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Paragraaf 1. Missie van de redactie

Artikel 1
De redactie dient op onafhankelijke wijze het consumen-
tenrechtelijke discours binnen de Nederlandse rechtscul-
tuur te bevorderen en voorlichting te geven aan de
rechtspraktijk. De redactie oordeelt en handelt onafhan-
kelijk van belanghebbenden.

Paragraaf 2. Inhoud van het tijdschrift en de
beoordeling van kopij

Artikel 2
De redactie draagt er zorg voor dat in het Tijdschrift voor
Consumentenrecht en handelspraktijken (hierna: TvC)
zowel wetenschappelijke als voor de rechtspraktijk van
belang zijnde publicaties worden opgenomen.

Artikel 3
Wetenschappelijke artikelen worden volgens een hierna
weer te geven procedure beoordeeld.

Artikel 4
Uit het tijdschrift blijkt of de redactie een artikel als
‘wetenschappelijk’ heeft beoordeeld.

Artikel 5
Een artikel dat niet aan de eisen van een wetenschappelijk
artikel voldoet, kan in een voor de rechtspraktijk gereser-
veerd gedeelte van TvC worden gepubliceerd.

Artikel 6
Om als wetenschappelijk artikel te kunnen worden gepu-
bliceerd, dient een artikel:
a. te worden gekenmerkt door wetenschappelijke ori-

ginaliteit, welke onder meer kan bestaan in het
scheppen van een nieuwe theorie, het stellen van
nieuwe vragen of het creëren van orde in niet-ont-
gonnen terreinen;

b. gebaseerd te zijn op grondig en diepgaand onder-
zoek;

c. een probleemstelling te hebben waarop antwoord
wordt gegeven op basis van een verantwoorde we-
tenschappelijke methode, waarbij in beginsel hetzij
gebruik wordt gemaakt van externe of interne
rechtsvergelijking, een vergelijking met Europees
recht, of een of meer wetenschappelijke methodes
uit een andere discipline dan de rechtswetenschap;
en

d. te worden gekenmerkt door een kritische analyse
en een evaluerende conclusie.

Artikel 7
Artikelen die naar het oordeel van de hoofdredacteur, in
overleg met de redactiesecretaris, mogelijk in aanmerking
komen om te worden gepubliceerd als ‘wetenschappelijke
artikelen’ worden voorafgaand aan de redactievergadering
door minimaal twee redacteuren onafhankelijk van elkaar

beoordeeld volgens een vast beoordelingsschema. Zowel
die beoordeling als de discussie en beslissing ter vergade-
ring geschiedt zodanig dat de identiteit van de auteur niet
bekend is aan de redactie (enkelblinde beoordeling). De
desbetreffende redacteuren zenden hun beoordeling
elektronisch aan de overige redactieleden en lichten zo
nodig hun beoordeling toe tijdens de redactievergadering.
De overige aan de vergadering deelnemende redactieleden
maken vervolgens hun oordeel kenbaar. De beoordelingen
door de eerstbedoelde redacteuren worden door de
hoofdredacteur voor een periode van ten hoogste vijf ja-
ren bewaard.

Artikel 8
De redactie kan besluiten een overeenkomstig het boven-
staande beoordeeld artikel:
a. als wetenschappelijk artikel te plaatsen zonder nade-

re aanpassingen;
b. als wetenschappelijk artikel te plaatsen, mits door

de redactie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt;
c. te weigeren;
d. al dan niet na verwerking van door de redactie ge-

maakte opmerkingen in het voor de rechtspraktijk
gereserveerd gedeelte van TvC worden gepubliceerd.

Artikel 9
Een redactievergadering als bedoeld in artikel 7 kan langs
elektronische weg plaatsvinden. Een besluit als bedoeld
in artikel 8 kan in een dergelijk geval slechts worden ge-
nomen indien ten minste de helft van de redactieleden,
met inbegrip van de in artikel 7 bedoelde redacteuren,
zich over het artikel heeft uitgesproken. Het besluit dan
wel de uit berichten van de redactieleden blijkende opvat-
tingen over het artikel worden door de hoofdredacteur
bewaard op gelijke wijze als is bepaald voor de beoorde-
ling door de in artikel 7 eerstgenoemde redacteuren.

