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1. INLEIDING 
JURION, de JURidische databank IONiserende stralingen, is een initiatief van het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De technische toepassing is 
gegroeid uit een gemeenschappelijk project van het FANC, VITO, LNE en HEMMIS. 
De teksten die zich in JURION bevinden, worden voor het grootste deel 
aangeleverd door Kluwer. 

JURION beoogt de burger uitgebreid te informeren aangaande de regelgeving 
betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu 
tegen het gevaar van ioniserende straling, en stelt hiervoor tevens middelen en 
instrumenten ter beschikking die nuttig kunnen zijn bij de interpretatie en de 
toepassing van de regelgeving. 

JURION biedt niet alleen een overzicht van de vandaag geldende regelgeving maar 
biedt je via de rubriek 'extra info' ook heel wat bijkomende informatie die 
gekoppeld is aan de regelgeving en die dienstig kan zijn bij een correcte 
interpretatie en toepassing van de regelgeving. 

Sommige passages uit de regelgeving kunnen een woordje uitleg gebruiken voor 
een correcte interpretatie. Hiertoe werden, voor zover deze beschikbaar zijn, een 
aantal interpretatiefiches toegevoegd. Daarnaast zijn aan bepaalde regelgevende 
teksten tevens relevante vonnissen en arresten gekoppeld en eventuele artikelen of 
verwijzingen naar artikelen, tijdschriften of boeken. 

In onze sector is een groot deel van de regelgeving een implementatie Europese en 
internationale regelgeving, dus ook de meest relevante Europese en internationale 
teksten vindt je hier terug. Voor andere informatie van Europees en internationaal 
niveau, kan je via de links in de rubriek 'randregelgeving' terecht op de officiële 
websites van verschillende organisaties wiens activiteiten op één of andere wijze 
raakvlakken vertonen met of relevant zijn voor deze van het Agentschap. 

De toepassing biedt een performante zoekfunctie met daarnaast de mogelijkheid 
om je eigen profiel samen te stellen via de module 'My Jurion'.  

Door middel van de gekoppelde wijzigingsteksten en de verschillende historische 
versies van de teksten, krijg je een overzicht van hoe de huidige versie van een 
tekst is tot stand gekomen. 

Tot slot is het mogelijk om terug in de tijd te reizen. Ben je op zoek naar een 
bepaald artikel van enkele jaren geleden? Dat kan! Via de module 'Kalender' loodst 
JURION je vlekkeloos naar het toen van kracht zijnde artikel. 



 

 

 

25 mei 2011 - Projectnummer/20110525 Handleiding Jurion_FIN 4/32 
 

JURION 
V1.0.17 

Handleiding 

2. DE HOOFDPAGINA 
De hoofdpagina van Jurion bereik je via http://www.jurion.fanc.fgov.be. 

 
 

Aan de linkerkant (tabblad wetgeving) krijg je een tree of boomstructuur van alle 
autonome regelgevende teksten die zijn opgenomen in JURION (wijzigingsteksten 
zijn terug te vinden via de extra info die aan de teksten gekoppeld is, zie verder 
punt 3.5. en 3.7.). De teksten zijn onderverdeeld in vier grote categorieën en een 
aantal subcategorieën. Iedere (sub)categorie kan worden opengeklapt waardoor de 
subcategorieën en uiteindelijk de individuele teksten, zichtbaar worden.  

1. Federale regelgeving (wetten, Koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, fanc-
besluiten en overige, zoals de jaarlijkse aanpassingen van de retributies)  

2. Regionale regelgeving (regelgeving afkomstig van de gemeenschappen en de 
gewesten) 

3. Europese regelgeving (verdragen, verordeningen, richtlijnen, aanbevelingen en 
overige, zoals mededelingen en berichten) 

4. Internationale verdragen 

Binnen deze categorieën zijn de teksten chronologisch gerangschikt met de meest 
recente teksten bovenaan. 
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Opmerking 1: de teksten worden in de tree weergegeven volgens de datum van 
afkondiging (formaat: dd/mm/jj) en een korte citeertitel i.p.v. hun volledige 
opschrift. Vaak zijn de opschriften immers te lang om vlot leesbaar te zijn. De 
citeertitel bestaat ofwel uit een aantal kernwoorden die in de titel voorkomen of het 
is een korte benaming die over het algemeen wordt gebruikt om de tekst te 
benoemen (vb: ‘ARBIS’, voor het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende 
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en 
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen). 

Opmerking 2: De databank is beperkt tot regelgeving die direct of indirect relevant 
is voor de activiteiten van het FANC. Dit wil zeggen dat bv. omvangrijke 
programmawetten niet in hun geheel worden opgenomen maar enkel die delen die 
enige relevantie hebben. Van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1979-1980, wordt bv. enkel dat hoofdstuk opgenomen dat 
betrekking heeft op de nucleaire sector. 

 

Het tabblad “profielen” zal in de toekomst toelaten om teksten te raadplegen die 
ingedeeld staan per type gebruiker (zie verder, 5.5.).  

 

Wanneer u zich op de homepage bevindt, ziet u in het middenvak standaard een 
klein woordje ivm het gebruik van de databank, daarnaast wordt er een link 
opgenomen naar deze handleiding. 

