
Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de online bronnen die u 
raadpleegt. Juridisch Maatpakket biedt de meest complete informatie per rechtsgebied en stelt u in staat om snel te kunnen 
inspelen op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit aan informatie. U kunt Juridisch 
Maatpakket raadplegen via onze sterk verbeterde en gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator.

Hieronder ziet u welke uitgaven er in Juridisch Maatpakket Strafrecht zijn opgenomen. Juridisch Maatpakket Compleet kent 
ook een Expert versie, hiervan is een apart titeloverzicht beschikbaar. Bij aanschaf van een Expert Collectie worden ook alle 
titels van Compleet beschikbaar gesteld.

Afscheid van de klassieke procedure? 
Data Juridica 
Homo Digitalis 
Jurisprudentie Ontnemingswetgeving (JOW) 
Lexplicatie wet- en regelgeving 
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) *
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS) 
NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJkort (NJF) *
Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie 
Praktijkgids (Prg.) *
Rechtspraak van de Week (RvdW) *
Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht 
Tekst & Commentaar Strafrecht 
Tekst & Commentaar Strafvordering  
Archief Wetboek van Strafvordering A.I. Melai/ M.S. Groenhuijsen e.a. 
Archief Wetboek van Strafvordering IISS A.I. Melai/ A. H. Klip e.a. 
Delikt & Delinkwent  
Handboek strafzaken  
Het Nederlands strafprocesrecht  
Hoge Raad Civiel en Hoge Raad Straf (JOL) 1999 t/m 2008 
Leerstukken strafrecht 
Materieel strafrecht  *
Militair Straf- en Tuchtrecht 
Modellen voor de Rechtspraktijk *
Nederlands Juristenblad (NJB) *
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten; NJCM-bulletin 
Sancties  
Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht 
Wetboek van Strafrecht 
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 
Zakboek Strafvordering voor de hulpofficier 

* Alleen relevante vakgebieden

Data Juridica
Data Juridica is een uitgebreide data
bank met samenvattingen van een 
groot aantal juridische publicaties. 
Het archief van Data Juridica gaat 
terug tot 1972.

Lexplicatie
Met Lexplicatie online beschikt  u 
over de meest complete verzameling 
van wet- en regelgeving. Voor de 
juiste interpretatie van de wet zijn 
de teksten voorzien van toelichtende 
aantekeningen.

NJ
De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 
publiceert wekelijks uitspraken van 
de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en 
Benelux-Gerechtshof.

NJB
Het Nederlands Juristenblad is hét 
toonaangevende weekblad voor 
juristen. Het NJB is een belangrijk 
platform voor juridische discussies 
en wordt regelmatig geciteerd in de 
algemene publieksmedia.

Rechtspraak van de Week
Rechtspraak van de Week (RvdW) is 
een complementaire voorpublicatie 
van de Nederlandse Jurisprudentie 
(NJ). RvdW bevat alle beschik bare 
uitspraken van de civiele kamer en 
de strafkamer van de Hoge Raad 
alsmede een selectie van uitspraken 
van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, het Hof van 
Justitie van de EG en het 
Benelux-Gerechtshof.

De Praktijkgids
De Praktijkgids - kantonrechtspraak 
voor de rechtspraktijk, is het 
officieel orgaan van de Nederlandse 
Vereniging van Rechtskundige 
Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd 
aan de burgerrechtelijke 
rechtspraktijk en rechtspraak.
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when you have to be right

Informatie over enkele uitgaven in deze Collectie.
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