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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET TIJDSCHRIFT 

 
De in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr) te publiceren artikelen kenmerken 
zich door actualiteit, beknoptheid en vertaalslag naar de Nederlandse rechtspraktijk. NtEr 
verschijnt tien keer per jaar online (www.tijdschriften.boomjuridisch.nl) en vijf keer per jaar in 
gedrukte vorm. 

 
 

2. REDACTIE 
 

De redactie bestaat uit: 
- Mr. M.K. (Mielle) Bulterman (mielle.bulterman@minbuza.nl) 
- Mr. J.C.A. (Clara) van Dam (j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl) 
- Mr. C.T. (Cees) Dekker (cees.dekker@nysingh.nl) 
- Mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken (h.vaneijken@uu.nl) 
- Mr. drs. M.A. (Marc) Fierstra (m.fierstra@hogeraad.nl) 
- Mr. E. (Edmon) Oude Elferink (edmon.oudeelferink@cms-dsb.com) 
- Mr. G.J. (Gijs) van Midden (g.vanmidden@raadvanstate.nl) 
- Mr. drs. H.A.G. (Harrie) Temmink (harrie.temmink@ec.europa.eu) 
- Mr. Y. (Yvo) de Vries (yvo.devries@allenovery.com) 

 
Het redactiesecretariaat wordt verzorgd door Astrid van der Schee ( nter@boomjuridisch.nl). Zij 
draagt zorg voor de productie van NtEr. Bij e-mailcorrespondentie tussen auteurs en redacteuren 
wordt zij in de cc geplaatst. De auteurs dienen de door de begeleidende redacteur(en) 
goedgekeurde versies van artikelen aan haar te sturen. 

 
 

3. UITGEVERIJ 
 

Boom juridisch (Bju) verzorgt de redactie, productie en promotie van NtEr. 
 

Hofweg 9D 
Postbus 85576 
2508 CG Den Haag 
Tel.: 070 33 070 33 
www.boomjuridisch.nl 

 
 

4. INSTRUCTIES 
 

NtEr artikelen dienen actueel, beknopt en voorzien te zijn van een vertaalslag naar de 
Nederlandse rechtspraktijk. De onderstaande instructies zijn bedoeld om het werk van de redactie 
en van de bureauredactie te vergemakkelijken en daarmee het productieproces van NtEr te 
versnellen. Auteurs worden verzocht deze onverkort in acht te nemen. 

 
1.  Een NtEr artikel heeft een standaardlengte van maximaal 4.000 woorden (exclusief 
voetnoten). Dat komt neer op (maximaal) 5 pagina's in druk, d.w.z. ‘echte’ NtEr -pagina’s. Van deze 
lengte kan van tevoren, in overleg tussen auteur(s) en begeleidende redacteur(en) worden afge-
weken. Van belang is dat altijd, in een zo vroeg mogelijk stadium en bij voorkeur tegelijk met de 
afspraak over de inleverdatum, over en weer duidelijkheid bestaat over de lengte van het artikel. 
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2.  Omdat NtEr actualiteit nastreeft en in verband met de planning van het productieproces, is 
belangrijk dat auteurs zich houden aan deadlines. De met de redactie afgesproken deadlines 
bevatten géén reservetermijnen. Drukproeven worden door de redactie van NtEr gecontroleerd en 
worden niet naar auteurs gestuurd. Na inlevering van de definitieve versie is het voor de auteur dus 
niet meer mogelijk om nog inhoudelijke correcties aan te (laten) brengen tenzij het om evidente 
(typ)fouten gaat. 

 
3.  Een artikel dat voor publicatie in NtEr wordt ingeleverd bij de redactie dient de volgende 
standaard opbouw te hebben. 

 
•     Naam van de rubriek, bijv. : Vrij verkeer, Mededinging, Milieu, Consumenten. De naam van de 

betrokken rubriek zal zijn bekendgemaakt tegelijk met de afspraken over het artikel en/of 
blijken uit de correspondentie met NtEr. 

