
Algemene auteursinstructie Uitgeverij Den Hollander B.V. 

1. PROCEDURE 
Een auteur kan een artikel aanbieden of door de redactie daartoe worden uitgenodigd, in 

welk geval een redactielid met hem/haar contact opneemt met een beargumenteerd 

verzoek. 

 

Aangeboden artikelen dienen niet eerder elders te zijn gepubliceerd. Het is niet toegestaan 

reeds in dit tijdschrift gepubliceerde artikelen opnieuw te publiceren in een ander tijdschrift 

zonder instemming van de uitgever. 

 

Indien u in een zaak betrokken bent bij het onderwerp waarover u wenst te schrijven, 

verzoeken wij u dit te melden bij de redactiesecretaris en in uw artikel kenbaar te maken. 

 

2. STIJL 
Het door u aangeleverde artikel dient vrij te zijn van taalfouten en gereed te zijn voor 

publicatie. Uw artikel wordt niet meer door derden gecontroleerd op spelling, stijl en/of 

grammaticale onjuistheden. 

 

 

Maak het artikel als volgt aan: 

 

Naam auteur met emailadres (in de proeffase dient u zelf uw titelatuur en voorletters juist in 

te voeren in uw profiel in het auteursplatform zodat deze juist bij het artikel komen te staan) 

 

Titel (kort en als een gewone zin zonder punt) 

 

Eventuele ondertitel (kort en als een gewone zin zonder punt) 

 

Essentie (ca vier tot 8 zinnen) als eerste ongenummerde alinea van het artikel gevolgd door 

een witregel met harde return [shift-enter]) 

 

Inleiding (zonder kop) 

 

Kop 1, eerste paragraaf (na de inleiding). 

 

Maak in Word paragraafkoppen aan via de knop “Stijlen” in de taakbalk.  

 

Schrijf kort en bondig (liefst in een zo direct mogelijke formulering) en probeer in de inleiding 

op het artikel de essentie van het artikel in enkele zinnen samen te vatten. Gebruik niet de 

kop “Inleiding” dat spreekt voor zich. Deze samenvatting wordt boven het artikel geplaatst 

en is via internet vrij beschikbaar en zal worden geïndexeerd door zoekmachines. Op deze 

wijze bent u ervan verzekerd dat uw artikel optimaal vindbaar is. Eindig uw artikel door aan 

het slot een duidelijke conclusie te trekken. 

 



Voeg in de proeffase drie trefwoorden bij die kenmerkend zijn voor de inhoud van het 

artikel, zodat koppelingen kunnen worden gelegd bij zoekopdrachten om het artikel goed 

vindbaar te maken en/of aanverwante artikelen snel kunnen worden getoond. 

 

Verwijs bij het citeren van webadressen naar de hoofdpagina (zie p.47-49 Leidraad voor 

juridische auteurs, Kluwer). 

 

Geef het artikel een korte titel (bij voorkeur geen ondertitel). 

 

3. LENGTE EN OPMAAK 
Lengte van het artikel beslaat maximaal 4 bladzijden in druk (= 12 bladzijden A4, geprint op 

regelafstand 1,5 ofwel plm. 4400 woorden = plm. 32.000 gezette tekens incl. spaties). Laat in 

beginsel één witregel tussen de alinea’s (gebruik wel een harde return anders komt die in het 

opmaakproces weer te vervallen), maar voorkom bij veel korte alinea’s dat te veel witregels 

ontstaan. 

 

Lever de platte tekst aan in [Times New Roman, 12 punt], zonder opmaakcodes e.d (behalve 

de koppen die moeten wel volgens Wordstijl zijn aangemaakt). 

 

Voorzie onderdelen van genummerde tussenkopjes, bij voorkeur max. 2 decimalen (dus: 

1.1.1), ten behoeve van literatuurverwijzingen. Gebruik aansprekende en uitnodigende 

tussenkopjes en vermijd nietszeggende titels zoals ‘inleiding’ of ‘conclusie’. 

 

Gebruik zo min mogelijk citaten; standpunten van anderen bij voorkeur parafraseren.  

 

Vermeld aan het eind van het artikel uw contactgegevens ten behoeve van de 

redactiesecretaris (onder andere ten behoeve van het toezenden van een auteursexemplaar 

van het tijdschrift). 

