
Auteursinstructie voor Vennootschap & Onderneming (V&O) – 2011 
 
V&O verschijnt 11 keer per jaar, dus elke maand met in juli/augustus een dubbelnummer (dit nummer verschijnt 
in juli). Elk nummer bevat gemiddeld 20 pagina’s. 
 
Aantal pagina’s 
Elk kantoor heeft 3,5 à 4 pagina’s gedrukte pagina’s per nummer tot zijn beschikking (één bedrukte pagina bevat 
ongeveer 700 woorden). Ieder kantoor dient elke maand minimaal één bijdrage aan te leveren. 
 
Claim 
Voorafgaand aan het schrijven van een bijdrage is het raadzaam te controleren of het desbetreffende onderwerp 
niet al is geclaimd door een ander kantoor. Een claim wordt per e-mail aan alle redactieleden, contactpersonen en 
de redactiesecretaris gestuurd. De claim wordt geplaatst op de aangehechte lijst. 
Wanneer een kantoor een onderwerp claimt, dient binnen twee maanden vanaf de e-maildatum de bijdrage 
daarover te worden ingeleverd; gebeurt dat niet, dan vervalt de claim of de claim moet voor de vervaldatum 
worden (her)bevestigd. In de situatie dat de claim vervalt, kunnen de andere kantoren (weer) een bijdrage 
leveren over het geclaimde onderwerp.   
 
Deadline 
Onderaan deze instructie is een schema met aanleverdata opgenomen. Deze deadlines dienen strikt te worden 
nageleefd in verband met het verschijnen van het nummer voor het eind van de betreffende maand. 
 
Wijze van aanleveren 
De bijdragen als Word-bestand (zonder opmaak) e-mailen naar de redactiesecretaris:  
Mevr. mr. Priscilla Mathey-Bal, e-mail: P.P.D.Mathey-Bal@rug.nl 
 
In het begeleidende e-mailbericht geeft de auteur aan via welk e-mailadres hij of zij bereikbaar is om eventuele 
vragen over de bijdrage te beantwoorden en om de drukproef te ontvangen. Vragen met betrekking tot de 
bijdrage worden altijd naar de auteur én de contactpersoon gemaild. 
De concept-versie wordt door de redactiesecretaris voorzien van opmerkingen en/of correcties en wordt retour 
gestuurd aan de auteurs. De auteurs krijgen dan 24 uur de mogelijkheid om deze opmerkingen/correcties te 
verwerken en een definitieve versie aan te leveren.  
 
Informatie voor de online versie van het tijdschrift 
De bijdrage wordt standaard opgenomen in een contentmanagementsysteem. Hierdoor wordt de bijdrage 
bruikbaar voor meerdere (online) toepassingen. 
Ten behoeve hiervan wordt de auteurs gevraagd de volgende informatie aan te leveren: 
 
Trefwoorden 
U levert maximaal vijf trefwoorden aan 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 bijdrage. 
 
Verwijzingen 
Het is mogelijk om in uw bijdrage te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving en andere online bronnen. Op 
www.bjutijdschriften.nl worden deze verwijzingen als hyperlinks beschikbaar gemaakt voor gebruikers. Voor 
een juiste verwerking wordt verzocht om de verwijzingen als volgt aan te leveren: 
 
Bijdrage 
U kunt verwijzen naar artikelen die eerder in dit tijdschrift of in een van onze andere tijdschriften zijn 
verschenen. In dat geval noemt u de titel van het tijdschrift, aflevering, jaargang en titel van de bijdrage.  
 
Wet- en regelgeving, jurisprudentie 
Uw verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door de uitgeverij omgezet in links. Bij een verwijzing naar 
jurisprudentie verzoeken wij u om zelf een LJ-nummer te vermelden.  
 
 Artikelen 

De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting van de wet bevatten: 
artikel 1 Wet op het financieel toezicht; art. 1 Wft  
 

http://www.bjutijdschriften.nl/�


Jurisprudentie 
HR 22 november 1985, NJ 1986, 275 m.nt. PAS (Van Delft/Van Boxtel) 
HR 1 februari 2008, LJN BB6175, JAR 2008/56 
HvJ EG 27 november 1991, zaak C-4/91, Jur. 1994, p. I-5627 

 
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. Gebruik echter geen http:// 
voor de adressen. Houd rekening met het feit dat websites regelmatig veranderen en neem alleen websites op 
waarvan u verwacht dat ze betrouwbaar en blijvend zijn. 
 
Omslagtekst 
Ten behoeve van het omslag dient bovenaan elke bijdrage een korte weergave (1 à 2 zinnen) van de inhoud te 
worden geplaatst. De omslagtekst graag plaatsen aan het begin van de bijdrage. Voorbeeld van een omslagtekst: 
In deze bijdrage bespreekt de auteur enz. De omslagtekst moet een lopende volledige zin zijn. 
 
Titel en kopjes 
De bijdrage dient een compacte titel te bevatten (geen ondertitel!). De bijdrage zelf kan worden gestructureerd 
met behulp van vette kopjes en eventueel cursieve. Deze kopjes echter niet nummeren!  
 
