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Inleiding 

Dit document beschrijft de SRU-interface voor zoeken binnen het basiswettenbestand. 

Zoeken binnen het basiswettenbestand 

Op de website https://wetten.overheid.nl kan gezocht worden binnen het 
basiswettenbestand. Onderstaande screenshot toont het uitgebreid-zoeken-scherm met 
alle velden waarop gezocht kan worden binnen de collectie.  

 
Het resultaat van een zoekopdracht op de website is een lijst van regelingen die aan de 
zoekcriteria voldoen. Van elke regeling is maximaal 1 toestand in het resultaat 
opgenomen; namelijk de toestand die voldoet aan de verplichte zoekvelden "regeling 
geldig op" en "Zichtdatum". Daarnaast is per gevonden toestand aangegeven welke 
onderdelen (artikelen, hoofdstukken, etc.) voldoen aan de zoekcriteria. De SRU-
interface voor zoeken binnen het basiswettenbestand biedt dezelfde functionaliteit als 
zoeken op de website, met de volgende verschillen: 

https://wetten.overheid.nl/
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• Er is een klein verschil in de velden waarop gezocht kan worden.  
• Geen enkel veld is verplicht bij het zoeken. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen 

dat er van een regeling meerdere toestanden worden gevonden. 
• Er wordt gezocht op hele toestanden, niet op onderdelen. 
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SRU-interface 

Algemeen 

Endpoint 

Deze service heeft het volgende endpoint: http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search 

Schema's 

De response van de service voldoet aan de volgende schema's:  
• http://www.loc.gov/standards/sru/xmlFiles/srw-types.xsd  
• http://standaarden.overheid.nl/sru/gzd.xsd  
In gzd.xsd worden de records's gedefinieerd. Deze zijn echter zeer vrij gedefinieerd, 
zodat deze eenvoudig uitgebreid kunnen worden. Voor de duidelijkheid staat de 
structuur in 3.3.2. 

SRU-versie 

Binnen wetten.nl wordt versie 2.0 van SRU ondersteund. De documentatie staat op de 
site van de Library of Congress: http://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html. 

Conformance 

We streven ernaar om te voldoen aan het SRU Base Profile: 
https://www.loc.gov/standards/sru/companionSpecs/baseProfile.html 
Kort gezegd houdt dat het volgende in: 

• De operatie searchRetrieve wordt ondersteund 
• De operatie Explain wordt ondersteund 

Voor CQL staan de eisen hier: https://www.loc.gov/standards/sru/cql/spec.html Hier 
wordt level 2 gehaald. Let op "Note that Level 2 does not require support for all of CQL, 
it requires that the server be able to parse all of CQL (and respond with proper 
diagnostics for the parts not supported.)." (bron: 
http://www.loc.gov/standards/sru/cql/conformance.html) 

Gebruik 

Deze SRU-interface wordt voor verschillende collecties gebruikt. Een client moet 
daarom aangeven welke collectie er bevraagd wordt. Hiervoor is de parameter x-
connection geïntroduceerd. De waarde voor het basiswettenbestand is 'BWB'. Een 
aanroep naar deze service heeft dus typisch de volgende vorm: 

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search
http://www.loc.gov/standards/sru/xmlFiles/srw-types.xsd
http://standaarden.overheid.nl/sru/gzd.xsd
http://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html
https://www.loc.gov/standards/sru/companionSpecs/baseProfile.html
https://www.loc.gov/standards/sru/cql/spec.html
http://www.loc.gov/standards/sru/cql/conformance.html
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https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-
connection=BWB&query=… 

Request 

Velden 

Tenzij anders gespecificeerd geldt voor elk veld het volgende: 

• Het veld is optioneel in de interface 
• Alleen de operatoren == en = worden ondersteund 
• De implementatie van de = operator komt overeen met de == operator De velden 

zijn gegroepeerd op namespace. De bijbehorende prefix mag meegegeven 
worden (<prefix>.<zoekveld>), maar dat is niet noodzakelijk. Zoeken op de 
identifier kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