 

4. VOETNOTEN 
Houd de voetnoten kort. Beperk deze tot verwijzingen. Gebruik geen titulatuur, wel 

voorletters. Verwijzingen in de tekst naar voetnoten plaatsen na het leesteken; tussen het 

leesteken (dwz. laatste letter van het voorafgaande woord) en het nootverwijzingscijfer géén 

spatie. 

 

5. ANNOTATIES 
Indien u een annotatie schrijft of een artikel met de strekking van een annotatie dan dient 

het ECLInummer bij de annotatie te worden vermeld zodat het op juiste wijze kan worden 

ingevoerd. In dat geval wordt in Rechtspraak.nl bij de desbetreffende uitspraak naar deze 

annotatie verwezen. Een verwijzing naar een annotatie vanuit Rechtspraak.nl komt alleen tot 

stand als het ECLI-nummer juist is weergegeven. 

 

 



6. INLEVERING KOPIJ 
Lever de kopij in per e-mail aan redacteur/redactiesecretaris die met u heeft 

gecommuniceerd binnen de daarvoor afgesproken termijn. 

De verantwoordelijke redacteur of redactiesecretaris bevestigt de ontvangst van uw artikel. 

Het artikel zal vervolgens door de redactie worden beoordeeld. De redactie kan u verzoeken 

uw artikel met in achtneming van hun suggesties te wijzigen alvorens uw artikel wordt 

gepubliceerd. Mocht u naar aanleiding hiervan een nieuwe versie inzenden, dan wordt u 

verzocht de aangebrachte wijzigingen (toevoegingen, schrappingen, veranderingen) via 

wijzigingen bijhouden te markeren. 

 

Aan de redactie toegezonden kopij wordt als definitieve kopij beschouwd. Er kunnen dan 

geen inhoudelijke en stijlcorrecties meer worden aangebracht. Tekstcorrecties kunt u 

eventueel nog verwerken in de drukproef. 

 

6.1 Artikel zelf invoeren in het auteursplatform 
Indien uw artikel helemaal klaar is (gereviewd en goed bevonden) kunt u het invoeren in het 

auteursplatform. U ontvangt daartoe een uitnodigingsmail met uiterste invoerdatum en een 

link naar het auteursplatform waar u uw artikel kunt invoeren. Ga dan als volgt te werk: 

 

- Vul eerst uw profiel aan (met titelatuur en voorletters) zodat uw naar straks goed 

boven het artikel komt te staan. (volg de knop onder het hoofdje in de linker kolom) 

- Plaats titel, ondertitel en auteursnoot afzonderlijk in de editor (volg daarvoor de 

knoppen boven het artikel) 

- Voeg boven het artikel ook alvast de (3) trefwoorden in waarmee uw artikel kan 

worden gevonden in de zoekmachines 

- Kopieer en plak uw artikel vervolgens in de editor en check via de knop “preview” 

aan de rechterzijde of uw artikel naar wens is vormgegeven. Zo ja, klik dan op 

“Gereed voor publicatie”. 

Zie voor eventuele vragen de Handleiding in de editor. Lukt het niet? Dat is geen 

probleem. Mail dan het Wordbestand van uw artikel naar 

streppel@denhollander.info met het verzoek om het artikel in het platform te 

plaatsen of het onderdeel te plaatsen waarmee u een probleem heeft. U ontvangt 

daarna automatisch een mail met het verzoek om in het platform de proef te 

bekijken en te accorderen. 

6.2 Artikel niet zelf invoeren in het auteursplatform 
Indien uw artikel helemaal klaar is (gereviewd en goed bevonden) kunt u het toesturen aan 

de redactiesecretaris. Zodra uw artikel is ingevoerd ontvangt u een link naar het 

auteursplatform waar u nog kleine wijzigingen kunt aanbrengen en de opgemaakte versie 

van uw artikel kunt controleren. 

mailto:streppel@denhollander.info


 

 

8. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN 
Op verzoek van een auteur kan een artikel doormiddel van een zogenaamde blind peer 

review worden beoordeeld volgens de hierna genoemde procedure. Als een artikel aldus is 

beoordeeld en volgens de geldende academische norm als wetenschappelijk is aanvaard 

ontvangt de auteur daarvan een schriftelijke bevestiging van de redactie. Er wordt van deze 

beoordeling geen melding gemaakt in het Tijdschrift. 

