
AUTEURSINSTRUCTIE TIJDSCHRIFT VOOR HERSTELRECHT (TVH) 
 
Algemeen 
Het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Herstelrecht richt zich op de bestudering van 
nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van 'restorative justice'. De 
redactie stimuleert reflectie op vormen van conflictbeslechting waarbij de betrokkenen 
verantwoordelijkheid nemen, benadeelden erkend worden en veroorzakers van schade 
deze zo veel mogelijk, met steun van naasten en maatschappelijke instellingen, herstellen 
of compenseren. 
 
Aanleveren kopij 
Bijdragen die ter publicatie worden aangeboden, kunnen per e-mail als attachment 
worden gezonden naar de hoofdredacteur, Bas van Stokkom, b.v.stokkom@jur.ru.nl. 
 
De redactie gaat ervan uit dat een bijdrage niet elders ter publicatie is aangeboden. Uw 
bijdrage verschijnt in de papieren versie van het tijdschrift en wordt ook geplaatst op de 
tijdschriftenwebsite van Boom criminologie. Bij het aanleveren van de kopij gaat u 
akkoord met de publicatie van uw artikel zowel in druk als online.  
 
De redactie behoudt zich het recht voor om een bijdrage niet op te nemen in het 
tijdschrift. In dat geval wordt de auteur zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. 
 
De bijdrage omvat maximaal 4000 woorden en kan worden aangeleverd als Word-
bestand, met hierin zo min mogelijk opmaakcodes.  
 
Auteursinformatie 
Vermeld uw naam, functie en werkzaamheden aan het begin van uw bijdrage.  
 
Samenvatting en trefwoorden 
Een auteur van een hoofdartikel (dus niet de auteurs van bijdragen aan de andere 
rubrieken) levert samen met zijn bijdrage zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige 
samenvatting aan van niet meer dan 100 woorden. Graag ontvangen wij daarnaast 
maximaal vijf Nederlandse trefwoorden van u die samen ook weer een goed inzicht geven 
in de beschreven materie. Beperk u niet tot enkele woorden uit de titel, maar kies de 
meest relevante sleutelwoorden uit uw hele artikel. 
 
Spelling 
Bij het schrijven van de tekst gaarne de meest recente editie van de Woordenlijst 
Nederlandse taal (het zogenoemde Groene Boekje, editie 2005) hanteren. 
 
Woorden in vreemde taal 
Woorden en passages in een vreemde taal graag cursief zetten. 
 
Afkortingen / voluit schrijven 
Afkortingen als ‘enz.’ en ‘bijv.’ zo veel mogelijk vermijden; wetten en dergelijke eerst 
een keer voluit noemen met daarachter tussen haakjes de afkorting. Vervolgens kan de 
afkorting worden gebruikt. 
Graag voluit schrijven: 



- getallen tot en met twintig en afgeronde getallen zoals veertig; 
- ‘procent’ in plaats van %; 
- valuta, dus euro, dollar etc., in plaats van € en $.  
 
Citaten 
Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen en niet cursief zetten. Grote citaten (meer 
dan drie regels) kunnen worden ingesprongen met een witregel erboven en eronder, 
voorzien van een enkel aanhalingsteken aan het begin en aan het eind. 
 
Figuren en tabellen 
Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd te zijn (indien er meerdere 
zijn) en voorzien van een titel. Verwijs altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer. 
 
Verwijzingen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving en 
andere online bronnen. Op www.bjutijdschriften.nl worden deze verwijzingen als 
hyperlinks beschikbaar gemaakt voor gebruikers. Voor een juiste verwerking verzoeken 
wij u om de verwijzingen als volgt aan te leveren. 
 

Artikel 
U kunt verwijzen naar paragrafen binnen uw artikel of naar artikelen die eerder in dit 
tijdschrift of in een van de andere tijdschriften van Boom criminologie zijn 
verschenen. In het eerste geval: verwijs naar een paragraafnummer – niet naar een 
pagina. In het tweede geval noemt u de titel van het tijdschrift, aflevering, jaargang 
en titel van de bijdrage.  
 
Voetnoten 
Literatuurverwijzingen, jurisprudentie en dergelijke graag zo veel mogelijk 
verwerken in voetnoten. 
 

Literatuurverwijzingen 
Graag als volgt verwijzen naar literatuur (APA-richtlijnen): 
- boek: Put, J. (2006) Handboek Jeugdbeschermingsrecht. Brugge: Die 

Keure. 
- tijdschriftartikel: Walgrave, L. (2015) Binnenlands terrorisme. Een 

uitdaging voor herstelrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht, 15(2), 38-46. 
- bijdrage in bundel: Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. 

Mastenbroek, M. van Persie, G. Rijnja, & B. de Vries (Red.), Public 
relations: De communicatie van organisaties (5e herziene druk, pp. 3-13). 
Alphen aan de Rijn: Kluwer. 

 
Wet- en regelgeving, jurisprudentie 
Uw verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door ons omgezet in links. Bij 
een verwijzing naar jurisprudentie verzoeken wij u om zelf een zogeheten ECLI te 
vermelden. De ECLI van een specifieke uitspraak is te vinden op: 
www.rechtspraak.nl. 
 

Artikelen: 
De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting 
van de wet bevatten. Voorbeelden:  
- artikel 1 Wet milieubeheer; art. 1 Wet milieubeheer  



- artikel 1 Wmb; art. 1 Wmb  
- artikel 1, 2 en 3 Wmb; art. 1, 2, en 3 Wmb  
- artikel 1 t/m 6 Wmb; art. 1 t/m 6 Wmb 
 
Jurisprudentie: 
HR 22 november 1985, NJ 1986, 275 m.nt. PAS (Van Delft/Van Boxtel). 
HR 1 februari 2008, nr. C06/044HR, LJN BB6175, JAR 2008/56. 
HvJ EG 27 november 1991, zaak C-4/91, Jur. 1994, p. I-5627. 
 
Kamerstukken: 
Kamerstukken II 2000/01, 24 765, nr. 1, p. 5. 

 
Website 
U kunt verwijzen naar een website. Vermeld hiertoe in het artikel de complete URL. 
Houd rekening met het feit dat websites regelmatig veranderen en neem alleen 
websites op waarvan u verwacht dat ze betrouwbaar en blijvend zijn. 
 
E-mailadres 
U kunt een e-mailadres opnemen in uw artikel. Vermeld het complete e-mailadres en 
controleer het adres op correctheid. Houd ook hier rekening met het feit dat e-
mailadressen veranderlijk kunnen zijn. 

 
Auteursexemplaren 
Na het verschijnen van de betreffende aflevering ontvangen de auteurs via de uitgeverij 
enkele auteursexemplaren. Daarnaast kunt u, indien gewenst, uw artikel als pdf-bestand 
ontvangen.  
 
Meer informatie 
Vragen aan de redactie kunt u mailen naar Bas van Stokkom, b.v.stokkom@jur.ru.nl. 
 