Naast het standaard gedeelte, zal in het middenvak ook andere informatie aan bod 
komen zoals recente wijzigingen in de regelgeving of op til zijnde nieuwe 
regelgeving.  

Wanneer u een concrete tekst hebt geselecteerd in de boomstructuur wordt het 
middenscherm gebruikt voor de weergave van de gecoördineerde wetteksten, de 
zoekresultaten of de extra informatie die gekoppeld is aan de wetteksten.  

Aan de rechterkant zijn er verschillende vakjes voorzien waar u bijkomende 
informatie over de geselecteerde wettekst kunt opvragen. Deze worden verder in 
detail besproken.  

Heb je liever een groter of kleiner lettertype? Dat kan, door rechts boven de 
gewenste grootte aan te geven. 

Wens je de volledige toepassing in het Frans te raadplegen, klik dan op ‘Français’ in 
de hoofding van het scherm. 
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Onderaan de pagina kan je nog volgende informatie vinden: 

• Informatie m.b.t. de totstandkoming van JURION 

• Een disclaimer 

• Onze contactgegevens 

• Een overzicht van vaak gestelde vragen (FAQ’s) 

• Een link naar de homepagina van de FANC-website 

• De datum wanneer de databank het laatst werd geüpdate.  
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3. DE WETTEKSTEN RAADPLEGEN 

3.1 Gecoördineerde tekst of doorlopende tekst 

Door in de boomstructuur een wettekst aan te klikken wordt in het middenvak de 
gecoördineerde tekst weergegeven zoals die van kracht is (of was) op de datum die 
rechts boven in het kalendervak is weergegeven. Standaard staat die ingesteld op 
“vandaag”, de datum waarop u als gebruiker de toepassing gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De datum waarop de kalender staat ingesteld, bepaalt eveneens welke teksten er in 
de boomstructuur worden getoond. Als je bijvoorbeeld als datum 14 april 2006 
ingeeft, dan zullen in boomstructuur geen teksten weergegeven worden die na die 
datum in werking zijn getreden. 

Wanneer je op toekomstige wetgeving klikt, zal de boomstructuur aangevuld 
worden met de teksten waarvan de datum van inwerkingtreding ofwel in de 
toekomst ligt ofwel nog onbepaald is. Deze artikels worden in de doorlopende tekst 
gemarkeerd met een speciaal icoontje      Om na te gaan wat er in de toekomstige 
versie zal veranderen, dien je een versievergelijking uit te voeren met de laatste 
actuele versie van de tekst (voor de versievergelijking, zie verder 3.4.).  
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Wil je graag een andere versie van het geselecteerde tekstonderdeel raadplegen of via het 
linkerscherm een overzicht krijgen van de teksten die op een welbepaalde datum 
(verschillend van vandaag) van kracht waren of zullen zijn, dan kan je de gewenste datum 
ingeven in de kalender. Dit kan op 2 manieren: 
 
1. Je kan op de kalender zelf de gewenste dag aanklikken. Wil je een datum ingeven die 
niet binnen de weergegeven maand en het weergegeven jaar valt, dan kan je gebruik 
maken van de pijltjes om naar de gewenste maand en het gewenste jaar te navigeren. 
Door op de enkele pijltjes (< / >) te klikken, verspring je respectievelijk naar de vorige / 
volgende maanden. 
Door op de dubbele pijltjes (<< / >>) te klikken, verspring je respectievelijk naar de vorige 
/ volgende jaren. 
 

 
 
 
2. Door op de maand en / of het jaar te klikken, verschijnt er een dropdown-menu 
waarin je de gewenste maand en / of het gewenste jaar kan selecteren. 
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3.2 Opties bij de doorlopende tekst 

Bovenaan de doorlopende tekst is een vak voorzien met een aantal opties. 

 

 

 

 

3.2.1 Back 

Via deze link ga je terug naar de voorgaande doorlopende tekst die in het 
middenvak werd weergegeven.  

Bemerk dat de back-knop van de browser niet werkt omdat het scherm in 
verschillende onderdelen is opgesplitst en dat de browser zelf niet kan weten welk 
deel van het scherm er laatst opgefrist werd.  

3.2.2 Favorieten 

Via ‘favorieten’ heb je de mogelijkheid om (delen van) teksten uit de boomstructuur 
toe te voegen aan jouw favorieten.  

De lijst met je persoonlijke favorieten wordt in een extra vak aan de rechterkant 
weergegeven. Het bijhouden van favorieten is enkel bruikbaar nadat je een profiel 
hebt aangemaakt en je je hebt aangemeld. Meer informatie hierover vind je in het 
punt 5.1, waar meer uitleg gegeven wordt over het gebruik van een profiel. 

3.2.3 Mandje 

Via deze link wordt de doorlopende tekst die in het middenvak wordt weergegeven 
toegevoegd aan het mandje. Opgelet, via het ‘mandje’ in de hoofding van het 
middenscherm raadpleeg je de inhoud van het mandje, maar kan je geen teksten 
toevoegen. In punt 5.2 wordt meer uitleg gegeven over het gebruik van het 
mandje. 
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3.2.4 PDF 

Via deze link wordt een PDF document aangemaakt van de tekst die in het 
middenvak is afgebeeld. Het aangemaakte PDF document kan je lokaal afdrukken, 
bewaren op de harde schijf, toevoegen in een mail, ... 

