Richtlijnen nazicht academische bibliografie
Rubricering van publicaties - algemeen
De indeling van de publicaties voor opname in de academische bibliografie werd op het
Bestuurscollege van 5 maart 2009 verder verfijnd, teneinde rekening te houden met de opname van
bepaalde conference proceedings in de ISI Web of Science-databanken:

a1-publicatie:
“Artikels opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken ‘Science Citation Index’,
‘Social Science Citation Index’ of ‘Arts and Humanities Citation Index’ en beperkt tot
publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings paper”.
p1-publicatie:
“Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken ‘Conference
Proceedings Citation Index – Science’of ‘Conference Proceedings Citation Index – Social
Science and Humanities’ en beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note,
proceedings paper, met uitzondering van de publicaties die reeds onder de rubriek (a1) zijn
opgenomen”.
c1-publicatie:
“artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in (a1)
of (a2) of (a3) of (p1) (volledige artikels met uitsluiting van abstracts)”

a2-publicatie:
Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen
is in (a1)
a3-publicatie:
Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in (a1) of (a2)
a4-publicatie:
Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in (a1), (a2) of (a3)
b1-publicatie:
Boek als auteur of co-auteur
b2-publicatie:
Hoofdstuk in een boek als auteur of co-auteur
b3-publicatie:
Boekeditor of co-editor
c3-publicatie:
conference - meeting abstract
d1-publicatie:
doctoraatsverhandeling
v-publicatie:
Alle andere publicaties zoals book review, bibliografie, lemma, rapport / working paper, e.a

Toepassingsvragen bij de rubricering voor juridische publicaties

Rubriek a1 en p1
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De rubriek a1 omvat uitsluitend de tijdschriften die in Web of Science zijn opgenomen. De huidige lijst
van tijdschriften in de disciplines ‘Law’ en ‘Criminology/Penology’ zijn raadpleegbaar op de facultaire
webstek op http://www.law.ugent.be/decaan/acadbibliografie.html
Bij de publicatie van een bijdrage in een conferentieboek, verdient het aanbeveling in Web of Science
na te gaan of deze niet als dusdanig werd opgenomen. Publicaties die in de ‘Proceedings’ index zijn
opgenomen, krijgen de classificatie p1. Andere zullen als hoofdstuk in een boek (b2) moeten worden
opgenomen.

Rubriek a2
Bij de rubricering van juridische bijdragen blijken voornamelijk afbakeningsvragen voor te komen
tussen de categorieën a2, a3 en a4. De door het Bestuurscollege gehanteerde omschrijvingen laten
ruimte voor interpretatie. Het is echter duidelijk dat vele (nationale) juridische tijdschriften niet zonder
meer in de categorie a2 kunnen worden opgenomen. Het is anderzijds duidelijk dat een systematisch
te lage classificering ook een impact zal hebben op de (facultaire) financiering.
Voorgesteld wordt om in de rubriek a2 twee categorieën tijdschriften op te nemen:
Categorie 1: a2-tijdschriften die in aanmerking komen voor de doctoraatstoelage van onze
universiteit. De integrale lijst, die alle wetenschapsdisciplines omspant, is eveneens opgenomen
op de facultaire webstek op http://www.law.ugent.be/decaan/acadbibliografie.html .
Deze lijst bevat 3 soorten tijdschriften:
a) de eigenlijke a1-tijdschriften uit Web of Science, die vanzelfsprekend in de rubriek a1
moeten worden opgenomen in de academische bibliografie;
b) a2-tijdschriften die frequent geciteerd worden in Web of Science -tijdschriften, en om
die reden eveneens in aanmerking komen voor de doctoraatstoelage
c) De Vlaamse en tweetalig Belgische juridische tijdschriften die in de ranking van de
VlIR-werkgroep Kwaliteitszorg Onderzoek Rechten (‘Verbeke-werkgroep’) werden
opgenomen in de categorieën A en B1 (b.v. Rechtskundig Weekblad). De
‘Verbeke-lijst’ werd eveneens op de facultaire webstek gepost onder
http://www.law.ugent.be/decaan/acadbibliografie.html;
Categorie 2: andere tijdschriften met internationale peer review (verifieerbaar in het tijdschrift of
op de website ervan). Deze categorie behelst in eerste instantie buitenlandse tijdschriften met
peer review. Het kan echter eveneens om ‘Belgische’ tijdschriften gaan die niet in de ‘Verbekelijst’ voorkomen , maar die een redactionele kwaliteitsbeoordeling doorvoeren die gelijkaardig is
met deze die voor de eerste categorie van a2-tijdschriften geldt. Het zal, gezien de reikwijdte
van de VLIR-ranking (Vlaamse en tweetalige tijdschriften), in essentie om louter Franstalige
tijdschriften gaan.
Tijdschriften die in de Verbeke-ranking werden beoordeeld in de categorieën B2 of C, vallen
voor de academische bibliografie in beginsel in de categorie a3 of a4.

Rubrieken a3 en a4
Het onderscheid tussen a3 en a4-tijdschriften kan in wezen gemaakt worden volgens de graad van
wetenschappelijkheid van het tijdschrift: de kwalificatie als een a3-tijdschrift veronderstelt een
beoordeling van de artikelen op de wetenschappelijke kwaliteit door een redactie of peers die –
minstens ten dele – uit academici bestaat. De a4-publicaties zullen dan het geheel omvatten van
nieuwsbrieven of andere quasi uitsluitend op rechtspractici georiënteerde nieuwsbrieven of vakbladen.
Voorts is – en dit geldt voor elk tijdschrift – rekening te houden met het feit dat, voor de opname in een
a-categorie, steeds sprake moet zijn van ‘artikelen’. Deze veronderstellen een zekere thematische
reikwijdte, diepgang en substantie. Een louter bibliografische noot of louter descriptieve bondige
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toelichting bij een rechterlijke uitspraak zal niet als artikel kunnen worden aangemerkt. Deze bijdragen
komen in de categorie ‘V’ (varia).
Tot slot zij aangestipt dat ook boekbesprekingen in de categorie ‘V’ komen, tenzij voor ‘reviews’ in een
a1-journal.
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