
Profielschets SEW  
 
 
SEW behandelt van oudsher vraagstukken op het gebied van het Europees economisch 
recht, waarbij accenten zowel op het Europees (economisch) recht liggen als op het 
sociaal recht. In de eerste jaren werd vooral veel aandacht besteed aan het PBO-recht, 
het mededingingsrecht en het institutionele recht. Gaandeweg is het aandachtsgebied 
verbreed en is SEW een algemeen Europeesrechtelijk tijdschrift geworden. 
  
SEW richt zich op de algemene ontwikkelingen in het recht van de Europese Unie met 
het accent op de interne markt en het sociaal-economische recht. SEW richt zich niet op 
specialistische kennis op de hieronder genoemde terreinen, maar beoogt vanuit een 
breed perspectief tendensen en ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen 
(meta-perspectief). SEW behandelt de algemene ontwikkelingen in en leerstukken van 
het Unierecht (doorwerking, rechtsbescherming, burgerschap, fundamentele rechten, 
loyale samenwerking) en de institutioneel rechtelijke onderwerpen betreffende de EU 
(instituties, autonomie van de lidstaten, uitbreiding van bevoegdheden, samenwerking 
op nieuwe terreinen, zoals bv. strafrecht, financiële markten). 

 
Meer specifiek op het aandachtsgebied sociaal-economisch recht kunnen de volgende 
leerstukken en terreinen worden genoemd: 
 

- leerstukken en algemene ontwikkelingen m.b.t. de interne markt, waaronder het 
vrij verkeer, hierbij inbegrepen migratie en vluchtelingenbeleid. 

- leerstukken die betrekking hebben op concurrentie/level playing field. Daarbij 
wordt in de eerste plaats gedacht aan de klassieke leerstukken uit het 
mededingingsrecht, staatssteunrecht e.d. en maatregelen die zijn bedoeld om 
concurrentie te bevorderen, zoals de Dienstenrichtlijn.  

- Maatregelen die bedrijven verplichtingen opleggen, bv. op het gebied van 
vervoer, veiligheid, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, milieu. 

- Omdat bepaalde maatregelen die burgers beschermen ook van invloed kunnen 
zijn op de concurrentiepositie van bedrijven, behoren die ook tot het 
aandachtsgebied van ons blad. Te denken valt aan consumentenrecht, sociaal 
recht en arbeidsrecht. 

- Meer recent is opgekomen de regulering van banken , beleggingsinstellingen en 
verzekeraars (financiële markten), vanwege hun invloed op de economie als 
geheel en vanwege de verplichtingen die zij krijgen opgelegd wb hun 
bedrijfsvoering.  

- Omdat financiële markten onlosmakelijk verbonden zijn met monetair beleid de 
ontwikkelingen op het gebied van het monetair en economische beleid, bv. de 
Europese Monetaire Unie, begrotingskwesties, het Europees semester en 
schuldencrises.  

- Bespreking arresten van het Hof van Justitie EU (Gerecht en Hof van Justitie) op 
de genoemde terreinen. 

- Voor al deze terreinen geldt dat specifiek aandacht wordt besteed aan de 
wisselwerking tussen het recht van de Europese Unie en het sociaal-economische 
recht van België en Nederland. 

 
 