•     Betrokken rechtsgebieden; ten behoeve van de vindbaarheid van de elektronische versie is het 
nuttig aan te geven onder welke van de volgende rechtsgebieden een artikel valt (dit mogen er 
ook meerdere zijn): 
Aansprakelijkheidsrecht / Algemeen Arbeidsrecht /  Bestuursrecht / Erfrecht / Europees recht / 
Financieel recht / Fiscaal recht / Gezondheidsrecht / Goederenrecht / Huurrecht / Intellectueel 
eigendomsrecht / Internationaal recht / Mededingingsrecht / Meta-juridica / Notarieel recht / 
Omgevingsrecht / Ondernemingsrecht / Personen- en familierecht / Procesrecht / 
Socialezekerheidsrecht / Staatsrecht / Strafprocesrecht / Strafrecht / Verbintenissenrecht. 

•     Titel van de bijdrage (bedoeld als aandachttrekker), desgewenst met een (korte) ondertitel, 
bijv.: Eerste uitspraak Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn - Het actief werven van cliënten 
door beoefenaars van gereglementeerde beroepen mag niet worden verboden. 
NB: mede in verband met de registers is het nuttig de titelkoppen zo specifiek en veelzeggend 
als mogelijk te maken. 

•     Naam + werkkring van de auteur, bijv.: Mr. drs. H.A.G. Temmink [plaatsvervangend 
afdelingshoofd bij de Europese Commissie, DG Interne markt en financiële diensten, unit 
Online and Postal Services.] Deze informatie graag boven aan het artikel plaatsen (dus niet als 
voetnoot!). 

•    (Max.) vijf trefwoorden, bijv.: dienstenrichtlijn, commerciële communicatie, gereguleerde 
beroepen, accountants. Kies de meest relevante sleutelwoorden uit uw gehele artikel. Deze 
zijn bedoeld voor de elektronische ontsluiting van het artikel en zullen niet in te zien in de 
gedrukte versie. 

•     Abstract; een abstract is een bondige (max. 100 woorden / 3-4 zinnen) weergave van een artikel 
en dient ook losstaand te kunnen worden gelezen. Hierin wordt op wervende wijze aangegeven 
waar de bijdrage over gaat en waarom het gelezen zou moeten worden, bijv. : “In de 
onderhavige prejudiciële zaak is het Hof van Justitie voor het eerst verzocht om een uitspraak 
over de uitlegging van de Dienstenrichtlijn. De vraag van de Franse Conseil d’État heeft 
betrekking op de […]” 

•     Bronvermelding/vindplaats van het onderwerp van de bijdrage, bijv. : HvJ 5 april 2011, zaak C-
119/09, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable/Ministre du Budget, des Comptes publics et 
de la Fonction publique, ECLI:EU:C:2011:208, n.n.g. 

•     Hoofdtekst van de bijdrage, regelmatig voorzien van (tussen)kopjes ter vergemakkelijking van het 
lezen; vuistregel: één tussenkopje per 1-2 A4. Het onderscheid tussen de verschillende kopjes 
gelieve aan te geven met vet, cursief en eventueel onderstreping. Tussenkopjes dienen 
ongenummerd te zijn. 
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BELANGRIJKE OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

 
•     Plaatsing in NtEr 

De redactie beslist uitsluitend op basis van de definitieve versie over plaatsing in NtEr. In geval van 
afwijzing wordt de auteur zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld met de reden voor 
afwijzing. 

•     Open Access-beleid 
Zes maanden na verschijning van het artikel staat het de auteur vrij om de definitieve pdf van zijn 
wetenschappelijke publicatie op het internet toegankelijk te maken. Voor meer informatie zie 
https://www.boomdenhaag.nl/campagne/open-access. Boom juridisch gaat ervan uit dat de 
auteur akkoord is met de daar te vinden licentievoorwaarden. 

•     Publiceren in andere tijdschriften e.d. over hetzelfde onderwerp 
Bijdragen over hetzelfde onderwerp die elders in (vrijwel) dezelfde vorm zijn aangeboden of 
gepubliceerd, worden in de regel niet aanvaard. Bij twijfel hierover, wordt de auteur verzocht 
tijdig met een redacteur te overleggen. Als dat niet gebeurd is, geldt dat als verklaring dat de 
bijdrage niet elders aangeboden of gepubliceerd is. 

•     Volledigheid voetnoten 
Voetnoten dienen volledig en consistent te zijn. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de 
auteur en dient niet te worden overgelaten aan de (bureau)redactie. 

