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Digitale Informatie

Informatiedossiers

In de digitale informatiedossiers vindt 
u informatie i.v.m. actuele thema’s, bv. 
Wapenhandeldecreet, Arabische Lente …

Portalen

De portaalsites bevatten basisinformatie 
over recht, parlementen, bibliotheken.

Databanken

Via intranet krijgt u toegang tot :
Databanken van de Vlaamse overheid
Jura, Jurisquare, Pinakes,Mercatus, 
monKEY enz.

Interessante links

Via intranet vindt u ook interessante links :
Gids van de Vlaamse overheid
Databanken en websites 
Vlaamse overheid
Lokale statistieken
Hoe zoeken op internet? ...

Informatiedossiers, portalen, data-
banken en links zijn te vinden op 
https://intra.vlaamsparlement.be/
parlementair-informatiecentrum

Ontlenen en kopiëren

Enkel de parlementaire gemeen-
schap kan ontlenen
Aantal gelijktijdige uitleningen: max. 9
Uitleenperiode: 3 weken
De collectie is elektronisch beveiligd
Kopieën zijn gratis voor de par-
lementaire gemeenschap
Anderen betalen € 0,05 (A4) of   € 0,10 (A3)

Openingsuren
 
Maandag tot en met donderdag: 
9 tot 18 uur
Vrijdag en tijdens recesperiodes: 
9 tot 17 uur
Op vergaderdagen:
9 uur tot einde vergadering
Externe bezoekers: na afspraak

Bezoekersadres

Parlementair Informatiecentrum (PI)
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
HVV-Noord, verdieping -1

Contactgegevens

Parlementair Informatiecentrum (PI)
Vlaams Parlement 
1011 Brussel

Tel.: (informatiebalie) 02 552 45 45
Fax: 02 552 45 00
E-mail: pi@vlaamsparlement.be
Intranet: https://intra.vlaamsparlement.
be/parlementair-informatiecentrum
Website: https://www.vlaamsparlement.be/
bezoeken/de-bibliotheek-van-het-parlement

Praktisch



Politiek & Overheid

Recht

Algemeen

• Encyclopedieën

• Informatica & Management

• Geestes- & Exacte Wetenschappen

Economie & Mobiliteit

Milieu & Ruimtelijke Ordening

Cultuur

Welzijn

Media

Onderwijs

Geschiedenis

Intra

Alle informatie over het PI is terug te 
vinden op Intra, tabblad Informatie 
en Communicatie, Parlementair 
Informatiecentrum of rechtstreeks via:
https://intra.vlaamsparlement.be/
parlementair-informatiecentrum
 
Informatieontsluiting

De collectie is onderverdeeld in 
10 deelbibliotheken, elk met een 
eigen kleur. Ook de collecties van 
het Vlaams Vredesinstituut en 
het Kinderrechtencommissariaat 
zijn terug te vinden in het PI.

Informatiebalie

Voor alle informatie, hulp bij opzoe-
kingen en het raadplegen van 
informatiebronnen kunt u terecht bij 
de informatiebalie. Het PI zoekt zo snel 
mogelijk het antwoord op uw vragen en 
maakt hiervoor gebruik van de eigen 
collectie, die van andere bibliothe-
ken en documentatiecentra, internet, 
diverse databanken (bv. Jura, Jurisquare, 
Pinakes, Mercatus, monKEY) enz.

Aanwinstenlijsten

De aanwinstenlijsten worden regelmatig 
via Intra ter beschikking gesteld. Zij 
bevatten een selectie van nieuwe 
boeken, tijdschriftartikelen en digitale 
publicaties. Van tijdschriftartikelen 
kunt u een kopie aanvragen. 

Elektronische inhoudstafels 
van tijdschriften

U kunt inhoudstafels van nieuwe 
tijdschriftnummers (TOC’s - Tables 
of Content) doorgemaild krijgen en  
kopieën van artikels aanvragen.

Interbibliothecair leenverkeer (ibl)

Via ibl kunt u boeken en tijdschriftartikelen 
aanvragen bij andere bibliotheken en docu-
mentatiecentra in binnen- en buitenland.

Multimedia

Het PI stelt ook multimedia ter beschik-
king. U kunt de vroegere beelden van de 
plenaire vergaderingen consulteren (zit-
tingsjaar 2006-2007 tot 2013-2014); vanaf 
zittingsjaar 2014-2015 zijn de beelden van 
plenaire en commissievergaderingen te 
raadplegen via de website of YouTube. 
Op verzoek worden informatieve tv-pro-
gramma’s opgenomen of aangevraagd.

Opvolging rapportage 
aan het parlement

U vindt een geactualiseerde 
overzichtstabel van decretale rap-
portageverplichtingen en de mate 
waarin deze werden nagekomen op:
https://intra.vlaamsparlement.
be/veelgevraagde-informatie

InformatieaanbodDienstverlening

De catalogus (Limo) ontsluit niet 
alleen het bezit van het PI (digitale 
documenten, boeken, tijdschriften, tijd-
schriftartikelen, kranten …), maar ook 
dat van de overige bibliotheken van het 
Libis-netwerk, waartoe het PI behoort:
http://limo.libis.be/VLP

Boeken

In het PI: ca. 45.000 publicaties; in 
de overige Libis-bibliotheken: ca. 
7.000.000 fysieke exemplaren en 
1.500.000 elektronische portfolio’s

Tijdschriften en tijdschriftartikelen

ca. 300 lopende tijdschriften 
en magazines
ca. 40.000 tijdschriftartikelen, gese-
lecteerd uit het tijdschriftenbestand 
en terug te vinden via Limo

Kranten

Raadpleegbaar in de gezellige leeshoek
een 15-tal binnenlandse kranten
een 10-tal buitenlandse kranten 
Gopress: digitale persdatabank met 
de inhoud van de Vlaamse kranten; 
u kunt hiervoor bij het PI een 
paswoord aanvragen: 
www.gopress.be

Persagentschap Belga

U kunt hiervoor bij het PI 
een paswoord aanvragen.

Het Parlementair Informatiecentrum 
(PI) is het kennis- en informatiecentrum 
voor de leden van de parlementaire 
gemeenschap. Het PI is gespecialiseerd 
in informatie over de bevoegdheden van 
het Vlaams Parlement en het Vlaamse 
maatschappelijke leven in ruime zin.

https://intra.vlaamsparlement.be/rss-feeds
http://www.gopress.be

