NIPR – Algemene informatie en auteursinstructie
1. Inhoud van het NIPR
De redactie van het NIPR nodigt auteurs van harte uit wetenschappelijke bijdragen op het terrein
van het internationaal privaatrecht ter publicatie aan te bieden. De artikelen dienen een duidelijke
probleemstelling te hebben. Zij dienen niet louter beschrijvend te zijn, maar voor een
substantieel deel een analyserend en opiniërend karakter te hebben en aldus een originele
bijdrage aan het (wetenschappelijk) debat te leveren. De lengte van de artikelen, inclusief
voetnoten, bedraagt maximaal 8000 woorden.
Naast wetenschappelijke artikelen kunnen ook andere bijdragen worden aangeboden. Het NIPR
kent de rubrieken annotaties, uit de rechtspraktijk, opinie, buitenlands ipr, boekbesprekingen en
boekpresentaties. Een annotatie kan een bespreking van een Nederlandse of buitenlandse
uitspraak, of een arrest van het Hof van Justitie betreffen (maximaal 5000 woorden). Voor de
rubriek opinie zijn korte, opiniërende bijdragen welkom (maximaal 3000 woorden). De rubriek
uit de rechtspraktijk is bestemd voor korte, praktijkgerichte bijdragen en voor de uiteenzetting
van in de praktijk gerezen vragen en oplossingen (maximaal 3000 woorden). De rubriek
buitenlands IPR is bedoeld voor informatieve bijdragen over buitenlands recht (maximaal 8000
woorden). Boekbesprekingen dienen ertoe een recent gepubliceerd boek van een toelichting en
commentaar te voorzien (maximaal 3000 woorden).
Boekpresentaties worden door de auteur zelf geschreven en zetten zakelijk de inhoud van het
boek of proefschrift uiteen (maximaal 1500 woorden).
Het NIPR bevat verder uitspraken van Nederlandse en Europese rechterlijke instanties inzake
kwesties van internationaal privaatrecht. Al deze beslissingen worden zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke vorm opgenomen. Toezending van terzake relevante uitspraken wordt zeer op
prijs gesteld.
Het NIPR biedt verder een overzicht van nieuw verschenen Nederlandse literatuur en wetgeving
op het onderhavige rechtsgebied.
2. Inzending bijdragen
Om dubbel werk te voorkomen verdient het aanbeveling alvorens bijdragen in te sturen contact
op te nemen met de redactiesecretaris. Kopij dient te worden aangeleverd per e-mail bij het
redactiesecretariaat: Mevrouw W.G.M. Wildeman, w.wildeman@asser.nl.
De tekst van het artikel moet worden ingedeeld in paragrafen en subparagrafen. De eerste
bladzijde dient te bevatten: de volledige titel van het artikel, de volledige naam van de auteur en
functievermelding.
Voor het systeem van bronverwijzing in voetnoten, te hanteren afkortingen etc. sluit de redactie
in beginsel aan bij de Leidraad voor juridische auteurs, Deventer: Kluwer 2013. In
terugverwijzende noten dient men telkens te verwijzen naar de eerste verwijzing van een
bepaalde bron, bijv. (10) Rutgers 1999, p. 16 (zie noot 1). Nadere instructies kunnen worden
verkregen bij de redactiesecretaris.
3. Frequentie
Het NIPR verschijnt 4 x per jaar.
Bijdragen kunnen op ieder tijdstip aan de redactie worden aangeboden en worden, in het geval
zij voor publicatie in aanmerking komen, zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

4. Taal
Auteurs wordt verzocht hun bijdragen in het Nederlands of in het Engels te schrijven en deze te
voorzien van een korte abstract in het Engels (100-250 woorden).
5. Beoordeling bijdragen
Alle ter publicatie voorgelegde bijdragen worden door de redactie beoordeeld.
Wetenschappelijke artikelen worden volgens een vastgestelde procedure door minimaal twee
kritische lezers becommentarieerd en tijdens de redactievergadering besproken. De kritische
lezers zijn in de regel lid van de redactie, maar peer review door derden is mogelijk in verband
met de vereiste expertise. Tijdens de redactievergadering wordt door de gehele redactie een
besluit genomen over plaatsing. De redactie stelt de auteur hierover zo snel mogelijk in kennis.
Indien nodig stelt de redactie wijzigingen en aanvullingen voor van inhoudelijke, taalkundige of
grammaticale aard. Alle overige bijdragen worden eveneens ten minste door twee redactieleden
beoordeeld. Een uitzondering geldt voor boekpresentaties; deze worden in ieder geval door één
redactielid kritisch gelezen.
Bijdragen die tevens bij andere tijdschriften ter publicatie zijn aangeboden worden bij het NIPR
niet ter beoordeling geaccepteerd.
6. Honorarium
Auteurs ontvangen geen honorarium. Aan de auteurs wordt een pdf van de bijdrage voor eigen
gebruik verstrekt. Op verzoek wordt aan de auteur een print exemplaar verstrekt van het NIPRnummer waarin de bijdrage is verschenen.
7. Auteursrechten
Aanvaarding van het aanbod van de redactie om een bijdrage te leveren impliceert dat de auteur
zijn c.q. haar auteursrecht overdraagt aan de uitgever.
Er kunnen per geval afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld indien de auteur de
bijdrage in door hem/haar te geven onderwijs zal willen gebruiken.

