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PARLEMENTAIRE INFORMATIE 

Deze handleiding maakt u wegwijs in het gebruik van Parlemenataire.nl. HowardsHome 

verzamelt in dit product de Officiële publicaties en wet- en regelgeving van de Nederlandse 

overheid. Hieronder vallen onder meer: Kamerstukken, Kamervragen, Agenda’s, handelingen, 
maar ook het Staatsblad en de Staatscourant.  Deze informatie wordt meerdere keren per dag 

bijgewerkt en ontsloten. Het is mogelijk om te zoeken in het archief, dat teruggaat tot en met 

1995. 

Door de parlementaire stukken te koppelen aan ons nieuwsproduct (HowardsNieuws) is het 

mogelijk om te zien hoe de parlementaire zaken opgepakt worden in het nieuws en een 

attendering (via mail) op maat te verspreiden binnen uw organisatie.  

INLOGGEN 

Ga naar http://zoek.parlementaireinformatie.nl  om in te loggen op Parlementaire Informatie.  

 

 

Vink ‘Onthoud mij op deze computer’ aan om uw logingegevens op te slaan.  

 

 

 

  

http://zoek.parlementaireinformatie.nl/
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ZOEKEN 

Na het inloggen komt u binnen op de pagina waar u direct een zoekactie kunt invoeren.  

 
 

Op diverse plekken staan rode vraagtekens , door daar met de muis overheen te gaan krijgt u 

uitleg over de diverse mogelijkheden. Hieronder volgt een uitleg over de diverse elementen van het 

product.  

 

Documenttypen  

Parlementaire Informatie doorzoekt de volgende documenttypen:  

 Agenda’s 

 AVV van cao 

 Bijlagen 

 Handelingen  

 Kamerstukken 

 Kamervragen 

 Niet dossierstuk 

 Staatsblad 

 Staatscourant 

 Tractatenblad  

 

Automatisch zijn alle documenttypen geselecteerd en maakt u hier binnen de zoekactie gebruik van. 

Klik op ‘deselecteer alle documenttypen’ om een specifieke selectie te kunnen maken. 
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De  zoekbox 

In de zoekbox kunt u gebruik maken van de Booleaanse operatoren: OR, AND en AND NOT. Ook 

kunt u gebruik maken van specifieke velden om in te zoeken.  

Vult u geen veld in dan zoekt u in de onderstaande velden:  

 Gehele tekst  van het document 

 De titel 

 De vindplaats gegevens 

Om een specifiekere zoekactie op te zetten bieden we u de volgende velden aan:  

 titel 

 samenvatting 

 content 

 tekst 

 vindplaats 

 vraagnummer 

 dossier 

 documentnummer 

 indiener 

 id 

 

 

Een voorbeeld van een zoekactie waarin gebruik wordt gemaakt van een combinatie tussen het 

content en samenvattingen veld:   

content: (overheid OR rijksoverheid) AND samenvatting: (begroting OR begrotingsstaten) 

Andere voorbeelden van zoekvragen waarin diverse velden gecombineerd worden: 

 content: "economische zaken" 

 dossier: (32127 OR 27406 OR 32359 OR 32637 OR 32004 OR 31288 OR 29362 OR 29515 

OR 33553) OR content:("ondernemersplein*" OR wbso) 
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 (("33400 XIII" OR "33750 XIII" OR "33640 XIII") OR dossier: (31865 OR 33656) OR titel: 

(miljoenennota  OR "begroting van het ministerie van Economische Zaken") OR samenvatting: 

("macro economische verkenning")) 

Let op: De veldennamen zijn case sensitive. Schrijf de veldnamen altijd met kleine letters.  

Let op: Op Kamernummers met romeinse cijfers zoekt u door gebruik te maken van de combinatie 

met daaromheen dubbele quotes (“….”), maar zonder liggend streepje. Bijvoorbeeld: "33750 IX" 

 

Een woord voorziet u van een wildcard (*) om op meer varianten te zoeken. Dit kan alleen aan het 

einde van een woord (bijvoorbeeld: begrotingssta*).Een wildcard kan niet gebruikt worden aan het 

einde van een samengestelde term (bijvoorbeeld "vaststelling van de begrotingssta*"). 

De samenvatting van het document wordt automatisch gegenereerd. 

