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Auteursinstructies
Algemene richtlijnen
Teksten worden via e-mail ingeleverd rechtstreeks bij de redactiesecretaris (tibr@diekeure.be) of via een
contactpersoon binnen de TIBR-redactie. De tekst wordt aangemaakt in een gebruikelijk
tekstverwerkingsprogramma (Word, OpenOffice).
Teksten zijn in principe in het Nederlands of het Frans. Teksten in andere talen kunnen eveneens door de
redactie worden aanvaard
Elke bijdrage dient volgende elementen te bevatten:
- Titel en eventuele ondertitel
- Aard van de bijdrage (artikel, noot of opinie)
- Voornaam + naam van de auteur(s)
- Functie (en affiliatie) van de auteur(s)
Voetnootreferenties
- Volgens V&A (www.verwijzingen-en-afkortingen.be)
- Arabisch cijfer in superscript vóór het leesteken
- Voetnoten worden doorlopend genummerd
- Geen gebruik van l.c. of o.c.; telkens de volledige referentie herhalen
Spelling/opmaak
- Namen van auteurs: zowel in tekst als voetnoot in klein kapitaal
- Hoofdletters: geen accenten op hoofdletters
- Het gebruik van randnummers is verplicht met het oog op kruisverwijzingen binnen de tekst (supra
nr. 7/ infra nr. 7”)
- Dubbele aanhalingstekens (“ ”) gebruiken voor citaten (geen enkelvoudige aanhalingstekens (‘ ’))
Alle teksten worden op taalkundig vlak nagekeken door die Keure. De redactie behoudt zich het recht voor
om teksten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met deze auteursinstructies.
De drukproef in pdf-formaat wordt via e-mail aan de auteur toegestuurd die deze binnen een termijn van
maximum 4 werkdagen terugbezorgt aan de uitgever.
Definitieve teksten verschijnen meteen op tibr.be en worden naderhand opgenomen in de papieren versie
van het tijdschrift.

Artikelen
Omvang: max. 90.000 tekens (incl. spaties en voetnoten) (= ongeveer 30 blz. in een klassieke opmaak). Een
eventuele overschrijding van deze limiet dient voorafgaandelijk met de uitgever te worden besproken.
Alle bijdragen volgen de volgende indeling: I., A., 1., a.
Samen met de tekst wordt steeds een samenvatting aangeleverd van max. 15 regels (1.050 tekens incl.
spaties).
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Noten bij rechtspraak
Omvang: max. 20.000 tekens (incl. spaties en voetnoten) (= ongeveer 7 blz. in een klassieke opmaak).
Langere noten volgen de volgende indeling: I., A.
Samen met een noot worden steeds aangeleverd:
- trefwoorden (uit de door de redactie aangeleverde trefwoordenlijst)
- een samenvatting van de uitspraak (‘kopje’) beperkt tot de voor het tijdschrift relevante
problematiek
- aanduiding van de passages uit de geannoteerde beslissing die niet in het tijdschrift moeten
worden opgenomen (bij voorkeur rechtstreeks in het aangeleverde Word- of PDF-bestand)

