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Verleden, heden en toekomst van juridische tijdschri!en 
in Vlaanderen

Nele HOEKX1 & Alain-Laurent VERBEKE2

In dit feestnummer ter ere van één van de leading 
ladies van het Vlaamse juridische tijdschri!en-land-
schap, past het om even te bezinnen. Waar staat het 
juridische tijdschri! in Vlaanderen? Wanneer en hoe 
is het ontstaan? Welke evoluties en tendensen vallen 
op? Wat is de rol en het nut van die tijdschri!en? Wel-
ke ambities hebben ze? Hoe kan het beter? Moet het 
anders?1 2

Veel vragen waarop deze bijdrage zeker geen ant-
woord zal of wil bieden. Hierna willen wij louter een 
aanzet geven en meewerken aan de re"ectie over de 
zin en onzin van juridische tijdschri!en bij ons. Wij 
willen vooral proberen om vanuit het verleden en het 
heden, met een open geest en positieve attitude naar 
de toekomst te kijken.

I. Evolutie en tendensen van juridische tijdschri!en 
in Vlaanderen

A. De pioniers: In Vlaanderen Vlaamsch!

In de negentiende eeuw zagen heel wat Franstalige 
juridische tijdschri!en het licht, waaronder als oudste 
nu nog bestaande, de rechtspraakverzameling van de 
Pasicrisie belge (1814). De tijdschri!en waren duide-
lijk op de praktijk gericht, zoals de Recueil général de 
l’enregistrement et du notariat (1848) en de Revue de 
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (1888).

1° Einde van de negentiende eeuw

Pas tegen het einde van de eeuw, in 1897, werd het 
eerste Nederlandstalige tijdschri! opgericht. Het 
Rechtskundig Tijdschri! voor Vlaamsch-België (later 
het Rechtskundig Tijdschri! voor België) was een pro-
duct van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in het cen-
tralistische, francofone België. De veelzeggende eerste 
woorden van het eerste editoriaal waren dan ook (in 
stevige drukletters): In Vlaanderen Vlaamsch! Het 

1 Doctor-assistent K.U.Leuven, Expert Kansspelcommissie.
2 Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven en Universiteit Tilburg, Ad-

vocaat te Brussel.

einde van de negentiende eeuw kende de eerste wetten 
op het taalgebruik in strafzaken: de wetten van 3#mei 
1889,3 10#april 18904 en 4#september 1891.5 De redac-
tieleden hadden er goede hoop op dat het Nederlands, 
of liever «de Vlaamsche taal», op korte termijn zou 
worden erkend als o$ciële taal en zo op gelijke voet 
zou komen met het Frans.6

De ambities van het tijdschri! waren niet gering. 
Het wou allround zijn, met artikels, uitlegging van 
wetten, rechtspraak, boekbesprekingen en overzichten 
van andere tijdschri!en voor alle rechtstakken. Gezien 
de sterke inbedding in de taalproblematiek, ging ook 
ruime aandacht uit naar taalkundige bijdragen, met 
als doel eenheid in de Vlaamse rechtstaal tot stand te 
brengen. Het Rechtskundig Tijdschri! ging in 1963 ter 
ziele bij gebrek aan %nanciële middelen.7

Naast dit algemene Vlaamse tijdschri!, werd ook 
een tijdschri! opgericht voor één speci%eke beroeps-
groep onder de juristen: de notaris. Maar het franco-
fone notariaat was nog niet rijp voor communicatie in 
het Nederlands. Het Tijdschri! voor Belgische Notaris-
sen (1900) werd vanaf zijn tweede jaargang volledig 
tweetalig en strandde al na zeven jaar.

2° De jaren dertig in de twintigste eeuw

Tot de jaren dertig van de vorige eeuw bleef de beoe-
fening en beschrijving van het recht voornamelijk een 
Franstalige aangelegenheid. De vernederlandsing van 
de Rijksuniversiteit Gent en de wet van 15# juni 1935 

3 Loi concernant l’emploi de la langue "amande en matière ré-
pressive, BS 11#mei 1889.

4 Loi sur la collation des grades académiques et le programme 
des examens universitaires, BS 24# april 1890 (in het bijzonder 
art.#49).

5 Loi étendant aux cours d’appel de Bruxelles et de Liège la loi du 
3#mai 1889 sur l’usage de la langue "amande en matière répressive, 
et modi%ant la loi d’organisation judiciaire et la loi sur les circons-
tances atténuantes, BS 20#september 1891.

6 Het duurde inderdaad niet lang. Zo was er al meteen na de 
oprichting de belangrijke wet van 18#april 1898 betre&ende het ge-
bruik der Vlaamsche taal in de o$ciële bekendmakingen («Gelijk-
heidswet»), BS 15#mei 1898.

7 RTB 1963, enig nummer, 1.
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op het taalgebruik in gerechtszaken8 creëerden echter 
een opening voor het gebruik van het Nederlands in 
de rechtspraktijk en de rechtswetenschap.9

In die context werd het Rechtskundig Weekblad in 
1931 boven de doopvont gehouden. Met een keerpunt 
voor de Nederlandse taal in het juridische leven in het 
vooruitzicht, hoopte de redactie dat «ons» rechtsle-
ven vanaf nu ook zou bijdragen «tot de grootheid der 
Vlaamsche cultuur».10 De droom was de ontwikkeling 
van een eigen Vlaamse rechtscultuur. Daarvoor was 
uiteraard een eigen Vlaams tijdschri! nodig.

De ambities van het tijdschri! zijn vergelijkbaar 
met die van een goede dertig jaar eerder in 1897. Het 
Rechtskundig Weekblad is hoofdzakelijk gericht op al 
wie zich in Vlaanderen bezighoudt met de rechtsprak-
tijk: hoofdartikelen# over rechtskundige actualiteit, 
belangrijke rechterlijke uitspraken, nieuwe wetten en 
informatie over wat verschijnt in andere juridische 
tijdschri!en en boeken. Net als in het Rechtskundig 
Tijdschri! is er bijzondere aandacht voor de Neder-
landse rechtsterminologie. De praktische inslag blijkt 
ook uit de medewerking van magistraten en advo-
caten. Het tijdschri! wil algemeen zijn, een zo groot 
mogelijk aantal rechtstakken beslaan. De bekommer-
nis om de praktische relevantie bleef een constante 
doorheen de geschiedenis van het Rechtskundig Week-
blad. Het hedendaagse lezerspubliek verwacht ook 
vandaag nog van het Rechtskundig Weekblad dat het 
«wetenschappelijk hoogstaande artikelen# en andere 
bijdragen publiceert, die ook voor de rechtspraktijk 
van belang zijn, en dat het tevens zorgt voor een snelle 
en doelgerichte publicatie van belangwekkende rech-
terlijke uitspraken over een zo groot mogelijk aantal 
rechtstakken.»11

En net als vier decennia tevor, werd in het kielzog 
van een algemeen juridisch tijdschri! ook nu weer een 
vaktijdschri! opgericht voor de notaris. Bijna honderd 
jaar na de Recueil général de l’enregistrement et du no-
tariat kreeg het Nederlands met het Tijdschri! voor 
Notarissen (1937) eindelijk ook een zekere erkenning 
in het notariaat.

B. De rustige jaren: speci"eke tijdschri!en, wetenschap 
en tweetaligheid

De volgende vier decennia bleef het vrij rustig. In 
de jaren veertig tot zeventig groeide het aanbod aan 

8 BS 22#juni 1935.
9 M.#S'()*+, «Wende? Of het einde van een illusie?», RW 2004-

05, 679.
10 RW 1931-32, 1-2.
11 A. V,- O+.+/+-, «Bij het begin van de zeventigste verjaar-

dag...», RW 2006-07, 2.

juridische tijdschri!en tegen een uitermate gezapig 
tempo, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige 
kant. Wij zien in die rustige periode een drietal be-
langrijke ontwikkelingen. Allereerst ontstaan er meer 
en meer speci%eke tijdschri!en. Daarnaast duikt de 
ambitie op om wetenschap te publiceren. Tot slot zien 
we een tendens naar tweetaligheid.

1° Speci"eke tijdschri!en

Aan Vlaamse kant ontstonden kort na de oorlog o.a. 
het Tijdschri! voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht (1946) en het Algemeen Fiscaal Tijdschri! (1949). 
De nieuwe tijdschri!en richtten zich vaak tot een spe-
ci%eke rechtstak en streefden er minder naar het ge-
hele recht te omvatten. In de jaren zestig roerden ook 
de studenten zich, met een tijdschri! opgezet door de 
Leuvense studenten, Jura Falconis (1964). In de jaren 
zeventig volgde een vorm van «praktijk-provinciali-
sering». De balies in Turnhout en Limburg kregen elk 
een eigen tijdschri!, respectievelijk Turnhouts Rechts-
leven (1971) en Limburgs Rechtsleven (1975).12

Ook het Tijdschri! voor Privaatrecht (1964) kadert 
binnen deze tendens. Het hee! niet de wens een alge-
meen tijdschri! te zijn en beperkt zich bewust tot het 
privaatrecht. Volgens de redactie komt het privaatrecht 
een wezenlijke voorrang toe, omdat het als algemene 
levensordening van het gehele volk de basis is van de 
maatschappij.13

2° Wetenschap

Maar het Tijdschri! voor Privaatrecht wil meer en an-
ders zijn. Het pro%leert zich als (ook) wetenschappelijk, 
en niet (louter) als een vaktijdschri!. Het wil zich niet 
alleen richten tot de praktijk, «maar [zou] ook boven de 
onmiddellijke bekommernis van de praktijk [...] kunnen 
uitstijgen om een trefpunt te worden van allen die om 
het rechtsverschijnsel in al zijn privaatrechtelijke uitin-
gen begaan zijn.»14 Het streven de wetenschap te dienen, 
is terug te vinden in de medewerking van vooral onder-
zoekers in plaats van practici. Het tijdschri! hee! bo-
vendien een zekere transnationale ambitie. Niet alleen 
is er een nauwe samenwerking met Nederland, het tijd-
schri! bevat ook samenvattingen van de Nederlandsta-
lige bijdragen in het Frans, Duits, Engels en Spaans.

12 West- en Oost-Vlaanderen hadden in het verleden al een tijd-
schri! (in het handelsrecht), in het Frans: Jurisprudence commerci-
ale des Flandres (1886-1939). Sporadisch verscheen in dat tijdschri! 
ook een uitspraak in het Nederlands.

13 TPR 1964, 4.
14 TPR 1964, 3.



 Rechtskundig Weekblad 2011-12 | nr. 1 | 3 september 2011

 9

Ondanks een op het eerste gezicht scherpe weten-
schappelijke focus, speelt het Tijdschri! voor Privaat-
recht toch dubbel spel. Vanuit het wezenlijke belang van 
de rechtspraak voor het recht, maakt het ook ruimte 
vrij voor uitgebreide rechtspraakoverzichten. Volgens 
sommigen behoren dergelijke kronieken ook tot de taak 
van tijdschri!en die op de wetenschap zijn gericht, als 
state of the art-bijdragen die onderzoekers in staat stel-
len de vernieuwing van hun onderzoek te bepalen.15 Dat 
maakt de overzichten zelf natuurlijk niet wetenschap-
pelijk. Overzichten van rechtspraak hebben voorname-
lijk een praktisch karakter en zijn (meestal) weinig ver-
nieuwend of doen weinig aan theorievorming, wat toch 
kenmerken van een wetenschappelijke bijdrage zijn (zie 
infra, II, B). Dat belet niet dat dergelijke overzichten zeer 
relevant en waardevol kunnen zijn, maar toch veeleer 
voor de rechtspraktijk dan voor de rechtswetenschap.

