daarvoor op het tabblad Beleid. 

 
Figuur 14. U heeft het tabblad Beleid geopend van het thema 'art. 1a – Partnerbegrip'. 

 

Onder het tabblad Beleid treft u al het relevante beleid aan dat over dit onderwerp in de afgelopen jaren is 

verschenen. 

 

Ad 3. Zoeken naar een bepaald soort document 

In de onderdelen Fiscaal en Civiel zijn de documenten ook op soort te doorzoeken. 

Dit is mogelijk via de tabbladen  

• Uitspraken 

• Kamerstukken 

• Beleidsbesluiten (uitsluitend voor het fiscale deel van de kennisbank) 
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Nadat u een soort document heeft gekozen, kunt u de uitspraken nader filteren op instantie en jaar van de 

uitspraak en wet. Beleidsbesluiten kunt u filteren op wet. Beide documentsoorten zijn standaard gesorteerd 

op datum. 

Voorbeeld van gericht zoeken naar een kamerstuk 

U zoekt de Nota van wijziging op de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht. 

 

Stap 1. Stel uzelf de vraag of dit een fiscaal of een civiel document betreft en selecteer op basis daarvan het 

deel van de kennisbank. In dit geval gaat het om een civiel kamerstuk. 

Kies voor het onderdeel ‘Civiel’, selecteer vervolgens het tabblad Kamerstukken. 

 
Figuur 15. Deel Civiel, tabblad Kamerstukken. Op dit tabblad zijn alle wetten en wetsvoorstellen te vinden die zijn opgenomen in het 

civiele deel van Via Juridica. 
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Stap 2. Selecteer de wet Uitvoeringswet Verordening Erfrecht. 

De pagina waarop de kamerstukken zijn opgenomen van de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht, opent 

zich. 

U kunt de detailpagina van het kamerstuk Nota van wijziging bekijken door te klikken op de titel 'Nota van 

wijziging'. 

Indien het kamerstuk zich niet direct opent, kunt u via de kop 'Download PDF' de inhoud van het kamerstuk 

raadplegen. Rechtsboven heeft u de mogelijkheid het kamerstuk te openen in een nieuw venster, zodat u 

binnen de kennisbank verder kunt navigeren naar andere zoekresultaten, zonder dat u dit gevonden 

document hoeft te sluiten. 

 
Figuur 16. U heeft de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht geselecteerd. 
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Voorbeeld van gericht zoeken naar een beleidsbesluit 

U zoekt naar het beleidsbesluit dat betrekking heeft op de woning in aanbouw in de eigenwoningregeling in 

de inkomstenbelasting. 

 

Stap 1. Kies voor het deel Fiscaal, selecteer vervolgens het tabblad Beleidsbesluiten. 

 
Figuur 17. Overzichtspagina beleidsbesluiten. 

 

Stap 2. Filter aan de linkerzijde van uw scherm de beleidsbesluiten nader op wet, door te kiezen voor de 

filter Inkomstenbelasting. 

 
Figuur 18. Beleidsbesluiten gefilterd op inkomstenbelasting. 
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Stap 3. In dit geval is het onderste resultaat in het voorgaande figuur het besluit dat wordt gezocht. Het is 

mogelijk om verder te filteren op het begrip ‘eigen woning’ zoals dat is vastgelegd in art. 3.111 Wet IB 2001. 

Als u ook dat filter aanzet krijgt u het volgende te zien. Nu worden alle beleidsbesluiten getoond die 

betrekking hebben op art. 3.111 Wet IB 2001. 

Op het tabblad behorend bij een onderwerp zijn naast de geldende beleidsbesluiten ook reeds vervallen 

beleidsbesluiten raadpleegbaar. 

 
Figuur 19. De beleidsbesluiten die betrekking hebben op het eigen woning begrip in de Wet IB 2001 worden getoond door dat ook 

‘art. 3.111 – eigen woning’ is aangevinkt (buiten het scherm). 
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Voorbeeld van gericht zoeken naar een uitspraak 

U zoekt de uitspraak van Rechtbank Breda uit 2012 waarin deze instantie oordeelde dat de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet discriminatoir zijn. 

 

Stap 1. Stel uzelf de vraag of dit een fiscaal of een civiel document betreft en selecteer op basis daarvan het 

deel van de kennisbank. In dit geval gaat het om een fiscale uitspraak. 

Kies voor het deel Fiscaal, selecteer vervolgens het tabblad Rechtspraak. 

 
Figuur 20. Deel Fiscaal, tabblad Uitspraken. Op dit tabblad zijn alle uitspraken te vinden die zijn opgenomen in Fiscaal. 
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Stap 2. Filter op Instantie, jaartal en/of wet. 

 
Figuur 21. U heeft uw zoekresultaten nader gefilterd op instantie Rechtbank Breda, jaartal 2012 en Successiewet. 

 

Stap 3. Bekijk de detailpagina van de uitspraak van Rechtbank Breda, door te klikken op de titel van de 

uitspraak. 

 

Vragen? Neem contact met ons op! 

Bij vragen of opmerkingen over Via Juridica of over deze handleiding kunt u te allen tijde contact met ons 

opnemen. Dit kan door middel van de knop ‘reageer’ rechtsboven op de homepage van Via Juridica. 

U kunt ook telefonisch (088-22 22 123) of per e-mail (info@fbn.nl) contact opnemen. 

 

Wij hopen dat het lezen van deze handleiding u geholpen heeft om uw weg in Via Juridica te vinden. Wij 

wensen u veel plezier bij het gebruik van Via Juridica. 

 

Amsterdam, december 2014 

 

Laura Welkers 

FBN Juristen 

 


