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Redactiesamenstelling 

Rob Schwitters, Bernard Hubeau en Suzan Verberk hebben in 2019 afscheid genomen als 

redactielid. Danielle Chevalier, Nienke Doornbos, Roland Eshuis en Koen van Aeken zijn in 

2019 toegetreden tot de redactie. De samenstelling van de redactie is nu als volgt: 

 

Naam Jaar van 

toetreden 

Jaar van 

terugtreden 

Universiteit/Organisatie 

Nina Holvast  

Peter Mascini 

Paulien de Winter (secr) 

Elbert de Jong  

Bregje Dijksterhuis 

Roland Eshuis 

Danielle Chevalier 

Koen van Aeken 

Nienke Doornbos (vz)  

2014 (half) 

2015 (half) 

2018 (eind) 

2018 (eind) 

2018 (eind) 

2019 (begin) 

2019 (begin) 

2019 (begin) 

2019 (eind) 

2020 

2021 

2024 

2024 

2024 

2025 

2025 

2025 

2025 

EUR 

EUR 

RUG 

UU 

Molengraaff Instituut  

WODC 

LU 

UA 

UvA 

 

 

Verschijning RdW 2019 

In 2019 zijn (naast het themanummer) tien van voor in review in aanmerking komende 

manuscripten aangeboden aan de redactie. Daarvan zijn er zes als artikel verschenen in de 

twee reguliere nummers van het jaar. Eén bijdrage schuift door naar 2020-1. De drie andere 

artikelen zijn na te zijn gerefereerd door een interne en een externe referent, afgewezen door 

de redactie.  

 

Reguliernummer 2019-1 

Dit nummer bevatte een redactioneel (door Elbert de Jong) drie artikelen (Detentie van 

asielzoekers, Vertrouwen in het notarieel tuchtrecht en De Beslispraktijk van het Schadefonds 

Geweldsmistrijven), een bloemlezing (Het werk van Wibo van Rossum), een recensie en een 

bijdrage aan Werk in Uitvoering (door Lisa Ansems).  

 

Themanummer 2019-2 

Het themanummer gaat over de omgevingswet. Het werd samengesteld voor Danielle 

Chevalier en Tobias Arnoldussen. Het nummer bevat vier artikelen (Burgerparticipatie onder 

de Omgevingswet: niet omdat het moet, maar omdat het kan?!, De Omgevingswet: wetgeving 

als symbool of communicatieve wetgeving?, Gebruiksruimte in de Omgevingswet en 

Participatie in circulaire gebiedsontwikkeling), drie korte bijdragen (essays) en een inleiding 

(De Omgevingswet: nieuw ruimtelijk recht(?)) door de themaredactie. Het nummer komt naar 

alle waarschijnlijkheid eind december 2019 uit.   
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Reguliernummer 2019-3 

Het derde nummer van 2018 bestaat uit een redactioneel (door Rob Schwitters), twee 

artikelen (Manoeuvreren binnen smalle marges, Over de rol van wetgevingsjuristen bij de 

totstandkoming van wet- en regelgeving en Advocaten in Europa: Vertegenwoordiging op het 

Hoogste Niveau?), Forum (Utopia, door Bart van Klink en Roel Pieterman), recensies en een 

bijdrage aan Werk in Uitvoering (door Michelle Bruijn). Het nummer komt naar alle 

waarschijnlijkheid uit in januari 2020.  

 

 

Nieuws van de uitgever 

Recht der Werkelijkheid heeft een goede naamsbekendheid. Lezers weten het tijdschrift in 

toenemende mate te vinden via digitale kanalen. Sinds 2015 is het aantal keer dat het 

tijdschrift online is geraadpleegd verdubbeld: van 2.060 naar 4.089 in 2018 en 3.385 keer in 

de eerste 10 maanden van 2019. Dit digitale gebruik is een goede graadmeter voor de vitaliteit 

van het tijdschrift. Het aantal individuele abonnees is de laatste jaren stabiel gebleven op 

ongeveer 150; het tijdschrift heeft een breder bereik gekregen onder institutionele abonnees, 

zoals bibliotheken, rechtbanken, advocatenkantoren, et cetera. Vanuit Boom zijn er 

initiatieven om het tijdschrift verder te promoten: artikelen openzetten en gebruik van social 

media. De PR vindt plaats in samenwerking met Bregje (redactie) en Tobias (VSR-bestuur). 

Het aanbod van Boom is om oplages van RdW bij te maken bij presentaties, congressen en 

lezingen. Dit moet op tijd (minimaal 10 dagen) doorgegeven worden.  

 

 

Vooruitblik naar nummers 2020 

Voor nummer 2020-1 zijn een aantal auteurs aan het werk om een artikel in te dienen ook 

wordt er gewerkt aan de Werk in Uitvoering. De redactie zal tijdens de VSR-jaarvergadering 

uitkijken naar mogelijk relevante bijdragen voor het nummer 2020. Het themanummer van 

2020 zal gaan over digitalisering en algoritmische rechtstoepassing.  

 

 

Kort verslag van de vergadering met de redactieraad 

In november 2019 vond een vergadering met de redactieraad plaats. De redactieraad vond de 

laatste drie nummers aantrekkelijk, interessant, gevarieerd en van goede kwaliteit. De 

redactieraad constateert dat bij de laatste nummers de rubriek Forum ontbreekt. De redactie 

heeft aangegeven dat in de nieuwe nummers Forum terugkeert. De signaleringen worden 

gewaardeerd. De redactieraad geeft verder aan dat het belangrijk is dat helder is welke 

bijdragen wel en welke bijdragen niet gereviewd zijn. 

 

 

Beleid voor komend jaar  

Speerpunten voor het komend jaar zijn, ten eerste, een tijdige en regelmatige verschijning van 

het tijdschrift. Doel is en blijft om de drie nummers in het voorjaar, zomer en de winter uit te 

brengen; de vertraging die door omstandigheden afgelopen jaar is ontstaan, hoopt de redactie 

weer in te halen.  

 

Ten tweede wil de redactie de externe communicatie naar referenten en auteurs verbeteren 

door het referentenformulier aan te passen in het licht van het doel daarvan. Het doel van het 

referentenformulier is drieledig: (1) het geeft de referent houvast in de relevante 

beoordelingscriteria, (2) de beoordeling van de referent helpt de redactie bij het nemen van 
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beslissingen over plaatsing en (3) het geeft de auteur inzicht in welke aanpassingen 

noodzakelijk zijn. Voor de referent dient duidelijk te zijn dat het beoordelingsrapport wordt 

doorgestuurd naar de auteur. De inhoudelijke beoordelingscriteria zullen niet wezenlijk 

worden aangepast; wel zal meer ruimte worden geboden voor suggesties ter verbetering.   

 

Ten derde werkt de redactie aan een betere interne communicatie binnen de redactie door een 

gemeenschappelijke werkomgeving te creëren.  

 

 

Tot slot 

De redactie van Recht der Werkelijkheid wenst u een voorspoedig en inspirerend 2020. Het 

tijdschrift staat, als altijd, open voor nieuwe kopij.  

 

Paulien de Winter, 

namens de redactie van Recht der Werkelijkheid 


