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I. INLEIDING
Deze nota helpt studenten bij hun “zoektocht” naar bronnen van vreemd recht (wetgeving en reglementering,
rechtspraak en literatuur) en naar literatuur over rechtsvergelijking of publicaties van onderzoek waarin de
rechtsvergelijkende methode wordt gebruikt. Daartoe worden enkele belangrijke en praktische vindplaatsen
beknopt weergegeven.
Veel van de vermelde databanken en tijdschriften zijn toegankelijk via computers aangesloten op het UGentnetwerk (http://www.ugent.be/re/nl/diensten/bibliotheek/collectienieuw/elektronische-bronnen). De databanken zijn ook toegankelijk buiten het UGent-netwerk via Athena (https://athena.ugent.be). Studenten worden echter aangemoedigd om tevens gebruik te maken van de faciliteiten aangeboden door andere juridische
bibliotheken, in het bijzonder de andere universitaire bibliotheken. Sommige bronnen die niet in Gent maar
wel elders te raadplegen zijn, worden daarom toch vermeld.
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II. RECHTSVERGELIJKENDE BRONNEN
A. BOEKEN EN NASLAGWERKEN
De in onze faculteitsbibliotheek aanwezige collectie werken over rechtsvergelijking als methode (microvergelijking) en over vreemde rechtstelsels in hun geheel (macrovergelijking) zijn te vinden in de Zaal Universiteitstraat (voor een plan, zie www.ugent.be/re/nl/diensten/bibliotheek). Deze boeken worden ondergebracht in volgende classificatie:
RBIB.RVG.000 Algemeen
RBIB.RVG.022 Encyclopedieën
RBIB.RVG.030 Congressen
RBIB.RVG.031 Algemeen
RBIB.RVG.032 Het internationaal congres voor rechtsvergelijking
RBIB.RVG.033 Andere congressen
RBIB.RVG.040 Basiswerken inzake rechtsvergelijking
RBIB.RVG.060 Feestbundels
RBIB.RVG.100 De grote rechtstelsels
RBIB.RVG.110 Algemeen
RBIB.RVG.120 Common Law
RBIB.RVG.125 Nordic law
RBIB.RVG.130 Civil law
RBIB.RVG.140 Roman-Dutch Law
RBIB.RVG.150 Socialistisch recht
RBIB.RVG.160 Hindu-recht
RBIB.RVG.170 Muzelmaans recht
RBIB.RVG.180 Afrikaans recht
RBIB.RVG.200 Inleidingen tot het vreemd recht
RBIB.RVG.210 Algemeen
RBIB.RVG.220 Europa
RBIB.RVG.230 U.S.A. en Canada
RBIB.RVG.240 U.S.S.R.
RBIB.RVG.250 Afrika
RBIB.RVG.260 Azië
RBIB.RVG.261 Algemeen
RBIB.RVG.262 China
RBIB.RVG.263 Japan
RBIB.RVG.270 Australië
RBIB.RVG.280 Israël
RBIB.RVG.300 Eenmaking van het recht (o.m. Unidroit)
RBIB.RVG.400 Rechtsvergelijking in dienst van specifieke domeinen
RBIB.RVG.410 Algemeen
RBIB.RVG.420 Rechtsvergelijking en economie
RBIB.RVG.430 Rechtsvergelijking en onderwijs
RBIB.RVG.440 Rechtsvergelijking en specifieke takken van het recht
RBIB.RVG.500 Varia
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De in de faculteitsbibliotheek aanwezige boeken die een vergelijking inhouden van specifieke rechtstakken
of juridische regelingen (microvergelijking), zijn te vinden in de deelcollecties van de behandelde rechtstak
of regeling. Deze worden in deze nota niet verder vermeld.