3.2.5 Toon koppelingen 

Via deze optie heb je de mogelijkheid om hyperlinks die gelegd worden op 
verwijzingen naar andere teksten, zichtbaar te maken. 

3.2.6 FR, NL, EN, DE of NL/FR 

Via deze optie heb je de mogelijkheid om de geselecteerde tekst in een andere 
landstaal te raadplegen, zonder dat de toepassing van taal verandert. 

De keuzes zijn telkens beperkt tot de talen waarin de tekst voor handen is in 
JURION. De meeste teksten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans maar 
een aantal teksten zullen in de toekomst eveneens in het Duits en / of het Engels 
opgenomen worden. 

Daarnaast is het ook mogelijk om een document op te vragen waarin de NL en FR 
tekst naast elkaar worden getoond. 

3.2.7 Permanente link 

Via deze optie is het mogelijk om een permanente link (URL) op te vragen naar de 
tekst / het deel van de tekst dat je geselecteerd hebt in de tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt de keuze tussen een permanente link naar de versie van de tekst die je 
geselecteerd hebt of een permanente link naar de laatste versie van deze tekst. 
Wanneer je kiest voor een link naar de laatste versie, zal de link altijd verwijzen 
naar de laatst geldende wijziging, ook als er later nog wijzigingen worden 
doorgevoerd. 
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Je kunt deze link bijvoorbeeld opnemen in een document of e-mail die je aan 
iemand wil bezorgen of toevoegen aan je favorieten. 
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3.3 Versies van de gecoördineerde tekst raadplegen 

Als in het middenvak een gecoördineerde tekst wordt weergegeven, dan kan je in 
het vak ‘Versies’ aan de rechterkant zien hoeveel verschillende gecoördineerde 
versies er zijn van die tekst. De versies worden weergegeven volgens datum van 
inwerkingtreding en de geselecteerde versie wordt aangeduid met het symbool .    . 

Alhoewel wij hier streven naar volledigheid is het mogelijk dat niet alle historische 
versies van een tekst volledig zijn opgenomen in de databank. Er kan van worden 
uitgegaan dat de teksten/ tekstversies volledig zijn vanaf 1 december 2006.  Bij 
wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar het KB van 25/4/1997 betreffende 
de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende 
straling.  –de versies voor 26/6/2003 zijn niet volledig beschikbaar in de databank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het consulteren van de versies, moet je een aantal zaken in het achterhoofd 
houden. 

1. De vernietiging 

In regel heeft een vernietiging terugwerkende kracht tot aan het ontstaan 
van de tekst, die geacht wordt nooit bestaan te hebben. Dit heeft gevolgen 
voor het versiebeheer door JURION. Op de datum dat een nietigverklaring 
wordt uitgesproken, zal er een nieuwe versie ontstaan waarin de bestaande 
tekst wordt opgeheven. Omwille van de terugwerkende kracht van een 
nietigverklaring zal deze versie in regel echter de datum dragen van de 
oorspronkelijke tekst, tenzij de Raad van State besluit om de terugwerkende 
kracht van de nietigverklaring te beperken. 

Wanneer de Raad van State de terugwerkende kracht niet beperkt, dan zal 
de versie die wordt veroorzaakt door de vernietiging alle voorgaande versies 
a.h.w. ‘overschrijven’ waardoor deze niet meer zichtbaar zijn in het 
versiebeheer van JURION. Omdat deze ‘overschreven’ versies in sommige 
gevallen wel nog relevant kunnen zijn, wordt de informatie m.b.t. de 
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overschreven versies bijgehouden in de publicatiemodus (zie punt 2.6.). Een 
voorbeeld hiervan is hoofdstuk VI van het ARBIS, kb van 20 juli 2001. 

2. De latere of onbepaalde inwerkingtreding 

Wanneer wijzigingen van het geselecteerde tekstonderdeel een datum van 
inwerkingtreding hebben die in de toekomst ligt, dan zal deze versie geen 
datum hebben maar zal ze getoond worden door het woord ‘toekomst’. door 
de actuele versie te vergelijken met de toekomstige versie, is het mogelijk om 
te zien wat er in de toekomst zal veranderen. Een voorbeeld hiervan is artikel 
18ter van de FANC-wet. 

3. De wijziging van een tekst die nog niet in werking is getreden. 

Wanneer een wettekst bepaalt dat sommige artikelen van die wet in werking 
treden op een ‘door de koning te bepalen datum’, dan heeft deze tekst een 
versie in de toekomst. Wanneer een andere wet de wetsartikelen die in 
werking treden op een ‘door de koning te bepalen datum’, wijzigt en 
onmiddellijk in werking treedt, dan zijn de wetsartikelen die oorspronkelijk op 
een ‘door de koning te bepalen datum’ zouden in werking treden, 
onrechtstreeks in werking getreden door de doorgevoerde wijziging. Dit heeft 
tot gevolg dat er een versie wordt gecreëerd die de datum draagt waarop de 
wijziging van deze wetsartikelen is in werking getreden. Een voorbeeld 
hiervan is artikel 44 van de FANC-wet van 15 april 1994. 

4. Gelijktijdige inwerkingtreding van een verdrag en een wijzigend protocol. 

Wanneer een verdrag en een wijzigende tekst op dezelfde datum in werking 
treden, dan zal er op die datum slechts één versie worden weergegeven, 
namelijk de versie zoals gewijzigd door het protocol dat op diezelfde dag in 
werking is getreden. 