 

Om als wetenschappelijk artikel te kunnen worden gepubliceerd, dient een bijdrage: 

a. Te worden gekenmerkt door wetenschappelijke originaliteit of creativiteit, welke 

onder meer kan bestaan in het scheppen van een nieuwe theorie, het stellen van nieuwe 

rechtsvragen of het ordenen van niet-ontgonnen juridische terreinen; 

b. Gebaseerd te zijn op grondig en diepgaand onderzoek; 

c. Een probleemstelling te hebben waarop antwoord wordt gegeven op basis van een 

verantwoorde wetenschappelijke methode; 

d. Te worden gekenmerkt door een kritische analyse van de vraagstelling, een 

evaluerende conclusie en belichting van andere standpunten betreffend de vraagstelling, een 

evaluerende conclusie en belichting van andere standpunten betreffende de vraagstelling. 

 

9. PUBLICATIE EN AUTEURSRECHTEN 

Zowel artikelen als rubrieken worden geplaatst in 2 kolommen per pagina; de tekst wordt 

uitgelijnd. Ten behoeve van publicatie wordt u in het auteursplatform verzocht akkoord te 

gaan met een overdracht van een exclusieve publicatielicentie. 

10. REDACTIESECRETARIAAT 
De contactgegevens vindt u op de website van het tijdschrift onder het kopje Redactie 

11. NADERE OPMAAK/TAALKUNDIGE AANWIJZINGEN 
Richtlijnen voor opbouw van een Artikel, Opinie en Annotatie 

Emailadres auteur(s) 

Auteursvoetnoot: volledige naam en achternaam en korte beschrijving van functie en 

mogelijk plaats. [bijvoorbeeld: X… Y… is advocaat te Groningen.] 

Titel van het artikel (aanmaken met standaard tekst) Evt ondertitel 

Essentie, 4 tot 8 regels gewone opmaak (witregel) 

Inleiding zonder kopje! (lettertype: standaard) (witregel) 

[Bij artikelparagraaf na inleiding: Eerste kopje (Niet aanmaken in standaard tekst vet maar als 

kop 1 in standaard Word kop 1 codering, genummerd: 1] 

Subparagrafen: aanmaken in standaard Word kop 2 codering, genummerd: 1.1. 



Bij voorkeur geen tabellen, grafieken en afbeeldingen. Indien deze noodzakelijk zijn dan 

maximaal ½ pagina in Word anders kunnen zij niet worden opgenomen. Hier binnen geen 

voetnoten plaatsen! 

Als opmaakcodering verder alleen vet en cursief gebruiken indien daarmee enkele woorden 

dienen te worden beaccentueerd. Afwijkende opmaak zoals bijzondere symbolen, afwijkende 

tekstvormen e.d. worden niet overgenomen. Tekst eerste alinea en essentie (evenals het 

overige artikel met standaard (normale) Wordtekst. 



Aanvulling betreffende:
Rubriek Jurisprudentiebespreking (2019)

Bij de jurisprudentiebespreking is de indeling als volgt: 
a. kopje;
b. samenvatting;
c. vermelding van partijen;
d. (gedeeltelijke) weergave van de uitspraak (en eventueel van de conclusie van de AG);
e. commentaar.

Ad a. 
De hele kop moet vetgedrukt zijn en bevat achtereenvolgens:
 nummer van de uitspraak in TvHB
 vermelding van de rechterlijke instantie met plaats. De instanties worden aangeduid als Hoge

Raad, Hof [Plaatsnaam],1 Rechtbank [Plaatsnaam] en Kantonrechter [Plaatsnaam]. In geval van
een kort geding wordt daarachter vermeld '(kort geding)';

 datum van de uitspraak;
 publicatie elders. Volgorde van vermelding (schuin weergegeven m.u.v. ECLI): ECLI, NJ, RvdW,

WR, RVR, NJF, Prg., waarbij geldt dat als een uitspraak in de NJ of op rechtspraak.nl (ECLI) is
gepubliceerd, een eventuele publicatie in de RvdW niet meer wordt vermeld. Indien de zaak nog
nergens is gepubliceerd, zaaknummer vermelden;

 indien aan de orde en bekend: vermelden van welke uitspraak de weergegeven uitspraak het
hoger beroep, beroep in cassatie of procedure na verwijzing is;

 namen van partijen (indien bekend);
 indien bekend en van toepassing, vermelden of hoger beroep/beroep in cassatie is ingesteld

(bijv. door 'Hoger beroep ingesteld' of 'Geen beroep in cassatie ingesteld'), waarbij geldt dat
indien dit onbekend is (bijv. omdat de beroepstermijn nog niet is verstreken), er niets wordt
vermeld;

 naam van annotator: 'Met noot van [voorletter(s)] [achternaam]'.