Artikel 10
Voor zover een artikel door een lid van de redactie is ge-
schreven of sprake zou kunnen zijn van (schijn van) be-
langenverstrengeling bij een lid van de redactie, onthoudt
dit lid zich van commentaar bij de beraadslaging over het
artikel.

Artikel 11
Uitspraken van gerechtelijke instanties en geschillencom-
missies, al dan niet voorzien van een annotatie, worden
steeds in het voor de rechtspraktijk gereserveerd gedeelte
van TvC gepubliceerd.

Paragraaf 3. Samenstelling van de redactie

Artikel 12
De redactie heeft een omvang van ten minste vijf redac-
teuren en wordt voorgezeten door een van hen, de
hoofdredacteur.
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Artikel 13
Van de redactie maakt een redactiesecretaris deel uit.

Artikel 14
Ieder redactielid wordt benoemd voor een periode van
drie jaar en is terstond herbenoembaar.

Artikel 15
De hoofdredacteur wordt uit de leden van de redactie
gekozen voor een periode van eveneens drie jaar en is
terstond herkiesbaar. Naast de voor ieder redactielid
geldende taken heeft hij voorts de in dit redactiestatuut
genoemde taken en is hij aanspreekpunt voor de redactie-
secretaris en de medewerkers van het tijdschrift.

Artikel 16
Benoeming of herbenoeming als redactielid geschiedt
door de zittende redactie op voordracht van de hoofdre-
dacteur of, wanneer het de herbenoeming van de hoofd-
redacteur betreft, op voordracht van het langstzittende
lid van de redactie. Bij de beraadslaging over herbenoe-
ming van een redactielid is het desbetreffende redactielid
niet aanwezig.

Artikel 17
Bij de (her)benoeming van redactieleden wordt uitgegaan
van de wenselijkheid van een regelmatige doorstroming,
opdat met enige regelmaat juristen met nieuwe ideeën
een plaats kunnen verkrijgen in de redactie.

Artikel 18
De hoofdredacteur draagt er bij zijn voordracht zorg
voor dat te allen tijde een meerderheid van de redactie
bestaat uit gepromoveerde juristen. Tevens draagt hij er
bij zijn voordracht zorg voor dat ten minste een buiten
Nederland en een buiten de universitaire wereld werkza-
me jurist deel uitmaken van de redactie.

Artikel 19
De maximumleeftijd van een redacteur is zeventig jaar.

Artikel 20
Tussentijds onvrijwillig ontslag van een redacteur is mo-
gelijk bij unaniem besluit van het overige gedeelte van de
redactie.

Artikel 21
Wanneer een redacteur tussentijds zijn lidmaatschap van
de redactie beëindigt of een redacteur wordt tussentijds
onvrijwillig ontslag verleend en een opvolger wordt be-
noemd, neemt deze op het rooster van aftreden en
(her)benoeming de plaats van de tussentijds afgetreden
redacteur in.

Paragraaf 4. De redactievergadering

Artikel 22
De redactie vergadert ten minste driemaal per kalenderjaar
over de inhoud van de verschillende afleveringen van
TvC.

Artikel 23
De hoofdredacteur bepaalt in overleg met de redactiese-
cretaris ten minste twee weken voor de eerstvolgende
redactievergadering welke artikelen overeenkomstig de
in paragraaf 2 weergegeven procedure zullen worden
beoordeeld en welke redacteuren de beoordeling zullen
verzorgen. Voor zover slechts elektronisch wordt over-
legd, geldt de in de eerste zin genoemde termijn niet.

Artikel 24
De redactiesecretaris maakt een verslag van de redactie-
vergadering. Dit verslag wordt in beginsel bij de eerstvol-
gende redactievergadering ter vaststelling en goedkeuring
aan de redactie voorgelegd.

Artikel 25
De statuten kunnen op verzoek van een der redacteuren
gewijzigd worden. Het verzoek zal, via de redactiesecre-
taris, geagendeerd worden voor de eerstvolgende redac-
tievergadering. De redactie stemt dan over de wijziging.
Een 2/3e meerderheid van stemmen is nodig om een
wijziging aan te nemen.
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