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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS PLATFORM MODERNISERING STRAFVORDERING
Over Platform Modernisering Strafvordering
Op dit Open Access-platform vindt u wetenschappelijke en opiniërende bijdragen en literatuursuggesties
over onderwerpen die voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering van belang zijn. Dit
platform wil een actuele bijdrage leveren aan de discussie over de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering. Daarnaast wil het platform informatie over het omvangrijke project tot modernisering van
het Wetboek van Strafvordering toegankelijk maken.
Publicatie
Het Platform Modernisering Strafvordering is een open access online publicatie, ondersteund door een
papieren tijdschrift. Gepubliceerde artikelen verschijnen op de website van het tijdschrift:
http://www.moderniseringstrafvordering.nl. Twee keer per jaar verschijnt er een geactualiseerde
bundeling van bijdragen die eerder dit jaar op deze website zijn verschenen.
Open Access Statement
Platform Modernisering Strafvordering is een academisch Open Access platform. Alle artikelen en opinies
die op dit platform worden gepubliceerd zijn direct na publicatie vrij toegankelijk. Er zijn geen kosten
verbonden aan het downloaden van artikelen en opinies. Platform Modernisering Strafvordering hanteert
de Creative Commons licentie CC-BY-NC. Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren,
distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is
zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en de auteur uitsluitend wordt vermeld als maker.
Afgeleide werken hoeven niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid. Alle auteurs die bij
Platform Modernisering Strafvordering publiceren stemmen in met deze wijze van publiceren.
Algemene richtlijnen voor het opstellen van uw artikel
Schrijven voor het Platform Modernisering Strafvordering betekent:
•
een peer-reviewprocedure voor wetenschappelijke bijdragen;
•
mogelijkheid artikelen te actualiseren naar aanleiding van online reacties;
•
behoud van auteursrecht;
•
publiceren op elk gewenst moment;
•
de mogelijkheid om in het Nederlands of Engels te publiceren;
•
een opgemaakte PDF van uw artikel.
Aanleverspecificaties
•
Word, platte tekst;
•
witregels (harde return);
•
vergezeld van ingevulde metadatatabel (Nederlandstalig, opgenomen bovenaan in de tekst, zie aan
einde van deze instructie).
Formaat bijdrage
Bijdragen kunnen variëren van 4000 tot 5000 woorden voor een wetenschappelijk artikel en 1000 tot 2000
woorden voor een kortere (evt. opiniërende) bijdrage. Deze getallen zijn slechts indicaties.
Titel artikel
Denk aan de online vindbaarheid bij het kiezen van een titel. Een goed gekozen titel, indien nodig
aangevuld met een beschrijvende ondertitel, kan het aantal paginaweergaven en downloads verbeteren.
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Set-up van uw artikel
Vormgeving koppen en tussenkopjes
• De kopjes moeten worden genummerd.
Citaten
• Zet citaten niet cursief.
• Laat ze inspringen en met witregel erboven en eronder. Korte citaten kunnen als broodtekst worden
opgenomen in de lopende tekst.
Opsommingen
• Gebruik bij opsommingen de automatische nummering van Word
• Als de onderdelen niet genummerd zijn, halve kastlijntjes gebruiken
• Wanneer men Romeinse cijfers gebruikt, worden deze vervangen door Arabische cijfers
Woorden in een vreemde taal
• Zet woorden in een vreemde taal cursief, niet tussen aanhalingstekens.
Vermelding auteur van een bijdrage
• Gebruik de volgorde: titel, voorletters (voornaam), achternaam
dus bijv. Mr. O.A.M. (Olga) Koppenhagen
• Vermeld bij alle auteurs functie + bedrijf/universiteit + plaats.
Voetnoten
• In de voetnoten mogen alleen bronvermeldingen e.d. worden opgenomen.
• Plaats voetnoten in de tekst na het leesteken. Voorzie de noot zelf van een punt.
• In de voetnoten mogen de volgende afkortingen worden gebruikt: bijv., o.m., vlg., o.a. en e.a.
Literatuurverwijzingen en evt. verkorte verwijzingen
• Hanteer voor de vormgeving de Leidraad voor juridische auteurs.
Overig
• Gebruik het woord ‘artikel’ voluit in de hoofdtekst, en afgekort tot ‘art.’ in tekst tussen haakjes en
afgekort in de voetnoten.
• Hanteer de schrijfwijze van ‘appel’ conform officiële spelling.
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