Ad b.
'Samenvatting' vetgedrukt weergeven.
Daaronder, vetgedrukt een aantal trefwoorden opnemen. Graag daarbij (ten behoeve van de 
rubricering voor de online zoekmachine) voor wat betreft het eerste trefwoord kiezen tussen een van 
de volgende mogelijkheden: 
 afwijkende bedingen;
 beëindiging;
 boete;
 contractsovername;
 duur;
 exploitatie;
 faillissement;
 gebrekenregeling;
 huurbeding;
 huurprijs;
 huurprijsaanpassing;
 indeplaatsstelling;
 koop breekt geen huur;
 kraken;

1 Indien van toepassing, locatie vermelden (bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem).



 kwalificatie;
 onderhoudsverdeling;
 onderverhuur;
 ongerechtvaardigde verrijking;
 ontruiming;
 ontruimingsbescherming;
 oplevering;
 opzegging;
 overdracht;
 partij;
 procesrecht;
 renovatie;
 rente;
 schadevergoeding;
 strafrecht;
 tekortkoming;
 totstandkoming;
 tussentijdse beëindiging;
 uitleg;
 wijzigingen;
 wilsgebreken;
 zekerheden.
Daarachter kunnen nog meer trefwoorden worden opgenomen. Dat kunnen woorden zijn die ook 
voorkomen in de zojuist weergegeven opsomming of woorden die heel specifiek met de zaak in 
kwestie te maken hebben (bijv. brand, windhinder, geluidsoverlast).

Samenvatting:
Vervolgens (cursief), veelal in een paar regels, kernachtig aangeven waar de zaak om gaat. Soms 
leent een zaak zich echter voor een uitgebreidere samenvatting. In de samenvatting worden in 
beginsel niet de namen van partijen gebruikt, maar in plaats daarvan 'de verhuurder' en 'de huurder'. 
Waarschijnlijk ten overvloede: als de betreffende uitspraak al eerder elders is gepubliceerd, kan de 
samenvatting die daar is opgenomen NIET worden overgenomen!

Ad c.
 Nogmaals de instantie vermelden. Vetgedrukt, zonder plaats erbij. Als het een uitspraak van de 

kantonrechter betreft, simpelweg 'Kantonrechter' vermelden en van de rechtbank 'Rechtbank'. Als 
het een kort geding bij de kantonrechter of bij de rechtbank betreft 'Voorzieningenrechter' 
vermelden; bij het hof en de Hoge Raad (ongeacht of het een kort geding betreft) 'gewoon' 
'Gerechtshof' respectievelijk 'Hoge Raad'. Indien de conclusie van de AG wordt weergegeven, 
dient er 'Advocaat Generaal' boven te worden gezet;

 eerst de eisende partij noemen, dan de verwerende partij, gescheiden met het woordje ‘tegen’ 
(het geheel zonder regels wit);

 per partij vermelden: 
 naam van de partij (cursief);
 woonplaats/vestigingsplaats;
 eiser/verweerder/appellant/geïntimeerde etc.;
 advocaat/gemachtigde;

 indien in het 'kopje' van de te bespreken uitspraak staat aangegeven hoe partijen nader zullen 
worden genoemd, dit overnemen.



Ad d.
 Voor zover beschikbaar, een niet-geanonimiseerde uitspraak weergeven. De ECLI-uitspraken zijn 

veelal geanonimiseerd, terwijl publicaties in tijdschriften dit vaak niet zijn;
 in ieder geval de beoordeling van het geschil weergeven; indien een ander deel van de uitspraak 

interessant is of nodig om de beoordeling goed te kunnen volgen, dit deel ook weergeven;2 indien 
stukken worden weggelaten dit aangeven met '(…)'; het procesverloop is vaak niet relevant;

 de beslissing vermelden voor zover deze iets toevoegt ten opzichte van de beoordeling (de 
beslissing hoeft niet helemaal te worden vermeld: in plaats van bijv. de exacte kostenveroordeling 
kan gebruik worden gemaakt van '(…)');

 indien de rechters bekend zijn, deze vermelden (niet behoeft te worden aangegeven dat, en op 
welke datum, de uitspraak in het openbaar is uitgesproken);