• query=dcterms.identifier==BWBR0001840 
• query=identifier=BWBR0001840 

Alle beschikbare velden kunnen met de explain worden opgevraagd: 
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=explain&version=2.0&x-
connection=BWB 

Veld   Omschrijving Opmerking 

namespace: http://purl.org/dc/terms/  
prefix: dcterms 

identifier  Dit is niet de identificatie van een 
specifieke toestand 

modified  Ook de operatoren <,>,<=,>= 
worden ondersteund. 

type  Mogelijke waarden staan in de 
bijlage 

namespace: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ 
prefix: overheid  

authority Eerstverantwoordelijke 
Mogelijke waarden staan in de 
bijlage 

namespace: http://standaarden.overheid.nl/bwb/terms/  
prefix: overheidbwb 

rechtsgebied Rechtsgebied 
Mogelijke waarden staan in de 
bijlage 

https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=dcterms.identifier==BWBR0001840
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=identifier=BWBR0001840
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=explain&version=2.0&x-connection=BWB
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=explain&version=2.0&x-connection=BWB
http://purl.org/dc/terms/
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/
http://standaarden.overheid.nl/bwb/terms/
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overheidsdomein Overheidsdomein 
Niet voor verdragen Mogelijke 
waarden staan in de bijlage 

onderwerpVerdrag Verdragsonderwerp 
Alleen voor verdragen Mogelijke 
waarden staan in de bijlage 

titel 
Citeertitel, officiële-titel niet-
officiële-titel 

In alle 3 de velden wordt gezocht 
De volgende operatoren worden 
ondersteund: =, adj, any, all. De 
operator == wordt dus niet 
ondersteund. De implementatie van 
de = operator komt overheen met 
de adj operator. 

afkorting Afkorting  

wetsfamilie Wetsfamilie  

geldigheidsdatum Geldigheidsdatum  

zichtdatum Zichtdatum  

bekendmaking 
bekendmaking waarin de 
regeling aangemaakt of 
gewijzigd is 

 

dossiernummer 

dossiernummer van 
kamerstukken waarin de 
regeling aangemaakt of 
gewijzigd is 

 

Paginering en aantal records 

Met startRecord kan de positie van het eerste opgehaalde record bepaald worden. De 
positie van een huidig record is te vinden in: <recordPosition>.  Het eerstvolgende 
record wordt aan het einde van de response weergegeven in <nextRecordPosition>. 

Standaard worden er maximaal 50 records teruggegeven. Dit aantal kunt u veranderen 
met maximumRecords.  

Een voorbeeld van een query waarbij vanaf record 1000, 500 records worden 
teruggegeven: 
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-
connection=BWB&query=authority="veiligheid en justitie" 
&startRecord=1000&maximumRecords=500 

  

https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=authority=%22veiligheid%20en%20justitie%22%20&startRecord=1000&maximumRecords=500
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=authority=%22veiligheid%20en%20justitie%22%20&startRecord=1000&maximumRecords=500
https://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=2.0&x-connection=BWB&query=authority=%22veiligheid%20en%20justitie%22%20&startRecord=1000&maximumRecords=500
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Response 

De response bevat een lijst van toestanden. 

Veld Omschrijving Opmerking 

namespace: http://purl.org/dc/terms/  
prefix: dcterms 

dcterms:identifier Zie request   

dcterms:modified Zie request   

dcterms:type Zie request   

dcterms:title  Citeertitel   

dcterms:languague  Taal  Altijd nl  

dcterms:creator  Maker  

Altijd Ministerie van 
Binnenlandse 
Zaken en 
Koningkrijkrelaties 

namespace: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/  
prefix: overheid 

overheid:authority Zie request   

namespace: http://standaarden.overheid.nl/bwb/terms/ 
prefix: overheidbwb 

overheidbwb:rechtsgebied Zie request 
Kan meerdere 
keren voorkomen  

overheidbwb:overheidsdomein  Zie request  
Kan meerdere 
keren voorkomen  

overheidbwb:onderwerpVerdrag  Zie request 
Kan meerdere 
keren voorkomen  

overheidbwb:toestand  
Identifier van de 
toestand  

 

overheidbwb:geldigheidsperiode_startdatum 
startdatum van de 
geldigheidsperiode 
van de toestand 

