
Alternatief plan NJLP (mei 2016) 

Naar aanleiding van de ingelaste ALV hebben we vanuit het bestuur verder nagedacht over 

een alternatieve koers voor het tijdschrift. De redactie van NJLP stelt terecht dat er een 

oplossing moet komen voor het structurele gebrek aan (goede) kopij. Tegelijk moet echter 

worden geconstateerd dat er voor de verdergaande internationalisering, zoals voorgesteld door 

de redactie, beperkt draagvlak lijkt te zijn onder de leden van de vereniging.  Veel leden 

geven aan dat zij liever zien dat de band van de vereniging met zowel de rechtsfilosofie als de 

rechtswetenschap en rechtspraktijk in het Nederlandse taalgebied wordt versterkt. Het 

tijdschrift zou daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarom stelt het bestuur een 

alternatief stappenplan voor, waarin suggesties van verschillende leden zijn verwerkt. Het 

voorstel is om dit stappenplan, naast het voorstel van de redactie, in stemming te brengen 

tijdens de eerstvolgende ALV. Het doel van het stappenplan is tweeledig: (i) de beide 

publieken te bedienen waarop de VWR zich richt: de professionele rechtsfilosofen en -

theoretici alsmede de academische en praktijkjuristen; en (ii) het kopijprobleem waarmee het 

tijdschrift thans worstelt, het hoofd te bieden. 

1. Om deze beide doelstellingen te bereiken, wordt voorgesteld om elk jaar een special issue 

uit te brengen, beurtelings een Nederlandstalig nummer over een maatschappelijk thema en 

een Engelstalig nummer met een hoog aangeschreven internationale rechtsfilosoof en een 

aantal Nederlandse of Vlaamse referenten wordt uitgebracht. 

2. Het Nederlandstalige themanummer bevat stukken van praktijkjuristen, positiefrechtelijk 

georiënteerde rechtswetenschappers en rechtsfilosofen/theoretici. Het onderwerp, ontleend 

aan de maatschappelijke actualiteit, kan worden vastgesteld op basis van een call voor 

thema’s aan de verschillende onderzoeksgroepen rechtsfilosofie in Nederland en Vlaanderen. 

Tijdens de Voorjaarsvergadering worden de verschillende bijdragen gepresenteerd en 

bediscussieerd. Aan de redactie wordt per thema zo nodig een gastredacteur toegevoegd die 

bijzondere expertise bezit op het terrein van het thema. 

3. De Engelstalige special issue wordt vormgegeven op de inmiddels gebruikelijke manier. 

De spreker en de referenten worden door het bestuur van de VWR in overleg met de redactie 

van het tijdschrift gekozen. Tijdens de Voorjaarsvergadering wordt de key note gepresenteerd 

en door de referenten en leden van de vereniging van commentaar voorzien. De redactie 

bestaat uit leden van zowel het VWR-bestuur als de redactie van NJLP en kan evt. worden 

uitgebreid met een gastredacteur met bijzondere expertise op het terrein van de key note. De 

redactie zorgt voor de organisatie van de bijeenkomst. 

4. Daarnaast verschijnt er elk jaar een regulier nummer met kopij uit Nederland, Vlaanderen 

en daarbuiten (Nederlands- of Engelstalig). De redactie gaat actief auteurs uit binnen- en 

buitenland benaderen om stukken in te sturen. Daarnaast onderzoekt zij of het mogelijk en 

wenselijk is rubrieken (met bijvoorbeeld bijdragen van jonge onderzoekers) in te stellen. 

5. In totaal verschijnen er dus (ten minste) twee nummers per jaar: een special issue en een 

regulier nummer.  

6. Ook bestaat de mogelijkheid dat de redactie – bijvoorbeeld eens in de twee jaar, zoals in het 

recente verleden ook is gebeurd – met eigen middelen een conferentie organiseert en op basis 

daarvan een special isssue of themanummer uitbrengt. 



7. Alle kopij wordt in beginsel, zoals gebruikelijk is, onderwerpen aan een double blind peer 

review-procedure. Slechts zeer incidenteel – bijvoorbeeld bij recensies of bepaalde, mogelijk 

in te stellen rubrieken (zie onder 4) – kan de redactie daarvan afwijken.  

8. Tot nader order behoudt het tijdschrift zijn huidige benaming: Netherlands Journal of 

Legal Philosophy. Ook blijft het toegankelijk via open access en blijft Boom de uitgever van 

het tijdschrift. 

9. Na tweeënhalf jaar wordt het voorgestelde plan geëvalueerd door de redactie en het 

bestuur. De leden beslissen tijdens de ALV over drie jaar of deze pilot wordt voortgezet dan 

wel bijgesteld moet worden. 

 

Bart van Klink, Bald de Vries en Hans Lindahl 

NB  Dit voorstel is ingediend door enkele leden van het bestuur, maar niet namens het 

bestuur. 

 


