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Redactionele signalen

1

Binnen de juridische discipline is een debat gaande
over het wetenschappelijk karakter van de tijdschrif-

ten en anderemedia waarin juristen plegen te publiceren.
Het debat spitst zich toe op de vraag wanneer het beoor-
delingssysteem van een tijdschrift zodanig is, dat het als
een ‘gerefereerd’ tijdschrift kan gelden, een tijdschrift
dat enkel publicaties van goede juridisch-wetenschappe-
lijke kwaliteit bevat. ‘Gerefereerd’ zijn volgens het Neder-
landse systeem publicaties die zijn onderworpen aan een
systeem van peer review, inhoudend dat een publicatie
wordt beoordeeld hetzij door tenminste twee onafhanke-
lijke externe deskundigen, niet verbonden aan het blad,
hetzij door tenminste twee leden van een onafhankelijke
en breed samengestelde redactieraad, hetzij door een
combinatie van beide (zieRapport van de Evaluatiecommis-
sie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009, p. 46). Voor
Vlaanderen geldt een vergelijkbare toets. Tijdschriften
die zijn opgenomen in het VlaamsAcademisch Bibliogra-
fisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschap-
pen (waaronder SEW, zie www.ecoom.be/nl/vabb) vol-
doen aan de gestelde eisen.
SEW speelt sinds jaren een belangrijke rol in de weten-
schappelijke discussie op het terrein van het Europese
recht. De letters SEW zijn de afkorting van Sociaal-Eco-
nomische Wetgeving, de naam die het blad sinds de op-
richting in 1951 draagt. SEW publiceert artikelen over
onderwerpen van Europees en economisch recht – de
ondertitel van het blad geeft dit al aan – en richt zich op
een lezerspubliek in het Nederlandse taalgebied. SEW is
desondanks een internationaal blad, dat wordt bestierd
door een internationale redactie, bestaande uit Belgen
en Nederlanders, die zijn aangezocht op grond van hun
deskundigheid op het terrein van het blad. De redactiele-
den zijn in hoofdzaak gepromoveerde juristen van naam,
vaak hoogleraren of oud-hoogleraren, verbonden aan
nationale en internationale –met name Europese – instel-
lingen, universiteiten, hoge bestuursorganen, zoals de
BelgischeMededingingsautoriteit in Brussel, gerechten,
waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, het Gerecht en het Hof van Justitie van de EU
en gespecialiseerde advocatenkantoren. Daarmee voldoet
SEWaan de eis van een breed samengestelde, deskundige
en wetenschappelijke redactie die in staat is tot peer re-
view.
De rol van de redactie is tweeledig: enerzijds bedenken
de leden welke onderwerpen actueel zijn en in het blad
aan bod zoudenmoeten komen. Zij doen suggesties voor
auteurs en zoeken deze zo nodig aan. Anderzijds zijn zij
betrokken bij de beoordeling van de inhoud van de – al
dan niet op verzoek van de redactie – aangeleverde stuk-
ken.

De reviewprocedure is zo ingericht dat de wetenschappe-
lijke kwaliteit van de artikelen is gewaarborgd. Er wordt
gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren, waarbij
wordt getoetst of het stuk van goede kwaliteit is gezien
de wetenschappelijke stand van zaken op het betreffende
vakgebied en of het artikel uitgaat van een relevante on-
derzoeksvraag. Verder wordt beoordeeld of het stuk een
vernieuwende bijdrage levert aan de bestaande juridische
kennis dan wel het juridisch en maatschappelijk debat,
en of het stuk nieuwe inzichten oplevert voor verder juri-
disch onderzoek of het oplossen van juridische problemen
die samenhangen met het juridische systeem of met de
maatschappelijke ordening. Daarnaast wordt beoordeeld
of het artikel getuigt van diepgang, methodisch verant-
woord is en helder en systematisch inzicht geeft in de
gevolgde eigen gedachtegang en argumentatie en of de
conclusies en bevindingen voldoende worden gestaafd.
Tot slot wordt bezien of het artikel is gebaseerd op een
relevant overzicht van en inzicht in de recente ontwikke-
lingen en vooraanstaande literatuur op het terrein van
de behandelde thematiek.
De artikelen worden in de regel gelezen en beoordeeld
door drie redactieleden, die ieder het aangeleverde stuk
beoordelen en opmerkingen ter verbetering maken. Dit
is geen blind review. Dat is niet zinvol; omdat de redactie
vaak zelf in onderling overleg de auteur heeft aangezocht,
weten de leden toch wel om wie het gaat. Bij de beoorde-
ling worden in voorkomend geval, als er onvoldoende
expertise is binnen de redactie zelf, ook externe reviewers
betrokken. Nadat de auteur de kans heeft gekregen het
stuk aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen,
wordt beslist of het stuk plaatsbaar is. Zo nodig wordt
een tweede versie van een artikel helemaal opnieuw be-
oordeeld, vaak door anderen dan de oorspronkelijke re-
viewers. Ook de noten bij de rechtspraak worden nagele-
zen door een aantal redactieleden. Daarbij wordt geen
gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier, maar
inhoudelijke opmerkingen en verzoeken tot aanpassing
zijn geen uitzondering.
Op deze manier bewaakt de redactie op een zorgvuldige
manier de wetenschappelijke kwaliteit van het blad.
Aan het begin van het nieuwe jaar spreek ik mijn erken-
telijkheid uit voor het werk en de zorg die de redactie, de
auteurs en de bureauredactie aan het blad besteden. Ook
de teams die de noten verzorgen, de rubrieken actuele
Europese en nationale rechtspraak en de rubriek Recent
verschenen verdienen lof. Eén van hen krijgt hier in het
bijzonder aandacht: dat is Marleen van Oven, die onver-
moeibaar en precies als redactiesecretaris ieder jaar weer
een berg werk verzet.

Adrienne de Moor-van Vugt, hoofdredacteur

– 1 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

1
•

J
A

N
U

A
R

I
2
0
1
4


