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Bestuurskunde 
Bestuurskunde publiceert wetenschappelijke artikelen over de inrichting en 

werking van het openbaar bestuur. In het tijdschrift wordt aandacht geschonken 
aan alle organisaties en actoren in het openbaar bestuur, op zich en in relatie tot 

de samenleving. Bestuurskunde publiceert ook artikelen over het vakgebied zelf, 
over onderwijs en onderzoek en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen. 
Aanwezig vanaf 2018 

 
EB: Tijdschrift voor scheidingsrecht 

Het tijdschrift behandelt met praktijkgerichte artikelen alle juridische en fiscale 
aspecten van (echt)scheiding. EB richt zich vooral op actuele ontwikkelingen en 

bevat een compleet overzicht van rechterlijke beslissingen. De onderwerpen die 
centraal staan zijn o.a. huwelijksgoederenrecht, pensioenverevening, 
alimentatie, gezags- en jeugdbeschermingsrecht en boedelscheiding. 

Aanwezig vanaf 2015 
 

FJR: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 
Behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen en actuele 
ontwikkelingen. FJR bevat een compleet overzicht van rechterlijke beslissingen, 

zowel van gepubliceerde als van ongepubliceerde rechtspraak. 
Aanwezig vanaf 2016 

 
IER: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 
Het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) biedt informatie en 

opiniërende artikelen over auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, 
modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicatie, het 

recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht. 
ONLINE vanaf 1985 in databank Kluwer Navigator 

 
JAR: Jurisprudentie Arbeidsrecht 
In het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) van de Sdu vind je alle 

belangrijke arbeidsrechtelijke jurisprudentie.  
ONLINE vanaf 1992 in databank Sdu OpMaat 

 
Law & Method 
The Dutch-based journal Law and Method focuses on methodological issues of 

law and legal scholarship, in both research and education. Topics discussed in 
the journal include: legal interpretation, legal argumentation, legislative 

methods, the connections between legal scholarship and legal practice, academic 
learning, and new multi- and interdisciplinary approaches in legal scholarship and 
legal education 

ONLINE: lawandmethod.nl 
 

Mr: magazine voor juristen 
Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en 
becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in 

Nederland actieve juristen en rechtenstudenten. 
Aanwezig vanaf 2019, nr. 9 



 

NJB: Nederlands Juristenblad 
Het NJB doet wekelijks verslag van de belangrijkste zaken die de juridische 

actualiteit bepalen: wetgeving, rechtspraak en juridische publicaties (boeken en 
tijdschriften). Daarnaast opent elke aflevering van het NJB met een aantal 
wetenschappelijke of opiniërende artikelen, die de kern van het blad vormen. 

Aanwezig vanaf 2020, nr. 7 
 

NTB: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 
Belicht de belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het 
bestuursrecht (inclusief het bestuursprocesrecht). De inhoud bestaat onder meer 

uit artikelen, met regelmaat terugkerende kronieken, ook over het EG-
bestuursrecht, boekbesprekingen, overzichten van wetsvoorstellen en 

regelingen. 
Aanwezig vanaf 2014 
 

Opportuun 
Relatiemagazine van het Openbaar Ministerie 

Aanwezig vanaf 2019, nr. 5 
 

TvC: Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 
Praktijkartikelen en wetenschappelijke bijdragen over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van het consumentenrecht, met kritische analyse 

en duiding. Wetenschappelijke artikelen ondergaan een blind peer-review. 
Aanwezig vanaf 2019 

 
TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid 
Een fusie van de tijdschriften Sociaal Recht en Sociaal Maandblad Arbeid. 

Doelgroep: Ieder die het arbeidsrecht als werkgebied heeft. Biedt verdiepende 
achtergrondinformatie, beknopte praktijkgerichte, opiniërende en feitelijke 
informatie. Aan bod komen het arbeidsovereenkomsten- en ontslagrecht, het 

socialezekerheidsrecht, Europees recht en medezeggenschapsrecht, in 
samenhang met de arbeidsverhoudingen. 

Aanwezig vanaf 2017 


