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ZOEKEN IN NEDERLANDSE DOCUMENTATIE FISCAAL 
RECHT (NDFR) 

 

 

EENVOUDIG ZOEKEN 

UITGEBREID ZOEKEN 

ZOEKGESCHIEDENIS 

 

 

EENVOUDIG ZOEKEN 

Als je naar Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) gaat beland je automatisch bij  
Zoek in NDFR. 

 

 

 

Vul één of meerdere Nederlandstalige zoektermen in en klik op Zoek. Het zoekveld is hoofdletter-
ongevoelig.  

In NDFR zoek je standaard in de hele tekst van de publicaties.   

NDFR zoekt ook op woorden waarin het zoekwoord voorkomt. Met pensioen vind je bijvoorbeeld ook 
pensioenen, pensioenregelingen en ouderdomspensioen. 

Meerdere zoektermen combineert NDFR standaard met AND: alle genoemde woorden moeten ergens 
voorkomen, maar niet per se naast elkaar of in hetzelfde veld.  

Als je wilt dat meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen, kun je 
dubbele aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld “pensioenen en inkomensvoorzieningen”.  

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR.  

Voorbeeld: Pensioenen OR inkomensvoorzieningen. 
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ZOEKRESULTAAT: SORTEN EN VERFIJNEN (FILTERS) 

 

Rechtsboven de resultatenlijst  kun je het aantal zoekresultaten bekijken.  

Voor elke titel staat een icoontje met een letter waaraan je kunt zien welk documenttype het is.  

L Literatuur 

W Wetteksten 

C Commentaar 

B  Besluiten 

J Jurisprudentie 

P Parlementaire geschiedenis 

 

Via Toon gerelateerde regelgeving kom je op  gerelateerde wetsartikelen.  

 

 

Aan de linkerkant kun je de zoekresultaten 
sorteren op relevantie of datum.  
Ook kun je verfijnen op documenttype, jaar, 
belastingmiddel en auteur. 
 
Wanneer je op het driehoekje aan het eind 
van een regel klikt krijg je een uitklapmenu.  
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UITGEBREID ZOEKEN 

 
Wanneer je direct onder de zoekbalk op de 
beginpagina Uitgebreid zoeken aanklikt krijg je een 
zoekformulier. 

 

 
 

Om meerdere zoektermen te combineren kun je de invulhulp (onder de bovenste zoekbalk) gebruiken.  

 

Hier kun je aangeven dat:  

 alle opgegeven woorden in het document moeten voorkomen 

 de woorden in de exact opgegeven volgorde moeten voorkomen  

 minimaal een van de opgegeven woorden aanwezig moet zijn   

 bepaalde woorden NIET in het document mogen voorkomen  
 
 

Je kunt naast de zoektermen die je in het vrije zoekveld invult ook kiezen voor specifieke zoekvelden:    
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Instantienaam: selecteer een instantie met het uitklapmenu. Kies ‘Eerste of Tweede Kamer’ als je op 
zoek bent naar een Kamerstuk en ‘staatssecretaris van Financiën’ als je op zoek bent naar een besluit. 

Nummer: Vul in dit veld het instantienummer in, bijvoorbeeld een rol- of een Kamerstuknummer. Je kunt 
letters en cijfers invullen (bijvoorbeeld CPP2001/1351M) of gebruikmaken van een * als je slechts een 
deel van het nummer weet.  

ECLI/LJN: In dit veld kun je het volledige ECLI of LJN nummer invullen, bijvoorbeeld 
ECLI:NL:HR:2013:CAO0323 of CAO0323. Je mag gebruik maken van een * als je slechts een deel van 
het nummer weet.  

BNB: In dit veld ‘jaar’ selecteer je het jaartal waarin de uitspraak in BNB is verschenen. Bij nummer vul je 
het nummer achter de slash in (bijvoorbeeld 1994/240)/ Je kunt gebruik maken van een * als je slechts 
een deel van het nummer weet. 

Exacte datum of datum van: Alleen jurisprudentie, besluiten of tijdschriftartikelen kunnen op datum 
worden gezocht. Je selecteert de publicatiedatum van het document dat je zoekt:  

 Bij jurisprudentie wordt de uitspraakdatum gehanteerd (niet de publicatiedatum in NTFR) 

 voor besluiten geldt de datum die het ministerie heeft toegekend aan een besluit 

 bij tijdschriften wordt de publicatiedatum gehanteerd 

Je kunt ook zoeken naar documenten waarvan de publicatiedatum binnen een bepaalde periode valt. In 
dat geval vul je deze velden de begindatum van de periode in en gebruik je de velden onder ‘Datum tot 
en met’ om de einddatum van de periode te definiëren.  

Datum tot en met: Zoek je naar een document waarvan de publicatiedatum binnen een bepaalde 
periode valt, vul dan de einddatum van de periode in.  

Auteurs/Commentatoren: als je op zoek bent naar een NDFR-commentaar vul je in dit veld de naam 
van een auteur of een commentator in. Dit veld is niet hoofdlettergevoelig.  
Wanneer je niet precies weet hoe een naam geschreven wordt kun je gebruik maken van een *, (met 
bru*n zoek je op zowel Bruyn als Bruin).  

Boekenreeks: Je kunt zoeken in de boekenreeksen die in NDFR zijn opgenomen. Maak een keuze voor 
een boekenreeks in het uitklapmenu en formuleer desgewenst een zoekvraag in het vrije zoekveld.  

Nummer: Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor een boekenreeks worden in het uitklapmenu de 
nummers en titels getoond van de boeken die in deze boekenreeks zijn verschenen.  

NTFR/ NTFR Beschouwingen / NTFR Artikelen: In het veld ‘jaar’ selecteer je het jaartal waarin de 
uitspraak in NTFR, NTFR Beschouwingen of NTFR Artikelen is verschenen.  
Bij itemnummer vul  je het nummer achter de slash in (bijvoorbeeld 2011/511). Je kunt gebruikmaken van 
een * als je slechts een deel van het nummer weet. 

Tijdschriften: Je kunt zoeken naar artikelen van tijdschriften die zijn opgenomen in NDFR. Voor NTFR is 
een apart zoekveld aanwezig op het zoekscherm. Selecteer een tijdschrift en eventueel een jaartal en 
afleveringsnummer van het tijdschrift. Formuleer desgewenst een zoekvraag in het vrije zoekveld.  

 

ZOEKGESCHIEDENIS  

 

Je kunt via het tabblad Zoekhistorie (linksboven) nakijken met 
welke woorden je gezocht hebt.  
Let op: de zoekhistorie verdwijnt als je naar een andere 
website gaat.  
De meest recente zoekopdrachten staan bovenaan. 