Bemerk dat het ook kan dat er versies beschikbaar zijn die pas in de toekomst van 
kracht zullen worden.  In onderstaand voorbeeld is de huidige versie de versie van 
15-04-2009 maar er zijn reeds wijzigingen waarvan de datum van inwerking treden 
gekend is op 01-07-2009 en 01-01-2012.  

Die wijzigingen die reeds gepubliceerd zijn maar waarvoor nog geen datum van 
inwerkingtreding gekend is, worden allemaal onder de noemer ‘Toekomst’ 
geplaatst.  
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3.4 Vergelijken van versies 

Jurion bevat een functie om verschillende versies van een tekst met elkaar te 
vergelijken.  

Door op het + - icoontje te klikken dat overeenstemt met een andere versie, is het 
mogelijk om twee versies van het geselecteerde tekstonderdeel te vergelijken. 
Ongeacht welke versies je vergelijkt, het is steeds in de recentste van de 
vergeleken versies dat de wijzigingen worden aangeduid. De tekst die werd 
toegevoegd in de versie w waarmee wordt vergeleken, wordt groen aangeduid, de 
tekst die wegvalt, is rood doorstreept. Je hoeft niet noodzakelijk twee op elkaar 
volgende versies vergelijken, het is ook mogelijk om bv. versie 2 met versie 5 te 
vergelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij de versievergelijking moet je er rekening mee houden dat 
vernietigingen, latere of onbepaalde inwerkingtredingen en wijzigingen aan een nog 
niet in werking getreden tekst, het versiebeheer beïnvloeden. Voor meer uitleg, zie 
3.3. Verder is de volledige aanmaak van de versies gegarandeerd vanaf 1 december 
2006. Voor een versievergelijking met een oudere versie is het m.a.w. mogelijk dat 
de vergelijking onvolledige resultaten geeft. 
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3.5 Bijkomende informatie bij de doorlopende tekst 

Via het vak ‘extra info’ kan je bijkomende informatie raadplegen over de in het 
middenvak afgebeelde tekst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijkomende informatie kan in verschillende vormen opgenomen zijn in JURION. 
Het kan gaan over een stukje tekst, een extern document (meestal in PDF 
formaat), een koppeling naar een externe website of een koppeling naar een 
wettekst in de boomstructuur. 

De bijkomende informatie is steeds gekoppeld aan een tekstonderdeel (zoals een 
tekst, een hoofdstuk, een artikel, …) maar in het vak ‘Extra info’ wordt ook de 
bijkomende informatie getoond van de onderdelen van de geselecteerde tekst. Als 
bv het ARBIS geselecteerd wordt, dan krijg je alle bijkomende informatie te zien die 
op eender welk niveau aan het ARBIS is gekoppeld. Wanneer je echter een 
hoofdstuk selecteert (bv. hoofdstuk III), dan wordt de bijkomende informatie die 
betrekking heeft op de andere hoofdstukken niet getoond. 

De bijkomende informatie is onderverdeeld in rubrieken volgens de aard van de 
informatie (rechtspraak, rechtsleer, voorbereidende werken, wijzigingen, 
uitvoeringsbesluiten, interpretatiedocumenten,… ). Enkel die rubrieken die 
informatie bevatten, zijn zichtbaar. Rubrieken die leeg zijn, worden niet getoond.  

Onder ‘adviezen’ vind je de verschillende publiek toegankelijke adviezen die werden 
geleverd m.b.t. het ontwerp van de geselecteerde tekst. 

Onder ‘huishoudelijke reglementen’ vind je huishoudelijke reglementen waarvan het 
geselecteerde tekstonderdeel de rechtsgrond vormt. 

Onder ‘interpretatiefiches’ vind je documenten die een toelichting geven over hoe 
het geselecteerde tekstonderdeel moet geïnterpreteerd worden. Deze documenten 
hebben voornamelijk betrekking op tekstonderdelen waarvan de praktijk reeds 
heeft aangetoond dat de precieze betekenis onduidelijk blijkt. 
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Onder ‘rechtsleer’ vind je referenties van werken die auteursrechtelijk beschermd 
zijn en betrekking hebben op het onderwerp dat het voorwerp uitmaakt van het 
geselecteerde tekstonderdeel. Deze referenties kunnen je helpen bij het opzoeken 
van de vermelde werken. 

Onder ‘rechtspraak’ vind je vonnissen en arresten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op het geselecteerde tekstonderdeel. 

Onder ‘uitvoeringsbesluiten’ vind je besluiten waarvan het geselecteerde 
tekstonderdeel de rechtsgrond vormt. 

Onder ‘wijzigingen’ vind je een overzicht van de wijzigingen die betrekking hebben 
op het geselecteerde tekstonderdeel. De wijzigingen worden bijgehouden op 
artikelniveau, d.w.z. dat de wijziging zowel zichtbaar is op tekstniveau als op 
artikelniveau. Wanneer je een wijziging selecteert, kan je de tekst van de wijziging 
raadplegen via een een link naar de html- of de PDF-versie van de wijziging.  

