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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET TIJDSCHRIFT 
 

Het Tijdschrift voor religie, recht en beleid (TvRRB) is een Nederlandstalig, onafhankelijk tijdschrift dat 
zich vanuit verschillende disciplines richt op vraagstukken op het snijvlak van religie, recht en beleid 
met relevantie voor Nederland. Het tijdschrift streeft hoogwaardige kwaliteit na, gericht op discussie- 
en opinievorming bij breed georiënteerde belangstellenden, waarbij ruimte wordt geboden aan 
uiteenlopende visies. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar.  
 
Doel van het tijdschrift  
Het tijdschrift streeft naar zowel een signalerende als trendsettende functie. Concreet heeft het de 
volgende doelstellingen:  

 kennis verbreden over fundamentele vraagstukken aangaande religie, bestuur en recht;  

 een forum bieden voor opinies en discussie over deze onderwerpen;  

 ontwikkelingen signaleren;  

 juridische en/of beleidsmatige praktijkgevallen bespreken;  

 de Nederlandse situatie en discussies plaatsen in een internationale context.  
 
Doelgroep  
Het tijdschrift richt zich op personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met vraagstukken 
van religie, recht en beleid (onderwijs, politie, zorg, media), bij beleidsvorming en bestuur (landelijke 
en lokale politici, beleidsambtenaren) of door studie (rechten, bestuurskunde, sociologie, 
religiestudies, theologie, politicologie) of anderszins geïnteresseerd zijn in religie, recht en bestuur.  
 
Peer review  
Het TvRRB publiceert verschillende soorten artikelen (wetenschappelijk, informatief, opiniërend) en 
hanteert bij elk ervan strenge maatstaven van kwaliteitsbewaking. Het TvRRB hanteert bij deze 
beoordeling de volgende vorm van redactionele peer review:  

 Ingezonden kopij wordt door alle leden van de redactie (zie hieronder) afzonderlijk beoordeeld 
en vervolgens plenair in de redactievergadering besproken.  

 Tijdens de redactievergadering wordt besloten of de bijdrage geschikt is voor publicatie en, bij 
een positieve beslissing, welke wijzigingen daartoe nodig zijn.  

 De gewijzigde bijdrage wordt opnieuw beoordeeld door een enkele redacteur.  
 
Aan verzoeken van de redactie tot het inzenden van kopij kunnen geen rechten worden ontleend: 
afwijzing of voorwaardelijke goedkeuring door de redactie blijft altijd mogelijk.  
Kopij kan ingezonden worden naar de redactiesecretaris (trrb.secr@boomdenhaag.nl).  
 
Rubrieken  
TvRRB kent op dit moment de volgende rubrieken: 

 Artikelen (5.000-7.000 woorden) 

 Jurisprudentie (1.000-5000 woorden) 
 
Wijkt het aantal woorden in uw artikel erg af (naar boven of naar beneden), neem dan contact 
met de redactie(secretaris). 
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Open Access-beleid uitgever  
Boom uitgevers Den Haag streeft naar maximale toegang tot wetenschappelijke publicaties. De 
uitgeverij draagt daarom actief bij aan de ontwikkeling van Open Access. Boom uitgevers Den Haag is 
in beginsel een Green Open Access-uitgever. De auteur van een wetenschappelijke publicatie heeft bij 
ons het recht om het werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, 
om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij 
op duidelijke wijze wordt vermeld. Dit houdt in dat de auteur het definitieve pdf-bestand van zijn of 
haar publicatie kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur 
werkzaam is, in een onafhankelijke repository of op de persoonlijke website van de auteur, zolang de 
openbaarmaking zonder commerciële doeleinden plaatsvindt. Als redelijke termijn hanteren wij een 
periode van zes maanden.  
 
Attendering 
Wie op de hoogte wil blijven van de artikelen die in TvRRB verschijnen, kan zich aanmelden voor 
een attendering via http://www.bjutijdschriften.nl/attenderingen/new. Zodra een nieuwe 
aflevering van het tijdschrift is gepubliceerd, wordt dit via een attendering bekendgemaakt. 
 