B. TIJDSCHRIFTEN OVER RECHTSVERGELIJKING
De in de bibliotheek aanwezige tijdschriften over rechtsvergelijking staan in de Tijdschriftenzaal (voor een
plan, zie www.ugent.be/re/nl/diensten/bibliotheek). Tijdschriften die betrekking hebben op strafrecht en criminologie staan opgesteld in de zaal Patersgang. Tijdschriften over Europees recht staan in de Koepelzaal.
Sommige van deze tijdschriften zijn raadpleegbaar in digitale vorm via Jura@, Strada@, Jurisquare, HeinOnline en Westlaw International of rechtstreeks op het platform van de desbetreffende uitgever.
Alle aanwezige tijdschriften hier opsommen heeft weinig zin. Daarom geven we hier enkele courant gebruikte
voorbeelden. Het zou wel kunnen dat het abonnement van een bepaald tijdschrift ondertussen is stopgezet
of dan het tijdschrift enkel nog elektronisch raadpleegbaar is. Oudere jaargangen kan u echter blijven raadplegen in de bibliotheek:
- African Journal of International and Comparative Law (enkel elektronisch vanaf 1989)
- American Journal of Comparative Law (print 1953-2013, elektronisch na 2013)
- Annual Survey of International & Comparative Law (enkel elektronisch vanaf 1994)
- Arizona Journal of International & Comparative Law (elektronisch vanaf 1982)
- Boston College International & Comparative Law Review (elektronisch vanaf 1980)
- Comparative Law Review (enkel elektronisch vanaf 2010)
- Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law (elektronisch vanaf 2001)
- Comparative Law Yearbook of International Business (print 1990-2015)
- Duke Journal of Comparative & International Law (elektronisch vanaf 1991)
- Electronic Journal of Comparative Law (enkel elektronisch 1997-2011)
- European Journal of Legal Studies (enkel elektronish vanaf 2007)
- Georgia Journal of International & Comparative Law (elektronisch vanaf 1970)
- Hastings International & Comparative Law Review (elektronisch vanaf 1977)
- ILSA Journal of International & Comparative Law (elektronisch vanaf 1993)
- Indiana International & Comparative Law Review (elektronisch vanaf 1991)
- International and Comparative Law Quarterly (print 1952-2015, elektronisch na 2015)
- International and Comparative Law Review (University of Miami) (elektronisch vanaf 1995)
- Journal of International and Comparative Law (enkel elektronisch vanaf 2001)
- Korean Journal of International and Comparative Law (elektronisch vanaf 1997)
- Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review (elektronisch vanaf 1994)
- Maastricht Journal of European and Comparative Law (print 1994-2016, elektronisch na 2016)
- New England International and Comparative Law Annual (elektronisch 1995-2001)
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- New England Journal of International & Comparative Law (elektronisch 2002-2012)
- New York Law School Journal of International & Comparative Law (elektronisch 1979-2003)
- Notre Dame International and Comparative Law Journal (elektronisch 1984, vanaf 2011)
- Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (print en elektronisch vanaf 1961)
- Revue de droit international et de droit comparé (print vanaf 1949)
- Revue internationale de droit comparé (print vanaf 1949)
- Section of International and Comparative Law Bulletin (elektronisch 1957-1966)
- Singapore Journal of International and Comparative Law (elektronisch 1997-2003)
- Temple International & Comparative Law Journal (elektronisch vanaf 1985)
- The Comparative and International Law Journal of Southern Africa (print 1968-2016, elektronisch na
2016)
- The Comparative and International Law Journal of Southern Africa (print 1968-2016, elektronisch na
2016)
- Tulane Journal of International & Comparative Law (elektronisch vanaf 1993)
Vermits rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis methodologisch verwant zijn en bepaalde rechtstelsels onderling historische bindingen hebben, kunnen ook historisch rechtsvergelijkende bronnen verhelderend werken. Enkele voorbeelden zijn:
- Ius commune: Zeitschrift für europäische Rechtsgeschichte (print & elektronisch 1967-2001)
- Rechtsgeschichte (print & elektronisch vanaf 2002)
- Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions (print 1936-2000)
- Revue historique de droit français et étranger (print & elektronisch vanaf 1922)
- Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte (print vanaf 1979)
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III. BRONNEN OVER VREEMD RECHT
A. ALGEMENE DATABANKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Een aantal databanken raadpleegbaar via het web of vanop computers aangesloten op het UGent-netwerk en
tijdschriften in onze bibliotheek bevatten of verwijzen naar bronnen van verschillende rechtstelsels (zie
www.ugent.be/re/nl/diensten/bibliotheek/collectienieuw/elektronische-bronnen):
- Index to Foreign Legal Periodicals (https://home.heinonline.org/index-to-foreign-legal-periodicalsiflp): tijdschrift met hierin verwijzingen naar artikels over nationaal recht van alle landen, rechtsvergelijking en IPR verschenen in meer dan 600 juridische tijdschriften en verzamelboeken gepubliceerd wereldwijd
- Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (www.mpil.de): via “frei verfügbare Publikationen” of “MPIL Research Paper Series” toegang tot literatuur
- Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (www.mpipriv.de): via “Aktuell”
en “Publikationen“ papers over actuele onderwerpen
- Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (www.mpicc.de): lopende onderzoeken via “Forschungsprojekten”. Ook via “Publications” kan literatuur worden gevonden
- Max Planck Institut für Sozialrecht und Socialpolitik (www.mpisoc.mpg.de): vergelijkend sociaal en arbeidsrecht
- Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) geeft toegang tot tijdschriften die kosteloos te raadplegen zijn
- JSTOR (www.jstor.org) is een online archivering van verschillende tijdschriften. Bevat o.a. ook een afdeling “law” waar aan de hand van trefwoorden artikels met samenvatting in tijdschriften kunnen
worden opgezocht
- HeinOnline (www.heinonline.org/HOL/Welcome) bevat full text pdf van zeer veel Engelstalige juridische tijdschriften (USA, Engeland, etc.), een groeiende collectie niet-Engelstalige juridische tijdschriften en USA wetgeving. Op vele tijdschriften in HeinOnline zit wel een rolling wall. De recentste jaargangen zijn daardoor vaak niet beschikbaar. Dit varieert per titel/uitgever
- Westlaw International (https://lib.ugent.be/nl/catalog/dbs01:002001542) bevat full text rechtspraak,