De categorieën ‘omzetting in Belgisch recht’ / ‘omzetting van EU Richtlijn’, tonen de 
verhouding tussen het Belgisch recht en het Europees recht. Door hierop te klikken, 
krijg je een zicht op de Europese richtlijnen die aan de basis liggen van sommige 
Belgische regelgeving en omgekeerd, welke uitvoeringsmaatregelen werden 
genomen om bepaalde richtlijnen om te zetten in Belgisch recht. 

3.6 Het vak ‘Voorbeeld’ 

Aan de rechterkant heb je onderaan het vak ‘Voorbeeld’. Als je de koppelingen 
toont in de teksten, en je beweegt je muis over de koppeling, dan wordt in het vak 
voorbeeld de tekst getoond waar de koppeling naar verwijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die manier kan je reeds (een deel) van de tekst lezen zonder effectief de 
volledige tekst zelf op te vragen. 
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3.7 De ‘publicatiemodus’ 

Wanneer in het middenvak een tekst wordt afgebeeld, wordt er naast ieder 
tekstniveau (de volledige tekst, hoofdstuk, afdeling, artikel, …) een icoontje van 
een vergrootglas afgebeeld. 

Door te klikken op het overeenstemmende icoontje, wordt het geselecteerde 
tekstonderdeel a.h.w. uit zijn geheel gelicht en wordt dit onderdeel in detail 
bekeken (dit wordt de publicatiemodus genoemd). Je kan in de publicatiemodus 
informatie raadplegen m.b.t. de publicaties van de tekst en zijn verschillende 
versies. 

 

 

 

 

 

 

 

In de publicatiemodus zijn de verschillende beschikbare versies van het 
geselecteerde tekstonderdeel raadpleegbaar. Ze zijn gesorteerd op datum van 
publicatie in het Belgisch Staatsblad (i.t.t. de rest van de toepassing, waar de 
teksten op datum van inwerkingtreding worden weergegeven).  

 

 Wanneer de inwerkingtreding van een tekstonderdeel door een 
afzonderlijke tekst wordt geregeld, zoals een wetsartikel dat nadien door een 
uitvoeringsbesluit in werking treedt, dan zijn de publicatiedatum en de datum van 
inwerkingtreding van dat tekstonderdeel die van de laatste wijziging. 

Een concreet voorbeeld a.h.v. de laatste versie van art. 2bis van de FANC-wet: 

Publicatiedatum:is 30-05-2003. Hier wordt de publicatiedatum vermeld van de 
wijziging die de versie van het artikel heeft veroorzaakt die op het scherm 
weergegeven is. In dit voorbeeld gaat het om het besluit dat de inwerkingtreding 
bepaald heeft van art. 2bis. Tot die datum had de wijziging immers geen invloed op 
de weergegeven versie, want ze was niet in werking.  

Datum van kracht is 01-06-2003. Hier wordt de datum van inwerkingtreding 
vermeld van de wijziging die de weergegeven versie heeft veroorzaakt, of anders 
gezegd, de inwerkingtreding van de betrokken versie van het gewijzigde artikel. 
Naar analogie wordt deze datum gebruikt om de verschillende versies van een 
artikel op basis van inwerkingtreding weer te geven. In het voorbeeld ging het om 
de recentste (=huidige) versie van art. 2bis  

Datum van afkondiging is 15-04-1994 Hier wordt de afkondigingsdatum 
weergegeven van het geselecteerde tekstonderdeel, in kwestie dus art. 2bis van de 
FANC-wet van 15 april 1994. 



 

 

 

25 mei 2011 - Projectnummer/20110525 Handleiding Jurion_FIN 18/32 
 

JURION 
V1.0.17 

Handleiding 

 

De geselecteerde versie wordt aangeduid met het symbool        en net zoals bij de 
gecoördineerde tekst kan je twee versies met elkaar vergelijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vak ‘Data’ worden de publicatiedatum, de afkondigingsdatum en de datum 
van inwerkingtreding van de geselecteerde versie weergegeven. 

 

3.8 Opties bij de publicaties 

Bovenaan de publicatie is een vak voorzien met een aantal opties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 Back 

Via deze link ga je terug naar de voorgaande publicatie tekst die in het middenvak 
werd weergegeven.  

Bemerk dat back-knop van de browser niet werkt omdat het scherm in 
verschillende onderdelen is opgesplitst en dat de browser zelf niet kan weten welk 
deel van het scherm er laatst opgefrist werd.  
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3.8.2 Doorlopende tekst 

Via deze link wordt in het middenvak terug de doorlopende tekst weergegeven.  

3.8.3 FR / NL / EN / DE 

Via deze optie heb je de mogelijkheid om de geselecteerde publicatie in een andere 
landstaal te raadplegen, zonder dat de toepassing van taal verandert. 

De keuzes zijn telkens beperkt tot de talen waarin de tekst voor handen is in 
JURION. De meeste teksten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans maar 
in de toekomst zullen ook een aantal teksten in het Duits en / of het Engels 
opgenomen worden. 

3.8.4 Permanente link 

Via deze optie is het mogelijk om een permanente link (URL) op te vragen naar de 
publicatie die afgebeeld wordt in het middenvak. 

3.8.5 Wijzigingsbesluit 

Via deze link kan de wijzigingstekst geraadpleegd worden die aan de oorsprong ligt 
van de geselecteerde versie. De tekst kan beschikbaar zijn in meerdere talen. 

