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A&MR: Asiel- en Migrantenrecht 
Dit vakblad op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht is een uitgave van 
Stichting Migratierecht Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. 
Diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, 
interviews en beleidsoverzichten. 
Aanwezig vanaf 2020 
 
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 
 
Proces: Tijdschrift voor Strafrechtspleging 
Praktijkgericht vaktijdschrift met aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf.  
Aanwezig vanaf 2016 
 
Secondant 
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Artikelen, korte berichten, overzicht van recente publicaties en signalering van 
artikelen in buitenlandse bladen. 
Alleen ONLINE 
 
Sociaal Bestek: Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg 
Vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en 
maatschappelijke ondersteuning. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, 
analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve 
oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 
Aanwezig van 2016 tem. 2018 
 
Tijdschrift Conflicthantering 
Vormt een rijke informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in mediation 
en conflicthantering. Nieuwe ontwikkelingen, achtergronden, verdieping en 
discussie staan centraal. Elk nummer geeft een inkijk in theorie en praktijk. 
Aanwezig vanaf 2016 
Stopgezet per 1-1-2021 door SDU, wordt voortgezet door Wolters Kluwer. 

https://ccv-secondant.nl/


Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken (TvC) 
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 
 
Tijdschrift voor Criminologie 
Over problemen rond criminaliteit, straf en (on)veiligheid. Het tijdschrift biedt 
een mix van resultaten van empirisch onderzoek en theoretisch denkwerk, 
kritische evaluaties van onderzoeksmethoden en theoretische ontwikkelingen  
Aanwezig vanaf 2016 
 
Tijdschrift voor gezondheidsrecht (TvGR)(papier + digitaal) 
Het tijdschrift geeft een breed overzicht van het vakgebied dmv. 
wetenschappelijke artikelen en een aantal rubrieken. 
Aanwezig vanaf 2019 
 
Tijdschrift Schuldsanering 
Biedt een gevarieerd aanbod van zorgvuldig geselecteerde artikelen. Daarnaast 
komen onderzoeken, interviews, columns, jurisprudentie en actualiteiten aan 
bod. 
Aanwezig vanaf 2018 
 
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 
Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) geeft antwoord op 
maatschappelijke kwesties door interviews, reportages, opiniestukken en 
onderzoeksbijdragen. Het tijdschrift is onderdeel van socialevraagstukken.nl. 
Aanwezig vanaf 2016 
 
TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid 
Biedt verdiepende achtergrondinformatie, beknopte praktijkgerichte, opiniërende 
en feitelijke informatie. Aan bod komen het arbeidsovereenkomsten- en 
ontslagrecht, het socialezekerheidsrecht, Europees recht en medezeggenschaps-
recht, in samenhang met de arbeidsverhoudingen. 
Aanwezig vanaf 2017 
 
Vakblad Sociaal Werk 
Het Vakblad Sociaal Werk behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het 
signaleert, analyseert, rapporteert en presenteert leerzame ervaringen uit de 
diverse werkvelden. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het 
sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook 
bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia. 
Aanwezig vanaf 2019 
 
WR: Tijdschrift voor Huurrecht 
Maandblad voor jurisprudentie en artikelen op het terrein van het huurrecht van 
woon- en bedrijfsruimte. Het bevat de relevante hogere rechtspraak, zo nodig 
voorzien van commentaar. De lagere rechtspraak wordt geselecteerd op 
actualiteit en op het belang voor de rechtspraktijk. In de artikelen worden 
tendensen en knelpunten besproken. 
ONLINE vanaf 1990 in Kluwer Navigator 

https://www.navigator.nl/document/id02276f5e065244b89955db013e74501b?ctx=WKNL_CSL_185


Grote almanak voor informatie en advies 
Informatie over alle regelingen en voorzieningen waarmee hulp- en 
dienstverleners in hun dagelijks werk te maken krijgen. 
Boek 
 
Kleine gids voor de nederlandse sociale zekerheid 
Behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in 
enkele pagina’s per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie 
maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. 
Boek 
 
Kleine gids WMO 
Behandelt de WMO op overzichtelijke wijze. 
Boek 
 
Praktijkgids sociale zekerheid 
Bevat alle regelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Deze regelingen 
worden niet alleen uitvoerig beschreven, maar ook voortdurend geplaatst in de 
context van de relatie tussen werkgever, werknemer en uitvoeringsorgaan. De 
nadruk ligt op onderwerpen die bij werkgevers de meeste vragen oproepen of 
waarmee veel problemen kunnen ontstaan. 
Boek 
 
 
Familie & recht: Het eerste online open access forum op het gebied van familie 
en recht in België en Nederland. Het forum is een gezamenlijk Belgisch-
Nederlands initiatief en biedt ruimte voor wetenschappelijke artikelen op het 
terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. Alle bijdragen die op het forum 
worden geplaatst zijn gratis in te zien, te downloaden en te printen. 
Alleen ONLINE 

http://www.familyandlaw.eu/