•     Verwijzingen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving of naar artikelen 
die eerder in dit tijdschrift of in een van andere tijdschriften zijn verschenen (noem de titel van 
het tijdschrift, aflevering, jaargang en titel van de bijdrage) en andere onlinebronnen. Voor wat 
betreft andere tijdschriften van Boom juridisch worden op  www.tijdschriften.boomjuridisch.nl 
deze verwijzingen als hyperlinks beschikbaar gemaakt voor gebruikers. 

•     Figuren en tabellen 
Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd te zijn en voorzien van een titel. 
Verwijs in de tekst altijd naar een tabelnummer of een figuurnummer. 

•     Schrijfstijl 
NtEr-auteurs worden verzocht de Leidraad voor juridische auteurs 2019 van Kluwer (9e druk, online 
te raadplegen) aan te houden. 

•     Ook arresten van het Hof van Justitie EU dienppen te worden aangeduid met de ECLI. De 
schrijfwijze is als volgt: HvJ 19 december 2013, Endress, C-209/12, ECLI:EU:C:2013:864, punt 29; 
verdere informatie vindt u hier: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/?hlText=ECLI 

•     Met betrekking tot besprekingen van (Europese) jurisprudentie gelden de volgende 
uitgangspunten en vuistregels: 
- voorafgaand aan het eigenlijke commentaar van de auteur wordt de uitspraak 

samengevat en de feitelijke en (belangrijkste) juridische aspecten ervan geschetst; 
- de schets moet de gemiddelde lezer in staat stellen de kern van de uitspraak (en 

wanneer nodig de conclusie van de A-G) en het commentaar van de auteur te begrijpen; 
- in de schets moet aan de orde komen worden wat de casus was, waarom de (nationale) 

rechter een oordeel moest vellen, wat de (rechts)vragen waren, en wat de (Europese) 
rechter heeft overwogen en geoordeeld; 

- de schets moet beknopt zijn en een lengte hebben van ongeveer tussen een ¼ en een 1/3 
van de totale omvang van het artikel (bij een ‘standaard’ lengte van 4.000w is dat tussen 
de 1.000w en 1.300w); 

- bij voorkeur worden overwegingen van arresten en conclusies samengevat of 
geparafraseerd omdat een uitgebreide weergave van rechtsoverwegingen de 
leesbaarheid niet ten goede komt; parafraseringen dienen recht te doen aan het arrest 
en de gedachtegang van de rechter (precies, volledig) en niet ondergeschikt te zijn aan 
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die van de auteur; 
- ook in het daaropvolgend commentaar verdient het de voorkeur om niet vele 

overwegingen uitgebreid en letterlijk te citeren; 
- in het commentaar wordt duidelijk gemaakt hoe de uitspraak past in eerdere 

rechtspraak en/of zich verhoudt tot discussies in literatuur, en wordt de betekenis voor 
de (Nederlandse) rechtspraktijk geduid, zo mogelijk met uitweidingen over nationaal 
beleid en rechtspraak. 

•     In aanvulling op het voorgaande volgt hier een aantal aanwijzingen: 
- bij minder gangbare afkortingen wordt de eerste keer de desbetreffende term voluit 

geschreven; 
- bij nog niet gepubliceerde arresten van het HvJ of G kan "n.n.g." worden vermeld; bij oudere 

arresten dient de vindplaats in de Officiële Jurisprudentie te worden vermeld; deze kunt u 
vinden op de website van het Hof en via EUR-Lex; 

- bij inbreukprocedures wordt niet volstaan met bijv. “Commissie/Spanje” maar wordt tussen 
haakjes met 1-2 steekwoorden de zaak nader gepreciseerd, bijv. “(grootwinkelbedrijven)”; 

- Nederlandse jurisprudentie wordt altijd voorzien van een ECLI-nummer en indien 
ongepubliceerd, van een rolnummer; 

- wanneer van toepassing worden bij arresten voorgaande besprekingen in NtEr genoemd; 
- dankbetuigingen worden niet gestimuleerd maar zijn wel toegestaan; ze worden bondig 

geformuleerd, bevatten maximaal 3 namen zonder vermelding van de werkkring; de redactie 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht, wanneer nodig, dankbetuigingen in te korten. 

 
Versie: 22 april 2021 

 