 

http://purl.org/dc/terms/
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/
http://standaarden.overheid.nl/bwb/terms/
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overheidbwb:geldigheidsperiode_einddatum 
einddatum van de 
geldigheidsperiode 
van de toestand 

wanneer de 
periode geen einde 
heeft, is dit veld 
gevuld met 9999-
12-31 

overheidbwb:zichtperiode_startdatum 
startdatum van de 
zichtperiode van de 
toestand 

 

overheidbwb:zichtperiode_einddatum  
einddatum van de 
zichtperiode van de 
toestand 

wanneer de 
periode geen einde 
heeft, is dit veld 
gevuld met 9999-
12-31  

overheidbwb:locatie_toestand 
Locatie van de 
toestand op de 
repository  

 

overheidbwb:locatie_wti 
Locatie van de 
bijbehorende WTI 
op de repository  

 

overheidbwb:locatie_manifest 
Locatie van het 
manifest op de 
repository 

 

 

  



9 
 

Recordstructuur 

De structuur van een in het response is als volgt. 

<record> 
              <recordSchema/> 
              <recordPacking/> 
              <recordData> 
                            <gzd> 
                                         <originalData> 
                                                       <overheidbwb:meta> 
                                                                     <owmskern> 
                                                                                   <dcterms:identifier/> 
                                                                                   <dcterms:title/> 
                                                                                   <dcterms:type/> 
                                                                                   <dcterms:language/> 
                                                                                   <overheid:authority/> 
                                                                                   <dcterms:creator/> 
                                                                                   <dcterms:modified/> 
                                                                     </owmskern> 
                                                                     <owmsmantel> 
                                                                                   <dcterms:created/> 
                                                                     </owmsmantel> 
                                                                     <bwbipm> 
                                                                                   <overheidbwb:toestand/> 
                                                                                   <overheidbwb:rechtsgebied/> 
                                                                                   <overheidbwb:overheidsdomein/> 
                                                                                   <overheidbwb:onderwerpVerdrag/> 
                                                                                   <overheidbwb:geldigheidsperiode_startdatum/> 
                                                                                   <overheidbwb:geldigheidsperiode_einddatum/> 
                                                                                   <overheidbwb:zichtperiode_startdatum/> 
                                                                                   <overheidbwb:zichtperiode_einddatum/> 
                                                                     </bwbipm> 
                                                       </overheidbwb:meta> 
                                         </originalData> 
                                         <enrichedData> 
                                                       <overheidbwb:locatie_toestand/> 
                                                       <overheidbwb:locatie_wti/> 
                                                       <overheidbwb:locatie_manifest/> 
                                         </enrichedData> 
                            </gzd> 
              </recordData> 
              <recordPosition/> 
</record> 
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BIJLAGES: 

Waardelijst Regelingsoort 

Index Waarde 

Regelingsoort ministeriele-regeling 

Regelingsoort wet 

Regelingsoort AMvB 

Regelingsoort zbo 

Regelingsoort verdrag 

Regelingsoort beleidsregel 

Regelingsoort pbo 

Regelingsoort circulaire 

Regelingsoort KB 

Regelingsoort ministeriele-regeling-archiefselectielijst 

Regelingsoort ministeriele-regeling-BES 

Regelingsoort wet-BES 

Regelingsoort AMvB-BES 

Regelingsoort rijkswet 

Regelingsoort rijksKB 

Regelingsoort reglement 

Regelingsoort beleidsregel-BES 

Regelingsoort circulaire-BES 

Regelingsoort rijksAMvB 

 

  