2. REDACTIE 
 

Prof. dr. mr. M.S. Berger (Maurits), hoofdredacteur 
Hoogleraar Islam en het Westen, Universiteit Leiden  
 
Prof. dr. mr. S.C. van Bijsterveld (Sophie) 
Hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
 
Dr. M.J.M. Maussen (Marcel) 
Hoofddocent bij de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam  
 
Dr. mr. H.M.T.D. ten Napel (Hans-Martien) 
Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden 
 
Redactiesecretaris: Nettie Dekker 
 
3. UITGEVERIJ 
 

Boom uitgevers Den Haag verzorgt het redactiesecretariaat, de productie en de promotie van 
TvRRB. De imprint waaronder TvRRB wordt uitgegeven, is Boom juridisch. 
 
Boom juridisch 
Boom uitgevers Den Haag  
Hofweg 9D  
Postbus 85576  
2508 CG Den Haag  
  
Contactpersoon Boom uitgevers Den Haag: drs. J.J.M. (Joris) Bekkers  
Uitgever  
tel. (070) 330 70 39 e-mail: J.Bekkers@boom.nl  

http://www.bjutijdschriften.nl/attenderingen/new
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Redactiesecretariaat TvRRB: Nettie Dekker  
e-mail: trrb.secr@boomdenhaag.nl  
 
4. RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS – HUISSTIJL 
 

 Kopij aanleveren 
Bij artikelen en jurisprudentie moet tevens aangeleverd worden: 
o titel en eventueel ondertitel;  
o minimaal vier en maximaal zes Nederlandstalige trefwoorden;  
o het rechtsgebied (indien van toepassing); 
o korte biografie (max. 40 woorden); 
o een samenvatting in het Engels (max. 100 woorden) en een Engelstalige titel/ondertitel 
(deze worden weergegeven op de website van het tijdschrift en achter in het tijdschrift); 
o adresgegevens (voor archief en correspondentie). 
 

 Tekstniveaus 
Beperk u tot het gebruik van maximaal drie niveaus in de tekst (paragraaf, subparagraaf en 
subsubparagraaf).  
 
 Spelling  
Wij gaan uit van de voorkeurspelling (Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenoemde Groene 
Boekje): woordenlijst.org.  
Voor twijfelgevallen raadplegen we de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal: 
www.onzetaal.nl/advies.  

 

 Alineagebruik 
Gelieve geen witregels te gebruiken voor iedere nieuwe alinea, tenzij er een duidelijke overgang 
plaatsvindt. In dat laatste geval kunt u beter een tussenkopje invoegen.  
 

 Noten 
Gebruik voetnoten, geen eindnoten. Aangezien er geen literatuurlijst bij uw artikel komt, verzoeken 
wij u literatuurverwijzingen voluit op te nemen in voetnoten. Voor de vorm van de 
literatuurverwijzingen houden wij de Leidraad voor juridische auteurs 2019 aan (zie 
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/nederland/auteurs/voor-auteurs).  

 
Enkele voorbeelden: 
 
Boeken 
P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1990. 
 
L. Mulder, Minderheden als nieuwe bevolkingsgroep. De verwezenlijking van gelijkheid en 
verscheidenheid (diss. Amsterdam UvA), Nijmegen 1993. 
 
Bij boeken zonder auteur wordt zo veel mogelijk het titelblad gevolgd: 
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Vrije nieuwsgaring 1975 
Vrije nieuwsgaring. Een rapport op verzoek van het bestuur betaald voetbal van de KNVB, 
Amsterdam 1975. 
 
Tijdschriftartikelen 
T. Koopmans, ‘Intellectuele eigendom, economie en politiek’, AMI 1994, p. 107-111. 
 
Worden de pagina’s van een jaargang niet doorgenummerd, dan dient men het nummer van de 
aflevering (issue) te vermelden na een koppelteken: 
T. Koopmans, ‘Intellectuele eigendom, economie en politiek’, AMI 1994-6, p. 1-5. 
 