wetgeving, en literatuur van Engelstalige stelsels (USA, Canada, Verenigd Koninkrijk, …)
- Kluwer Law Online (www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals) is portaal waarin de tijdschriften van Kluwer Law International zijn opgenomen
- Law Review Commons (https://lawreviewcommons.com/) stelt juridische informatie kosteloos ter beschikking. De website bevat een overzicht van zowel recente als oudere edities van verschillende (Amerikaanse) tijdschriften. Tijdschriften kunnen per onderwerp of alfabetisch per titel worden opgezocht.
Via “Works and Authors” wordt voor diverse rechtstakken (bijvoorbeeld “Comparative and Foreign
Law”) een overzicht gegeven van artikels of auteurs met bijhorende referenties van door hen geschreven artikels binnen de gekozen rechtstak
- Social Science Research Network (www.ssrn.com) bevat working papers en ook afgewerkte bijdragen
over verschillende juridische onderwerpen, soms vanuit een rechtsvergelijkend perspectief
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- W&L Law Library Site: Law Journals Ranking (https://managementtools4.wlu.edu/LawJournals) heeft tot
doel de zoektocht naar tijdschriften per onderwerp, per land of per ranking te vereenvoudiging. Via
“subjects” en “countries” kan men de zoektocht verfijnen en de gebruiker krijgt een overzicht van specifieke nationale tijdschriften over het onderwerp
- International Journal of Legal Information, het officiële tijdschrift van de International Association of
Law Libraries (http://iall.org/journal-ijli) beoogt de uitwisseling van juridische informatie tussen verschillende instellingen (bibliotheken, universiteiten,…), verschijnt drie keer per jaar, en omvat bijdragen over tal van (grensoverschrijdende) juridische onderwerpen
- World Legal Information Institute (www.worldlii.org) geeft toegang via zoektermen tot meer dan duizend databanken van meer dan honderd rechtstelsels
- GlobaLex (www.nyulawglobal.org/globalex) geeft informatie en links naar sites waar informatie kan
worden gevonden over verschillende rechtstelsels; dit is een zeer handige site om te raadplegen bij de
start van een onderzoek waarbij vreemd recht betrokken is
- The World Law Guide (www.lexadin.nl/wlg) bevat veel links naar sites met bronnen van meer dan 150
landen, met categorieën regelgeving, rechtspraak en juridische tijdschriften
- FLAG Foreign Law Guide (https://referenceworks.brillonline.com/browse/foreign-law-guide) bevat
wetgeving en andere (primaire) rechtsbronnen van verschillende landen, regio’s, provincies, gemeenschappen en internationale organisaties (meer dan 189 jurisdicties). Trefwoorden worden voor elke
categorie al gegeven, maar ook aan de hand van “Free Text Search” kan informatie worden opgezocht
- Global Legal Monitor (www.loc.gov/law/foreign-news) is een online platform voor de Law Library of
Congress en geeft een overzicht van belangrijke juridische ontwikkelingen in de wereld
- Eagle-i Internet Portal for Law Project (Electronic Access to Global Legal Information)
(https://ials.sas.ac.uk/digital/ials-digital-resources/eagle-i-internet-portal-law) bevat informatie over
en links naar bronnen in diverse rechtstelsels, rechtsvergelijking en internationaal recht
- Cornell University Law Library bevat de vroegere Cornell Legal Research Encyclopedia en de Cornell
Foreign and International Law Guide: door middel van opzoekingen aan de hand van eenvoudige trefwoorden krijgt u een overzicht van boeken, tijdschriften, eindwerken en websites waar verdere informatie beschikbaar is (www.law.cornell.edu/wex)
- University of Texas at Austin Institution for Transnational Law, Foreign Law Translations
(https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations) bevat een overzicht van in het Engels
vertaalde rechterlijke beslissingen omtrent o.a. grondwettelijke, administratieve, contractuele en buitencontractuele juridische zaken. Vooral beslissingen uit Frankrijk en Duitsland werden vertaald
- Bodleian Law Libraries (www.bodleian.ox.ac.uk/law/popular-links/databases) geeft een alfabetisch
overzicht van zowel kosteloos toegankelijke als betalende databanken. De website verwijst o.a. naar
juridische databanken, maar ook informatie over wetgeving en rechtspraak van verschillende landen
of instellingen (EU-VN) kan worden gevonden
- Databank Bibliotheek Dirk Beke (users.ugent.be/~mcdewulf/nwr/artzoek.html) bevat informatie over
niet-Westers recht, Islamitisch recht, rechtsantropologie, publiek recht en familierecht van niet-Westerse landen (1990-2006)
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- BASE - Bielefeld Academic Search Engine (www.base-search.net) geeft toegang tot diverse publicaties
(o.a. in samenwerking met Cambridge University Press en Edinburgh University Press)
- Index to Common Law Festschriften (https://ials.sas.ac.uk/eagle-i/index-common-law-festschriften)
bevat een overzicht van Liber Amicori ter ere van een bepaalde academicus en publicaties met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen.
- Lillian Goldman Law Library Country Research Guide (Yale Law School)
(https://library.law.yale.edu/research/guides/all-countries) met per land verwijzingen naar algemene
(juridische) informatie
- International Law Commission: Identification of Customary International Law
(http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/710) bevat een Annex I (“Resources by State”) met een uiterst
uitgebreide lijst van websites waarop informatie kan worden gevonden over zo goed als alle staten ter
wereld
- OESO (www.oecd.org): op de website van deze internationale organisatie kan heel wat informatie worden gevonden relevant voor diverse rechtsdomeinen.
- IBFD Taks Research Platform (https://research.ibfd.org): een kwaliteitsvolle wereldwijd gebruikte databank van het International Bureau of Fiscal Documentation
- Doing Business (www.doingbusiness.org/en/doingbusiness) van de Wereldbank bevat per land een
overzicht van relevante wetgeving in dit domein (bankenrecht, insolventie, handel, ...). U kan per land
en per “Laws” opzoekingen doen (“create report")
- Google Scholar (https://scholar.google.com): ook via deze weg kunnen bijdragen worden gevonden die
betrekking hebben op micro/macro rechtsvergelijking. U wordt meestal doorverwezen naar andere databanken
- Cardiff Index to Legal Abbreviations (www.legalabbrevs.cardiff.ac.uk) maakt het o.a. mogelijk om de
betekenis van afkortingen gebruikt in Engeland en de VS te vinden
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B. NEDERLAND
1. Algemene en Bibliografische Databanken

