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Homescherm 
Wanneer	  u	  ingelogd	  bent	  verschijnt	  
het	  homescherm	  van	  Rechtsorde.	  
Dit	  scherm	  bevat	  naast	  de	  
zoekfunctie	  een	  inkijk	  in	  uw	  dossiers	  en	  attenderingen	  en	  rechtsboven	  een	  informatie-‐optie	  om	  u	  
snel	  op	  weg	  te	  helpen.	  Op	  deze	  informatiepagina	  treft	  u	  het	  Rechtsorde	  forum	  met	  onder	  andere	  
een	  links	  naar	  het	  bronnenoverzicht	  en	  de	  webinars.	  

Eenvoudig	  zoeken	  staat	  bij	  Rechtsorde	  8.0	  centraal.	  Wanneer	  u	  snel	  alle	  bronnen	  wilt	  doorzoeken	  
kunt	  u	  in	  1x	  alle	  bronnen	  doorzoeken	  door	  middel	  van	  het	  zoekveld	  dat	  altijd	  in	  uw	  scherm	  staat.	  
Deze	  staat	  standaard	  op	  “Alle	  Informatie”.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  alle	  informatie	  wordt	  doorzocht	  die	  
voor	  uw	  organisatie	  is	  opgenomen.	  

	  
Door	  middel	  van	  de	  dropdown	  kunt	  u	  eenvoudig	  een	  informatiesoort	  kiezen	  om	  specifiek	  te	  kunnen	  
zoeken.	  	  
	  

	  



	  

	  
Zoekresultaat bekijken 
	  
De	  zoekresultatenlijst	  geeft	  de	  titel	  van	  het	  document	  en	  eventueel	  de	  korte	  essentie	  van	  het	  
document.	  Aan	  de	  linkerkant	  voor	  elke	  treffer	  staat	  een	  afkorting.	  Elke	  informatiesoort	  heeft	  een	  
eigen	  afkorting.	  	  
	  
De	  zijn	  de	  meest	  voor	  komende	  afkortingen:	  	  
	  
CMT	   Commentaar	   	  JUR+	   Geannoteerde	  jurisprudentie	  

W&R	   Wet	  en	  regelgeving	   OP	   Officiële	  publicaties	  

JUR	   Niet	  geannoteerde	  jurisprudentie	   ART	   Tijdschriftartikelen	  

	  

	  

Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  treffer	  
om	  het	  document	  te	  openen.	  
Of	  kies	  voor	  “Nieuwe	  tab”	  om	  
het	  document	  in	  een	  nieuw	  
tabblad	  te	  openen.	  

	  

	  

Bij	  jurisprudentie,	  commentaar	  en	  wet-‐	  en	  regelgeving	  heeft	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  direct	  naar	  
relevante	  artikelen	  te	  springen.	  Klik	  hiervoor	  op	  de	  gewenste	  informatie	  in	  de	  resultatenlijst,	  zoals	  
wetsgeschiedenis,	  commentaar	  of	  details.	  

Elk	  document	  in	  de	  resultatenlijst	  is	  apart	  te	  exporteren.	  Klik	  hiervoor	  op	  de	  gewenste	  functie	  in	  de	  
resultatenlijst,	  zoals	  afdrukken,	  opslaan	  of	  in-‐dossier.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Zoeksuggesties 
Bent	  u	  op	  zoek	  naar	  het	  juiste	  woord,	  maar	  komt	  u	  er	  even	  niet	  op?	  Kijk	  dan	  onderin	  de	  
resultatenlijst.	  Hier	  worden	  diverse	  suggesties	  gegeven	  voor	  termen	  waarop	  u	  ook	  kunt	  zoeken.	  	  
Er	  zijn	  meerdere	  opties:	  	  

	  
	  
	  
Document bekijken 
Na	  het	  kiezen	  van	  een	  treffer	  uit	  de	  zoekresultaten	  komt	  u	  in	  de	  documentweergave	  terecht.	  

Boven	  elk	  document	  treft	  u	  de	  
mogelijkheid	  om	  naar	  gerelateerde	  
documenten	  te	  gaan	  of	  om	  de	  
wetsgeschiedenis	  te	  bekijken	  (alleen	  
bij	  wetten).	  Daarnaast	  treft	  u	  hier	  
ook	  alle	  exporteer	  mogelijkheden.	  


