
  

 
 

Auteursinstructie voor Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) 
 
Selectiecriteria 
Het gaat primair om een selectie van uitspraken/arresten van de hoogste colleges, die 
zowel voor de wetenschap als voor de rechtspraktijk relevante inhoud hebben. Het is 
essentieel dat er in de annotaties een verdieping wordt aangebracht, zodat de 
gespecialiseerde arbeidsrechtjurist fundamenteel op de hoogte wordt gebracht en 
gehouden. 
Lagere rechtspraak wordt als uitgangspunt niet geannoteerd. Slechts in die gevallen dat 
een uitspraak van kantonrechter, rechtbank, maar vooral gerechtshof een 
fundamentele bijdrage levert aan de rechtsontwikkeling, is bespreking op haar plaats. 
 
Opzet 
Het tijdschrift bestaat uit drie delen. Deel 1 bestaat uit het hoofdartikel, deel 2 bevat 
annotaties (ten minste vier per aflevering) en deel 3 (een) boekbespreking(en). 
 
Organisatie 
Arbeidsrechtelijke Annotaties kent een kernredactie die bestaat uit acht redacteuren. De 
kernredactie doet in eerste instantie suggesties voor onderwerpen en benadert 
annotatoren, auteurs voor het hoofdartikel en de boekbesprekingen. Tijdens de 
redactievergadering worden alle bijdragen besproken. De diverse redactieleden hebben 
ieder een eigen specialisme. 
Boom Juridische uitgevers verzorgt de eindredactie, de productie (waaronder het 
proevenverkeer) en de verspreiding (waaronder het versturen van de 
auteursexemplaren) van de uitgave. Binnen de bureauredactie van de uitgeverij is er 
een begeleidend fondsredacteur met wie de redactieleden de redactionele zaken 
bespreken en bij wie auteurs en redactieleden terecht kunnen met vragen over kopij, 
aanlevering, proeven en dergelijke. 
De uitgever is verantwoordelijk voor de voortgang en de commerciële exploitatie. Als 
honorarium ontvangen de auteurs een boekenbon (de auteurs van hoofdartikel, 
annotaties en boekbespreking ontvangen een boekenbon van respectievelijk € 45, € 40 
en € 25). 
 
Doelgroep 
Traditioneel zijn de primaire doelgroepen de advocatuur (algemene praktijk), 
personeelszaken, juristen werkzaam bij vakbonden, rechtsbijstandverzekeraars. 
 
Deadline 
– De kopij dient te worden aangeleverd op de vooraf met de redactiesecretaris of het 

redactielid afgesproken datum. 

 
Wijze van aanleveren 
– De bijdrage wordt standaard opgenomen in een contentmanagementsysteem. 

Hierdoor wordt de bijdrage bruikbaar voor meerdere (online) toepassingen. 
– De bijdrage graag als Word-bestand mailen naar de redactiesecretaris: 

Vivian Bij de Vaate, d.m.a.bijdevaate@vu.nl. 



 

– In het begeleidende mailbericht geeft de auteur aan via welk mailadres of 
telefoonnummer hij of zij bereikbaar is om eventuele vragen van de 
redactiesecretaris/het redactielid over de bijdrage te beantwoorden. 

– Let op! Aangeleverde kopij dient definitief te zijn. Het is niet mogelijk om in de 
proevenfase nog inhoudelijke correcties aan te brengen tenzij het om evidente 
(typ)fouten gaat. 

Omvang en lettertype 
– De bijdragen graag aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 

1. 
– De gemiddelde omvang van het hoofdartikel is 15 (gezette) pagina’s (circa 15 

pagina’s A4-kopij). De omvang van een annotatie is 10 tot 15 pagina’s gezette tekst 
en een boekbespreking 8 tot 10 pagina’s. Afwijking hiervan is mogelijk in overleg 
met de redactiesecretaris. 

