
  

 

 

Auteursinstructie Tijdschrift Erfrecht   
 

Achtergrondinformatie Tijdschrift Erfrecht 
 

 
• De primaire doelgroepen van Tijdschrift Erfrecht zijn de advocatuur, de financiële 

planners en het notariaat. Er is een groot kennisverschil tussen financiële 
planners en advocatuur enerzijds en het notariaat anderzijds. Voorop dient te 
worden gesteld dat de bijdragen in ieder geval sterk op de praktijk gericht moeten 
zijn. De auteurs dienen bij hun bijdrage uit te gaan van enige basiskennis van het 
erfrecht. 

 
• De uitgave heeft een periodiek karakter en verschijnt iedere twee maanden. 
 
• Iedere aflevering behandelt één of meer onderwerpen uit het erfrecht. De 

onderwerpen kunnen zowel door middel van het bespreken van de wettekst als 
door middel van het behandelen van praktijkvragen worden behandeld. 
Jurisprudentie en literatuur vullen de artikelen aan. In het tijdschrift komen 
artikelen voor in de rubrieken Redactioneel, Artikel en Jurisprudentie. 

 
• Iedere aflevering bevat gemiddeld 24 pagina's gezette tekst en 4 pagina's 

omslag. 
 
• De redactiemedewerkers hanteren bij voorkeur de Leidraad voor juridische 

auteurs. Nadere auteursrichtlijnen volgen hierna. 
 

 
Auteursrichtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Tijdschrift Erfrecht 

 
 

• Bijdragen mogen een omvang van 4000 woorden niet te boven gaan. De 
redactie zal met degenen die een bijdrage willen leveren, graag in een vroeg 
stadium in contact treden. 

 
• Manuscripten die reeds elders zijn geaccepteerd of aangeboden, worden niet in 

behandeling genomen. 
 
• Teksten dienen te worden aangeleverd in een Word-bestand, waarbij bij 

voorkeur zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van opmaakcodes en stijlen 
(bij voorkeur alleen vet en cursief). De bijdrage wordt standaard opgenomen in 
een contentmanagementsysteem. Hierdoor wordt de bijdrage bruikbaar voor 
meerdere (online) toepassingen. 

 
• Kopij gelieve men te zenden aan de redactiesecretaris, mw. E. Gubbels (voor 

adresgegevens zie onderaan deze auteursrichtlijnen). 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. 



 

 

 
• Bij het schrijven van de tekst wordt de voorkeursspelling gehanteerd zoals deze 

is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het zogenoemde Groene 
boekje, editie 2005 of 2015, online te raadplegen op woordenlijst.org). 

 
• Voor onderwerpen die niet in deze auteursrichtlijnen behandeld worden, wordt 

zo veel mogelijk aangesloten bij de Leidraad voor juridische auteurs, Deventer: 
Wolters Kluwer 2019 (negende druk, online te raadplegen). 

 
• Afkortingen als ‘enz.’ en ‘bijv.’ worden zo veel mogelijk vermeden. Wetten en 

dergelijke graag de eerste keer voluit noemen met daarachter tussen haakjes de 
afkorting, vervolgens kan steeds de afkorting worden gebruikt. 

 
• Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen en niet cursief zetten. Grote 

citaten kunnen worden ingesprongen met een witregel erboven en eronder. 
 
• Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd te zijn en voorzien 

van een titel. Verwijs altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer. 
 
• Bij uw artikel dient u ook een korte samenvatting (ofwel abstract) en maximaal 

vijf trefwoorden aan te leveren.  
 
• Een abstract is een bondige weergave van een artikel en dient ook losstaand te 

kunnen worden gelezen. Deze wordt niet geplaatst in de papieren versie van 
het tijdschrift, maar wordt alleen gebruikt voor de ‘digitale’ versie in BJu 
Tijdschriften online. 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. 

 
• 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. 

 
• Literatuurverwijzingen, jurisprudentie en dergelijke zo veel mogelijk verwerken 

in de voetnoten. 
 
• Graag als volgt verwijzen naar 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 Juridische uitgevers 2015. 

http://woordenlijst.org/#/
https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/204644/pdf26920190802161350.pdf/8852a92b-f730-b2dc-436f-b73c7ad85c20


 

 

 • tijdschriftartikel: A.L.G.A. Stille, Herroeping mogelijk door curator van 
uiterste wilsbeschikking van curanda op grond van machtiging kantonrechter?, 
WPNR 2015, afl. 7076, p. 571-574. 
• 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 Juridische uitgevers 2014, p. 11-29. 
• bekend handboek: Asser/Perrick 4 2017/167. 

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

volgende manier verkort naar verwijzen: Botman, De dienstenrichtlijn in 
Nederland, p. … 

 
• 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, jaar, aflevering, 
paginanummers en titel van de bijdrage.  
 
Wet- en regelgeving, jurisprudentie 
Uw verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door ons omgezet in links. Bij 
een verwijzing naar jurisprudentie verzoeken wij u om zelf een zogeheten Euro- 
pean Case Law Identifier (ECLI) te vermelden. De ECLI van een specifieke 
uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
 
Artikelen: 
De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting 
van de wet bevatten.  
Voorbeelden: 
• artikel 3:96 van het Burgerlijk Wetboek (BW); (art. 3:96 van het Burgerlijk 

Wetboek; BW)  
• artikel 3:96 BW  
• artikel 6, 7 en 8 EVRM  
• artikel 6 t/m 8 EVRM 
 
 
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. 
HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2595, NJ 2013/238 m.nt. S. Perrick. 

  

http://www.tijdschriften.boomjuridisch.nl/


 

 

Kamerstukken: 
Kamerstukken II 2015/16, 34224, nr. 5, p. 11. 
 
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. U 
hoeft vóór ‘www’ geen ‘http://’ of ‘https://’ te noemen. 
 
E-mailadres 
U kunt een e-mailadres opnemen in uw artikel. Vermeld het complete e-mail-
adres en controleer het adres op correctheid. Houd ook hier rekening met het 
feit dat e-mailadressen veranderlijk kunnen zijn. 

 
• Onderaan de bijdrage worden de personalia van de auteur vermeld. Deze 

personalia worden als voetnoot op de eerste pagina van de bijdrage geplaatst. 
 

Overig 

• Pagina(’s) kort u steeds af als p. (niet als blz.). 

• Nummer wordt afgekort als nr. (niet als no.). Nummers wordt nrs. 

• Artikel(en) wordt tussen haakjes en in voetnoten art. (geen artt.). 

• Maanden schrijft u voluit. U gebruikt geen cijfers als maandaanduiding. 

• Ministerie/Minister van Financiën (niet: ministerie/minister van Financiën). 
• rechtbank/gerechtshof Amsterdam (niet: Rechtbank/Gerechtshof 

Amsterdam). 
 

 
Adresgegevens 

 

 
Mw. mr. E.G.A. Gubbels-Janssen (Eveline) [redactiesecretaris] 
 

Notarishuis, Steegstraat 1 

6041 EA Roermond 

Postbus 20 

6040 AA  Roermond  
e.gubbels@vhhnotarissen.nl 
 