 in beginsel geen regels wit tussen de rechtsoverwegingen; wel een witregel laten tussen duidelijk 
te onderscheiden 'grotere gedeelten', bijv. tussen het procesverloop (als dit wordt vermeld), het 
feitenoverzicht en de beoordeling of tussen duidelijk onderscheiden hoofdstukjes in de 
overwegingen zelf;

 indien de conclusie van de AG wordt weergegeven, dient deze zonder voetnoten te worden 
opgenomen. In een voetnoot kan dan de volgende tekst worden opgenomen: "De conclusie is 
zonder de voetnoten weergegeven. De integrale versie met noten is gepubliceerd [vindplaats]."

 als er in de weergegeven uitspraak kopjes voorkomen, deze vetgedrukt weergeven (ook als in de 
uitspraak zelf voor een andere wijze van accentuering is gekozen); eventuele subkopjes cursief 
weergeven;

 citaten tussen (dubbele) aanhalingstekens en cursief weergeven (ook de aanhalingstekens 
cursief);

 indien er een onmiskenbare typefout in de uitspraak staat, kan deze worden verbeterd. Indien de 
rechter een kennelijke (andere) fout maakt, dan kan dit door middel van een voetnoot worden 
opgemerkt.

Ad e.
Het kopje 'commentaar' dient vet te worden weergegeven.
De lengte en de stijl van het commentaar hangen geheel af van de uitspraak die wordt geannoteerd 
(en van de annotator). Hierbij zij wel opgemerkt dat het geen 'doel op zich' moet zijn om een lange 
noot te schrijven, integendeel: wanneer de noot te lang is, haakt de lezer af. Zo heeft het herhalen van 
hele delen van het feitencomplex weinig toegevoegde waarde. Wel is het de bedoeling dat de noot op 
zichzelf leesbaar is, in die zin dat een lezer die ervoor kiest om slechts de noot te lezen, de essentie
van de uitspraak zou moeten kunnen vatten. De noot dient uitdrukkelijk meer te bevatten dan enkel 
een samenvatting van de uitspraak en een opsomming van literatuur en jurisprudentie.

Bij verwijzingen naar literatuur steeds checken of hierover iets is opgenomen in N. Amiel e.a. (red.), 
Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Den Hollander: Deventer 2018. Wordt verwezen naar eerdere 
rechtspraak, dan moet worden nagegaan of de betreffende uitspraak is opgenomen in het TvHB. Is 
dat het geval, dan het nummer noemen, het Unieke Den Hollander nummer en wie de noot schreef 
(zie nader hieronder). 

Belangrijk is dat de uitspraak wordt geplaatst in de dogmatische context van eerdere jurisprudentie 
(en eventueel literatuur) en dat aan de hand daarvan afwijkingen, bijzonderheden, aandachtspunten 
etc. worden benadrukt. Het kan zeker toegevoegde waarde hebben om een trend in de rechtspraak 

                                                     
2 Indien het gaat om een nog ongepubliceerde uitspraak, graag extra kritisch beoordelen of bepaalde passages 
weggelaten kunnen worden. Aangezien nog niet elders gepubliceerde uitspraken integraal worden gepubliceerd 
op www.huurrechtonline.nl, kan daar in voorkomend geval naar worden verwezen.

www.huurrechtonline.nl


aan te wijzen, maar dat dient dan wel onderbouwd te gebeuren. Speculaties zonder verifieerbare 
grondslag over de reden van de beslissing of de koers van de rechtspraak dienen vermeden te 
worden. Het geven van een mening is geen must, maar wanneer een zaak om een mening schreeuwt, 
mag die niet ontbreken. De auteur heeft uiteraard de vrijheid om eventuele 'uitstapjes' te maken indien 
de uitspraak daar aanleiding voor geeft, maar de noot hoeft niet, voor het onderwerp waar de 
uitspraak op ziet, allesomvattend te zijn. Indien een (niet alom bekende) wetsbepaling een belangrijke 
rol speelt in een annotatie, kan het goed zijn om de exacte tekst hiervan te vermelden, doch bij 
voorkeur in een voetnoot.