11 
 

Waardelijst Eerstverantwoordelijke 

Index Waarde 

Eerstverantwoordelijke veiligheid en justitie 

Eerstverantwoordelijke economische zaken 

Eerstverantwoordelijke infrastructuur en milieu 

Eerstverantwoordelijke financiën 

Eerstverantwoordelijke onderwijs, cultuur en wetenschap 

Eerstverantwoordelijke sociale zaken en werkgelegenheid 

Eerstverantwoordelijke binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties 

Eerstverantwoordelijke volksgezondheid, welzijn en sport 

Eerstverantwoordelijke buitenlandse zaken 

Eerstverantwoordelijke defensie 

Eerstverantwoordelijke justitie en veiligheid 

Eerstverantwoordelijke algemene zaken 

Eerstverantwoordelijke nederlandse zorgautoriteit 

Eerstverantwoordelijke economische zaken en klimaat 

Eerstverantwoordelijke landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

Eerstverantwoordelijke uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Eerstverantwoordelijke productschap vee en vlees 

Eerstverantwoordelijke autoriteit consument en markt 

Eerstverantwoordelijke productschap tuinbouw 

Eerstverantwoordelijke infrastructuur en waterstaat 

Eerstverantwoordelijke productschap pluimvee en eieren 

Eerstverantwoordelijke productschap vis 

Eerstverantwoordelijke zorginstituut nederland 

Eerstverantwoordelijke college voor toetsen en examens 

Eerstverantwoordelijke hoofdproductschap akkerbouw 

Eerstverantwoordelijke dienst wegverkeer 
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Eerstverantwoordelijke productschap akkerbouw 

Eerstverantwoordelijke de nederlandsche bank n.v. 

Eerstverantwoordelijke nederlandse beroepsorganisatie van accountants 

Eerstverantwoordelijke hoofdbedrijfschap ambachten 

Eerstverantwoordelijke kansspelautoriteit 

Eerstverantwoordelijke productschap zuivel 

Eerstverantwoordelijke raad voor rechtsbijstand 

Eerstverantwoordelijke nederlandse orde van accountants-administratieconsulenten 

Eerstverantwoordelijke sociaal-economische raad 

Eerstverantwoordelijke mondriaan fonds 

Eerstverantwoordelijke stichting nederlands fonds voor de film 

Eerstverantwoordelijke nederlandse orde van advocaten 

Eerstverantwoordelijke hoofdbedrijfschap detailhandel 

Eerstverantwoordelijke centrale organisatie werk en inkomen 

Eerstverantwoordelijke kadaster 

Eerstverantwoordelijke koninklijk nederlands instituut van registeraccountants 

Eerstverantwoordelijke hoofdbedrijfschap agrarische groothandel 

Eerstverantwoordelijke productschap diervoeder 

Eerstverantwoordelijke staten-generaal 

Eerstverantwoordelijke autoriteit financiële markten 

Eerstverantwoordelijke productschap dranken 

Eerstverantwoordelijke 
stichting vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor 
het onderwijs 

Eerstverantwoordelijke commissariaat voor de media 

Eerstverantwoordelijke stichting participatiefonds voor het onderwijs 

Eerstverantwoordelijke stichting fonds voor cultuurparticipatie 

Eerstverantwoordelijke stichting nederlands fonds voor podiumkunsten 

Eerstverantwoordelijke fonds podiumkunsten 

Eerstverantwoordelijke productschap wijn 
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Eerstverantwoordelijke sociale verzekeringsbank 

Eerstverantwoordelijke stimuleringsfonds voor de journalistiek 

Eerstverantwoordelijke productschap granen, zaden en peulvruchten 

Eerstverantwoordelijke stichting stimuleringsfonds creatieve industrie 

Eerstverantwoordelijke autoriteit persoonsgegevens 

Eerstverantwoordelijke nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek 

Eerstverantwoordelijke 
college voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en 
biociden 