3° Tweetaligheid

Een derde fenomeen dat de kop opsteekt in deze 
luwe periode, zijn de tweetalige tijdschri!en.16 Daar-
bij kan het gaan om Franstalige tijdschri!en die mede 
Nederlandstalig worden17 of om nieuwe tijdschrif-
ten die van meet af aan tweetalig zijn.18Het Journal 
des Juges de Paix et de Police is in de eerste categorie 
de trendsetter. Al in 1936 wordt het tweetalig (Tijd-
schri! van de Vrede- en Politierechters). Tijdschri!en 
zoals Revue de Droit Commercial belge (Tijdschri! 
voor Belgisch Handelsrecht, 1968) en Revue de la Ban-
que (Bank- en Financiewezen, 1975) volgen pas veel 
later. Het gaat meestal om één tijdschri! met bijdra-
gen in beide talen. Soms wordt echter geopteerd voor 
twee afzonderlijke tijdschri!en, zoals bv. Revue belge 
de Sécurité Sociale en Belgisch Tijdschri! voor Sociale 
Zekerheid (1959). In de tweede categorie van nieuw op-
gerichte tweetalige tijdschri!en vinden we, in de jaren 
tachtig pas, o.a. DAOR (1986-87) en Tijdschri! voor 
Belgisch Burgerlijk Recht/Revue Générale de Droit Ci-
vile belge (1987).

15 C.J.M.M.# S'(/0+), «Wat maakt een juridisch tijdschri! we-
tenschappelijk?», NJB 2004, 1415.

16 Voor een overzicht, zie: G.# V,- O.+)1,//+, «Het Neder-
landstalig juridisch tijdschri! in België», Vl. Jurist 1988, 17-18 en 
de daar vermelde voetnoten.

17 Of – op dat ogenblik – uitzonderlijk Nederlandstalige tijd-
schri!en die zich openstellen voor bijdragen in het Frans (Alge-
meen Fiscaal Tijdschri!/Revue Générale de Fiscalité, 1969).

18 Het gaat hier niet om Nederlandstalig of Franstalige tijd-
schri!en die sporadisch rechtspraak in de andere taal publiceren 
(met kopje, noten en artikelen#in de eigen taal).

C. #e Big Bang: veel tijdschri!en, veel versnippering, 
veel kwantiteit

Vanaf de jaren tachtig is de rust de%nitief voorbij. De 
nervositeit houdt tot op vandaag aan. Er is niet alleen 
een enorme toename van het aantal tijdschri!en. Ook 
de inhoudelijke versnippering blij! uitdijen. Daarbij 
wordt steeds nijpender de vaststelling dat kwantiteit 
op vele vlakken het pleit lijkt te winnen. In juridische 
middens beschouwt men kwaliteit vaak als een vaag en 
subjectief begrip. Als kwaliteit geen objectieve criteria 
verdraagt, kan het begrip natuurlijk als betekenisloze 
passe-partout door eenieder in de mond worden ge-
nomen en probleemloos geclaimd. De zogezegde af-
wezigheid van objectieve criteria is een handig voor-
wendsel om kwaliteit niet te hoeven meten.

1° Explosie

In de jaren tachtig en negentig krijgen we een ware 
explosie aan Nederlandstalige juridische tijdschri!en. 
De democratisering van het universitair onderwijs 
begint haar vruchten af te werpen en massa’s juristen 
overspoelen de markt. Misschien aarzelen commercië-
le uitgevers daarom niet om als er geen gat in de markt 
is, er wel een te creëren. Met de hulp van bereidwillige 
academici en praktijkjuristen met pro%leringsbehoef-
te, schieten vaktijdschri!en voor alle mogelijke disci-
plines en rechtsgebieden als paddestoelen uit de grond.

Exacte tellingen zijn precair, omdat inhoudelijke cri-
teria en toetsing noodzakelijk zijn om te bepalen vanaf 
welk ogenblik een tijdschri! «juridisch» is. Wanneer 
we het aantal nieuwe Nederlandstalige of tweetalige 
tijdschri!en met een zekere juridische inslag19 be-
schouwen, komen we voor de periode 1980-89 uit op 
minstens20 21 nieuwe tijdschri!en, of 2,1 per jaar.21 
Voor de periode 1990-99 zijn het er nog eens 22 ex-

19 We rekenen dus ook wetenschapsondersteunende tijdschrif-
ten, zonder onderzoeks%naliteit, mee.

20 We vertrokken van een lijst van tijdschri!en die vandaag nog 
bestaan, waardoor enkele tijdschri!en niet worden meegerekend, 
zoals het Tijdschri! voor Rechtsdocumentatie. Het werkelijke aantal 
ligt dus nog hoger.

21 Namelijk: Panopticon (1980), Accountancy en bedrijfskunde 
(1981), Sociaalrechtelijke Kronieken/Chroniques de droit social 
(1981), Balans (1982), Fiscale Actualiteit (1982), Fiscale Jurispruden-
tie (1982), Fiscoloog internationaal (1983), Tijdschri! voor Stra$e-
leid en gevangeniswezen (Fatik) (1983), Activa (1985), Burgerlijke 
Stand (1985), De Schakel (1985), Tijdschri! voor de Gentse Recht-
spraak (1985), Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering (1985), DAOR 
(1986), De "scale koerier (1986), Jaarboek Handelspraktijken en Me-
dedinging (1986), Kijk uit (1987), Tijdschri! voor Belgisch Burgerlijk 
Recht/Revue générale de droit civil (1987), Consumentenrecht/Droit 
de la Consommation. (1988), Tijdschri! voor Rechtspersoon en Ven-
nootschap (1988), OCMW Visies (1989).



Rechtskundig Weekblad 2011-12 | nr. 1 | 3 september 2011

10

tra.22 Opvallend is dat na die vette jaren tachtig-ne-
gentig ook in het eerste decennium van deze eeuw de 
toename van het aantal nieuwe tijdschri!en nog steeds 
niet geëindigd is.23

2° Nichevorming

De meeste van die nieuwe tijdschri!en bespelen een 
speci%eke niche: ondernemingsrecht, consumenten-
recht, onderwijsrecht, milieu- en energierecht, huur-
recht, familierecht, gezondheidsrecht, sportrecht, ap-
partements- en immorecht, ruimtelijke ordening, 
aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, en ga zo maar 
door. Het aantal tijdschri!en gericht op het %scaal recht 
neemt een hoge vlucht. Ook na 2000 blij! er nog ruimte 
voor nieuwe tijdschri!en, op de markt van het straf-
recht, jeugdrecht, internationaal privaatrecht, de men-
senrechten, het bestuursrecht en de estate planning.

De nichevorming is het meest uitgesproken binnen 
het economisch recht; dit is logisch, omdat die vlag een 
zeer ruime lading van rechtsdomeinen dekt. Maar zelfs 
bij uitsplitsing van het economisch recht in verschil-
lende domeinen (vennootschapsrecht, %nancieel recht, 
%scaal recht, consumentenrecht, mededingingsrecht) 
blijkt dat die domeinen vaak verschillende tijdschri!en 
hebben.

In het privaatrecht blij! de nichevorming daaren-
tegen, verwonderlijk – gezien de vele rechtstakken die 
zij omvat – beperkt. Bovendien gaat een groot deel van 
die gespecialiseerde tijdschri!en over huur en onroe-
rend goed. De inbreng van personen- en familierecht 
en familiaal vermogensrecht is beperkter.

22 Namelijk: Notariaat. Notarieel en "scaal Maandblad (1990), 
Tijdschri! voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (1990), Milieu- 
en Energierecht (1992); Tijdschri! voor Milieurecht (1992), Tijd-
schri! voor Procesrecht en Bewijsrecht/Revue de droit judiciaire et 
de la preuve (1993), Huur. Het huurrecht in de praktijk (1994), B.I.B. 
Revue I.P.C. (1994), Tijdschri! van de deskundige (1995), Echtschei-
dingsjournaal (1995), Tijdschri! voor Gezondheidsrecht/Revue de 
droit de la santé (1995), Vigiles. Tijdschri! voor Politierecht (1995), 
Auteurs & Media (1996), Jaarboek Kredietrecht en Collectieve schul-
denregeling (1996), Nieuwsbrief Sport & Recht (1996), Tijdschri! 
voor Appartements- en Immorecht (1996), Tijdschri! voor Ruimte-
lijke Ordening en Stedenbouw (1996), Chroniques de droit public/
Publiekrechtelijke Kronieken (1997), Lokale en Regionale Belastin-
gen (1997), Tijdschri! voor West-Vlaamse Rechtspraak (1997), Orde 
van de dag. Criminaliteit en Samenleving (1998), De Juristenkrant 
(1999), Tijdschri! voor onroerend goedrecht (1999).

23 Accountancy & Tax (2000), P&O Praktijkblad (2000), Tijd-
schri! voor jeugdrecht en kinderrechten (2000), Tijdschri! voor 
Strafrecht (2000), De vennootschap (2001), Tijdschri! Financieel 
Recht (2001), Ad Rem (2002), Tijdschri! voor Internationaal Pri-
vaatrecht (2002), Notamus (2003), Rechtspraak Antwerpen, Brus-
sel, Gent (2003), Tijdschri! voor Mensenrechten (2003), Burger 
bestuur & beleid (2004), Tijdschri! Verkoop Vastgoed (2004), VZW-
info (2004), Tijdschri! voor estate planning (2005), Nullum Crimen 
(2006), Tijdschri! voor Belgische mededinging/Revue de la concur-
rence belge (2006), Nieuw notarieel kwartaalschri! (2008).

Het publiekrecht was, in tegenstelling tot het pri-
vaatrecht, in de jaren veertig al met twee Nederlands-
talige tijdschri!en naar buiten getreden: het al vermel-
de Tijdschri! voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht (1946) en het Tijdschri! voor Gemeenterecht 
(1949). In 1997 werd daar nog een algemeen publiek-
rechtelijk tijdschri! met sterke onderzoeks%naliteit 
aan toegevoegd: Chroniques de droit publique/Publiek-
rechtelijke Kronieken.24 Voor het overige merken we 
in het publiekrecht vooral een opening naar «nieuwe» 
rechtstakken, zoals milieurecht, onderwijsrecht en 
ruimtelijke ordening. Er ontstaan ook een aantal tijd-
schri!en voor de lokale niveaus, maar die hebben vaak 
slechts een beperkt juridisch karakter.

In het sociaal recht is het iets rustiger. De meeste 
tijdschri!en daar zijn ontstaan voor 1990. Het inter-
nationaal en Europees recht ontsnapt – waarschijnlijk 
door de aanwezigheid van een internationaal publica-
tieforum – aan nieuwe Nederlandstalige tijdschri!en. 
Enkel het Tijdschri! voor Mensenrechten (2003) en – al 
is de kwali%catie als internationaal en Europees recht 
waarschijnlijk te eenzijdig – het Tijdschri! voor Inter-
nationaal Privaatrecht (2002) zijn recente aanwinsten 
in het Nederlands.

Een eeuwenoude maar springlevende niche blijkt het 
notariaat, met van 1990 tot nu maar liefst drie nieuwe 
Nederlands- of tweetalige tijdschri!en en een nieuws-
brief. Hier zien we ook de aansluiting van het notari-
aat met %scaal recht (Notarieel en Fiscaal Maandblad, 
1990) en de inbedding in een functioneel rechtsgebied 
dat notariaat, %scaliteit, rechtspersonenrecht en in-
ternationaal privaatrecht integreert (Tijdschri! Estate 
Planning, 2005).

3° Risico

Op zichzelf is het niet geheel onlogisch dat tijd-
schri!en over heel speci%eke domeinen ontstaan. 
Sommige van die onderdelen, zoals vreemdelingen-
recht en gezondheidsrecht, bevinden zich immers op 
de grens van een aantal rechtstakken en zijn daarom 
moeilijker in te passen in tijdschri!en over die algeme-
ne rechtstakken. Er ontstaan meer en meer functionele 
rechtsgebieden die verschillende materies overschrij-
den en integreren. In tijden van specialisatie binnen de 
rechtspraktijk is een gespecialiseerd tijdschri! boven-
dien handig meegenomen.

Die bijzonder speci%eke pro%lering hee! echter ook 
nadelen. Er ontstaat een risico van «kopijnood».25 Om-

24 Geen geheel nieuw tijdschri!, omdat het voor een deel het 
vroegere Recente Arresten van de Raad van State absorbeert.