- Globalex: Researching Dutch Law (www.nyulawglobal.org/Globalex/Netherlands.htm)
- Kluwer Navigator (www.kluwernavigator.nl) bevat per vak- en rechtsgebied gebundelde collecties van
wet- en regelgeving, rechtspraak, commentaren, vakliteratuur en tijdschriften
- Legal Intelligence (www.legalintelligence.com/PersonalHome) is een informatie portaal waarmee
rechtspraak, literatuur en wetgeving gelijktijdig in verschillende juridische databases kan worden gezocht (o.a. Boom juridische uitgevers, Uitgeverij Paris, Kluwer Nederland, …)
2. Vindplaats Regelgeving

- Overheid.nl geeft toegang tot wet- en regelgeving, evenals tot andere overheidsinformatie
(http://wetten.overheid.nl/zoeken)
- Wet- en regelgeving (http://libguides.library.uu.nl/wetgeving) bevat wet- en regelgeving over Nederland (ook met verdere verwijzingen)
3. Vindplaats Rechtspraak

- Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) bevat een ruime selectie rechtspraak vanaf 2000
- Jure.nl (https://jure.nl) maakt rechterlijke uitspraken online toegankelijk. Het gaat enkel om een selectie van uitspraken die juridisch interessant zijn of om uitspraken in zaken waar een algemene maatschappelijke belangstelling voor is. Door middel van “zoeken op trefwoorden” kunnen uitspraken worden opgezocht in het archief. Rechtspraak kan ook worden gevonden per datum, per rechtsgebied en
per instantie of door de reeds op de website aangeven rechtstak met verdere subcategorieën
4. Vindplaats Literatuur

- BJU Tijdschriften (www.bjutijdschriften.nl) geeft een overzicht van meer dan 30 Nederlandse tijdschriften van BJu. Aan de hand van trefwoorden kunnen relevante tijdschriften/artikels/auteurs worden gevonden
- Uitgeverij Paris (www.uitgeverijparis.nl) bevat verschillende tijdschriften en diverse boeken waarin literatuur kan worden gezocht
5. Tijdschriften

- In de Tijdschriftenzaal zijn verschillende Nederlandse juridische tijdschriften te vinden, waaronder onder meer (deze lijst is dus niet volledig):
- Ars Aequi: Juridisch Studentenblad (print 1969-2010, 2013-2018)
- Ars Aequi: KwartaalSignaal (print 1981-2010)
- Kwartaalbericht nieuw BW (print 1984-1991)
- Nederlands internationaal privaatrecht (print vanaf 1983)
- Nederlandse jurisprudentie (print 1976-2003, elektronisch vanaf 1913)
- Nederlands juristenblad (print 1930-2013, elektronisch vanaf 1996)
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- Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (print 1996-2012, elektronisch vanaf 2007)
- Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (print 1992-2013, elektronisch vanaf 2006)
- NV (print 1965-1998, elektronisch 1994-1998)
- Ondernemingsrecht: Effectenrecht (print 1999-2013, elektronisch vanaf 1999)
- Rechtsgeleerd magazijn Themis (print 1939-2014, elektronisch vanaf 2002)
- SEW: tijdschrift voor Europees en economisch recht (print 1952-2014, elektronisch vanaf 1963)
- Sociaal recht: Nederlands tijdschrift voor sociaal recht (print 1999-2008, elektronisch 20042008)
- Tijdschrift recht en arbeid (print 2009-2013, elektronisch vanaf 2008)
- Tijdschrift voor civiele rechtspleging (print 1997-2013, elektronisch vanaf 2002)
- Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken (print 1995-2014, elektronisch vanaf
2002)
- Tijdschrift voor effectenrecht (print 1999-2004)
- Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (print 1978-2013)
- TVVS: Maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen (print 1983-1998, elektronisch
1992-1998)
- Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (print 1939-2015, elektronisch vanaf 1990)
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C. FRANKRIJK
1. Algemene en Bibliografische Databanken

- Globalex: Researching French Law (www.nyulawglobal.org/globalex/France.html)
- Essentiels du droit (https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/essentiels-du-droit) geeft toegang
tot gedigitaliseerde weergaven van een selectie van de belangrijkste documenten in de collectie van
de Bibliothèque Nationale de France (BnF), waaronder wetgeving, rechtspraak, maar ook boeken en
tijdschriften.
- Dalloz (www.dalloz.fr) is één van de belangrijkste juridische databanken uit Frankrijk. Eenvoudige opzoekingen zijn mogelijk door het gebruik van trefwoorden. Specifieke opzoekingen naar wetgeving
(“Recherche Textes Codifiés” - “Recherche Textes non Codifiés”), rechtspraak (“Recherche Jurisprudence”) en literatuur (“Recherche Revues”) zijn eveneens een optie
- Jurisguide (jurisguide.univ-paris1.fr) bevat informatie over en verwijzingen naar websites voor juridisch onderzoek (via “Fiches documentaires”)
2. Vindplaats Regelgeving

- Legifrance (www.legifrance.gouv.fr) geeft toegang tot regelgeving
3. Vindplaats Rechtspraak

- Legifrance (www.legifrance.gouv.fr) geeft ook toegang tot een selectie van recentere uitspraken
- Recueil Dalloz de doctrine de jurisprudence et de législation (ook via databank Dalloz)
- Lexis360 (www.lexis360.fr) is de belangrijkste databank voor Franse rechtspraak
- La Semaine Juridique (= Juris-Classeur Périodique)
- Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (www.courdecassation.fr/kiosque/bulletins-des-arrets-deschambres-civiles-et-de-la-chambre-criminelle)
4. Vindplaats Literatuur