Eerstverantwoordelijke stichting nederlands letterenfonds 

Eerstverantwoordelijke bedrijfschap horeca en catering 

Eerstverantwoordelijke nederlandse loodsencorporatie 

Eerstverantwoordelijke cak 

Eerstverantwoordelijke centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen 

Eerstverantwoordelijke bosschap 

Eerstverantwoordelijke college gerechtelijk deskundigen 

Eerstverantwoordelijke bureau financieel toezicht 

Eerstverantwoordelijke koninklijke notariële beroepsorganisatie 

Eerstverantwoordelijke koninklijke bibliotheek 

Eerstverantwoordelijke dienst uitvoering onderwijs 

Eerstverantwoordelijke faunafonds 

Eerstverantwoordelijke kamer van koophandel 

Eerstverantwoordelijke rdw (dienst wegverkeer) 

Eerstverantwoordelijke commissie eindtermen accountantsopleiding 

Eerstverantwoordelijke bedrijfschap afbouw 

Eerstverantwoordelijke autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 

Eerstverantwoordelijke 
stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en 
bouwkunst 

Eerstverantwoordelijke productschap voor margarine, vetten en oliën 

Eerstverantwoordelijke stichting pensioen- & verzekeringskamer 

Eerstverantwoordelijke pensioen- en uitkeringsraad 
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Eerstverantwoordelijke raad voor accreditatie 

Eerstverantwoordelijke raad voor rechtsbijstand 's-hertogenbosch 

Eerstverantwoordelijke stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie 

Eerstverantwoordelijke 
centraal bureau voor de statistiek - directeur-generaal van de 
statistiek 

Eerstverantwoordelijke college sanering zorginstellingen 

Eerstverantwoordelijke referendumcommissie 

Eerstverantwoordelijke nationale en internationale wegvervoer organisatie 

Eerstverantwoordelijke nederlandse emissieautoriteit 

Eerstverantwoordelijke koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders 

Eerstverantwoordelijke 
stichting centraal orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in 
de zuivel 

Eerstverantwoordelijke huurcommissie 

Eerstverantwoordelijke stichting fonds voor de letteren 

Eerstverantwoordelijke centrale commissie dierproeven 

Eerstverantwoordelijke cevo 

Eerstverantwoordelijke stichting bloembollenkeuringsdienst 

Eerstverantwoordelijke stichting controlebureau voor pluimvee, eieren en eiproducten 

Eerstverantwoordelijke stichting skal 

Eerstverantwoordelijke luchtverkeersleiding nederland 
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Waardelijst Overheidsdomein 

Index Waarde 

Overheidsdomein overheid, bestuur en koninkrijk 

Overheidsdomein werk- en loopbaan 

Overheidsdomein landbouw, natuur en voedsel 

Overheidsdomein economie en ondernemen 

Overheidsdomein gezondheid en zorg 

Overheidsdomein onderwijs en wetenschap 

Overheidsdomein subsidies, uitkeringen en toeslagen 

Overheidsdomein belastingen 

Overheidsdomein verkeer en vervoer 

Overheidsdomein openbare orde en veiligheid 

Overheidsdomein milieu, ruimte en water 

Overheidsdomein cultuur, sport, vrije tijd 

Overheidsdomein rechtspraak 

Overheidsdomein financiën 

Overheidsdomein immigratie, integratie en inburgering 

Overheidsdomein defensie 

Overheidsdomein bouwen, wonen en leefomgeving 

Overheidsdomein familie, jeugd en gezin 

Overheidsdomein internationale- en ontwikkelingssamenwerking 

 

  