25 J.B.M.# V),-0+- en R.A.J.# .,- G+2'+/, «Het dilemma bij de 
beoordeling van rechtswetenschappelijke publicaties: Vertrouwen 
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dat het tijdschri! nu eenmaal gevuld moet geraken, is 
materiaal nodig, dat schaarser wordt omdat auteurs 
meer afzetmogelijkheden hebben. Zo ontstaat het risi-
co dat redacties zich tevredenstellen met bijdragen van 
een mindere kwaliteit dan die welke ze oorspronkelijk 
nastreefden. En zo worden auteurs niet aangezet om 
minder te schrijven en hun goede ideeën te koesteren 
en uit te werken in één enkele, grondige bijdrage. Kwa-
liteit moet deemoedig het hoofd buigen voor kwanti-
teit.

Er lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan waarbij de be-
hoe!en van uitgevers en rechtspractici en academici el-
kaar vinden en ondersteunen. Uitgevers moeten omzet 
halen en hebben daarvoor kopij nodig en praktijkmen-
sen en onderzoekers moeten zich pro%leren. Uitgevers 
stimuleren dan ook waar mogelijk juristen allerhande 
om te schrijven. Wetboeken verzamelen, ordenen, an-
noteren, becommentariëren. Rechtspraak ordenen, 
samenbrengen. Gidsen voor de praktijk, modellenboe-
ken. Korte artikelen# met eigen meningen. Niet nood-
zakelijk onderbouwd, maar vooral praktisch, handig, 
vlot. De BAMA-hervorming die alle komende meesters 
in de rechten, in het notariaat, in de %scaliteit verplicht 
om een uitgebreide scriptie te schrijven alvorens te 
kunnen afstuderen, opent een nieuwe markt van po-
tentiële auteurs die zich maar al te graag het hoofd op 
hol laten brengen door het vooruitzicht van hun eerste 
échte publicatie. Iedereen rechtsgeleerde. Leve de de-
mocratie.

II. Finaliteit van juridische tijdschri!en

A. Over kwaliteitslabels

1° De dwang van wetenschappelijkheid

De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandstalige 
en tweetalige juridische tijdschri!en in België toont 
aan dat zij zich aanvankelijk nagenoeg uitsluitend 
richtten tot de praktijkjuristen. De tijdschri!en staan 
ten dienste van de praktijk, willen die duiden en orde-
nen. Gaandeweg, vanaf de jaren zestig, wordt het doel-
publiek verbreed: zowel de juristen in het veld als de 
onderzoekers aan wal worden beoogd.

Het publiek dat een juridisch tijdschri! bereikt of 
hoopt te bereiken, leert ons echter weinig of niets over 
het niveau van dat tijdschri!. Laat het net dat niveau 
zijn dat de jongste jaren het voorwerp is van vehemen-
te discussies. Vooral de term «wetenschappelijk» komt 
daarbij vaak bovendrijven, als hakbijl of als een soort 

is goed, controle niet altijd beter», Ars Aequi 2010, 177.

kwaliteitslabel dat kost wat kost moet worden bin-
nengerijfd. Een «goed» tijdschri! is wetenschappelijk. 
Vanwaar dat fetisjisme? Waarom zou een tijdschri! 
«wetenschappelijk» willen of moeten zijn?

De discussies over de wetenschappelijkheid van ju-
ridische tijdschri!en hangen samen met het toene-
mende belang van de evaluatie van de kwaliteit van 
(wetenschappelijk) onderzoek en de drang die evalu-
atie te objectiveren. Middelen voor wetenschappelijk 
onderzoek zijn schaars. De verdeling daarvan moet 
daarom op een objectieve manier gebeuren, aan de 
hand van duidelijke criteria die bij voorkeur leiden 
tot cijfers. Cijfers kunnen immers worden opgeteld 
en eenvoudig vergeleken. Het hoogste cijfer, de beste 
leerling, krijgt de meeste middelen. Cijfers bieden de 
overheid – ondeskundig in de inhoud van het onder-
zoek – de geruststellende zekerheid dat haar geld goed 
wordt besteed. In het verleden voldoen aan objectieve 
criteria, houdt de belo!e (minstens de hoop) in op een 
even succesvolle toekomst.

Ook onderzoek binnen de rechten ontsnapt niet aan 
de tendens van evaluatie. Dat juridische onderzoekers 
worden geëvalueerd en afgerekend op hun verdiensten 
of de afwezigheid daarvan is niet meer dan normaal.26 
Opmerkelijk is echter dat ze hun deugdelijkheid ook 
moeten bewijzen in vergelijking met onderzoekers uit 
volstrekt andere wetenschappelijke disciplines, zoals 
psychologie en sociale wetenschappen (zie infra, II, B). 
In die context komt dan de vraag naar boven of onder-
zoek in de rechten wel echt wetenschappelijk onder-
zoek is. Of het met andere woorden wel een deel van 
de onderzoeksgelden verdient.

2° Ranking en wetenschappelijkheid

Eerder betoogden we al dat het recht wel degelijk op 
een wetenschappelijke wijze kan worden onderzocht.27 
Dat impliceert niet dat een vergelijking met andere we-
tenschappen vanzelfsprekend is of dat het recht geen 
speci%eke functie zou hebben die niet uit het oog mag 
worden verloren. In elk geval lijkt de Vlaamse over-

26 A.#V+)3+0+, «Evalueren van juridisch onderzoek. Een wolkje 
rechtlijnigheid en een scheut open geest», R&R 2005, a".# 1, 113; 
A.# V+)3+0+, «Het onmeetbare meten? Het VLIR-model voor in-
tegrale kwaliteitsevaluatie van het onderzoek in de rechtsweten-
schappen», in J4), F,/5(-62 (red.), Lustrumboek 40 jaar Jura Fal-
conis, Brussel, Larcier, 2005, 249.

27 N.# H(+07, K.# V,-8(.+ en A.# V+)3+0+, «Yes we care! Be-
denkingen over de (methode der) rechtswetenschap», RW 2008-
09, 1785-1789. Cf. recentelijk: Ph.# T6(-, «Het recht bestaat niet. 
Leve het onderzoek in de rechten», in De ona%ankelijkheid van de 
rechtswetenschap, Brussel, Larcier, 2011, 137-152.
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heid28 de mening toegedaan dat vergelijking binnen de 
humane wetenschappen mogelijk is en kwam ze daar-
voor uit bij een objectieve maatstaf in de vorm van een 
meting van publicaties.29 Die meting van de kwaliteit 
van een onderzoeker aan de hand van zijn publicaties 
was eerder al een onderdeel van een ruimere en geïnte-
greerde30 evaluatiemethode die de VLIR voorstelde om 
binnen de rechten aan kwaliteitsmeting te doen.31

Hoe nu een dergelijke meting e$ciënt en objectief 
maken? Door een rangorde aan te brengen in het me-
dium van de publicatie, de boeken, maar dus ook de 
tijdschri!en. Het rangschikken van juridische tijd-
schri!en, het vastleggen van hun positie ten opzichte 
van elkaar, zag, in navolging van andere wetenschap-
pen, het licht. Daar worden tijdschri!en al langer ge-
rangschikt en gewaardeerd op basis van hun impact-
factor: hoe groter de impact op het onderzoek in die 
discipline,hoe hoger op de ranking – en vice versa. En 
zo is de cirkel rond: de plaats die een tijdschri! krijgt, 
bepaalt (mede) het cijfer dat een onderzoeker krijgt. De 
vrees om uit de boot te vallen, om genegeerd te worden 
door schrijvende academici, veroorzaakt een vurig ver-
langen naar een erkenning als «wetenschappelijk» tijd-
schri!.

28 Besluit van de Vlaamse Regering van 8# september 2000 be-
tre&ende de %nanciering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen 
aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, BS 18#novem-
ber 2000, zoals gewijzigd door het Besluit van 12#december 2008, 
BS 6#maart 2009.

29 Vlaams Academisch Bibliogra%sch Bestand – Sociale en Hu-
mane Wetenschappen (VABB – SHW), zie: www.ecoom.be/index.
php?id=101&L=1.

30 De voorgestelde evaluatiemethode is veel ruimer dan een be-
oordeling van alleen maar de publicaties van een onderzoeker. Het 
VLIR-model voor kwaliteitsevalutie onderscheidt zes parameters: 
publicaties, projecten, lezingen, wetenschappelijke adviesverlening, 
doctoraatsbegeleiding en -betrokkenheid en lidmaatschap van re-
dactieraden. Daarnaast brengt het model een aantal typische acti-
viteiten van het zgn. juridische onderzoek onder bij wetenschaps-
ondersteuning. Aldus wordt meer reliëf aangebracht in een CV 
door de klassieke en wijdverspreide «window dressing» waarbij alles 
wordt voorgesteld als wetenschappelijk onderzoek, te bemoeilijken. 
Zie uitgebreid: A.#V+)3+0+, o.c., R&R 2005, a".#1, 110-116; A.#V+)-
3+0+, o.c., in J4), F,/5(-62 (red.), Lustrumboek 40 jaar Jura Falco-
nis, 227-247.

31 Binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad exploreert men 
al sinds midden de jaren ’90 de mogelijkheid om wetenschappelijk 
onderzoek binnen de rechten te meten. Dit leidde in 1999 tot een 
eerste rapport («Towards Indicators of Research Performance in the 
Social Sciences and Humanities. An Exploratory Study in the Fields 
of Law and Linguistics at Flemish Universities»). In 2001 stelde de 
zogenoemde Decanenconferentie van de Vlaamse Rechtsfacultei-
ten een interfacultaire werkgroep aan die moest nagaan hoe tot een 
kwaliteitsranking van juridische tijdschri!en kon worden geko-
men. Eind 2002 werd dan de werkgroep Kwaliteitszorg Onderzoek 
Rechten (ook genoemd de commissie-Verbeke naar zijn voorzitter), 
in het leven geroepen, die in 2004 het «Model voor integrale kwa-
liteitsevaluatie van het onderzoek in de rechtswetenschappen» be-
kendmaakte (zie: www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/noti-
tie_KZR_22sept2004.pdf).

Bibliometrische indicatoren, zoals het rangschikken 
van tijdschri!en en het werken met een citatie-index 
(«hoe vaak wordt een publicatie geciteerd in ander 
werk?»), komen tegemoet aan de behoe!e om een kwa-
litatief element toe te voegen aan een louter kwantita-
tieve meting («hoe veel publiceert de betrokken onder-
zoeker?»). In een ideale wereld wordt de kwaliteit van 
elke publicatie nagegaan door een inhoudelijke toet-
sing door een neutrale derde die een grondige kennis 
hee! van het betrokken rechtsdomein.32 Een dergelijke 
methode is echter tijdrovend, lijkt praktisch totaal on-
haalbaar en dus ook onbetaalbaar. Vandaar het spoor 
om te werken met vermoedens: hee! een tijdschri! 
een bepaald niveau, dan zal de publicatie die erin ver-
schijnt ook wel dat niveau hebben. Dat beperkt in elk 
geval de duur en de kost van de evaluatieprocedure. 
Bovendien creëert het een perceptie van objectiviteit: 
de auteur is niet a9ankelijk van de willekeur van een 
toevallige evaluator. «Perceptie», want geheel objectief 
is de procedure niet. Iemand moet immers bepalen 
welk niveau aan een tijdschri! wordt toegekend en dat 
blijkt een gevoelige oefening. Een nadeel van evaluatie 
op basis van ranking, is dat een «slecht» artikel#in een 
hooggerangschikt tijdschri! wordt beloond, terwijl 
een «goed» artikel# in een tijdschri! onderaan de lad-
der wordt gepenaliseerd. Het idee achter een ranking is 
echter dat een dergelijk risico na een overgangsperiode 
op termijn verdwijnt, omdat onderzoekers ernaar zul-
len streven hun «goede» bijdragen in hoogaangeschre-
ven tijdschri!en te publiceren.33

Toch staat uitsluitend werken met rankings om de 
kwaliteit van wetenschappers te beoordelen (een stap 
die in de rechtswetenschap nog moet worden gezet) in 
sommige (de echte) wetenschappen onder druk.34 Het 
is bekend dat de fetisj van de impactfactor in welbe-
paalde velden van de exacte wetenschappen fanatiek 
wordt aanbeden, life sciences en medische wetenschap-
pen in het bijzonder. Maar ook daar bestaat er meer en 
meer controverse hierover. Een onderzoeksverband als 
het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), er-
kend als wereldtop, maakt meer en meer gebruik van 
additionele peer review en lokale visitaties door inter-
nationale topwetenschappers die in discussie treden 
en zich een beeld vormen van het hele werk van een 
onderzoeksgroep en een departement. Ze gebruiken 

32 Cf. S.# G4'16)'8, «Evaluatie rechtswetenschappelijk onder-
zoek. VLIR-model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-
zoek in de rechtswetenschappen», NjW 2007, 675.