Opinies
Het tijdschrift wil uitdrukkelijk ruimte bieden voor opiniërende bijdragen. Deze worden gelet op hun
karakter niet aan het peer-review proces onderworpen.
Omvang: max. 45.000 tekens (incl. spaties en voetnoten) (= ongeveer 15 blz. in een klassieke opmaak). Een
eventuele overschrijding van deze limiet dient voorafgaandelijk met de uitgever te worden besproken.
Alle teksten volgen de volgende indeling: I., A., 1., a.
Samen met de tekst wordt steeds een samenvatting aangeleverd van max. 15 regels (1.050 tekens incl.
spaties).
De beslissing om een tekst al dan niet te publiceren rust exclusief bij de redactie.
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Peer review
WERKWIJZE
De beslissing over de publicatie van een bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht wordt
op collegiale wijze genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee peer reviewers.
De bijdrage wordt door de auteur(s) rechtstreeks aan de redactiesecretaris bezorgd die de tekst
geanonimiseerd doorstuurt naar twee peer reviewers. De identiteit van de reviewers wordt op geen enkel
ogenblik bekend gemaakt noch aan de auteur(s), noch onderling. De reviewers maken een kort verslag op
dat wordt besloten met een advies over de opname van de bijdrage. Dit advies kan gunstig, voorwaardelijk
of ongunstig zijn.
Een gunstig advies houdt in dat de ingestuurde bijdrage zonder essentiële aanpassingen in TIBR kan
worden gepubliceerd.
Wanneer wordt besloten tot een voorwaardelijk gunstig advies, geeft de peer reviewer aan op welke
punten de bijdrage dient te worden aangepast of aangevuld om voor publicatie in aanmerking te komen.
Een ongunstig advies betekent dat de bijdrage niet vatbaar is voor publicatie in TIBR en dat wijzigingen aan
de tekst evenmin daarvoor zullen volstaan.
De adviezen van de peer reviewers worden door de redactiesecretaris bezorgd aan de kernredactie. Ingeval
de adviezen van de peer reviewers tegenstrijdig zijn, beslist de kernredactie over de al dan niet opname
van de bijdrage. Hierbij kan men opteren om de beslissing uit te stellen en een derde reviewer aan te
wijzen.
De verslagen van de peer reviewers en de beslissing van de kernredactie worden door de redactiesecretaris
anoniem aan de betrokken auteur(s) bezorgd.

BEOORDELINGSCRITERIA
De peer reviewers wordt gevraagd bij het reviewen van de tekst in het bijzonder rekening te houden met
volgende aspecten en deze in hun review-verslag te integreren:
-

Correct en helder taalgebruik
Adequaat gebruik van bronnenmateriaal en referenties (m.i.v. correcte citeerwijze)
Logische structuur en opbouw
Inbedding in de bestaande literatuur
Bijdrage tot ontwikkeling van nieuwe inzichten in de vakdomeinen/disciplines die de bijdrage
bestrijkt
Algemeen wetenschappelijk niveau
Analyse van de behandelde problemen en synthetisch vermogen
Geschiktheid voor het doelpubliek, meer bepaald relevante vraagstelling en adequate behandeling
van de gestelde onderzoeksvraag
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Over TIBR
Het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht bestaat uit een onlineplatform en een papieren tijdschrift
dat kennis en inzichten biedt m.b.t. evoluties in het insolventie- en beslagrecht.
Zo wenst TIBR de absolute referentie in België te zijn op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht,
de collectieve schuldenregeling, het beslag- en executierecht en het zekerheidsrecht.
De redactieraad, evenwichtig samengesteld uit academici van verschillende Vlaamse universiteiten en
mensen uit het werkveld, informeert u kort op de bal en wetenschappelijk onderbouwd. Ze zorgen ervoor
dat u als eerste op de hoogte bent bij wetswijzigingen en bij het verschijnen van belangrijke vonnissen en
arresten.
Alerts
Verschijnt er nieuwe wetgeving, rechtspraak van het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie,
… of zijn er andere belangrijke ontwikkelingen? Dan krijgt u daar onmiddellijk een melding van via mail. U
kan rechtstreeks doorklikken naar de volledige gepubliceerde tekst. Registreer u hier gratis voor de alerts:
tibralerts.diekeure.be.
Online tijdschrift
TIBR staat voor diepgaande artikelen rond belangrijke thema’s binnen het insolventie- en beslagrecht die
aan een dubbele, anonieme peer-review worden onderworpen.
Belangrijke rechtspraak wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op tibr.be samen met een (korte) annotatie.
Van zodra een tekst online beschikbaar is, brengen wij u op de hoogte via e-mail.
Tweemaal per jaar in uw brievenbus
De artikels en commentaren die u kan lezen op www.tibr.be worden twee keer per jaar gebundeld in de
papieren versie van TIBR. Zo kan u rustig de belangrijkste evoluties in uw vakgebied bestuderen.
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