Eenvoudig zoeken
Met Legal Intelligence doorzoekt
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Zoekopdrachten regelgeving

u juridische uitgaven, openbare
bronnen, en in sommige

art. 1:1 Wft

Zoekresultaat: het relevante artikel of de regeling wordt als eerste

gevallen uw eigen documenten.

6:162 BW

resultaat vermeld, daaronder komen alle documenten met een

Op deze kaart ziet u een

e-commercerichtlijn

verwijzing ernaar. De knoppen onder het eerste resultaat bieden

overzicht van zoekopdrachten

telecommunicatiewet

toegang tot de commentaren (bij zoeken op artikelniveau) en tot

en hun resultaten.

corruptieverdrag OESO

parlementaire- of totstandkomingsgeschiedenis. Alle gebruikelijke

belastingverdrag canada

schrijfwijzen van artikelen en regelingnamen worden herkend.

Wft 1 juli 2008

Met de knop ‘Versie 01-07-2008’ opent u de versie van de Wet op het

De bronnen die u doorzoekt
zijn afhankelijk van de

financieel toezicht die gold op 1 juli 2008.

abonnementen die uw
organisatie heeft afgesloten
met uitgevers als Kluwer, Sdu,

EVRM

Met de knop ‘Verdragenbank’ vindt u onder meer voorbehouden.

Richtlijn 2000/31 EG

Met de knop ‘Geschiedenis’ ziet u hoe de regeling tot stand kwam.

Bju, Den Hollander, Euroforum
en Paris.
U typt in het zoekscherm
van Legal Intelligence de
zoektermen met alleen een
spatie ertussen, net als in
Google. U gebruikt geen
operatoren zoals ‘and’, ‘or’ en
‘+’.
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Zoekopdrachten rechtspraak

rechtbank den haag rechtbank

Alle uitspraken van de Rechtbank Den Haag en de Rechtbank

rotterdam

Rotterdam gepubliceerd in 2013, waarin de term ‘pandrecht’ of een

pandrecht 2013

gerelateerde term voorkomt (bijvoorbeeld ‘vuistpandrecht’).

hr haviltex december 2013

Als eerste de vindplaatsen van de originele Haviltex-uitspraak,
daaronder alle arresten van de Hoge Raad uit december 2013 (datum

Gebruik “dubbele

uitspraak of publicatie) waarin de term ‘Haviltex’ voorkomt.

aanhalingstekens” om op
letterlijke tekst te zoeken en
een minteken (‘-pandrecht’) om

jor 2012, 11

daaronder volgen alternatieve vindplaatsen van dezelfde uitspraak en

een term uit te sluiten.
Hebt u na het uitvoeren van
uw zoekopdracht nog te veel

documenten waarin naar deze uitspraak wordt verwezen.
nj rvdw onrechtmatige daad

filterkolom aan de linkerkant
voor het toepassen van

Alle uitspraken uit de NJ en de RvdW die de term ‘onrechtmatige daad’
of een gerelateerde term bevatten.

resultaten? Typ dan extra
trefwoorden in of gebruik de

Als eerste wordt het arrest behorend bij de vindplaats getoond;

geannoteerde rechtspraak

Alle geannoteerde rechterlijke uitspraken met daarin de term

domeinnaam -ier

‘domeinnaam’, behalve uit de uitgave Tijdschrift Intellectuele
Eigendom en Reclamerecht.

relevante criteria.
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Zoekopdrachten kamerstukken/parlementaire geschiedenis

29708

Alle kamerstukken met dossiernummer 29708, inclusief Handelingen en
Staatsblad.

mvt 31 508

De Memorie van Toelichting bij het vermelde dossier.

stb. 2013, 280

Als eerste resultaat het vermelde Staatsblad, vervolgens de documenten
waarin dit Staatsblad wordt genoemd.

pg wet lb

Alle kamerstukken, Handelingen en Staatsbladen bij de Wet op de
loonbelasting 1964, inclusief aanhangige dossiers.

pg 1:1 Wft afwikkeldiensten

Alle kamerstukken en Staatsbladen bij artikel 1:1 van de Wft waarin de term
‘afwikkeldiensten’ voorkomt.
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Zoekopdrachten literatuur

commentaar onrechtmatige

Alle commentaren bij het leerstuk ‘onrechtmatige daad’ in de

daad groene serie

Groene Serie. De resultaten verwijzen naar overzichtspagina’s in dit
naslagwerk, waar u de diverse aantekeningen bij een wetsartikel kunt
lezen.

commentaar 1:5 Awb

Alle commentaren bij het leerstuk ‘bezwaar’ uit de toegankelijke
naslagwerken. De resultaten verwijzen vaak naar overzichtspagina’s
in deze naslagwerken, waar u de diverse aantekeningen bij een
wetsartikel kunt lezen.

mvv nieuwenhuis

Alle resultaten uit Maandblad voor Vermogensrecht waar de naam
‘Nieuwenhuis’ in voorkomt.

vakstudie inkomstenbelasting

Alle resultaten uit de Vakstudie IB 2001 met daarin de term

aanmerkelijk belang

‘aanmerkelijk belang’ of een gerelateerde term (bijv. ‘middellijk
aanmerkelijk belang’).

literatuur “doorberekening

Alle artikelen, naslagwerken, boeken en nieuwsbrieven waarin de frase

kosten”

‘doorberekening kosten’ letterlijk voorkomt.
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Meer mogelijkheden

Attenderingen maken

Vanaf alle resultatenpagina’s kunt u een attendering instellen om op
de hoogte te blijven van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht. Typ
bijvoorbeeld ‘nj jor’ en stel een attendering in om voortaan nieuwe
afleveringen van NJ en JOR te ontvangen.

Dossiers maken

U kunt eenvoudig resultaten opslaan in persoonlijke dossiers, zodat
u later uw relevante documenten kunt terugvinden. U kunt dossiers
indelen en er eigen notities aan toevoegen.

Persoonlijke pagina

Op de persoonlijke pagina voegt u items toe die u vaak nodig hebt,
zoals attenderingen, naslagwerken en dossiers. Ook worden de
recente zoekopdrachten weergegeven.

Delen van informatie

Resultaten van zoekacties, maar ook de inhoud van dossiers en
attenderingen, kunt u delen met uw collega’s.

Andere producten

Ook Tax Intelligence en Public Intelligence zijn zoekdiensten van Legal
Intelligence. De beschikbaarheid van uitgaven is afhankelijk van de
abonnementen die uw organisatie heeft afgesloten.
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Informatie en contact

Inloggen

www.legalintelligence.com

Uitgebreide handleiding

www.legalintelligence.com/handleiding

Instructievideo’s

www.youtube.com/legalintelligence

Contact

Ga na aanmelding naar www.legalintelligence.com/contact
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