33 VLIR, Model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-
zoek in de rechtswetenschappen, 11; A.#V+)3+0+, o.c., in J4), F,/-
5(-62 (red.), Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis, 238.

34 Persoonlijk interview met prof. dr. Bart De Strooper, Faculteit 
Geneeskunde K.U. Leuven en VIB, 6#februari 2011.
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daarbij natuurlijk het overzicht van de artikelen# die 
gepubliceerd zijn, maar kijken ook nog naar wat de on-
derzoeker zelf vertelt en geven feedback aan de direc-
tie over de feitelijke waarde van bepaalde claims. Deze 
werkmethode is uiteraard duur, maar vele internati-
onale onderzoeksinstituten vinden deze investering 
klaarblijkelijk de moeite waard. Bovendien bedraagt 
de kostprijs van zulke reviews voor dergelijke topinsti-
tuten maar een fractie van hun werkingsbudget.

Terug naar de realiteit van de rechtswetenschap, 
waar zelfs nog geen consensus over ranken van pu-
blicaties bestaat, laat staan over bijkomende technie-
ken om onderzoek en onderzoekers te beoordelen. 
De discussies over een mogelijke rangschikking van 
juridische tijdschri!en hebben de vraag naar de we-
tenschappelijkheid van die tijdschri!en aangezwen-
geld. Wetenschappelijke tijdschri!en worden als beter 
beschouwd en geacht hoger te scoren op allerhande 
rankings. Al vóór de hele ranking-discussie hadden 
redacties waarschijnlijk een duidelijk doel voor ogen 
met hun tijdschri!, maar nu lijken ze daar plots op te 
worden afgerekend. Niet rechtstreeks, op de hen be-
kende commerciële manier, via stijgende of dalende 
verkoopcijfers. Maar wel vanuit een moeilijk grijpbare 
academische hoek. De vraag naar het wetenschappelij-
ke karakter van hun tijdschri! is een eigen leven gaan 
leiden. Niet zozeer de vraag of juridische tijdschri!en 
überhaupt wel wetenschap bevatten (de – vooral in Ne-
derland sterk levende – discussie of recht wel een we-
tenschap is35), rijst, maar veeleer de vraag wanneer een 
juridisch tijdschri! zich het predikaat «wetenschappe-
lijk» mag toemeten. Er lijkt een tweedeling te bestaan 
tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke 
tijdschri!en.

Gezien de bijzondere maatschappelijke functie van 
het recht, lijkt het ons eerbiediger te spreken van de 
tijdschri!en ten dienste van de wetenschap en de tijd-
schri!en ten dienste van de praktijk. Scherpstellen op 
de %naliteit van een tijdschri!, maakt meteen duide-
lijk dat één tijdschri! beide functies kan vervullen, 
of een focus kan kiezen op het ene zonder zich af te 
sluiten voor het andere. In de ruime categorie van de 
tijdschri!en die zich hoofdzakelijk richten tot de prak-
tijk is een verdere opdeling mogelijk. Enerzijds zijn 
er de vaktijdschri!en, anderzijds de populariserende 

35 Zie o.a. G.# D+ G++2', «Hoe maken we van de rechtsweten-
schap een volwaardige wetenschap?», NJB 2004, 58-66; M.# B,-
)+-:)+58', e.a., «Methoden van rechtswetenschap: komen we ver-
der?», NJB 2004, 1409-1428; R.A.J.#.,- G+2'+/ en J.B.M.#V),-0+-, 
«Rechtswetenschappelijke artikelen. Naar criteria voor methodo-
logische verantwoording», NJB 2007, 1448-1461; N.# .,- M,-+-, 
«Wat de rechtswetenschap (niet) zo bijzonder maakt...», NJB 2008, 
1927-1930.

tijdschri!en,36 die juridische informatie op een vulga-
riserende wijze aanbieden.

Vanuit een academisch perspectief is het nuttig en 
zelfs wenselijk om in elk van deze tijdschri!en te pu-
bliceren. Dat is niet noodzakelijk een vereiste voor elke 
individuele onderzoeker, maar minstens wel voor de 
onderzoeksgroep waarbinnen hij of zij functioneert. 
Een academicus, of zeker de groep waarvan hij deel uit-
maakt, hee! immers een driedubbele taak: onderzoek, 
onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (zie in-
fra, III, B).

B. Tijdschri!en ten dienste van de wetenschap

Tijdschri!en ten dienste van de wetenschap bevat-
ten in principe wetenschappelijk onderzoek. Publica-
ties in zulke tijdschri!en zouden moeten doorwegen 
in de beoordeling van de onderzoeker. Vandaar het be-
lang voor evaluerende overheden om die tijdschri!en 
te identi%ceren en hun onderlinge kwaliteitsverhou-
ding vast te stellen. Het label van de wetenschappelijk-
heid hangt dus samen met bepaalde kwaliteiten van 
een tijdschri!, zowel wat betre! de inhoud als – vol-
gens sommigen – wat betre! de selectieprocedure. Het 
publiek dat een tijdschri! op heet oog hee!, is – zoals 
aangegeven – niet noodzakelijk een indicatie. Rechts-
wetenschappelijk onderzoek hee! naast een funda-
mentele immers meestal ook een toegepaste dimen-
sie. De «gebruikers» van het onderzoek zijn niet enkel 
andere onderzoekers, maar ook juridische beroeps-
beoefenaren.37 Rechtswetenschappelijk onderzoek 
is bij voorkeur ook – minstens indirect – relevant en 
pertinent voor de rechtspraktijk.38 Dat een tijdschri! 
beroepsbeoefenaren als doelpubliek hee!, impliceert 
niet dat het geen wetenschappelijke artikelen#kan be-
vatten.39 Daarom is het onderscheid tussen een we-
tenschappelijk tijdschri! en een vaktijdschri! niet 
vanzelfsprekend: nagenoeg alle juridische tijdschri!en 
richten zich immers (ook) tot een vakpubliek.

Zowel in België als in Nederland hebben weten-
schappelijke commissies de afgelopen jaren getracht 
criteria vast te leggen om een wetenschappelijk tijd-
schri! te identi%ceren. Sommige beperken zich daarbij 
tot een onderscheid tussen wetenschappelijk en niet-

36 Indeling ontleend aan C(**6226+ V(()3+)+6:6-; O-:+)-
<(+023+(():+/6-; R+58'2;+/++):8+6:, Oordelen over rechten, 
VSNU, 2005, 9.

37 C.J.M.M.#S'(/0+), o.c., NJB 2004, 1415.
38 S.#G4'16)'8, o.c., NJW 2007, 675.
39 VLIR, Model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-

zoek in de rechtswetenschappen, 9; A.#V+)3+0+, o.c., in J4), F,/5(-
-62 (red.), Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis, 233.
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wetenschappelijk; andere proberen een zekere gradatie 
aan te brengen.

1° Nederland: formele modellen

In het rapport «Oordelen over rechten», in opdracht 
van de gezamenlijke Nederlandse rechtsfaculteiten, stelt 
de commissie-Stolker geen eigen classi%catie van tijd-
schri!en voorop, wat wijst op het precaire karakter van 
deze oefening.40 Haar opvolger, de commissie-Smits, 
deelt de juridische tijdschri!en op in twee categorieën: 
de A-tijdschri!en of wetenschappelijke tijdschri!en, 
en al de rest. Een juridisch tijdschri! krijgt het A-label 
wanneer het zich in hoofdorde richt op een wetenschap-
pelijk forum en originaliteit, diepgang en grondigheid 
beoogt. Die inhoudelijke criteria beoordeelt de commis-
sie echter niet zelf. Dat laat ze over aan de redacties. De 
kwaliteit van de tijdschri!en hangt daarom af van drie 
formele criteria. Een aantal redactieleden moet de ont-
werpartikelen toetsen aan een vooraf opgesteld format 
waarin de minimumeisen voor een artikel#worden op-
gesomd (over de probleemstelling, bronnen, stand van 
zaken, het vernieuwende van het artikel); de redactie 
bestaat overwegend uit gepromoveerde (lees: op proef-
schri! gedoctoreerde) leden en er wordt een beroep 
gedaan op peer review wanneer deskundigheid ont-
breekt.41

Momenteel werkt de vervolgcommissie Kwali%catie 
Juridische Tijdschri!en (commissie-Du Perron), in-
gesteld door het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid, 
nadere formele criteria uit, omdat over de inhoudelijke 
criteria te weinig consensus bestond. De commissie 
hee! nog niet gerapporteerd, maar uit een brief aan 
alle juridische tijdschri!en blijkt dat de kern van de 
criteria is dat een redactie van een wetenschappelijk 
tijdschri! voor ten minste 50% uit gepromoveerden 
bestaat of in de beoordeling moet beschikken over een 
double blind peer review.42 Elk inhoudelijk criterium 
wordt daarmee verlaten.

Nog frappanter was de werkwijze van de Evalu-
atiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 
2009(commissie-Koers), die in haar evaluatie van het 
onderzoek aan de verschillende Nederlandse rechts-
faculteiten, die faculteiten liet stemmen over de vraag 
welke tijdschri!en «gerefereerd» zijn. Vond een aan-
zienlijk aantal decanen dat een tijdschri! onder de 
(door allen aanvaarde) omschrijving van «gerefereerd» 

40 C(**6226+ V(()3+)+6:6-; O-:+)<(+023+(():+/6-; 
R+58'2;+/++):8+6:, o.c., 51-56.

41 A.#V),-0+- en R.A.J.#.,- G+2'+/, o.c., Ars Aequi 2010, 168.
42 J.#K/6=-2*,, D.#.,- L++41+- en D.#S'+6-, «Inleiding. «Beter 

kunnen we het niet maken, wel makkelijker»», Ars Aequi 2010, 152.

tijdschri! viel, dan werd het als zodanig gekwali%-
ceerd.43

2° België: inhoudelijk VLIR-model

In België daarentegen ging de werkgroep Kwaliteits-
zorg Onderzoek Rechten, ingesteld door de VLIR (com-
missie-Verbeke), enkel uit van inhoudelijke criteria om 
de kwaliteit van tijdschri!artikelen# en noten, boeken 
en bijdragen in boeken te evalueren. Onder leiding van 
Verbeke stelde een rankingcommissie van elf hoogle-
raren, waaronder vijf buitenlanders, een ABC-ranking 
(of beter: een classi%catie) op van meer dan zeventig 
Vlaamse juridische tijdschri!en op basis van een alge-
mene inhoudelijke analyse, toegepast op een represen-
tatief staal van nummers van een bepaald tijdschri!.44 
De inhoudelijke beoordeling gebeurde aan de hand van 
drie criteria ontwikkeld in het VLIR-model: weten-
schappelijke originaliteit, grondigheid en grensover-
schrijdend karakter.

