
Auteursrichtlijnen Justitiële verkenningen 
 
Algemene informatie 
Justitiële verkenningen verschijnt acht  keer per jaar. Het tijdschrift is een coproductie van het WODC, dat 
verantwoordelijk is voor het redactiebeleid, en Boom Juridische uitgevers, dat de exploitatie verzorgt. Het 
auteursrecht, dat wil zeggen het recht tot reproductie, is voorbehouden aan het Ministerie van Justitie. Alle 
afleveringen van Justitiële verkenningen  worden tevens gepubliceerd op de website van het WODC.   
 
Vrijwel elk nummer van Jv is gewijd aan een thema. Achter in de laatste aflevering van Jv staat vermeld 
welke thema’s in de daaropvolgende twee nummers aan bod komen. De themaformule heeft als 
consequentie dat aangeboden artikelen alleen voor publicatie in aanmerking komen als ze binnen het 
thema passen. Suggesties voor thema’s zijn welkom. 
Bij de totstandkoming van een nummer geldt de volgende procedure: 
1. Na de vaststelling van het thema door de redactieraad benadert de hoofdredacteur de (potentiële) 
auteurs.  
2. In overleg tussen redactie en auteur worden het onderwerp en de lengte van de bijdrage vastgesteld.   
3. Vervolgens schrijft de auteur een concept-artikel dat wordt besproken in de redactieraad.  
4. De auteur verwerkt de eventuele suggesties en kritiekpunten en maakt een definitief concept dat door de 
redactie, in overleg met de auteur, wordt geredigeerd en dan naar de drukker gaat. 
 
NB De redactieraad behoudt zich het recht voor om publicatie van een artikel, gemotiveerd, te weigeren. 
 
Richtlijnen 
1. De voorkeur gaat uit naar korte en krachtige artikelen. De lengte van artikelen varieert van 2000 tot 
4000 woorden. De hoofdredacteur maakt met elke auteur afzonderlijk afspraken over de gewenste lengte. 
Bij uitloop graag contact opnemen met de redactie.  
 
2. Bij het definitieve concept van het artikel wordt een literatuurlijst toegevoegd en een in het Engels 
gestelde samenvatting van maximaal 150 woorden. Hierin zijn opgenomen de probleemstelling en belang-
rijkste conclusies van het artikel. 
 
3. Concept en definitieve versie van het artikel worden per e-mail geleverd in Word-formaat 
(m.scheepmaker@minjus.nl). Cijfertabellen en grafieken worden in een separaat bestand aangeleverd 
bij voorkeur in Excel. Tekstkolommen kunnen gewoon in Word in de hoofdtekst worden gezet. Ook 
de Engelse samenvatting wordt in een apart bestand aangeleverd. 
 
4. Van de auteurs wordt verwacht dat zij in duidelijke, voor een breed publiek begrijpelijke taal schrijven. 
In de inleiding dienen bij voorkeur de relevantie van het onderwerp en de opbouw van het artikel te 
worden aangegeven. 
Het artikel wordt opgebouwd in paragrafen en, eventueel, subparagrafen, zonder nummering. 
De pagina’s worden wel genummerd. 
 
5. Het artikel wordt geschreven in de voorkeurspelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal 
(het ‘Groene Boekje’). 
Afkortingen worden vermeden. Getallen tot twintig, evenals hogere ronde getallen (bijvoorbeeld honderd) 
worden weergegeven in letters, de overige getallen in cijfers. Bij statistische informatie worden alle 
getallen in cijfers weergegeven. 
 
6. Noten worden spaarzaam gebruikt. Zij worden in het voetnotensysteem in de tekst opgenomen. 
Verwijzingen naar wets- en verdragsartikelen, websites en mediaberichten kunnen eveneens in de 
voetnoten worden opgenomen. 
 
7. Literatuurverwijzingen worden in de tekst aangegeven door tussen haakjes de naam van de auteur en 



het jaar van publicatie te vermelden. Bijvoorbeeld: (Jansen, 1984, p. 67). 
 
8. De literatuurlijst dient compleet volgens de volgende regels te worden opgezet. 
Elke van de drie ‘verwijzingseenheden’ (auteur, titel, overig) begint op een nieuwe regel. De auteur wordt 
in vet aangegeven, de titel cursief en het overige niet vet of cursief. Geen van de regels wordt afgesloten 
met een punt. 
  
Tijdschriftartikel 
Achternaam auteur, initialen, eventuele voorvoegsels 
Titel artikel; eventuele ondertitel 
Tijdschriftnaam, jaargang, nummer, jaartal, pagina's 
 
Voorbeeld:  
 
Ooyen-Houben, M. van, M. Goderie 
Veelplegers terug bij af? De ISD in retroperspectief 
Justitiële verkenningen, 35e jrg., nr. 2, 2009, p. 10-31 
 
Boek 
Achternaam auteur, initialen, eventuele voorvoegsels   
Titel boek; eventuele ondertitel 
Plaats, Uitgeverij, jaartal 
 
Voorbeeld:  
 
Ooyen-Houben, M. van,  M. Goderie 
Veelplegers terug bij af? De ISD in retroperspectief 
Utrecht, Fictief, 2008 
 
Bundel 
In geval van een bundel ‘onder redactie van’ wordt de redacteur behandeld als auteur, gevolgd door (red.). 
 
Voorbeeld: 
Ooyen-Houben, M. van, M. Goderie (red.) 
 
Bij een verwijzing binnen een boek of bundel komt onder de auteurs- en titelregel te staan: 
In: Auteur(s) (evt. red.), Titel, Plaats, Uitgever, jaartal, pagina's. 
 
Voorbeeld:  
 
M. van Ooyen-Houben, M. Goderie  
Veelplegers terug bij af? De ISD in retroperspectief 
In: M. Schipper (red.), De Inrichting Stelselmatige Daders, Amsterdam, Fictief, 2008, p. 34-65 
 
NB Bij meerdere auteurs worden alleen de eerste twee genoemd, gevolgd door e.a. 
Als een boek of rapport geen auteur heeft, functioneert het eerste zelfstandig naamwoord van de titel als 
auteursregel. 
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