
AUTEURSRICHTLIJNEN ‘TIJDSCHRIFT VOOR POLITIE & RECHT’  

A. WERKWIJZE PEER REVIEW  

A.1. De beslissing over de publicatie van een doctrinebijdrage in het Tijdschrift voor Politie & Recht 

wordt, op collegiale wijze, genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee 

correctoren.  

A.2. De bijdrage wordt door de auteur rechtstreeks aan de redactiesecretaris bezorgd die de tekst 

geanonimiseerd doorstuurt naar de door de redactie aangeduide correctoren. De correctoren maken 

een kort verslag op dat wordt besloten met een advies over de opname van de bijdrage. Dit advies kan 

gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig zijn.  

A.3. Een gunstig advies houdt in dat de ingestuurde bijdrage zonder essentiële aanpassingen in P&R 

kan worden gepubliceerd.  

A.4. Wanneer wordt besloten tot een voorwaardelijk gunstig advies, geeft de corrector aan op welke 

punten de bijdrage dient te worden aangepast of aangevuld om voor opname in aanmerking te komen.  

A.5. Een ongunstig advies betekent dat de bijdrage niet vatbaar is voor publicatie in P&R en dat 

wijzigingen aan de tekst evenmin daarvoor zullen volstaan.  

A.6. De adviezen van de correctoren worden door de redactiesecretaris op de volgende 

redactievergadering ter bespreking geagendeerd. Ingeval de adviezen van de correctoren tegenstrijdig 

zijn, beslist de redactie collegiaal over de al dan niet opname van de bijdrage. De redactie kan er 

eventueel voor opteren haar beslissing uit te stellen en een derde corrector aan te wijzen.  

A.7. De verslagen van de correctoren en de beslissing van de kernredactie worden door de 

redactiesecretaris anoniem aan de betrokken auteur bezorgd.  

B. BEOORDELINGSMAATSTAVEN  

B. 1. Geschiktheid van het onderwerp voor publicatie 

De bijdrage moet passen in het opzet van het Tijdschrift voor Politie & Recht en derhalve problemen 

van politierecht vanuit al zijn invalshoeken behandelen. 

 B.2. Wetenschappelijke of praktische relevantie en originaliteit  

De bijdrage moet nieuwe inzichten verschaffen in het politierecht, hetzij door een fundamenteel 

wetenschappelijke analyse, hetzij door de toepassing van een bestaand theoretisch kader op 

praktijkgevallen.  



B.3. Wetenschappelijke methode  

De auteur moet op de hoogte zijn van de relevante literatuur met betrekking tot het onderwerp dat 

hij behandelt en hiernaar waar nodig verwijzen. Hij moet een in zijn discipline wetenschappelijk 

aanvaarde methode volgen. In de bijdrage moet duidelijk worden welke de centrale onderzoeksvraag 

is en op welke wijze hierop naar een antwoord wordt gezocht.  

B.4. Diepgang  

De bijdrage moet een zekere diepgang vertonen. Stellingen moeten gefundeerd zijn en gebaseerd zijn 

op uitgewerkte analyses.  

B.5. Structuur, stijl en taal  

De bijdrage moet in behoorlijk Nederlands zijn opgesteld en toegankelijk zijn. Ook de logische opbouw 

van de bijdrage wordt mee beoordeeld. 