De originaliteit kan inhoudelijk en/of structureel 
zijn: inhoudelijk door de contextualisering en concep-
tualisering, de duiding en de theorievorming; structu-
reel of methodologisch door de consistente ordening 
van het materiaal en de structuur van de redenering.45 
In onze reeds genoemde «Yes we care»-bijdrage in dit 
tijdschri! beklemtoonden wij vooral het belang van 
een aantal processuele of methodologische minimum-
vereisten, in het bijzonder de verantwoordingsplicht 
en transparantie die het mogelijk moet maken het on-
derzoek te falsi%ëren.46 Wij stellen vast dat het strikte 
originaliteitscriterium («novelty») in de biomedische 
wetenschappen in bepaalde wetenschappelijke tijd-
schri!en wordt losgelaten. Hier wordt meer de nadruk 
gelegd op de methode: zijn de experimenten uitge-
voerd volgens «state of the art»-procedures en worden 
de conclusies ondersteund door de data?47

Grondigheid hee! betrekking op de mate waarin de 
bijdrage binnen de betrokken discipline volledigheid 
bereikt in de beantwoording van de onderzoeksvraag 

43 E.,/4,'6+5(**6226+ R+58'21+'+-258,>>+/6=0 O-:+)<(+0 
2009, Kwaliteit & Diversiteit. Rechtswetenschappelijk onderzoek 
in Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, 2009, www.vu.nl/nl/
Images/Evaluatie onderzoek Rechten_tcm9-169244.pdf, 46.

44 VLIR, Model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-
zoek in de rechtswetenschappen, 9.

45 A.# V+)3+0+, o.c. , in J4), F,/5(-62 (red.), Lustrumboek 40 
jaar Jura Falconis, 239.

46 N.# H(+07, K.# V,-8(.+ en A.# V+)3+0+, o.c., RW 2008-09, 
1785-1789.

47 Persoonlijk interview met prof. dr. Jan Eggermont, Faculteit 
Geneeskunde KUL, 14#februari 2011, die onder meer verwijst naar 
PLoS ONE, waar wordt beklemtoond dat de papers «technically 
sound» moeten zijn, evenals de Scienti%c Reports van Nature.
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en daarbij steunt op voldoende relevant bronnenma-
teriaal.48 Grondigheid mag niet worden verward met 
detailzucht of uitweiding.49

Het overschrijdende karakter ligt in de manier waar-
op de bijdrage juridische vragen, regels en concepten 
met een open geest bestudeert. Dit betekent dat het 
onderzoek niet enkel inbound is, naar binnen gekeerd, 
naar de eigen technische systematiek van één zeer spe-
ci%eke materie binnen één enkel rechtssysteem, maar 
ook outbound, naar buiten kijkend en vergelijkend. Die 
vergelijking moet substantieel en daadwerkelijk zijn.50 
De vergelijkingsmogelijkheden zijn ruim: met andere 
materies binnen het eigen systeem (intra-disciplinair: 
bv. privaatrecht met %scaal recht), met andere jurisdic-
ties of rechtssystemen, synchroon (rechtsvergelijking) 
of diachroon (rechtsgeschiedenis), of met andere bena-
deringswijzen (empirisch: kwantitatieve dataverzame-
ling, kwalitatief via interviews) of disciplines (interdis-
ciplinair: economie, psychologie, %loso%e, sociologie, 
politieke wetenschappen, communicatie, etc).51

De evaluatie aan de hand van die criteria leidt tot een 
ABC-ranking, waarbij een A-tijdschri! waarschijnlijk 
het nauwst aansluit bij wat men ook volgens internati-
onale normen onder een wetenschappelijk tijdschri! 
verstaat, al doet de voorgestelde VLIR-ranking in wezen 
geen uitspraak over de kwali%catie als wetenschappelijk 
tijdschri!.52 Er mag niet uit het oog worden verloren dat 
een B-publicatie ook een degelijke onderzoeksprestatie 
is, aangezien ze aan een aantal beoordelingscriteria be-
antwoordt.53 De VLIR-rankingcommissie opteerde be-
wust voor een overgangsfase waarin nog een zeer grote 
groep van Vlaamse juridische tijdschri!en, tot en met 
de C2 ranking, kon worden opgenomen in de rubriek 
«onderzoek» van het CV. Deze keuze werd gesteund 
door de algemene VLIR-commissie voor Kwaliteitszorg 
Onderzoek, evenals door de Vlaamse rectoren. De com-
missie kende immers goed de gevoeligheden van de ju-
ridische onderzoekswereld en was van mening dat het 
zinloos was om een cultuurschok door te voeren. Het 
leek veel wijzer om te kiezen voor de weg van de gelei-

48 A.# V+)3+0+, o.c. , in J4), F,/5(-62 (red.), Lustrumboek 40 
jaar Jura Falconis, 240.

49 J.B.M.# V),-0+- en R.A.J.# .,- G+2'+/, o.c., Ars Aequi 2010, 
170.

50 A.# V+)3+0+, o.c. , in J4), F,/5(-62 (red.), Lustrumboek 40 
jaar Jura Falconis, 240.

51 VLIR, Model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-
zoek in de rechtswetenschappen, 16.

52 Er zijn drie A-tijdschri!en in Vlaanderen: Tijdschri! voor 
Privaatrecht (enkel voor de artikelen, C1 voor de overzichten van 
rechtspraak), Publiekrechtelijke Kronieken, Panopticon.

53 Binnen de B-groep wordt ook nog een onderscheid gemaakt 
tussen B1 en B2. Idem binnen de C-groep tussen C1 en C2. Het 
Rechtskundig Weekblad bv. is een B1-tijdschri!.

delijkheid, waarbij een eerste stap erin bestond om re-
liëf en gradatie aan te brengen in de vele publicaties. In 
een latere fase zouden dan de criteria kunnen worden 
verscherpt; dit zou een geleidelijk proces zijn waarbij de 
juridische onderzoekers zich gaandeweg konden aan-
passen aan nieuwe eisen en normen van wetenschappe-
lijkheid.

Bijdragen in andere Vlaamse tijdschri!en die niet 
binnen de ABC-ranking vallen, of in kranten en ma-
gazines, kunnen bovendien worden vermeld onder de 
rubriek «wetenschapsondersteuning». Deze methode 
brengt reliëf aan in de onderzoeksactiviteiten en er-
kent dat een onderzoeker op diverse terreinen actief 
kan en moet zijn. Ook het algemene VLIR-model zelf 
biedt aldus, o.a. vanuit een ranking, een eerste aanzet 
om geleidelijk aan te evolueren naar een beter afgelijn-
de visie op juridisch onderzoek.

3° België: formeel VABB-SHW-model

Het VLIR-model werd in 2004 unaniem goedgekeurd 
en vrij goed ontvangen. De ranking van Vlaamse tijd-
schri!en werd op 25# oktober 2005 bekendgemaakt. 
Hoewel de rankingcommissie uitdrukkelijk vooropstel-
de dat de ranking een voorlopige versie was die na twee 
jaar door een andere commissie zou worden geëvalu-
eerd, kwam er vanuit bepaalde middens hevig protest 
tegen de ranking. De gekozen weg der geleidelijkheid 
was duidelijk nog te snel voor de teergevoelige juristen. 
Medio 2006 verzocht de VLIR de decanenconferentie 
om zelf een voorstel te doen. De decanen kwamen niet 
verder dan einde 2007 voor te stellen om verder te wer-
ken op het formele model van de Nederlandse commis-
sie-Smits. Daar kwam echter tot op heden niets van in 
huis.

Intussen had de VLIR in#oktober 2007 een subgroep 
Kwaliteitszorg Onderzoek in de Sociale en Humane 
Wetenschappen (SHW) opgericht. De VLIR, daartoe 
genoopt door het gebrek aan een concreet voorstel van 
de rechtsfaculteiten, verdronk de rechten-discipline in 
de totaliteit van de sociale en humane wetenschappen. 
De subgroep SHW ontwikkelde indicatoren# om de 
kwaliteit te#meten van de publicaties in de humane en 
sociale wetenschappen. In 2008#gaf de subgroep advies 
over de ontwikkeling, dekkingsgraad en inhoud van 
het Vlaams Academisch Bibliogra%sch Bestand – So-
ciale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Er werd een Gezaghebbend Panel opgericht dat 
sinds#augustus 2009 werkte aan een dergelijk bestand. 
Onlangs kwam het panel met een eerste ontwerp van 
Vlaams Academisch Bibliogra%sch Bestand (VABB).54 

54 www.vlir.be/content1.aspx?url=vabb-shw.
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Voor de universiteiten is dit niet onbelangrijk, want er 
is geld mee gemoeid. Dit model bepaalt mee de inter-
universitaire verdeling van de bijzondere onderzoeks-
fondsen binnen sociale en humane wetenschappen 
voor het jaar 2011. De voorlopige aanpak is puur for-
meel. Vlaamse juridische tijdschri!en worden gerankt 
in twee categorieën: met peer review of zonder peer 
review,55 waarbij die term o.i. veel te ruim wordt geïn-
terpreteerd (zie infra). Ook internationale tijdschri!en 
worden in de lijst opgenomen. Wat de boeken betre!, 
wordt er louter gerankt op basis van de uitgever. Hierbij 
wordt voorlopig gebruik gemaakt van een Noorse lijst. 
Geen enkele Belgische juridische uitgever komt op dit 
moment in aanmerking als wetenschappelijk.56 Veel 
van de boeken door Vlaamse juridische onderzoekers 
geschreven, zijn thans dus formeel niet-wetenschappe-
lijk.

Op dit moment maakt het VABB-SHW geen onder-
scheid tussen internationale en lokale publicaties. Op 
een open faculteitsraad aan de rechtsfaculteit van de 
K.U. Leuven, op 18#januari 2011, lichtte de vice-decaan 
onderzoek toe dat dit in een volgende stap wellicht zal 
gebeuren. In één beweging stelde hij ook de interna-
tionale publicaties gelijk met wetenschappelijke publi-
caties, en de lokale met vakpublicaties. Aldus valt te 
verwachten dat ook in de rechten, zoals in de andere 
disciplines van sociale en humane wetenschappen, een 
veel groter gewicht zal worden toegekend aan interna-
tionale publicaties.57

4° Verschillende criteria

Er zijn klaarblijkelijk verschillende criteria om te be-
palen of een juridisch tijdschri! wetenschappelijk is. 
De keuze van criteria kan bovendien verschillen naar-
gelang het doel dat de beoordelende instantie hee!. 
Het lijkt logisch dat de kwaliteit van een tijdschri! in 
de eerste plaats a9angt van de kwaliteit van de publi-
caties die het opneemt. Een tijdschri! dat zich richt op 
de wetenschap, bevat wetenschappelijke bijdrages, dat 
zijn publicaties die een fundamentele bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van een vakgebied in het recht. 
Het zijn met andere woorden artikelen# die voldoen 
aan de vereisten van wetenschappelijk onderzoek. Een 
inhoudelijke toetsing van een aantal bijdragen in een 
tijdschri! lijkt vanzelfsprekend.

55 www.ecoom.be/%leadmin/user_upload/UAntwerpen/VABB/
tijdschri!enGPweerhouden.pdf.

56 www.ecoom.be/%leadmin/user_upload/UAntwerpen/VABB/
uitgeverslijstGP.pdf.

57 https://www.law.kuleuven.be/apps/onderzoeksnieuwsbrief/
%leadmin/499.pdf.

Toch volstaan volgens sommigen louter formele cri-
teria, zoals de samenstelling van de redactieraad of de 
aanwezigheid van peer review. Op die manier schui! 
de beoordelende instantie – in het beste geval – de hete 
aardappel door naar de redactieraad of sluit ze – in het 
slechtste geval – de ogen voor de afwezigheid van een 
degelijke kwaliteitscontrole.

