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AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 
 
 
ALGEMEEN 
 
PROCES is een tijdschrift dat in 1921 door dr. Nico Muller werd opgericht als Maandblad voor 
Berechting en Reclassering. Het is bedoeld als platform voor discussie aan allen die strafrechtelijk 
geïnteresseerd zijn. PROCES wil nadrukkelijk een brug slaan tussen juristen en gedragskundigen, 
wetenschappers en personen die in de praktijk van de strafrechtspleging werkzaam zijn. 

 
PROCES probeert aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen, ingezonden bijdragen worden dan ook zo 
snel mogelijk geplaatst. Dit kan alleen worden gerealiseerd met korte productielijnen; overschrijding 
van de deadlines stelt de redactie dan ook al snel voor grote problemen. 

 
Uw bijdrage zal zowel worden gepubliceerd in de papieren versie van PROCES als in de online 
tijdschriftenbank van de uitgever, Boom Juridische uitgevers. 

 
Door het inzenden van kopij verklaart u impliciet dat u uw bijdrage niet elders ter publicatie hebt 
aangeboden, tenzij door u anders is vermeld. Ook gaat u akkoord met de publicatie van uw artikel 
zowel in druk als online. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren en enigszins 
in te korten. 

 
Mochten er nog vragen rijzen dan kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris op het 
onderstaande adres of met de andere redactieleden. 

 
PEER REVIEW PROCEDURE 

 
PROCES biedt de mogelijkheid om uw bijdrage peer reviewed te publiceren. Als u van de peer review 
procedure gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven bij de redactiesecretaris. Houdt u bij deze 
procedure wel rekening met langere doorlooptijden. 
 
AANLEVEREN KOPIJ 

 
Algemeen 
U wordt verzocht uw bijdrage via e-mail in Word naar het redactieadres te zenden. Vermeld boven aan 
de tekst uw naam, titel en functie.  Begin uw bijdrage met een korte inleiding.  

 
De omvang is maximaal 5000 woorden. Lever uw stuk in in lettertype Times New Roman, lettergrootte 
11, enkele regelafstand. Laat eigen opmaak zo veel mogelijk achterwege en beperk deze tot cursivering 
of vet. 

 
Abstract en keywords  
Bij uw artikel dient u ook een korte samenvatting (abstract) van maximaal 100 woorden in het Engels 
aan te leveren + titel in het Engels. 
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Een abstract is een bondige weergave van een artikel en dient ook losstaand te kunnen worden 
gelezen. Een abstract heeft een lengte van maximaal 100 woorden en hoort naast titel en 
auteursna(a)m(en) de volgende onderwerpen aan te stippen: aanleiding, aanpak/studie, 
resultaten/conclusies en relevantie. 
 
Daarnaast ontvangen wij graag maximaal vier trefwoorden, zowel in het Nederlands als in het 
Engels, 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. 
 
Kopjes 
Gebruik niet meer dan twee niveaus tussenkoppen. Het kopje van het hoogste niveau behoort vet te 
zijn, met een witregel erboven en eronder. Het kopje van het lagere niveau behoort cursief te zijn, 
met alleen een witregel erboven. Kopjes kunnen genummerd worden. 
 
Opsommingen 
Opsommingen kunnen worden aangegeven met streepjes (niet met letters of puntjes). 
 
Figuren en tabellen 
Eventuele figuren en tabellen graag in Word en/of Excel opmaken en als separaat bestand 
aanleveren. Wanneer een figuur of tabel alleen als jpeg-bestand beschikbaar is, dan dient deze bij 
voorkeur een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben. Figuren en tabellen dienen altijd 
opeenvolgend genummerd en voorzien van een titel te zijn. Verwijs altijd naar een tabelnummer of 
een figuurnummer.  
 
Verwijzingen 
Literatuurverwijzingen 
In PROCES staat er geen literatuurlijst aan het eind van het artikel:  literatuurverwijzingen worden 
volledig in de voetnoten verwerkt. 
Probeer de lengte van de voetnoten en het aantal voetnoten te beperken, en neem inhoudelijke 
informatie bij voorkeur op in de tekst. 
Literatuurverwijzingen dienen te worden opgemaakt conform de Leidraad voor juristen. Klik  hier om 
deze online te bekijken. 
Wees zo volledig mogelijk bij literatuurverwijzingen en vermeld bij: 
 
- boeken: 
 
Voorletters auteur Achternaam auteur, Titel boek, Plaats van uitgifte: Uitgever jaartal, evt. 
paginanummer(s). 
 
G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 86. 
 
- artikelen uit een tijdschrift: 
 
Voorletters auteur Achternaam auteur, ‘Titel van artikel’, Tijdschrift jaartal, vol. (nr), p. 
paginanummers. 
 
J. uit Beijerse, ‘De nieuwe regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij jeugdigen in het 
licht van de onschuldpresumptie’, PROCES 2009, 6, p. 314-325. 
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- artikelen in een bundel: 
 
Voorletters auteur Achternaam auteur, ‘Titel van bijdrage’, in: Voorletters en achternaam van 
personen die de redactie hebben gevoerd (red.), Titel van het boek, Plaats van uitgifte: Uitgever 
jaartal, p. paginanummers. 
 
M.A.H. van der Woude, ‘Veiligheid ten koste van waarheid en waarheidsvinding?’, in: J.H. Crijns, 
P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en 
waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 335-353. 
 
Verkort verwijzen 
Als u in uw artikel reeds eerder naar een bron verwezen heeft, kun u bij volgende 
verwijzingen daarna volstaan met een verkorte verwijzing: Achternaam auteur jaartal, p. 
paginanummer(s). 
Van der Woude 2008, p. 340. 
 
Online bronnen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving en 
andere online bronnen. Op www.bju-tijdschriften.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 in tijdschrift 
 
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 Juridische uitgevers 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. 
 
- Wet- en regelgeving, jurisprudentie 
 
Eventuele verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door ons omgezet in 
links. Bij een verwijzing naar jurisprudentie verzoeken wij u om zelf een 
zogeheten LJ-nummer te vermelden. Het LJ-nummer van een specifieke uitspraak is te vinden op 
www.rechtspraak.nl. Bij verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie verzoeken wij u de 
volgende manier van verwijzen te hanteren. 
 
- Wetsartikelen 
 
De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting 
van de wet bevatten. Bijvoorbeeld: 
• 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 
 

  

mailto:nettie@kortwegdekker.nl


                                                   Tijdschrift voor strafrechtspleging   

Redactie-adres: 
PROCES Tijdschrift voor strafrechtspleging | p/a Universiteit Leiden | Faculteit der Rechtsgeleerdheid | Instituut 
voor Strafrecht & Criminologie | Postbus 9520 | 2300 RA Leiden | Tel. 071-527 8588. | e-mail 
nettie@kortwegdekker.nl 

 

 

 
- 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 (voor www geen 
http:// plaatsen!). 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. 
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