3.9 Publicaties die speciaal gemarkeerd zijn 

Bemerk dat in de boomstructuur en in de doorlopende tekst bepaalde publicaties 
met een speciaal icoontje weergegeven worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit icoontje duidt er op dat er meer specifieke informatie beschikbaar is m.b.t. dit 
tekstonderdeel. Wanneer je bij dergelijk icoontje de publicatiemodus consulteert 
door op het icoontje te klikken, wordt informatie weergegeven m.b.t. één of 
meerdere van volgende categorieën: 

1. Specifieke informatie m.b.t. werking in de tijd / de datum van 
inwerkingtreding (onbepaalde datum, retroactieve datum, gedeeltelijke 
inwerkingtreding, overgangsbepalingen…;  
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2. Informatie m.b.t. het territoriale toepassingsgebied van het tekstonderdeel 
(bijvoorbeeld enkel van toepassing voor het Vlaams gewest,…) of afwijkende 
regelingen voor sommige gemeenschappen en / of gewesten; 

3. de volledige wetshistoriek van dat tekstonderdeel. Zo krijg je ook een zicht op 
de wijzigingen die niet langer zichtbaar zijn omdat ze werden ‘overschreven’ 
door latere wijzigingen (Vb: een tekstonderdeel dat niet meer zichtbaar is 
o.w.v. een latere wijziging of vernietiging met terugwerkende kracht).  

4. ééntalige wetswijzigingen; 

5. Informatie m.b.t. ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging, coördinatie, 
codificatie, … evenals voorbehouden en / of andere verklaringen afgelegd bij 
ondertekening; 

6. Een overzicht van de verschillende aanpassingen van bedragen en 
percentages (bv: jaarlijkse aanpassingen van de retributies vastgesteld bij het 
koninklijk besluit van 24 augustus 2001. deze zijn echter ook terug te vinden 
in de tree > federale regelgeving > overige; 

7. Arresten inzake vernietiging van het Grondwettelijk Hof / de Raad van State; 

8. Interpretatieve wetten. 
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4. DE ZOEKMOTOR 

4.1 Snel zoeken 

Door het intypen van één of meerdere woorden in het vak rechtsboven, kunt u een 
full text search actie starten in de teksten die in de tree zijn opgenomen en in de 
extra info.  

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: We trachten de PDF-documenten in de extra info zoveel mogelijk als 
text in te scannen zodat ook in PDF-documenten kan gezocht worden.  

Je kan bij het zoeken een ‘wildcard’ gebruiken indien je bv. maar een deel van een 
woord kent. Je doet dit door een * toe te voegen aan het deel van het woord dat je 
ingeeft. 
Voorbeeld: je wil iets opzoeken m.b.t. diergeneeskunde maar weet niet of je 
hiervoor best diergeneeskunde of dierenarts ingeeft, dan kan je ‘dier*’ 
ingeven als zoekopdracht. 
 

Wanneer verschillende woorden worden ingegeven, worden zij standaard 
gecombineerd als AND: er wordt dus gezocht naar teksten waar beide ingebrachte 
woorden effectief in voorkomen.  

Er is in de eenvoudige zoekfunctie geen mogelijkheid voorzien om zelf bijkomende 
booleaanse operatoren (zoals OR, NOT,…) te gebruiken. De zoekmotor houdt ook 
geen rekening met heel kleine woordjes (‘de’, ‘een’, …) of te algemene termen 
(alvast, alvorens, daarna,…). 

De resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven in het middenscherm op 
het tabblad zoekresultaten, waar een afzonderlijke lijst wordt weergegeven voor de 
regelgevende teksten en de extra info.  
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Bij de resultaten in de lijst met extra info zal ipv de datum een vermelding van de 
categorie gemaakt worden. 

Per resultaat uit de extra info is er een link om het document te openen en een link 
naar de regelgevende teksten waaraan de extra info gekoppeld is. Deze link opent 
een pagina met daarop de titel van de geselecteerde extra info en de lijst met 
regelgevende tekst(en) waaraan de extra info gekoppeld is. (zie illustraties 1 & 2) 

1. Per document een link om de extra info te openen (rood) en een link naar de 
regelgevende tekst(en) waaraan de extra info gekoppeld is (blauw) 

 

 

 

2. Pagina met daarop de titel van de geselecteerde extra info en de lijst met 
regelgevende tekst(en) waaraan de extra info gekoppeld is. 
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De volledige lijst kan omgezet worden in een PDF document via de PDF-link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de titel van een gevonden tekst aan te klikken krijg je de doorlopende tekst in 
het middenvak waarbij de zoekwoorden worden gemarkeerd in de teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: de zoekmotor zal ieder artikel waar het gezochte woord in voorkomt, 
afzonderlijk weergeven als resultaat. Wanneer er verschillende artikelen uit 
eenzelfde tekst zijn die de zoekopdracht bevatten, zullen deze artikelen dus als 
afzonderlijke resultaten worden weergegeven in de resultatenlijst.  
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Door terug op het tabblad ‘Zoekresultaten’ te klikken krijg je in het middenvak 
terug de lijst met gevonden zoekresultaten. 

4.2 Uitgebreid zoeken 

Via de uitgebreide zoekmotor is het mogelijk om verschillende zoekvoorwaarden te 
combineren om zo de zoekopdracht te verfijnen. Het tabblad ‘uitgebreid zoeken’ is 
te raadplegen bovenaan in het middenscherm. 