Bundels 
M.C. Burkens & H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten. Gevolgen van de Europese 
integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993. 
 
Bijdrage in bundel 
Jessurun d’Oliveira 1970 
H.U. Jessurun d’Oliveira, ‘Literaire belediging’, in: J.A. Ankum, G.C.J.J. van den Bergh & H.C.F. 
Schoordijk (red.), Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur (Pitlo-bundel), Haarlem 1970, p. 
233-260. 
 

 Verwijzingen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving, naar paragrafen 
binnen uw artikel (verwijs naar de paragraaf) of naar artikelen die eerder in dit tijdschrift of in een 
van onze andere tijdschriften zijn verschenen (noem de titel van het tijdschrift, aflevering, 
jaargang en titel van de bijdrage) en andere online bronnen. Op 
http://tijdschriften.boomjuridisch.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid worden deze verwijzingen als 
hyperlinks beschikbaar gemaakt voor gebruikers.  
 

 Figuren, tabellen en afbeeldingen 
Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd te zijn en voorzien van een bijschrift. 
Verwijs altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer. Neem figuren en tabellen op in de tekst, 
op de plek waar ze ongeveer moeten komen in druk. Tabellen moeten gemaakt zijn met behulp van de 
tabelfunctie in Word. Figuren zoals foto's en grafieken graag aanleveren als beeldbestand, met een 
minimale resolutie van 300 dpi. Lever alleen die figuren als kleurenfiguur aan, die in kleur moeten 
worden afgedrukt; figuren die in zwart-wit kunnen worden opgenomen graag in zwart-wit aanleveren.  
 
5. RUBRIEKEN 
 

Artikel 

 Een volledig uitgewerkte bijdrage over een onderwerp op het snijvlak van religie, recht en 
beleid, waarin een of meerdere van deze onderwerpen nader worden belicht. Een actueel feit zal 
meestal de aanleiding daartoe vormen, hoewel ook beschouwende of historische bijdragen 
welkom zijn. In het geval van aanknoping bij een voorval of ontwikkeling wordt van de auteur 
verwacht dat zij/hij verdergaat dan een primaire becommentariëring daarvan en verbanden met 

http://tijdschriften.boomjuridisch.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid
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andere gegevens (jurisprudentie, analyses) aanreikt en principiële uitgangspunten aan de orde 
stelt. Het artikel dient voldoende gedocumenteerd te zijn.  

 Minimaal 5.000, maximaal 7.000 woorden (in druk 5-15 pagina’s). 

 Titel van de bijdrage (bedoeld als aandachttrekker) met (eventueel) een duidelijke 
ondertitel boven aan het artikel (let op dat de titel niet te lang wordt). 

 Inleidende en samenvattende eerste alinea: hier wordt pakkend en kort (niet meer dan 3-4 
zinnen) aangegeven waar de bijdrage over gaat. 

 Hoofdtekst van de bijdrage, regelmatig voorzien van (tussen)kopjes ter vergemakkelijking 
van het lezen. Verwijzingen in de tekst met ‘hiervoor’ of ‘hierna’, NIET ‘hieronder’ of ‘hierboven’. 
Of: ‘zie figuur 2...’ of: ‘zie tabel 3...’ 
 
Jurisprudentie  

 Minimaal 1.000, maximaal 5.000 woorden (in druk 3-12 pagina’s).  
Volgens volgende format:  

 Titel van de bijdrage (indien voorzien door auteur; anders wordt volstaan met de 
vermelding van de uitspraak).  

 Arrest / Uitspraak met a) zaaknaam (bijvoorbeeld Telegraaf/HMG), b) rechterlijke instantie 
(bijvoorbeeld Hoge Raad, of: Europees Hof voor de Rechten van de Mens) c ) zaaknummer en 
datum 

 Relevante wetsartikelen.  

 Onderwerp: kort overzicht van de zaak (ca. 300 woorden).  

 Overwegingen van [rechterlijke instantie]: feitelijke bespreking van de relevante 
overwegingen.  

 Bespreking: overwegingen van de auteur. 
 