Nadere opmaak / taalkundige aanwijzingen

1. lay-out
- lettergrootte: 10 (in de voetnoten 9);
- lettertype: Times New Roman;
- alleen een nieuwe alinea beginnen als het echt om een nieuwe gedachte gaat, anders tekst 

laten doorlopen of 'slechts' een nieuwe regel beginnen;
2. afkortingen

- 'artikel' of 'artikelen' afkorten tot 'art.'; deze afkorting enkel gebruiken bij verwijzing naar 
wetsartikelen.

- ‘rechtsoverweging’ afkorten tot ‘r.o.’;
- verwijzing naar overwegingen van conclusies van de AG: ‘nr. []’; 
- rechterlijke instanties afgekort (HR, Hof, Rb., Ktr., Vzr.) in een vindplaats en voluit in 

zinsverband;
- overige afkortingen slechts als deze zeer gebruikelijk zijn (zoals: bijv., vgl., o.m., o.a., p., nr. AG, 

etc.). Deze afkortingen enkel gebruiken in de voetnoten (in commentaar zelf dus ook die 
gebruikelijke afkortingen voluit);

3. gebruik hoofdletters
- rechterlijke instanties met hoofdletter als het om een specifieke rechterlijke instantie gaat en 

daarachter de plaatsnaam wordt vermeld (bijv. Rechtbank Amsterdam); in andere gevallen met 
kleine letter; Hoge Raad / HR altijd met hoofdletters. 
Ter verduidelijking een aantal voorbeelden: 

o Kantonrechter Den Haag 
o kantonrechter 
o Rechtbank Den Haag 
o rechtbank 
o Hof Den Haag
o hof
o Gerechtshof Den Haag
o gerechtshof
o Hoge Raad (altijd hoofdletters)
o HR (altijd hoofdletters)

- gemeente met een kleine letter (ook als de naam van de gemeente erachter volgt, bijv. 
‘gemeente Zaltbommel’);

- minister en ministerie met een kleine letter (omdat deze worden gezien als ‘soortnamen’); het 
bevoegdheidsdomein dat daarop volgt, krijgt wel een hoofdletter (bijv. ‘minister(ie) van 
Buitenlandse Zaken’);

- Benamingen van unieke staatsinstellingen die in de Grondwet of instellingsregeling worden met 
een hoofdletter geschreven: Koninkrijk, Koning, Rijk, Kroon, Staten-Generaal, Tweede Kamer, 
Eerste Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman, Hoge Raad, 

emeijer
Markering



Centrale Raad van Beroep, Hof van Justitie van de Europese Unie, Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, Benelux-Gerechtshof.

- In samenstellingen wordt, sinds het Spellingbesluit 2005, de hoofdletter gehandhaafd: 
Kamervragen, Tweede Kamerlid. 

- memorie van toelichting en parlementaire geschiedenis (in zinsverband) zonder hoofdletters;
4. gebruik leestekens

- dubbele aanhalingstekens bij citaten (en zowel de aanhalingstekens, als het citaat cursief 
weergeven); enkele aanhalingstekens in andere gevallen (bijv. als het gaat om een zelfbedacht 
of ironisch gebruikt woord of om een vakterm of als bedoeld is de betekenis van een woord of 
uitdrukking te omschrijven; ook bij een citaat binnen een citaat worden enkele aanhalingstekens 
gebruikt);

- een leesteken komt vóór de noot (dus bijv.: (…), aldus de Hoge Raad.3 of opgezegd wegens 
dringend eigen gebruik,4 althans (…). Daarnaast is het onwenselijk om twee voetnoten achter 
elkaar te plaatsen, dus niet zo;56

- gebruik van 'streepjes': de lange (gedachte)strepen gebruiken voor een tussenzin (ter 
vervanging van haakjes); het korte (koppel)streepje gebruiken als er geen tweede streepje volgt 
(bijv. reclame-uitingen);

- bij gebruik van het beletselteken (drie puntjes …), komt er in beginsel een spatie voor en na de 
puntjes. Dit is slechts anders indien een woord wordt afgebroken ("wel verdr…"), de puntjes 
tussen () of [] staan of aan het einde van een zin worden gevolgd door een vraagteken of 
uitroepteken, bijv.: "Als ik toch in de Hoge Raad zou zitten …!");

- indien gebruik wordt gemaakt van een schuine streep (/), dan zonder spaties ervoor en erna 
(bijv. en/of).