Peer review (zeker «double blind», waarbij zowel de 
auteur als de reviewer anoniem zijn58) is niet zinloos, 
maar volgens ons kan de loutere aanwezigheid van 
peer review de toppositie van een tijdschri! niet ver-
antwoorden. Nog minder kan de samenstelling van de 
redactieraad dat. Het zijn elementen die bijkomend in 
rekening kunnen worden gebracht. Ook in de biomedi-
sche wetenschappen zijn dit louter minimale startvoor-
waarden. Dan pas begint de kwalitatieve evaluatie, vol-
gens de criteria die aan de peer reviewers, in een double 
blind review, worden opgelegd. De echte toptijdschrif-
ten in de biomedische wetenschappen kennen twee 
niveaus van evaluatie59: beroepseditors die alle artike-
len#die binnenkomen screenen op kwaliteit en innova-
tie, en dan op hun Editorial board met elkaar overleg-
gen of een artikel#voor peer review wordt uitgestuurd. 
In een tweede stap wordt dan de technische/diep we-
tenschappelijke analyse van het artikel# gemaakt door 
minstens drie anonieme referees. Het is uiteindelijk de 
editorial board die op basis van de rapporten van de re-
ferees, de opinie van de handling editor, en de rebuttal 
letter van de auteur een beslissing neemt om al dan niet 
te publiceren. Dit proces kan re-itereren, en kan soms 
(te) lang aanslepen (een artikel#in Cell, Nature, Science 
is soms twee jaar onder weg). Er is momenteel een ten-
dens om de rapporten ook op de website te publiceren, 
zodat er achteraf kan worden nagegaan of alles inder-
daad fair is verlopen.60

Peer review zou eigenlijk iets moeten zijn wat redac-
ties spontaan instellen, om zeker te zijn dat de artike-
len#beantwoorden aan de kwaliteitsvoorwaarden waar-
voor het tijdschri! staat. Echte peer review biedt niet 
alleen garanties voor het tijdschri!, maar is ook een 
hulp voor de onderzoeker, die tot een meer voldragen 
werk kan komen op basis van de opmerkingen van de 
reviewer. Peer review (van tijdschri!bijdragen en zeker 
van boeken) kent echter een geringe traditie in de rech-

58 In de biomedische wetenschappen is dit een absolute mini-
mumvereiste (persoonlijk interview met prof. dr. Bart De Strooper, 
Faculteit Geneeskunde K.U.Leuven en VIB, 6#februari 2011).

59 Persoonlijk interview met prof. dr. Bart De Strooper, Faculteit 
Geneeskunde K.U.Leuven en VIB, 6#februari 2011.

60 Dit gebeurt thans bij de EMBO (European Molecular Biology 
Organization) Journal.
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ten61 en is niet te verwarren met de beoordeling die de 
meeste redacties zelf doorvoeren, een gewoonte in de 
rechten.

Peer review is op zichzelf helemaal geen criterium 
voor wetenschappelijkheid. Het is louter een proces, 
een methode. Het resultaat van dat proces hangt vol-
komen af van de input die men gee! aan de peers. De 
inhoudelijke beoordeling is functie van wie de peers 
zijn en welke criteria zij daarbij hanteren. Het is per-
fect denkbaar, en het gebeurt ook, om voor een vaktijd-
schri!, een krant of een weekblad een peer review in te 
stellen.

A9ankelijk van de objectieven en de kwaliteitsnor-
men die een tijdschri! of een krant vooropstelt, wor-
den een aantal criteria geformuleerd. Elke voorgestelde 
bijdrage wordt dan door peers, die voldoende ervaring 
hebben en in staat zijn om tot een objectieve oordeels-
vorming te komen, op basis van die criteria, gerevie-
wed. Bij de peer review in een Engelse tabloid zijn de 
criteria sensatie en smeuïgheid. In een krant actualiteit 
en vlotte pen. In een vaktijdschri! praktijkrelevantie 
en duidelijkheid van de analyse. In een wetenschappe-
lijk tijdschri!, tja, daar begint de discussie dan weer.

Wat er ook van zij, het label van «wetenschappelijk» 
of «A», ongeacht op welke criteria het exact wordt ge-
baseerd, moet in elk geval leiden tot een daadwerke-
lijk select gezelschap. Niet alleen verdwijnt het onder-
scheidend vermogen van een ranking wanneer alle 
tijdschri!en op dezelfde hoogte staan. Het doet ook 
a?reuk aan de geloofwaardigheid van de ranking ten 
opzichte van andere wetenschappen, waar de toptijd-
schri!en schaars zijn.62 Zeker binnen een internati-
onale context is het ronduit belachelijk dat er talrijke 
Vlaamse topwetenschappelijke juridische A-tijdschrif-
ten zouden zijn. Men moet aanvaarden dat bijdragen 
die beantwoorden aan alle vereisten van wetenschap-
pelijkheid uitzonderlijk zijn, ook in de rechten. Bijge-
volg hoe! er ook slechts een beperkt aantal (nationale) 
publicatiekanalen voor dat onderzoek te zijn.

Het is duidelijk dat echt wetenschappelijk onderzoek 
aan strenge vereisten moet voldoen. De criteria in het 
VLIR-model, originaliteit, grondigheid en grensover-
schrijdend of outbound gericht, bieden volgens ons 
daartoe een aanzet. Ook in onze eerdere bijdrage in 
dit tijdschri! deden wij een poging tot bepaling van 
de contouren van juridisch onderzoek. Dit onderzoek 
kan zowel fundamenteel als toegepast zijn. Het kan 
oog hebben voor vragen en relevantie van de rechts-
praktijk. Wat als echt juridisch onderzoek kan worden 

61 Cf. E.,/4,'6+5(**6226+ R+58'21+'+-258,>>+/6=0 O-:+)-
<(+0 @AAB, Kwaliteit & Diversiteit. Rechtswetenschappelijk onder-
zoek in Nederland, 46-48.

62 S.#G4'16)'8, o.c., NjW 2007, 678.

beschouwd, omvat bijgevolg een zekere bandbreedte of 
gradatie. Dat belet niet dat er heel wat valabele juridi-
sche publicaties zijn die veeleer gericht zijn op de prak-
tijk, en die niet beantwoorden aan de methodologische 
vereisten van wetenschappelijkheid of aan criteria 
zoals originaliteit, grondigheid en outbound. Dat zijn 
dan praktijkgerichte publicaties of vakpublicaties, die 
niet als onderzoek kunnen worden beschouwd. Vanuit 
dit strengere perspectief bekeken zijn de publicaties in 
de meeste Vlaamse tijdschri!en in de ABC-ranking 
van de VLIR-rankingcommissie niet als wetenschap-
pelijk onderzoek te beschouwen.

C. Tijdschri!en ten dienste van de praktijk

Een vaktijdschri! of een tijdschri! met hoofdzake-
lijk praktijkgerichte publicaties hoe! niet aan dezelfde 
criteria te voldoen als een tijdschri! ten dienste van 
de wetenschap.63 Bepaalde soorten publicaties, typisch 
voor juristen, zoals een noot, een wetscommentaar of 
een rechtspraakoverzicht, zijn eenvoudigweg van een 
andere orde dan wetenschappelijke artikelen# of boe-
ken. Ze zijn niet vergelijkbaar, omdat ze niet hetzelfde 
doel hebben. Originaliteit is geen conditio sine qua non 
voor een voor de praktijk bruikbare publicatie. Maar 
dergelijke typisch juridische publicaties zijn wel nood-
zakelijk voor de rechtspraktijk en overigens ook nuttig 
voor de rechtswetenschap, als bron. Dan mag men ook 
verwachten dat die vakpublicaties degelijk en relevant 
zijn; dat er criteria zijn om een goede vakpublicatie van 
een slechte te onderscheiden. Die oefening wordt echter 
verdrukt door de luide discussie over wat de criteria van 
wetenschappelijkheid zijn. Deze laatste discussie is niet 
relevant voor zuivere vakpublicaties, omdat ze geen we-
tenschap willen brengen. Vaktijdschri!en zouden over 
eigen criteria moeten beschikken, in functie van hun 
eigenheid.

Zoals reeds toegelicht, kan ook hier gebruik worden 
gemaakt van peer review. De peers hoeven hier geen 
gedoctoreerden op proefschri! zijn. Dat is niet rele-
vant, gelet op de %naliteit. De peers moeten topmensen 
zijn uit de praktijk, met de nodige beroepservaring. De 
inhoudelijke criteria voor de publicaties zijn bv. rele-
vantie voor de betrokken praktijk, duidelijkheid, vol-
ledigheid van de analyse, etc. Het tijdschri! moet ook 
een meerwaarde bieden in dit digitale tijdperk. Terwijl 
de publicatie van rechtspraak uit het vakgebied (zon-
der commentaar) in de vorige eeuw nog zinvol was, 
omdat de rechtspraak nog maar bescheiden elektro-
nisch ontsloten was, vervaagt die behoe!e. Alle hogere 

63 J.B.M.# V),-0+- en R.A.J.# .,- G+2'+/, o.c., Ars Aequi 2010, 
172.
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rechtspraak en meer en meer ook lagere rechtspraak, 
is digitaal te raadplegen, waardoor de rechtspracticus 
zich eenvoudig op de hoogte kan stellen, indien ge-
wenst. Een goed vaktijdschri! moet dus investeren in 
het becommentariëren of ten minste ordenen van die 
rechtspraak.

Het is hier niet de plaats om speci%eke criteria uit te 
werken. De betrokkenen in het veld (juridische tijd-
schri!en én rechtsfaculteiten) moeten een duidelijke 
visie ontwikkelen op de %naliteit en de doelstellingen 
van juridische tijdschri!en. Op basis daarvan kunnen 
zij concrete criteria uitwerken, die dan in een peer re-
view door adequaat geselecteerde peers kunnen wor-
den afgetoetst. Dan zal een kwaliteitsvol tijdschri! 
voorliggen, ongeacht of het wetenschappelijk, prak-
tijkgericht of populariserend is. Misschien zullen de 
allerbeste tijdschri!en zelfs een mix van alles zijn. In 
het zo geroemde Nature bijvoorbeeld ziet men een deel 
dat nieuwtjes, commentaren, etc. bevat. Dat onderdeel 
is wel duidelijk afgescheiden van de wetenschappelijke 
bijdragen.64

III. Toekomst van juridische tijdschri!en in 
Vlaanderen

A. Naar een ander onderscheid

Er is op zichzelf niets mis met het rangschikken of 
classi%ceren van tijdschri!en. Niemand zal beweren 
dat alle juridische tijdschri!en van eenzelfde niveau 
zijn of dezelfde %naliteit hebben. Een ranking explici-
teert die stilzwijgende consensus binnen het juridische 
forum65 en biedt tijdschri!en meteen de mogelijkheid 
om zichzelf naar een ander niveau te tillen, indien dat 
hun ambitie is. Of tijdschri!rankings of Bclassi%caties 
op zichzelf nu de ideale of enig zaligmakende metho-
de zijn voor een overheid om onderzoek te evalueren, 
is een andere vraag.66 De beoordeling van een onder-
zoeker mag zich in elk geval niet beperkt blijven tot 
enkel zijn publicaties in tijdschri!en.67 In tegenstelling 
tot andere wetenschappen, spelen boeken ook een be-
langrijke rol in het recht68 en bovendien beoefent een 
onderzoeker nog vele andere wetenschappelijke activi-

64 Persoonlijk interview met prof. dr. Bart De Strooper, Faculteit 
Geneeskunde K.U.Leuven en VIB, 6#februari 2011.

65 J.# S*6'2, «Ranking van tijdschri!en: over de psyche van de 
wetenschapper en Harvard aan de Rijn», Ars Aequi 2010, 164.

66 He!ig tegen: J.#S*6'2, o.c., Ars Aequi 2010, 164-165.
67 J.B.M.# V),-0+- en R.A.J.# .,- G+2'+/, o.c., Ars Aequi 2010, 

166.
68 VLIR, Model voor integrale kwaliteitsevaluatie van het onder-

zoek in de rechtswetenschappen, 8.

teiten. Dit is precies de kracht van het VLIR-model dat 
voorziet in zes parameters van onderzoek69 en ook nog 
tal van andere activiteiten waardeert als wetenschaps-
ondersteunend.

Tot op vandaag is er bij vele Vlaamse juridische tijd-
schri!en nogal wat nervositeit en krampachtigheid 
rond het label van wetenschappelijkheid. Dat getuigt 
van een onvoldoende doordachte visie op de %naliteit 
van hun tijdschri!en, maar tevens van onvoldoende 
respect voor de eigenheid van een tijdschri! ten dien-
ste van de praktijk. Zoals niet alle kinderen van acht-
tien jaar naar de universiteit moeten gaan, of zeker 
niet moeten doctoreren, en het goed is dat een groot 
deel van hen een vak leert, zo moeten niet alle tijd-
schri!en per se wetenschappelijk willen zijn. Een goed 
vaktijdschri! is zoals een goede loodgieter: wellicht 
veel nuttiger dan een slechte %losoof.