Er dient verplicht minstens één voorwaarde opgegeven te worden vooraleer je de 
zoekactie kunt starten. Er kunnen meerdere voorwaarden ingegeven worden die 
gecombineerd worden bij het zoeken.  

Bovenaan kan je via het vak ‘Woord’ opnieuw gebruik maken van de full-text search 
d.m.v. zoekwoorden (zie 4.1, snel zoeken) waarbij je als extra functie kunt opgeven 
of de zoekactie dient uitgevoerd te worden doorheen de volledige tekst of enkel 
doorheen de titels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is tevens een extra combobox voorzien waarin de keuze kan gemaakt worden 
tussen “resultaten met alle zoekwoorden” en een “vrije” zoekfunctie.  

 
Bij de optie “Resultaten met alle zoekwoorden”, wordt de zoekopdracht 
achterliggend vertaald naar bv: "beroepshalve AND blootgestelde AND persoon". 
Dit levert teksten op die alle 3 de woorden bevatten maar deze woorden moeten 
niet achter elkaar staan. Het volstaat dat ze willekeurig ergens voorkomen in de 
tekst. 
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Bij de optie “AND, OR, AND NOT en NEAR vrij gebruiken” worden de ‘and’, ‘or’, ‘and 
not’ en ‘near’ niet vertaald maar letterlijk gebruikt. Worden geen booleaanse 
operatoren gebruikt, dan levert dit teksten op die alle 3 de woorden bevatten maar 
dan letterlijk zoals opgegeven: de 3 woorden moeten dus na elkaar voorkomen. Bij 
deze optie kan hetzelfde resultaat bekomen worden als bij de 1ste maar dan moet 
de gebruiker zelf de AND-operator toevoegen, m.a.w. de gebruiker moet zelf 
"beroepshalve AND blootgestelde AND persoon" invullen.  

Er kunnen ook combinaties gemaakt worden: b.v. “beroepshalve AND blootgestelde 
persoon”. Dit levert teksten op die alle 3 woorden bevatten, beroepshalve moet 
gewoon voorkomen maar blootgestelde persoon moet letterlijk op die manier (= na 
elkaar) voorkomen. 

Het zoeken op woorden kan al dan niet gecombineerd worden met het zoeken op 
datum. De data die kunnen worden ingegeven zijn de datum van publicatie in het 
Belgisch Staatsblad, de datum van afkondiging (d.i. de datum van een besluit, die 
dezelfde is dan de datum van ondertekening ervan) en de datum van kracht (d.i. de 
dag waarop een tekst in werking treedt). Wanneer je op zoek bent naar een tekst 
die niet langer van kracht is, kan je de datum van opheffing ingeven. 

Wanneer je de precieze datum kent, hoef je slechts 1 datum in te geven en 
selecteer je in het menu ‘zoek op datum’. Ken je de precieze datum niet van de 
tekst waar je naar op zoek bent, kan je zoeken binnen een bepaalde tijdsspanne. 
Dit doe je door éérst ‘zoek op periode’ te selecteren en nadien een begin- en 
einddatum in te voegen van de periode waarbinnen je wenst te zoeken. 

 

 

 

 

 

Normaal wordt gezocht doorheen alle versies van de teksten, dus ook eventueel 
oudere versies of artikels die vernietigd zijn. Als je enkel binnen de actueel 
geldende regelgeving wilt zoeken kan je de optie ‘Enkel binnen de actuele 
wetgeving’ aanvinken. Op die manier vermijd je dat er tussen de zoekresultaten versies 
van teksten zitten die niet langer actueel zijn (omdat er ondertussen een nieuwe versie is) 
of teksten die niet langer van kracht zijn (omdat zij ondertussen vernietigd zijn). 

 

In het gedeelte “wetgeving” en “profielen” is standaard niets aangevinkt. Vinkt de 
gebruiker niets aan voordat de zoekactie wordt gestart, dan wordt standaard toch 
doorheen alles gezocht om te vermijden dat de gebruiker verplicht in elk van die 
vakken iets moet aanvinken.  

Van zodra er in een vak echter 1 vinkje geplaatst wordt, zal enkel in het 
desbetreffende onderdeel gezocht worden.  

Vakjes aanvinken kan je doen door de verschillende categorieën open te klappen en 
de categorieën aan/uit te vinken binnen welke je wel/niet wenst te zoeken. Het is 
ook mogelijk om verder open te klappen tot op lagere niveaus om de teksten te 
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specificeren binnen dewelke je wenst te zoeken. Via deze weg kan je het zoeken 
bv. beperken tot één tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

Door in het middenscherm te scrollen, bestaat bij de uitgebreide zoekfunctie de 
mogelijkheid om tevens te zoeken in bepaalde categorieën van extra info. Het is 
mogelijk om enkel te zoeken in de regelgeving, enkel in de extra info of in beide.  

 

   

 

Bij het weergeven van de zoekresultaten is er naast de lijst met regelgevende 
teksten een 2de lijst met de gevonden extra info. De resultatenlijst ‘extra info’ bevat 
echter ook regelgeving, zoals uitvoerings- of wijzigingsbesluiten. Deze kunnen dus 
zowel voorkomen in de lijst ‘regelgeving’ als in de lijst ‘extra info’. 
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Bij het afbeelden van zoekresultaten uit extra info zal i.p.v. de datum van de 
regelgevende tekst, de aard van de extra info vermeld worden.  