- Lexis360 (www.lexis360.fr) is de belangrijkste databank voor Franse literatuur. De databank bevat
losbladige encyclopedieën in PDF, alle nieuwstijdschriften van de uitgever en een sectie bibliografie
met verwijzing naar literatuur
- Lextenso (www.lextenso.fr/weblextenso) groepeert een aantal belangrijke tijdschriften van verschillende uitgevers
- Dalloz (www.dalloz.fr) is gespecialiseerd in Frans recht (wetgeving, rechtspraak en literatuur). De databank bevat de Codes Dalloz, de tijdschriften uitgegeven door Dalloz en de répertoires Dalloz
5. Tijdschriften

- In de Tijdschriftenzaal zijn verschillende Franse juridische tijdschriften te vinden, waaronder onder
meer (deze lijst is dus niet volledig):
- Banque et droit: la pratique du droit bancaire (print 1989-2006)
- Banque et droit: la pratique du droit bancaire français et financier et de la conformité (print
vanaf 2006)
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- Bulletin Joly (print 1992-2006)
- Bulletin Joly Bourse (print 1994-2014, elektronisch vanaf 1993)
- Bulletin Joly Entreprises en Difficulté (elektronisch vanaf 2011)
- Bulletin Joly Sociétés (elektronisch vanaf 1986)
- Contrats, concurrence, consommation (print en elektronisch vanaf 2001)
- Droit administratif (print 1974-2011, elektronisch vanaf 2000)
- Droit & patrimoine: le droit de tous les praticiens du droit (print vanaf 2012)
- Droit social (print 1941-1993, elektronisch vanaf 1990)
- Gazette du Palais. Recueil bimestriel (print 1973-2014)
- Informations constitutionnelles et parlementaires (print 1948-2012, elektronisch vanaf 2003)
- Journal des sociétés civiles et commerciales (print 1881-1989, elektronisch 1880-1939)
- L’actualité juridique. Droit administratif (print 1987-2013, elektronisch vanaf 1990)
- La revue fiduciaire (print vanaf 1968)
- La Semaine Juridique (print vanaf 1980, elektronisch)
- Le droit ouvrier: droit du travail, prud’homie, sécurité sociale (print vanaf 1948, elektronisch
1922-1939)
- Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation (print 1965-1996, elektronisch
vanaf 1990)
- Responsabilité civile et assurances (print 1988-2005)
- Revue Banque (print vanaf 2005, elektronisch vanaf 2005)
- Revue critique de droit international privé (print 1947-2013)
- Revue de droit bancaire et de la bourse (print 1990-1999)
- Revue de droit bancaire et financier (print 2000-2009, elektronisch vanaf 2000)
- Revue de droit du travail (print 2006-2013, elektronisch 2006)
- Revue de jurisprudence sociale (print vanaf 1994)
- Revue des contrats (print 2005-2013, elektronisch vanaf 2003)
- Revue des sociétés (print 1975-2013, elektronisch vanaf 1990)
- Revue française de droit administratif (print 2001-2012, elektronisch vanaf 1990)
- Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger (print
1911-1937, elektronisch 1877-1938)
- Revue juridique personnes et famille (print vanaf 1999)
- Revue pénitentiaire et de droit pénal (print 1907-2016)
- Revue trimestrielle de droit civil (print 1902-2013, elektronisch vanaf 1990)
- Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (print 1976-2013, elektronisch
vanaf 1990)
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D. DUITSLAND
1. Algemene en Bibliografische Databanken

- Globalex: Legal Research in Germany between Print and Electronic Media: An Overview
(www.nyulawglobal.org/globalex/Germany.html)
- Juris (www.juris.de) bevat verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak van de hoogste rechtbanken, samenvattingen van rechtspraak en vindplaatsen van literatuur. Aan de hand van een eenvoudige zoekfunctie worden trefwoorden reeds gefilterd; recent werd ook het vroegere Legios aan deze collectie
toegevoegd
- Beck (https://beck-online.beck.de): via trefwoorden (“Suche”) kan de inhoud en/of de vindplaats van de
meeste artikels (“Kommentare, Handbücher”), wetgeving (“Aufsätze”) en rechtspraak (“Rechtsprechung”) worden opgezocht
- German Law Archive (https://germanlawarchive.iuscomp.org): bevat verwijzingen naar (recente en belangrijke) wetgeving, rechtspraak en literatuur in het Engels
- Justiz und Recht (www.justiz-und-recht.de) is een uitgebreide website waar via “Menu” verwijzingen
zijn naar o.a. regelgeving (“Gesetze”), zowel federaal (“Bundesrecht”) als regionaal (“Landesrecht”),
en rechtspraak. Op de website kan ook bijkomende algemene juridische informatie over Duitsland worden gevonden. De website is niet altijd even overzichtelijk
- Max Planck Instituten: zie hoger in afdeling III.A.
- Grosskommentare: voor de meeste wetboeken in Duitsland bestaan traités die doorgaans Kommentar
of Grosskommentar genoemd worden. Deze enorm uitgebreide werken zijn een must als eerste bron
over die behandelde materie, en zetten de lezer ook meteen op weg naar andere bronnen (literatuurlijsten, verwijzingen naar rechtspraak, …). Voorbeelden zijn de Staudinger BGB (109 boekdelen, in totaal
70000 bladzijden) en de Münchener Kommentare met delen over de Aktiengesetzbuch, Anfechtungsgesetz, Bilanzrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, FamFG, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Insolvenzordnung, Lauterkeitsrecht (UWG), Strafprozessordnung, Strafrecht, Straßenverkehrsrecht, Versicherungsvertragsgesetz, Wettbewerbsrecht en Zivilprozessordnung.
2. Vindplaats Regelgeving