Wij pleiten voor meer respect voor de eigenheid en 
voor het bestaansrecht van juridische publicaties van 
verschillende aard. Zowel de wetenschappelijke pu-
blicaties, als de vakpublicaties, als de populariserende 
publicaties hebben hun nut en zijn elk op hun terrein 
nodig. Daarom menen wij dat de toekomst van de juri-
dische tijdschri!en in Vlaanderen gebaat is bij een veel 
strengere én inhoudelijke norm voor wetenschappe-
lijkheid en een opwaardering van kwaliteitsvolle vak-
publicaties en populariserende publicaties.

Daarbij is het van belang om te ontsnappen uit de 
negatieve spiraal van de wetenschappelijkheid. Het 
huidige discours wordt daardoor immers volledig ge-
domineerd: welke zijn de criteria voor wetenschap-
pelijkheid? Omdat iedereen wetenschappelijk wil zijn, 
kunnen (of durven, of willen) we geen inhoudelijke cri-
teria maken (of liever: toepassen). Daarom stappen we 
daar maar van af en beperken we ons tot formele crite-
ria zoals peer review en gedoctoreerden in de redactie. 
Aldus zijn er gewoon geen inhoudelijke criteria, is ie-
dereen wetenschappelijk, is er geen ranking, en zijn we 
terug naar af. Intussen gaan de andere wetenschappen 
vrolijk verder en glimlachen ze schouderophalend om 
die gekke juristen. Men kan echter wel begrip hebben 
voor deze werkwijze van de juristen: zij staat garant 
voor rust en vrijheid en dient in ruime mate het com-
fortabele status quo. De zovele juristen onder ons die 
academisch werk en praktijk met elkaar combineren, 
kunnen op die manier op hun twee oren slapen. Alles 
wat wij doen, is onderzoek. Iemand beweerde zelfs dat 

69 Zie voetnoot 30. Er is ook aandacht voor de internationale 
dimensie, zonder deze te gaan overwaarderen. In een rubriek we-
tenschapsondersteuning kunnen wetboeken, boekbesprekingen, 
populariserende publicaties worden opgenomen. In een derde ru-
briek varia worden wetenschappelijke prijzen, buitenlandse studie-
verblijven, beurzen, etc. vermeld.
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het schrijven van een conclusie als advocaat ook onder-
zoek is. Hoera: iedereen rechtsgeleerde, iedereen pro-
fessor.

Er is behoe!e aan een andere aanpak. De%nieer niet 
enkel criteria voor wetenschappelijkheid. Maar de%ni-
eer ook criteria, op een positieve en autonome wijze, 
voor goede vakpublicaties. Bij het opstellen van crite-
ria voor een kwaliteitsvol tijdschri! ten dienste van de 
praktijk, mag men zich niet laten ontmoedigen door 
het falen om criteria op te stellen voor wetenschappe-
lijke tijdschri!en. Dit is een ander proces, waar niet al-
leen academici bij betrokken zouden worden, maar in 
de eerste plaats rechtspractici. Misschien zijn zij beter 
in staat dan de juridische onderzoeksgemeenschap om 
een dergelijke oefening tot een goed einde te brengen.

Vanuit een positieve benadering van de autonome 
identiteit en %naliteit van een juridisch tijdschri!, met 
respect voor de doelstelling van wetenschap, praktijk 
of popularisering, verschui! de discussie als vanzelf. 
Weg van wetenschappelijk versus niet-wetenschappe-
lijk, naar kwaliteitsvol, minder kwaliteitsvol en slecht. 
Immers, wetenschappelijk staat niet synoniem van 
kwaliteitsvol. Wetenschappelijk is gewoon een andere 
focus,70 een andere doelstelling. Zowel bij de tijdschrif-
ten ten dienste van de wetenschap als die ten dienste 
van de praktijk is een grote gradatie in kwaliteit moge-
lijk, is excellentie mogelijk.

Tijdschri!en kunnen beide doeleinden verenigen 
(wetenschap en praktijk), zoals het Tijdschri! voor 
Privaatrecht doet met zijn artikelen# (wetenschap) en 
overzichten van rechtspraak (praktijk). Het is echter 
niet verkeerd, en o.i. raadzaam, om een gerichte focus 
te kiezen, of zelfs zich uitsluitend op één %naliteit te 
richten. Tijdschri!en die kiezen voor een wetenschap-
pelijke focus, zouden bv. minder ruimte kunnen geven 
aan praktijkbijdragen of korte annotaties, om zo meer 
plaats te geven aan grondige wetenschappelijke artike-
len.71

De rangschikking of classi%catie van juridische 
tijdschri!en lijkt onafwendbaar. Daarom lijkt het ons 
beter een constructieve bijdrage te leveren tot een der-
gelijk proces dan zich krampachtig te blijven verzetten 
tegen het ontstaan van een ranking. Tijdschri!redac-
ties en faculteiten zouden hiervoor de handen in el-
kaar moeten slaan. Het VLIR-model is genuanceerd en 
erkent de eigenheid van het juridische onderzoek: niet 
alleen fundamenteel maar ook zeer toegepast en prak-
tijkgericht; niet alleen internationaal maar vaak ook 
nationaal en regionaal.#Ook de VLIR-rankingcommis-
sie had oog voor die eigenheid. De A-, B1-, B2-, C1-, 

70 C.J.M.M.#S'(/0+), o.c., NJB 2004, 1417.
71 C.J.M.M.#S'(/0+), o.c., NJB 2004, 1415.

C2-ranking droeg in zich al de mogelijkheid om te 
di&erentiëren volgens de diverse gradaties in het juri-
dische onderzoek en volgens de verschillende %naliteit 
van wetenschap of praktijk.

Met een positieve aanpak vanuit een bewust gekozen 
%naliteit, moet het mogelijk zijn om concrete criteria te 
ontwikkelen voor kwaliteitsevaluatie van tijdschri!en 
ten dienste van de wetenschap en van tijdschri!en ten 
dienste van de praktijk. Een goed uitgewerkte ranking 
moet zowel kwaliteit bij wetenschappelijke juridische 
tijdschri!en als bij praktijktijdschri!en kunnen on-
derkennen en di&erentiëren.

B. Taken en verantwoordelijkheden van 
rechtsfaculteiten

1° Onderzoek en wetenschappelijkheid

Voor elke universiteit van stand, en dus ook de daar-
toe behorende rechtsfaculteit, is en blij! het onderzoek 
de primaire taak. Wie dat miskent, en bv. opteert voor 
onderwijs als belangrijkste opdracht – op zich een per-
fect eerbare en verdedigbare keuze – moet ook accep-
teren dat die activiteit niet als wetenschappelijk of on-
derzoek kan worden beschouwd. Men moet dan eerlijk 
zijn en niet claimen onderzoek te doen. Maar als men, 
zoals alle Vlaamse rechtsfaculteiten, beweert onder-
zoek te doen en wetenschap te bedrijven, dan moet 
men aanvaarden dat daarover een kritische dialoog 
wordt gevoerd.

Het is dan overduidelijk nefast als die juridische on-
derzoeksdiscipline voor zichzelf niet eens in staat is 
om te de%niëren wat haar onderzoek is en welke cri-
teria kwaliteit en excellentie in dat onderzoek bepalen. 
Kreten als: «wij juristen zijn uniek», en «meten is voor 
middelmatigen, niet voor het creatieve genie», slaan 
enkel aan in de salons van de navelstaarderij der oude 
heren. Aldus moet duidelijk worden gemaakt wat dat 
juridisch onderzoek eigenlijk is, wat er vereist is om 
wetenschappelijk te zijn. Dat is het debat over criteria 
van wetenschappelijkheid. Daarenboven moet nog-
maals worden beklemtoond dat binnen wetenschap-
pelijk onderzoek een zekere gradatie mogelijk is: van 
fundamenteel naar meer toegepast onderzoek. Dat 
is wellicht het geval in alle wetenschapsdisciplines, 
maar zeker in de rechtswetenschap, waar de relevan-
tie voor of impact op de rechtspraktijk hoe dan ook 
een belangrijk element is. Maar dat belet niet dat vele 
publicaties en prestaties die vandaag door juristen als 
wetenschap of onderzoek worden geclaimd, dat sim-
pelweg niet zijn.

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse juridische onder-
zoekers in dit debat wellicht al het pleit verloren heb-
ben of minstens in 2005-2006 de boot hebben gemist. 
De oefening is intussen overgenomen door het Ge-
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zaghebbend Panel voor de sociale en humane weten-
schappen. En daar maakt de zogenaamde juridische 
onderzoekseigenheid weinig indruk.

2° Wetenschappelijkheid en internationalisering

In vele disciplines kan een publicatie niet weten-
schappelijk zijn als zij niet internationaal is. Om-
gekeerd is nationaal of lokaal dan per de%nitie niet 
wetenschappelijk. Dat is ook het uitgangspunt in de 
toelichting van de Leuvense vice-decaan bij de VABB-
SHW (zie supra, II, B). In het VLIR-model is dit ech-
ter niet het geval.#Daar worden intrinsieke criteria van 
wetenschappelijkheid geformuleerd, los van de natio-
nale of internationale dimensie. Het internationale ka-
rakter van een publicatie is dan een feitelijke vaststel-
ling. Men moet er zich immers van bewust zijn dat er 
in de rechten vele zogenaamde. internationale publica-
ties bestaan die een louter beschrijvende status questi-
onis geven van de toestand in een bepaalde jurisdictie.

Een ander argument dat vaak wordt aangevoerd 
voor de wetenschappelijkheid van een internationale 
publicatie is de meer omvangrijke kritische massa. De 
groep van peers zou veel groter zijn. Ook deze bewe-
ring moet worden genuanceerd. In vele internationale 
niches is de kring van peers vrij beperkt. Bij nationale 
publicaties voor een grote groep van juristen kan de 
kritische massa juist veel groter zijn. Is de kritische 
dialoog tussen een honderdtal internationale acade-
mische experten van een juridische niche, die elkaar 
enkele keren per jaar tegenkomen op door elkaar geor-
ganiseerde internationale topcongressen en expert se-
minars, per de%nitie veel hoogstaander en sterker dan 
tussen de duizenden beoefenaren van het Belgische 
of het Nederlandse privaatrecht die een bijdrage over 
contractuele remedies kritisch lezen? Dit belet niet dat 
peer review van nationale publicaties door een krin-
getje van lokale academici wellicht ook aan kritische 
massa ontbeert.72

Een internationale publicatie is niet per se weten-
schappelijk. Zij kan dat zijn, maar enkel als ze beant-
woordt aan de inhoudelijke criteria van wetenschappe-
lijkheid.73 Dat belet niet dat internationaal publiceren 
moet worden gestimuleerd. In het VLIR-model wordt 
dit gedaan door bij de kwantitatieve minima ook be-
paalde vereisten van een internationaal karakter te stel-
len.

72 N.# H(+07, K.# V,-8(.+ en A.# V+)3+0+, o.c., RW 2008-09, 
1789.

73 In dezelfde zin: C.# M,//6+', «Iets over ranking van juridi-
sche publicaties», in De ona%ankelijkheid van de rechtswetenschap, 
Brussel, Larcier, 2011, 105-106.

