OpMaat
Inhoud

OpMaat is een database, waarin de volledige teksten van officiële overheidspublicaties en geïntegreerde wetteksten te raadplegen zijn, o.a. Kamerstukken, Kamervragen, Staatsbladen, Tractatenblad, regelgeving uit de Staatscourant. Tevens bevat OpMaat aantal belangrijke jurisprudentietijdschriften en zijn voor een aantal rechtsgebieden thematische en artikelgewijze commentaren
opgenomen. Alle bronnen in OpMaat zijn met elkaar verbonden door hyperlinks.
N.B. de inhoud van OpMaat is ook beschikbaar in Rechtsorde en Legal
Intelligence.

Start






Ga naar de homepage van de UB VU: www.ub.vu.nl
Type opMaat in het zoekvenster
Klik in het venster daaronder op e-resources
Klik op Go!
Klik op de naam OpMaat om het bestand te openen

Zoeken algemeen


Bij een zoekopdracht via het Algemeen zoekvenster worden alle documenten in de database doorzocht op exact hetzelfde woord dat je als zoekterm hebt
ingevoerd. Voorbeeld: straf geeft straf als resultaat, maar niet
strafrecht of strafoplegging. Als je ook op die termen wil zoeken
moet je met * (getrunceerd) zoeken. Voorbeeld: straf* geeft als
resultaat strafrechtpleging, strafrecht, strafrechter, etc.



Via de knop Extra Zoekvelden krijg je toegang tot een aantal opties om het resultaat van je
zoekactie te beperken. Je kunt bijvoorbeeld de periode instellen waarbinnen de documenten
moeten zijn gepubliceerd. Het is ook mogelijk je zoekactie te beperken tot een bepaald soort
publicaties (bijvoorbeeld Kamerstukken).

Zoeken op specifieke soorten documenten
Officiële publicaties:


Bevat oa.: Agenda's, Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen Eerste en Tweede Kamer,
Staatsbladen, Regelgeving Nederlandse Staatscourant , Tractatenbladen, CAO's en CAObepalingen, Niet-dossierstukken, Bijlagen. (> 1 januari 1995 in PDF-formaat).

Wet- en regelgeving:


Bevat o.a.: Wetten, KB’s, Amvb’s en RijksKv’s, Reglementen van orde (> 1 april 1996), Ministeriële regelingen (>1 mei 2003), beleidsregels, circulaires, regelingen van PBO’s, Openbare lichamen van Bedrijf en beroep, regeling ZBO’s (> 1 mei 2005).

OpMaat bevat twee jurisprudentiebronnen:






Jurisprudentie (SDU) is een verzameling van uitspraken uit de Sdu jurisprudentietijdschriften (Bopz Jurisprudentie, BJ, EHRC, JA, JAR, JB, JBPr, JGR, JM, JOM, JOR, JPF,
JV, JWVR). Je ku
Jurisprudentie (rechtspraak.nl) bevat een selectie van de uitspraken die via Rechtspraak.nl gepubliceerd worden (> 1 januari 1994).
Commentaren bevat o.a. commentaar ; Arbeidsrecht, Insolventierecht, Bestuursrecht,
Ondernemingsrecht, Strafvordering, Financieel Recht, Vermogensrecht en Gezondheidsrecht.

Resultaat
Het resultaat van de zoekactie wordt getoond in een lijst met titels van de gevonden
documenten. Ieder gevonden document in de resultaatlijst heeft een blauwe Informatie-knop.
Klikken op deze knop opent een scherm met (verwante) informatie over het betreffende
document.



De tab Geldige tekst regeling geeft de presentatie op artikelniveau. Klik op de highlighted
I om de parlementaire geschiedenis van dat artikel op te roepen. Klikken op de J geeft toegang tot bijbehorende jurisprudentie. Klikken op N geeft toegang tot gerelateerd nieuws.



De tab Informatie/historische teksten geeft toegang tot de parlementaire geschiedenis
en relaties van de wet of regeling. Hyperlinks verwijzen naar de parlementaire geschiedenis van de wetten (vanaf 1 januari 1995). Via het Kamerstuknummer kun je doorklikken
naar de parlementaire stukken en krijg je de beschikking over een compleet wetsdossier.

Opslaan
Alle documentsoorten in Officiële publicaties zijn beschikbaar in het Adobe PDF-formaat. Je
kunt het document in de Adobe Acrobat-reader opslaan door op Bestand>Opslaan als ... of
door op het diskette icoon te klikken.
De documenten in Wet- en regelgeving kunnen als regeling of per artikel geprint worden. Klik
daarvoor op het printer/document icoon in de rechterbovenhoek. U kunt er vervolgens ook voor
kiezen om het document op te slaan als PDF.
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