- Gesetze im Internet (www.gesetze-im-internet.de) bevat de voornaamste wetgeving
- Dejure.org (http://dejure.org) bevat een alfabetisch overzicht van informatie omtrent Duitse (voornamelijk Baden-Württemberg) en Europese wetgeving en rechtspraak. Opzoekingen kunnen eveneens
aan de hand van trefwoorden
- Lexetius (www.lexetius.com) geeft een (alfabetisch) overzicht van wetgeving
3. Vindplaats Rechtspraak

- Rechtscentrum (www.rechtscentrum.de) bevat uitspraken per soort rechtbank, maar full text is betalend. De zoekfunctie met samenvattingen als resultaat is echter gratis
- Juraforum.de (www.juraforum.de) bevat uitspraken per soort rechtbank, maar full text is betalend. De
zoekfunctie met samenvattingen als resultaat is echter gratis
- Judicialis (www.judicialis.de) bevat uitspraken per soort rechtbank (tot 2009)
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- Caselaw (www.caselaw.de) bevat rechtspraak van het Bundesgerichtshofs en het Bundesverfassungsgerichts
- Dejure.org (http://dejure.org) bevat een alfabetisch overzicht van informatie omtrent Duitse (voornamelijk Baden-Württemberg) en Europese wetgeving en rechtspraak. Opzoekingen kunnen eveneens
aan de hand van trefwoorden
- Website van het federale Bundesgerichtshof (www.bundesgerichtshof.de)
- German
Legal
Materials
(https://law.utexas.edu/transnational/foreign-lawtranslations/german/toc.php): bevat in het Engels vertaalde uitspraken in enkele rechtstakken zoals
het grondwettelijk en administratief recht, het aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht
4. Vindplaats Literatuur

- Beck (https://beck-online.beck.de): via trefwoorden (“Suche”) kan de inhoud en/of de vindplaats van de
meeste artikels (“Kommentare, Handbücher”), wetgeving (“Aufsätze”) en rechtspraak (“Rechtsprechung”) worden opgezocht
- Juris (www.juris.de) geeft toegang tot de 96 delen van Staudinger BGB, met verwijzingen naar Erman
BGB Kommentar, Juris PraxisKommentar BGB, FamRZ (Zeitschrift für das gesamte Familienrecht), MDR
(Monnatsschrift für Deutsches Recht), …
5. Tijdschriften

- In de Tijdschriftenzaal zijn verschillende Duitse juridische tijdschriften te vinden, waaronder onder
meer (deze lijst is dus niet volledig):
- Abhandlungen aus dem gesamten bürgerlichen Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (print
vanaf 1934)
- Betriebs-Berater: Zeitschrift für Recht und Wirtschaft (print 1983-2015, elektronisch vanaf 1984)
- Der Betrieb: Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
(print vanaf 1971)
- Der Staat: Zeitschrift für Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte (print vanaf
1962, elektronisch vanaf 1962)
- Die Aktiengesellschaft: Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen (print vanaf 1983)
- Die Wirtschaftsprüfung (print vanaf 1966)
- Juristenzeitung (print vanaf 1956, elektronisch vanaf 1951)
- Neue juristische Wochenschrift (print van 1967-1989 en elektronisch vanaf 1948)
- Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (print 1993-2017, elektronisch vanaf 1984)
- Neue Zeitschrift für Sozialrecht (print vanaf 1993, elektronisch vanaf 1992)
- Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts - IPRax (print vanaf 1981)
- Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (print vanaf 1974)
- Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (print 1961-2015, elektronisch
vanaf 1996)
- Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (print 1881-1932, 1949-1950 en 1957-2015)
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- Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaft (print 1881-1932, 1949-1950 en 1957-2015)
- Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (print vanaf 1999)
- Zeitschrift für Zivilprozess (print vanaf 1951)
- Wertpapier-Mitteilungen – Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (print vanaf 1983)

14

E. VERENIGD KONINKRIJK
1. Algemene en Bibliografische Databanken

- Globalex: A Guide to the UK Legal System
(www.nyulawglobal.org/globalex/United_Kingdom.html)
- BAILII – British and Irish Legal Information Institute (www.bailii.org) met wetgeving, rechtspraak en

verwijzingen naar literatuur
- Westlaw UK (https://lib.ugent.be/catalog/dbs01:002198538) bevat Britse wetgeving en rechtspraak en
de meeste tijdschriften van uitgever Sweet & Maxwell. Ook het recht van andere Commonwealth landen. Dit is een van de beste bronnen om rechtspraak te zoeken, want men vindt niet alleen de verwijzing naar de uitspraken maar tevens samenvattingen, kruisverwijzingen, en aanduidingen of de uitspraken vandaag nog good law zijn.
- InfoLaw Lawfinder (www.infolaw.co.uk/lawfinder) bevat verwijzingen naar o.a. wetgeving en andere
bronnen in verschillende rechtstakken (“Law Resources”) en een overzicht van rechtspraak (“Cases”)
2. Vindplaats Regelgeving

- legislation.gov.uk (www.legislation.gov.uk): “the official home of UK legislation”
3. Vindplaats Rechtspraak