16 
 

Waardelijst Rechtsgebied 

Index Waarde 

Rechtsgebied arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht 

Rechtsgebied staats- en bestuursrecht 

Rechtsgebied belastingrecht 

Rechtsgebied onderwijsrecht 

Rechtsgebied agrarisch recht 

Rechtsgebied staatsrecht 

Rechtsgebied gezondheidsrecht en farmaceutisch recht 

Rechtsgebied ruimtelijke ordening en milieu 

Rechtsgebied vervoersrecht 

Rechtsgebied sociaal zekerheidsrecht 

Rechtsgebied ondernemingspraktijk 

Rechtsgebied openbare orde en veiligheidsrecht 

Rechtsgebied milieurecht 

Rechtsgebied ambtenarenrecht 

Rechtsgebied arbeidsrecht 

Rechtsgebied cultureel recht 

Rechtsgebied bestuursrecht 

Rechtsgebied migratierecht 

Rechtsgebied vreemdelingenrecht 

Rechtsgebied levensmiddelenrecht 

Rechtsgebied financieel en economisch recht 

Rechtsgebied internationaal publiekrecht 

Rechtsgebied strafrecht 

Rechtsgebied procesrecht 

Rechtsgebied bank- en effectenrecht, financiering 

Rechtsgebied inkomstenbelasting 
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Rechtsgebied militaire ambtenarenrecht 

Rechtsgebied wonen, onroerend goed, bouwrecht 

Rechtsgebied toezicht bank- en kredietwezen 

Rechtsgebied omgevingsrecht 

Rechtsgebied pensioenrecht 

Rechtsgebied contracten, schade en aansprakelijkheid 

Rechtsgebied waterrecht 

Rechtsgebied btw en accijns 

Rechtsgebied formeel belastingrecht 

Rechtsgebied arbitrage 

Rechtsgebied informatierecht 

Rechtsgebied strafprocesrecht 

Rechtsgebied personen- en familierecht 

Rechtsgebied telecomrecht 

Rechtsgebied internationale regelingen 

Rechtsgebied loonbelasting en premieheffing 

Rechtsgebied vennootschapsbelastingrecht 

Rechtsgebied invoer en douane 

Rechtsgebied internationaal strafrecht 

Rechtsgebied huurrecht 

Rechtsgebied consumentenrecht 

Rechtsgebied mededingingsrecht 

Rechtsgebied invorderingsrecht 

Rechtsgebied milieubelasting 

Rechtsgebied toezicht bank- en kredietwezen 

Rechtsgebied strafrecht (algemeen) 

Rechtsgebied verbintenissenrecht 

Rechtsgebied intellectuele eigendom 

Rechtsgebied financieel-economisch strafrecht 
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Rechtsgebied jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht) 

Rechtsgebied burgerlijk procesrecht 

Rechtsgebied militair recht 

Rechtsgebied onroerend goedrecht 

Rechtsgebied nationaliteitsrecht 

Rechtsgebied internationaal privaatrecht inclusief internationaal procesrecht 

Rechtsgebied militair recht 

Rechtsgebied familierecht 

Rechtsgebied penitentiair recht 

Rechtsgebied ontwikkelingssamenwerking 

Rechtsgebied privacy 

Rechtsgebied personenrecht 

Rechtsgebied verkeersrecht 

Rechtsgebied successie- en schenkingsrecht 

Rechtsgebied loonbelasting en premieheffing 

Rechtsgebied jeugdstrafrecht 

Rechtsgebied insolventierecht 

Rechtsgebied dividendbelasting 

Rechtsgebied ondernemingsrecht 

Rechtsgebied auteursrecht 

Rechtsgebied verzekeringsrecht 

Rechtsgebied volkenrecht 

Rechtsgebied bestuursprocesrecht 

Rechtsgebied bouwrecht 

Rechtsgebied mensenrechten 

Rechtsgebied heffingen lokale overheden 

Rechtsgebied aansprakelijkheidsrecht 

Rechtsgebied schuldsanering 

Rechtsgebied faillissement 
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Rechtsgebied vennootschapsrecht 

Rechtsgebied goederenrecht 

Rechtsgebied surseance 

Rechtsgebied intellectueel eigendomsrecht 

Rechtsgebied echtscheiding 

Rechtsgebied bankrecht 

Rechtsgebied octrooirecht 

Rechtsgebied tuchtrecht 

Rechtsgebied militaire ambtenarenrecht 

Rechtsgebied erfrecht 
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