 
Titel, kopjes, opsommingen en citaten 
– Boven de bijdrage dient een compacte titel te worden geplaatst. De bijdrage zelf kan 

worden gestructureerd met behulp van vette kopjes voor paragrafen en eventueel 
cursieve voor subparagrafen (max. 3 niveaus). 

– De tussenkoppen kunnen worden genummerd (1, 2, 3 enz. voor de vette kopjes, 1.1, 
1.2, 1.3 enz. voor de cursieve kopjes). 

 
Figuren en tabellen 
Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd te zijn en voorzien van een 
titel. Verwijs altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer. 
 
Abstract en trefwoorden 
Bij uw artikel dient u ook een korte samenvatting (ofwel abstract) en maximaal vijf 
trefwoorden aan te leveren.  
 
Abstract 
Een abstract is een bondige weergave van een artikel en dient ook losstaand te kunnen 
worden gelezen. Een abstract heeft een lengte van maximaal 100 woorden en hoort 
naast titel en auteursna(a)m(en) de volgende onderwerpen aan te stippen: 
– Aanleiding 
– Aanpak, studie 
– Resultaten, conclusies 
– Relevantie 
De voorkeurstaal voor een abstract is: Nederlands 
 
Trefwoorden 
Graag ontvangen wij maximaal vijf trefwoorden van u die samen ook weer een goed 
inzicht geven in beschreven materie en rechtsgebied. Beperk u niet tot enkele woorden 
uit de titel maar kies de meest relevante sleutelwoorden uit uw hele artikel. 
 
  



 

Verwijzingen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving en 
andere online bronnen. Op www.tijdschriften.boomjuridisch.nl worden deze 
verwijzingen als hyperlinks beschikbaar gemaakt voor gebruikers. Voor een juiste 
verwerking verzoeken wij u om de verwijzingen als volgt aan te leveren. 
 
Artikel 
U kunt verwijzen naar paragrafen binnen uw artikel of naar artikelen die eerder in dit 
tijdschrift of in een van onze andere tijdschriften zijn verschenen. 
In het eerste geval: verwijs naar een paragraafnummer - niet naar een pagina. In het 
tweede geval noemt u de titel van het tijdschrift, aflevering, jaargang en titel van de 
bijdrage.  
 
Voetnoten 
De nootverwijzingen plaatst u bij voorkeur in superieur schrift na het leesteken (in 
Word: Invoegen/Verwijzing/Voetnoot). Gebruik nooit hetzelfde nootnummer 
tweemaal. Bij gebruik van de aanbevolen functie in Word zal dit zich overigens niet voor 
kunnen doen. 
De noten worden per bijdrage genummerd. Dus u begint uw bijdrage met noot 1. De 
voetnoot bij de auteursnaam dient niet genummerd te worden, maar wordt 
weergegeven met een *. In de bijbehorende voetnoot (*) wordt de functie van de 
auteur vermeld. Deze gegevens worden door de auteur bij de kopij aangeleverd. 
De noten worden onderin de pagina geplaatst. Elke noot begint met een hoofdletter en 
eindigt met een punt. 
In de voetnoten dienen bronvermeldingen als volgt te worden opgenomen: 
 

Literatuur: 
 • boek: M. Botman, De dienstenrichtlijn in Nederland. De gevolgen van richtlijn 
2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief, Den 
Haag: Boom juridisch 2015. 

 • tijdschriftartikel: J.M. de Meij, Zij aan zij aansprakelijk: wanneer verliest de 
bestuurder zijn vennootschappelijke bescherming?, Vennootschap & 
Onderneming 2013, afl. 1, p. 1-4. 
• bijdrage in bundel: A. Ancery, De Hoge Raad en het civiele procesrecht, in: T. 
Gerverdinck e.a. (red.), Wetenschappelijke bijdragen. Bundel ter gelegenheid 
van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der 
Nederlanden, Den Haag, Boom juridisch 2014, p. 11-29. 
• losbladige: Rechtspersonen (losbl.), Deventer: Kluwer, art. 2:316, aant. 7. 