De vice-decaan onderzoek van de Leuvense Rechts-
faculteit lijkt een andere mening te zijn toegedaan en 
volgt de gelijkschakeling tussen wetenschappelijkheid 
en internationaal.#In zijn toelichting op 18#januari 2011 
benadrukt hij dat het streven naar internationale uit-
muntendheid centraal staat in de onderzoeksopdracht 
van de universiteit. Aldus zal onderzoeks%nanciering 
bij voorkeur moeten gaan naar onderzoekers die hier-
toe bijdragen, die internationaal publiceren dus. In het 
verslag vinden we het volgende interessante voorbeeld 
(p.# 2): «Een publicatie in een Vlaams juridisch tijd-
schri! over art.#1322, tweede lid#van het (Belgisch) Bur-
gerlijk Wetboek (de wetsbepaling i.v.m. de elektronische 
handtekening) kan zeer kwaliteitsvol, diepgaand en 
intellectueel briljant zijn. Toch zal een juridische onder-
zoeker over dat onderwerp vooral bijdragen tot de on-
derzoeksopdracht van de K.U.Leuven wanneer hij of zij 
de juridische discussie over de regulering van de elek-
tronische handtekening op internationaal vlak aangaat. 
Daarbij ligt het, volgens de vice-decaan, voor de hand 
dat gepubliceerd wordt via een kanaal en in een taal die 
voor zoveel mogelijk «peers» in dat domein toegankelijk 
zijn».

Daarmee wordt het nut van nationale of lokale pu-
blicaties inderdaad ernstig in vraag gesteld. Zij worden 
automatisch beschouwd als vakpublicaties die niet we-
tenschappelijk zijn en om die reden niet in aanmer-
king komen voor onderzoeksmiddelen. Er lijkt geen 
zone te bestaan tussen internationaal wetenschappelij-
ke publicaties en lokale vakpublicaties. Bestaan er dan 
geen internationale vakpublicaties of lokale weten-
schappelijke publicaties? De vice-decaan wijst erop dat 
deze discussie ook in andere wetenschappen bestaat 
en lijkt te nuanceren dat lokale publicaties niet weten-
schappelijk kunnen zijn (p.#1): «Een pedagoog kan zich 
beperken tot gedetailleerde publicaties over recente 
vernieuwingen in het Vlaamse onderwijssysteem. 
Een economist kan in het Nederlands schrijven over 
de evolutie van de Belgische economie. Ook historici, 
sociologen, politicologen,e.a.wetenschappers kunnen 
intellectueel zeer hoogstaande en wetenschappelijk ge-
fundeerde Nederlandstalige publicaties schrijven over 
lokale, Vlaamse of Belgische onderzoeksonderwer-
pen. Hetzelfde geldt ook voor een jurist: een grond-
wetspecialist kan zich beperken tot Nederlandstalige 
publicaties over de Belgische Grondwet, een expert in 
appartementsrecht kan zich verdiepen in de interpre-
tatie van de Belgische wetsbepalingen over rechten en 
plichten van eigenaars van appartementen, of de ex-
pert in informaticastrafrecht kan wellicht zeer weten-
schappelijke en hoogstaande tractaten wijden aan de 
Belgische strafprocedure op dat vlak. De vice-decaan 
legde de vergadering uit dat, hoe kwaliteitsvol lokale 
vakpublicaties ook mogen zijn, niemand kan betwis-
ten dat (veel meer) internationaal publiceren voor onze 
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faculteit cruciaal is om competitiever te worden bij het 
verwerven van onderzoeksmiddelen».

De conclusie van de Leuvense open faculteitsraad 
laat wel ruimte voor «lokale» kwaliteit. Men bepleit 
het belang van lokale publicaties (o.i. ten onrechte au-
tomatisch gelijkgesteld met vakpublicaties) en wil dat 
het VABB-SHW daar rekening mee houdt. De facul-
teitsraad besluit terecht dat binnen de lokale publica-
ties een diversi%catie tussen kwaliteitsvol en minder 
kwaliteitsvol moet komen; een conclusie die naar onze 
mening moet worden verruimd tot alle publicaties, 
ook internationale.

3° Onderwijs en dienstverlening: publicaties ten dienste 
van de praktijk en de maatschappij

Het is cruciaal om te bepalen in welke mate juri-
dische onderzoekers een taak en verantwoordelijk-
heid hebben om te participeren in het praktijkdebat. 
Is het de taak van een universiteit om ook kwaliteits-
volle vakpublicaties te maken? Wat zijn publicaties ten 
dienste van de praktijk en wat zijn de kwaliteitscriteria 
daarbij? Waarin onderscheidt de rol van onderzoekers, 
leden van rechtsfaculteiten, zich daarbij van die van 
praktijkjuristen zoals advocaten, notarissen, deur-
waarders, magistraten, bedrijfsjuristen?

Kunnen juristen op dat vlak iets leren van de ont-
wikkelingen in geneeskunde, bij de ingenieurs, econo-
misten? In de USA zijn dat niet toevallig de Professi-
onal Schools. Mogelijk is er een natuurlijkere a$liatie 
tussen Law Schools, Medical Schools, Business Schools 
en Schools of Engineering, dan tussen rechten en gra-
duate schools in de sociale en humane wetenschappen. 
Juridische onderzoekers moeten dan meer inspiratie 
en heil zoeken in de ontwikkelingen binnen die profes-
sional schools. Hoe wordt kwaliteit binnen onderzoek 
daar vorm gegeven? Hoe wordt daar omgegaan met de 
noden van praktijk tegenover de wetenschap?

Als we teruggrijpen naar de toelichting van de Leu-
vense vice-decaan onderzoek, dan is het duidelijk dat 
juridische onderzoekers zich uitsluitend moeten bezig 
houden met internationale én wetenschappelijke (voor 
hem identiek; voor ons niet) publicaties. Hoewel kwali-
teitsvolle nationale publicaties waardevol zijn, volstaan 
zij in deze visie niet om het doel te bereiken. Met name 
onderzoeksmiddelen. In de race voor het geld, erken-
ning bij uitstek van onze excellentie, kunnen we niet 
anders dan de competitie aangaan volgens de criteria 
die ons worden opgelegd. Vanuit dat perspectief beke-
ken, zouden wij, onderzoekers aan Vlaamse rechtsfa-
culteiten, best onmiddellijk stoppen met schrijven in 
Vlaamse juridische tijdschri!en. Als we dat nog doen, 
dan is dat hoogstens uit hobbyisme, zoals sommigen 
onder ons ook graag in de tuin werken. Een andere re-
den om het toch te doen, is misschien om ons te pro-

%leren op de Belgische markt als advocaat, notaris of 
%scalist.

Nogmaals, wij zijn het er volkomen mee eens dat 
onderzoek en wetenschappelijkheid aan strenge crite-
ria moeten voldoen. Dat een internationale dimensie 
daarbij een belangrijk maar niet uitsluitend aspect kan 
zijn. Maar wij denken niet dat de taak en verantwoor-
delijkheid van een rechtsfaculteit en zijn leden daar-
bij stopt. Voor ons is het duidelijk dat onze Vlaamse 
rechtsfaculteiten hun taken op het vlak van juridisch 
onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstver-
lening op een intelligente en dus gebalanceerde wijze 
moeten invullen. Daarbij moeten zij oog hebben voor 
de maatschappelijke context waarbinnen zij opereren. 
Dus ook voor de rechtspraktijk. Zij moeten dus én 
meewerken aan de invoering van strenge kwaliteitscri-
teria voor wetenschappelijkheid, én aan de omschrij-
ving van kwaliteitscriteria voor publicaties ten dienste 
van de praktijk. In elk geval moeten zij ophouden met 
mee te werken aan het in stand houden van de huidige 
chaos waarbij elk juridisch schrijfsel als wetenschappe-
lijk wordt aangemerkt en waarmee de juridische facul-
teiten zich bij echte wetenschappers gewoon belache-
lijk maken.

Die aandacht voor de rechtspraktijk kadert niet bin-
nen de taken van onderzoek (het is simpelweg geen on-
derzoek), maar veeleer binnen de universitaire verant-
woordelijkheid voor onderwijs (permanente vorming) 
en maatschappelijke dienstverlening. Die verantwoor-
delijkheid uit zich door publicaties in vaktijdschri!en, 
waarmee de beroepsgroep der juristen wordt bediend. 
Dat impliceert niet dat onderzoekers deze vakpublica-
ties dominant moeten claimen. Er mag gerust (meer) 
ruimte worden gelaten aan inbreng van goede prak-
tijkjuristen. Onderzoekers zouden een gezonde ver-
houding moeten vinden tussen wetenschappelijke pu-
blicaties en vakpublicaties. En in elk geval moeten ze 
bese&en dat vakpublicaties geen onderzoek zijn, maar 
wel een valabele bijdrage tot permanente vorming (on-
derwijs) en maatschappelijke dienstverlening.

De praktijkwaarde moet ook worden opengetrokken 
naar het bredere maatschappelijke veld. Van rechtsfa-
culteiten mag worden verwacht dat hun leden op kriti-
sche wijze deelnemen aan het maatschappelijke debat. 
Aldus moeten zij ook publiceren in de populariserende 
tijdschri!en en media. Ook daarvoor bestaan er kwali-
teitscriteria en peer review. Niet om het even welke tekst 
wordt als Opinie gepubliceerd in De Morgen, De Tijd of 
De Standaard, laat staan in de New York Times, de Wall 
Street Journal, of de International Herald Tribune.

C. Naar een andere schrijfcultuur

In de evolutie van de juridische tijdschri!en in 
Vlaanderen zagen we een tendens naar steeds meer: 
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meer tijdschri!en, meer versnippering, meer kwanti-
teit. Alleen bij kwaliteit bleef de «meer» uit. Wij stel-
len voor dat tijdschri!en meer en beter nadenken over 
hun %naliteit, hun focus. Samen met de rechtsfacultei-
ten zouden ze moeten komen tot concrete kwaliteits-
criteria, voor zowel wetenschappelijke, praktijkge-
richte als populariserende bijdragen. Een evolutie naar 
een duidelijkere %naliteit en meer kwaliteit, zou kun-
nen leiden tot minder schrijven.74 In elk geval moet 
het leiden tot anders en meer bewust schrijven. Een 
tijdschri! moet beslissen waarin het kwaliteitsvol wil 
zijn. Het aanbieden van wetenschappelijke publicaties? 
Het zich uitsluitend ten dienste stellen van de praktijk? 
Beide? Beide maar met focus op het ene of het andere?

De eigenheid van de verschillende publicaties ten 
dienste van wetenschap, praktijk en maatschappij, 
moet derhalve worden erkend. Voor elk van deze types 
van publicaties moeten duidelijke kwaliteitscriteria 
bestaan, die de tijdschri!en kunnen toepassen in een 
degelijke peer review. Vereist is ook dat de rechtsfacul-
teiten duidelijk maken dat zij van hun academische 
juristen verwachten dat ze écht onderzoek doen, maar 
dat ze ook publiceren ten dienste van de praktijk en 
de maatschappij. Daarbij mag niet meer worden aan-

74 M.V.# P(/,0, «So you think you can rank?», Ars Aequi 2010, 
181.

vaard dat een bewuste «&ou artistique» in stand wordt 
gehouden waarbij alles en niets onder de noemer van 
onderzoek en wetenschap bijeen wordt geveegd.

Duidelijkheid en transparantie, in %naliteit, crite-
ria, toetsing en verwachtingen. In een dergelijke con-
text kunnen juridische tijdschri!en in Vlaanderen een 
weloverwogen keuze maken van hun doelstellingen en 
ambities. Dan is het niet meer bedreigend om geen of 
niet uitsluitend een wetenschappelijk tijdschri! te zijn. 
Ook voor onderzoekers (of onderzoeksgroepen) is er 
duidelijkheid. Publicaties ten dienste van de weten-
schap zijn noodzakelijk maar niet voldoende. Ook pu-
blicaties ten dienste van de praktijk of de maatschappij 
zijn nodig, nuttig en gewaardeerd.

Een kwaliteitsvol praktijk- of vaktijdschri! valt dan 
ver te verkiezen boven een derderangs wetenschappe-
lijk tijdschri!. Zowel voor de tijdschri!en, voor de on-
derzoekers als voor de lezers. Ambitieuze tijdschri!en 
kunnen trachten beide invalshoeken op een kwaliteits-
volle wijze aan te bieden. Dat is de toekomst die wij 
het Rechtskundig Weekblad voor de rest van deze eeuw 
toewensen: deze van een kwaliteitsvol toptijdschri!, 
met een focus op de Belgische en Vlaamse rechtsprak-
tijk. 