Opsommingen 
Wanneer de onderdelen van een opsomming niet genummerd zijn, graag streepjes gebruiken. Wanneer de 
opsomming moet worden genummerd, gewone cijfers gebruiken: 1, 2, 3. Opsommingen graag als zodanig 
weergeven, dus de onderdelen onder elkaar zetten. 
 
Citaten 
Citaten niet cursief zetten. Grote citaten bij voorkeur laten inspringen en er een witregel boven en onder plaatsen. 
 
Voetnoten 
In de voetnoten mogen alleen bronvermeldingen (literatuur, kamerstukken, jurisprudentie e.d.) worden 
opgenomen. Dus geen uitweidingen en verwijzingen naar wetsartikelen. Deze regel wordt strikt toegepast! 
 
Enkele voorbeelden zijn: 
– boek: M. van Olffen, F.K. Buijn & P.H.M. Simonis, Splitsing van ondernemingen, Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 1998, p. 33-50. 
– tijdschriftartikel: M.J.A. van Mourik, Heeft de stille maatschap een afgescheiden vermogen?, WPNR 

(1993) 6102, p. 581-582. 
– bijdrage in bundel: A.F. Verdam, De norm van behoorlijke taakvervulling en de trustee functie van het 

bestuur, in: R.C.J. Galle & M.J.G.C. Raaijmakers (red.), Na twintig jaar Boek 2 BW, Deventer: Kluwer 
1996, p. 149-175. 

 
Enkele veelgebruikte handboeken: 
– Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*, Deventer: Kluwer 2009, nr. 132. 
– Asser/Van der Grinten/Maeijer 5-V, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, nr. 73. 
– Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1992, nr. 68. 
– Van Schilfgaarde/Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, p. 67. 
– J.B. Huizink,  Rechtspersonen (losbl.), Deventer: Kluwer, art. 2:316, aant. 7. 
 
Let op: 
– Zorg dat u alle gegevens vermeldt, zoals titel bijdrage, uitgever, plaats en jaartal! 
– Bij auteurs geen titulatuur vermelden. 
– Bij V&O, Ondernemingsrecht en andere tijdschriften met een lopende paginering per jaar geen 
 afleveringnummer vermelden. 
 
Verkort verwijzen 
Als een uitgave voor een tweede keer wordt genoemd, hier graag op de volgende manier verkort naar verwijzen: 
Van Schilfgaarde/Winter 2009, p. 22 of Verdam 1996, p. 155. 



 
Aandachtspunten 
– Dubbele aanhalingstekens “…” vervangen door enkele ‘…’. 
– Woorden in een vreemde taal cursiveren, tenzij ze ingeburgerd zijn. 
– Ouderwetse woorden zoals ‘omtrent, middels, inzake, hetgeen’ enz. niet gebruiken. 
– Hoofdlettergebruik: minister van Justitie; ministerie van Justitie. 
– Afkortingen van wetten e.d. er meteen achter zetten; de verkorte versie van partijen als volgt 
 weergeven: (hierna: ...). 
– Enkele veelgebruikte afkortingen van wetten zijn: BW, Fw, Wft, Wte 1995, Wtk 1992, Wet Vpb 1969, 

Wet IB 2001 en Wtb. 
– Bij artikelen uit het Burgerlijk Wetboek ook altijd het boek in kwestie vermelden, bijvoorbeeld: artikel 

2:403 lid 1 onder b BW. In de lopende tekst ‘artikel’ voluit schrijven, tussen haakjes afkorten. 
– Let op bij verwijswoorden: bij mannelijke woorden: hij; bij onzijdige woorden: het; bij vrouwelijke 

woorden: zij (‘vennootschap’ is vrouwelijk, ‘raad’ is mannelijk, ‘hof’ is onzijdig). 
 

 Vermelding gegevens auteur 
Onderaan de bijdrage vermeldt de auteur zijn/haar titulatuur, alle initialen, het beroep (advocaat of kandidaat-
notaris) en het betreffende kantoor (zonder de rechtsvorm en de vestigingsplaats). 
 
Drukproef 
Wanneer de drukproeven gereed zijn (meestal rond de 10e van de maand), worden deze door de uitgeverij naar 
de betreffende auteurs gemaild. De auteurs krijgen 24 uur de mogelijkheid om eventuele correcties door te 
geven. NB. Het is niet de bedoeling dat de drukproefronde wordt gebruikt om hele passages te herschrijven of 
van een concept-versie een definitieve versie te maken! 
 
Auteursexemplaren 
Na het verschijnen van het betreffende nummer ontvangen de auteurs via de uitgeverij enkele 
auteursexemplaren. Deze exemplaren zal de auteur uiterlijk ontvangen in de eerste week van de daaropvolgende 
maand. 
 
Aanleverdata 
 
Aflevering 2011 Kopij bij redactiesecretaris 
1 Maandag 20 december 2010 
2 Maandag 24 januari 2011 
3 Maandag 21 februari 2011 
4 Maandag 21 maart 2011 
5 Maandag 18 april 2011 
6 Maandag 23 mei 2011 
7/8 Maandag 20 juni 2011 
9 Maandag 22 augustus 2011 
10 Maandag 19 september 2011 
11 Maandag 24 oktober 2011 
12 Maandag 21 november 2011 
 
Voor vragen over het bovenstaande kan contact worden opgenomen met: 
Mevr. mr. P.P.D. Mathey-Bal (Priscilla), Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-3635608 
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