  
 Als een uitgave voor een tweede keer wordt genoemd, hier graag op de 

volgende manier verkort naar verwijzen: Botman 2015, p. 150. 
 
Wet- en regelgeving, jurisprudentie 
Uw verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door ons omgezet in links. 
 
 
 
 



 

 Artikelen: 
De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting 
van de wet bevatten 
voorbeelden:  
• artikel 1 Wet milieubeheer; art. 1 Wet milieubeheer  
• artikel 1 Wmb; art. 1 Wmb  
• artikel 1, 2 en 3 Wmb; art. 1, 2, en 3 Wmb  
• artikel 1 t/m 6 Wmb; art. 1 t/m 6 Wmb 

 
Jurisprudentie: 
Rb. Overijssel 28 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3589, JAR 2015/220. 
HvJ EU 28 januari 2015, C-688/13, ECLI:EU:C:2015:46, JAR 2015/279. 

 
Kamerstukken: 
Kamerstukken II 2000/01, 24 765, nr. 1, p. 5. 

 
Website 
U kunt verwijzen naar een website. Vermeld hiertoe in het artikel de complete URL. 
Houd rekening met het feit dat websites regelmatig veranderen en neem alleen 
websites op waarvan u verwacht dat ze betrouwbaar en blijvend zijn. 
 
E-mailadres 
U kunt een e-mailadres opnemen in uw artikel. Vermeld het complete e-mailadres en 
controleer het adres op correctheid. Houd ook hier rekening met het feit dat e-
mailadressen veranderlijk kunnen zijn. 
 
Het gebruiken van afkortingen 
In de hoofdtekst kort u zo min mogelijk af. Afkorten in voetnoten doet u wel zo veel 
mogelijk, zolang de tekst begrijpelijk blijft. Zorgt u er daarbij voor dat u voor een 
bepaald begrip steeds dezelfde afkorting gebruikt. Afkortingen die bestaan uit 
hoofdletters en afkortingen van wetten schrijft u zonder punten.  
 
Verder: 
- Pagina(’s) kort u steeds af als p. (niet als blz.). 
- Nummer wordt afgekort als nr. (niet als no.) Nummers wordt nrs. 
- Maanden schrijft u voluit. U gebruikt geen cijfers als maandaanduiding. 
 
Overige aanwijzingen 
 
Opsommingen 
De leden van een opsomming laat u voorafgaan door een opsommingsteken. Dit kan 
een gedachtestreepje, een cijfer of een letter zijn. Kiest u in ieder geval voor één 
systeem. Na de letter of het cijfer volgt een punt, na het gedachtestreepje een spatie. 
Opsommingen graag onder elkaar zetten en grote citaten bij voorkeur laten inspringen 
en er een witregel boven en onder plaatsen. 
 
  



 

Aanhalingstekens 
In uw tekst gebruikt u enkele aanhalingstekens. Alleen voor een aanhaling binnen een 
aanhaling gebruikt u dubbele aanhalingstekens. 
 
Gedachtestreepjes 
Gedachtestreepjes laat u voorafgaan en volgen door een spatie (geen spatie ervoor als 
het een opsommingsteken betreft). 
 
Benadrukking 
Woorden in de tekst die u wilt benadrukken schrijft u cursief en niet vet. 
 
Spelling 
U past de spelling toe volgens de Woordenlijst Nederlandse taal, Den Haag/Antwerpen: 
Sdu 2005. 
 
Auteursexemplaren 
- Na het verschijnen van de betreffende aflevering ontvangen de auteurs via de 

uitgeverij enkele auteursexemplaren. 
 
 
Voor vragen over het bovenstaande kan contact worden opgenomen met mw. mr. dr. 
D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate (redactiesecretaris), Vrije Universiteit Amsterdam, 
d.m.a.bijdevaate@vu.nl 
 