- Westlaw UK (https://lib.ugent.be/catalog/dbs01:002198538) is een van de beste bronnen om rechtspraak te zoeken, want men vindt niet alleen de verwijzing naar de uitspraken maar tevens samenvattingen, kruisverwijzingen, lijsten van uitspraken waarin naar de gevonden uitspraak wordt verwezen
en uiitspraken waarnaar de gevonden uitspraak verwijst, en aanduidingen of de uitspraken vandaag
nog good law zijn.
- Supreme Court (www.supremecourt.uk) waar o.a. rechtspraak sinds 2009 van het Hof kan worden geraadpleegd (“decided cases”)
- House of Lords (www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm) waar uitspraken van 1996 tot
2009 van het House of Lord kunnen worden gevonden
- Judiciary (www.judiciary.uk/judgments) bevat recente rechterlijke uitspraken van verschillende “hogere” rechtbanken (o.a. Court of Appeal)
- ICLR (www.iclr.co.uk): door opzoekingen aan de hand van bijvoorbeeld de naam van partijen of het
onderwerp kunnen (samenvattingen) van (recentere) zaken worden gevonden. Ook per onderwerp kunnen uitspraken worden gevonden
- Casecheck (www.casecheck.co.uk) bevat rechtspraak van Schotland en Engeland
4. Vindplaats Literatuur
- Commonwealth Legal Information Institute (www.commonlii.org) bevat bijna duizend databanken van

59 Commonwealth en Common Law stelsels, en werkt vergelijkbaar met Jur@
- Westlaw UK (https://lib.ugent.be/catalog/dbs01:002198538)
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- CLRT – Current Legal Research Topics Database (https://ials.sas.ac.uk/clrt-current-legal-researchtopics-database) geeft een overzicht van de gevoerde doctoraatsonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk
- Current Index to Legal Periodicals (https://lib.ugent.be/catalog/ejn01:991042745983262) en Index to
Legal Periodicals (https://lib.ugent.be/catalog/ejn01:110992357252664): tijdschrift waarin verwijzingen worden opgenomen naar artikels gepubliceerd in zo goed als alle Engelstalige juridische tijdschriften
5. Tijdschriften

- In de Tijdschriftenzaal zijn verschillende juridische tijdschriften uit het Verenigd Koninkrijk te vinden,
waaronder onder meer (deze lijst is dus niet volledig):
- Butterworths Company Law Cases (print vanaf 1983)
- Civil Justice Quarterly (print 1982-1984 en 2012-2015)
- Industrial Law Journal (print 1972-1976, 1990-2015, elektronisch vanaf 1972)
- Journal of Private International Law (print 2005-2014, elektronisch vanaf 2005)
- The Company Lawyer (print 1980-2015)
- The Law Quarterly Review (print 1945-2015, elektronisch 1885-1949)
- The Modern Law Review (print 1937-2009, elektronisch vanaf 1937)
- The Weekly Law Reports (print vanaf 1978)
- Zeer veel (andere) Engelstalige juridische tijdschriften zijn digitaal raadpleegbaar, o.m. via HeinOnline
en Westlaw
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F. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
1. Algemene en Bibliografische Databanken
- LII (Legal Information Institute at Cornell) (www.law.cornell.edu)

- WestlawNext (https://lib.ugent.be/catalog/dbs01:002001542) bevat wetgeving, rechtspraak, handboeken, losbladige naslagwerken en zeer veel juridisch tijdschriften
- FindLaw (www.findlaw.com) bevat federale en statelijke wetgeving en reglementering en federale en
statelijke rechtspraak
- OpenJurist (http://openjurist.org) bevat wetgeving en rechtspraak van voornamelijk hogere instanties
(Courts of Appeal, Supreme Courts)
- Leagle (www.leagle.com) bevat informatie over wetgeving en reglementering en rechtspraak van verschillende instanties (zowel eerste aanleg als in beroep), met een zoekfunctie
- Justia (www.justia.com) bevat informatie per rechtstak (“Legal Practice Areas”) met verwijzingen naar
regelgeving, rechtspraak en literatuur; bevat daarnaast ook informatie (“Laws: Cases and Codes”) over
wetgeving en rechtspraak; bevat ook overzichten van wetgeving en rechtspraak per staat (“US State
Law”)
2. Vindplaats Regelgeving

- Office of the Law Revision Counsel (http://uscode.house.gov) publiceert de United States Code, een consolidatie per onderwerpcategorie van federale wetgeving
- U.S. Government Publishing Office (www.govinfo.gov) publiceert alle wetgeving en andere officiële documenten (o.a. alle congressional documents)
- CongressGov (www.congress.gov) bevat wetgeving vanaf 1993
3. Vindplaats Rechtspraak

- US Supreme Court (www.supremecourt.gov)
- CourtListener (www.courtlistener.com) bevat (recente) rechtspraak van zowel statelijke als federale
rechtbanken
- Oyez (www.oyez.org) bevat een schat aan informatie, documenten én geluidsopnames van het SCOTUS
4. Vindplaats Literatuur
- JSTOR (www.jstor.org): online archivering van tijdschriften

- WestlawNext (Error! Hyperlink reference not valid.https://lib.ugent.be/catalog/dbs01:002001542)
- HeinOnline (www.heinonline.org/HOL/Welcome) bevat full text artikels van bijna alle denkbare Amerikaanse juridische tijdschriften (meestal met rolling wall, recentste jaargangen niet steeds beschikbaar)
- Current Index to Legal Periodicals (https://lib.ugent.be/catalog/ejn01:991042745983262) en Index to
Legal Periodicals (https://lib.ugent.be/catalog/ejn01:110992357252664): tijdschrift waarin verwijzingen worden opgenomen naar artikels gepubliceerd in zo goed als alle Engelstalige juridische tijdschriften
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5. Tijdschriften