Op het resultatenscherm is per extra info een link om deze te openen en een link 
naar de regelgevende teksten waaraan de extra info gekoppeld is. Deze link opent 
een pagina met daarop de titel van de geselecteerde extra info en de lijst met 
regelgevende teksten waaraan de extra info gekoppeld is. (zie illustraties 1 & 2) 

1. Per extra info een link om deze te openen (rood) en een link naar de 
regelgevende teksten waaraan de extra info gekoppeld is (blauw) 
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2. Pagina met daarop de titel van de geselecteerde extra info en de lijst met 
regelgevende teksten waaraan de extra info gekoppeld is. 

 
 

In de toekomst zal het tevens mogelijk zijn om binnen bepaalde profielen te 
zoeken. De wijze van zoeken is dezelfde als voor de wetgevingscategorieën.  

 

 

Standaard worden de gevonden zoekresultaten gesorteerd volgens de inhoudstafel 
maar via de optie ‘sorteer zoekresultaat op’ kan je ook op basis van andere data 
sorteren.  

 

 

Voor het overige gelden dezelfde algemene regels als voor het snel zoeken (punt 
4.1.). 
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5. SPECIFIEKE FUNCTIES 

5.1 Een eigen profiel aanmaken 

Het creëren van een eigen profiel laat je toe om je favoriete wetteksten te 
verzamelen zodat je ze nadien gemakkelijker kan raadplegen, nl. via het vakje 
‘favorieten’ dat wordt getoond in het rechterscherm wanneer je inlogt. Via je profiel 
kan je er ook voor kiezen om op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen 
aan je favoriete teksten. Een profiel maak je aan door je te registreren.  

 

 

 

 

 

Registreren is mogelijk door het ingeven van een e-mailadres, naam en paswoord 
van minimaal 8 karakters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadien kan je gewoon inloggen a.h.v. je emaildres en je paswoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de optie ‘Paswoord vergeten’ kan je vragen aan JURION om je paswoord op te 
sturen naar je e-mailadres.  
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5.2 Het gebruik van de favorieten 

Wanneer je inlogt, krijg je in het rechterscherm een extra vakje ‘favorieten’ waar je 
een overzicht vindt van de teksten die je als je favorieten hebt aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

 

Door te klikken op het kruisje dat overeenstemt met een bepaalde tekst, kan je 
deze tekst verwijderen uit je favorieten. 

Een tweede icoontje geeft aan of je de optie ‘verwittigen bij wijziging van deze 
favoriete tekst’ hebt geactiveerd. Wanneer het icoontje een enveloppe toont, zal je 
via email op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen aan deze tekst. 
Wanneer je het andere icoontje ziet dan is deze optie niet geactiveerd. 

Dagelijks wordt nagegaan welke wijzigingen er zijn en wie eventueel per mail dient 
op de hoogte gebracht te worden. Indien er meerdere wijzigingen zijn in uw profiel, 
dan worden die in één en dezelfde mail doorgestuurd. 

De mail die je ontvangt bevat een permanente link naar de gewijzigde publicatie.  

Bemerk dat je in de favorieten een volledig wetboek, een hoofdstuk of een artikel 
kunt opnemen. Je zal een mail ontvangen van  zodra er een wijziging van kracht 
wordt in de publicatie die je opneemt in uw favorieten of in de onderliggende 
teksten. In bovenstaand voorbeeld zal bij elke wijziging in de FANC-wet een mail 
gestuurd worden. Deze mail bevat een link naar de publicatie van de tekst of het 
tekstonderdeel dat je als favoriet hebt opgegeven. 

5.3 Het gebruik van het mandje 

Het mandje is een verzameling van door jou geselecteerde teksten die je tijdens je 
consultatie wilt bewaren om nadien in één keer af te drukken of op te slaan. Het 
kan hier gaan over volledige teksten, maar ook delen van een tekst zoals een 
hoofdstuk, een afdeling, losse artikelen, … Er kunnen ook teksten in het mandje 
geplaatst worden in verschillende talen.  

Je kan de inhoud van het mandje raadplegen door te klikken op de link ‘Mandje’ 
helemaal bovenaan naast ‘Home’.  
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In het middenvak wordt een lijst gegeven van de teksten die je in je mandje hebt 
opgenomen. 

De lijst toont de titel van de tekst en de datum waarop de geselecteerde tekst 
geldig is. Door op het kruisje te drukken wordt de tekst gewist uit het mandje. 

Via de link ‘PDF’ maak je een PDF van de in het mandje opgenomen teksten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Randregelgeving 

Via het vak ‘Randregelgeving’ aan de rechterkant vind je een overzicht van nuttige 
links. 
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5.5 Het tabblad profielen 

Voorlopig is dit tabblad nog niet bruikbaar en ook de afgebeelde schermafdruk kan 
afwijken van de huidige versie van JURION. 

In het linker gedeelte is er naast de wetgeving een tweede tabblad ‘Profielen’ 
zichtbaar. Een profiel komt overeen met een bepaald gebruikersprofiel. Door het 
gewenste gebruikersprofiel te selecteren, wordt de regelgeving die op die 
gebruikers van toepassing zijn, weergegeven in het middenvak.  

 

 

 