Een zoekactie kan bestaan uit maximaal 3000 karakters. Onder de optie ´Hulp bij opzetten zoekactie´ 

vindt u bovenstaande informatie ook terug.  

 

 

Periode   

Standaard doorzoekt u de documenten van het afgelopen jaar.  Via de kalenders past u eenvoudig de 

periode van de zoekactie aan.  

 

Kies hierbij eerst de maand, daarna het jaar en uiteindelijk de dag waarop u wilt zoeken. U kunt hierbij 

terug tot en met 1995.  

 

 

  



 

Handleiding Parlementaire Informatie      

   

 

DE RESULTATEN 

Na het invullen van een zoekactie klikt u op ´zoeken´ en de resultaten worden eronder getoond:  

 

U ziet:  

 Het totaal aantal gevonden resultaten opgesplitst per jaar.  

 De datum van en de gegevens over het document zoals de bron, vindplaats en de grootte.  

 Klikken op de titel levert het volledige document op.  

 

Op- en onopgemaakte stukken 

Binnen Parlementaire Informatie nemen zowel de opgemaakte als de onopgemaakte stukken mee. 

Wat voor soort stuk het betreft tonen we voor de titel van het document.  

Staat er een vinkje in het rode tekentje dan is het een opgemaakt stuk: 
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Een onopgemaakt stuk ziet er als volgt uit: 

 

 

Filteren van zoekresultaten 

Na het uitvoeren van een zoekactie tonen we u automatisch aan de linkerkant van het scherm een 

aantal filters. Deze kunt u gebruiken om de resultaten te filteren. De volgende filters zijn beschikbaar:  

 Documenttypen 

o De documenttypen die voorkomen in de gevonden resultaten.  

 Dossiers 

o De dossiernummers die voorkomen in de gevonden resultaten.  

 In behandeling 

o Door welke Kamer(s) zijn de stukken in behandeling.  

 Ingediend door 

o Door welke personen zijn de stukken ingediend.  

 Maanden 

o In welke maanden zijn de stukken verschenen.  
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Klik op een van de opties om het resultaat te filteren. Bijvoorbeeld op  een specifiek dossier:  

 

Het filter wordt toegepast en verschijnt in het kruimelpad. Door op de rode X, ,  te klikken wordt het 

filter weer verwijderd. Natuurlijk kunt u ook meerdere filters toepassen.  

Let op: filters worden niet opgeslagen in een profiel. Daarin worden alleen de zoektermen en de 

aangegeven documenttypen (aangevinkt naast de zoekbox) meegenomen.  
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PROFIELEN 

Zoekactie opslaan als profiel  

Als u een zoekactie wilt opslaan als een profiel, dan klikt u op de button ´sla zoekactie op als profiel´.  

 

 

Daarna geeft u het profiel een naam en klikt u op ´opslaan´.  

 

Het profiel verschijnt nu in dropdown  bij ´Uw profielen´.  
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Let op: gemaakte selecties op basis van de filters worden niet opgeslagen in het profiel. In het profiel 

worden alleen de termen uit de zoekbox en de documenttypen selectie (aangevinkt naast de zoekbox) 

aangepast.  

 

Profiel openen en aanpassen 

Een opgeslagen profiel opent u door in de balk bij ‘Uw profielen’ een profiel te selecteren met behulp 
van de dropdown. U klikt het profiel aan en vervolgens op ‘Openen’.  

 

 

Daarna heeft u een aantal opties:  

 

Als u het profiel wijzigt dan klikt u op ‘Profiel aanpassen’. Wilt u de wijzigingen opslaan als een nieuw 

profiel, dan kiest u voor: ‘Sla zoekactie op als nieuw profiel’. Heeft u het profiel niet meer nodig dan 

kiest u voor ´Verwijder profiel´.  

 

Het profiel id 

Elk profiel dat opgeslagen wordt krijgt een id. Dit id gebruiken wij om de koppeling te leggen met het 

Management Dashboard (Mandash). Op deze manier verzamelen we in Mandash niet alleen het 

nieuws, maar ook de parlementaire stukken. De parlementaire stukken kunnen dan los of 

gecombineerd met het nieuws worden getoond in de nieuwsbrief en op het portaal. 

U vindt dit id achter de naam van het profiel wanneer u het opent: 

Huidige profiel: "Dossier Digitalisering rijksoverheid" (id: 30) 