- Belangrijkste in de Tijdschriftenzaal aanwezige tijdschriften (deze lijst is niet volledig):
- Columbia Law Review (print vanaf 2001, elektronisch vanaf 1901)
- Harvard Law Review (print 1979-2013, elektronisch vanaf 1887)
- Michigan Law Review (print 1979-2013, elektronisch vanaf 1902)
-

Stanford Law Review (print 1965-1969 en 2001-2014, elektronisch vanaf 1948)
The Yale Law Journal (print vanaf 1979, elektronisch vanaf 1891)
Law and Contemporary Problems (print 1984-2013, elektronisch vanaf 1933)
The Journal of Legal Studies (print vanaf 1972, elektronisch vanaf 1972)
Dispute Resolution Journal (print vanaf 1998, elektronisch vanaf 1993)
Labor Law Journal (print vanaf 1999, elektronisch vanaf 1949)

- The Banking Law Journal (print 1984-1999 en vanaf 2018, elektronisch vanaf 1889)
- The Business Lawyer (print 1982-2018, elektronisch vanaf 1946)
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G. ANDERE
1. Afrikaans Recht

- Databank Bibliotheek Dirk Beke (http://users.ugent.be/~mcdewulf/nwr/artzoek.html) (1990 tot 2006)
- African Law Library (https://landportal.org/organization/african-law-library) geeft toegang tot wetgeving, rechtspraak en literatuur van verschillende Afrikaanse landen (selectie via landen of via onderwerpen met bijkomende verfijningen binnen de resultaten)
- An Introduction to African Legal Resources, met verwijzingen naar o.a. gratis online databanken
(https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/library/files/guides/introduction_to_afric
an_legal_resources.pdf)
- Globalex (www.nyulawglobal.org/globalex/African_Law.html) met bijkomende verwijzingen naar (primaire en secundaire) bronnen in verschillende Afrikaanse landen
- AfricLaw (https://africlaw.com/about) is een blog met juridische informatie en ontwikkelingen in Afrika
- Specifiek voor migratie- en vluchtelingenproblemen kan informatie worden ingewonnen via de website van het Agentschap Integratie en Inburgering, die onder meer de weg wijst naar informatie over
vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht).
- Enkele raadpleegbare tijdschriften:
- African Affairs: The Journal of the Royal African Society (print 1944-2017, elektronisch vanaf
1944)
- African and Asian Studies (print 1966-2015, elektronisch 2011-2012, 2014-2015)
- Comparative and International Law Journal of Southern Africa (print 1968-2016, elektronisch
vanaf 1968)
- Journal of African Law (print 1957-2015, elektronisch vanaf 1957)
- Journal of Asian and African Studies (print 1966-2014, elektronisch vanaf 1966)
- Penant: revue trimestrielle de droit Africain (print vanaf 1974)
- Recht in Afrika – Law in Africa – Droit en afrique (print 2004-2013, elektronisch vanaf 2014)
- Revue de droit africain: doctrine et jurisprudence (print vanaf 1996)
- The Journal of Modern African Studies (print 1963-2019, elektronisch vanaf 1963)
- Verfassung und Recht in Übersee (print vanaf 1987, elektronisch vanaf 1968)
2. Aziatisch Recht

- Databank Bibliotheek Dirk Beke (http://users.ugent.be/~mcdewulf/nwr/artzoek.html)
- The Bibliography of Asian Studies (www.asianstudies.org/publications/bibliography-of-asian-studies)
bevat bibliografische verwijzingen naar literatuur over Azië in Westerse talen
- Wanfang Data China Legal Collections (www.wanfangdata.com/law/intr.asp) bevat regelgeving, tijdschriften, verhandelingen, en conference proceedings over Chinees recht
- Asian Legal Information Institute (www.asianlii.org) bevat informatie over o.a. wetgeving van verschillende Aziatische landen
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- Asian Law Online (https://law.unimelb.edu.au/centres/alc/research/resources/alo) bevat verwijzingen
naar standaardwerken, tijdschriften en online databanken over Aziatische landen
- Specifiek voor migratie- en vluchtelingenproblemen kan informatie worden ingewonnen via de website van het Agentschap Integratie en Inburgering, die onder meer de weg wijst naar informatie over
vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht).
- Enkele raadpleegbare tijdschriften:
- African and Asian Studies (print 1966-2015, elektronisch 2011-2012, 2014-2015)
- Columbia Journal of Asian Law (print vanaf 2002, elektronisch vanaf 1994)
- Journal of Asian and African Studies (print 1966-2014, elektronisch vanaf 1966)
- Verfassung und Recht in Übersee (print vanaf 1987, elektronisch vanaf 1968)
- Zeitschrift für chinesisches Recht (print vanaf 2017, elektronisch vanaf 2004)
3. Islamitisch Recht

- Databank Bibliotheek Dirk Beke (http://users.ugent.be/~mcdewulf/nwr/artzoek.html)
- Boston College Law Library LibGuide – Islamic Law Research: Major Print and Electronic Resources
(https://lawguides.bc.edu/researchingislamiclaw) bevat verwijzingen naar standaardwerken, tijdschriften en online databanken over Islamitisch recht
- Enkele raadpleegbare tijdschriften:
- Islamic Law and Society (print 1994-2013, elektronisch vanaf 1994)
- Muslim World Journal of Human Rights (elektronisch vanaf 2004)
- Arab Law Quarterly (print vanaf 1994, elektronisch vanaf 1985)

20