5. mannelijk of vrouwelijk
- Hoge Raad is mannelijk, dus verwijzen met 'hij' en 'zijn';
- hof is onzijdig, dus verwijzen met 'het' en 'zijn';
- rechtbank is vrouwelijk, dus verwijzen met 'zij' en 'haar';
- kantonrechter en voorzieningenrechter zijn mannelijk, dus verwijzen met 'hij' en 'zijn';
- verhuurder en huurder zijn mannelijk, dus in beginsel verwijzen met 'hij' en 'zijn'. Vennootschap 

is echter vrouwelijk, dus indien duidelijk is dat met de huurder of verhuurder wordt gedoeld op 
(bijv.) een B.V., dan kan ook worden gekozen voor 'zij' en 'haar' (mits in het hele commentaar 
consequent doorgevoerd);

6. zowel … als … (meervoud of enkelvoud)
- in beginsel enkelvoud (omdat ‘zowel … als …’ de afzonderlijke delen benadrukt);
- twee uitzonderingen:

a. als beide onderdelen om een andere werkwoordsvorm vragen - bijv.: ‘zowel hij als ik zijn (en 
dus niet ben) tegen het voorstel;

b. als een van de delen (of allebei) in het meervoud staat - bijv.: ‘zowel de directieleden als de 
voorzitter erkenden dat er fouten waren gemaakt’;

7. getallen; in cijfers of uitschrijven in letters?
Er is geen vaste regel voor het weergeven van getallen, maar de meest gehanteerde richtlijn is dat de 
volgende getallen in lopende tekst als woord worden geschreven:

 getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste;
 tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;

                                                     
3 Voorbeeld waaruit blijkt dat de voetnoot ná de punt komt.
4 Voorbeeld waaruit blijkt dat de voetnoot ná de komma komt.
5 Voorbeeld.
6 Voorbeeld waaruit blijkt dat gebruik van twee voetnoten direct na elkaar onwenselijk is. Bij voorkeur 
beide voetnoten samenvoegen tot één voetnoot, anders één van de noten verplaatsen.
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 honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd;
 duizendtallen tot twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste;
 getallen gevolgd door miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljard.

Op deze vuistregel bestaan twee uitzonderingen:
 exacte waarden (bijv. maten, temperaturen, gewichten, prijzen en jaartallen) zijn altijd in 

cijfers;
 cijfers hebben de voorkeur als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan of 

als er veel getallen in een zin voorkomen;
8. weergave bronnen
Voor verwijzingen naar bronnen, wordt de 'Leidraad voor juridische auteurs' van Kluwer aangehouden. 
Deze is te raadplegen op https://www.wolterskluwer.nl/auteur/voor-auteurs/auteursmiddelen-en-
instructies. Indien de auteur/uitgever een aanbevolen citeerwijze hanteert, dan wordt deze 
aanbeveling gevolgd. In aanvulling hierop geldt dat aan publicaties van Uitgeverij Den Hollander (waar 
ook het TvHB onder valt) een uniek nummer wordt toegekend om deze makkelijker online te kunnen 
vinden.7 Hieronder volgen enkele voorbeelden van citeerwijzen.

a. verwijzing naar jurisprudentie
weergave van achtereenvolgens: rechterlijke instantie (afgekort), datum, komma, ECLI-
nummer, komma, tijdschrift (afgekort en cursief), jaartal, ‘/’ (dus geen komma), nummer 
uitspraak (zonder ‘nummer’ of ‘nr.’ ervoor), eventueel naam annotator (m.nt. […]) en, bij 
jurisprudentie van de Hoge Raad, ook, tussen haakjes en cursief, de naam waaronder het 
arrest bekend staat of de namen van partijen (bij namen van partijen worden deze gescheiden 
door '/'). Ook indien het een 'oude' LJN-uitspraak betreft, toch het ECLI-nummer gebruiken; 
indien een uitspraak (ook) in het TvHB is gepubliceerd, dan dient hier (na het ECLI-nummer, 
eerst) naar te worden verwezen, inclusief het jaartal, zonder nummer van de uitspraak, maar 
wel met vermelding van het Unieke Den Hollander nummer (na een komma): bijv.: HR 19 april 
2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, TvHB 2013, UDH:TvHB/10651, m.nt. T.W. de Waard 
(Koot/Tideman);

b. verwijzing naar parlementaire geschiedenis
* stukken van de Eerste respectievelijk Tweede Kamer worden aangeduid met Kamerstukken I 
(resp. II), gevolgd door het parlementaire jaar (waarbij het tweede jaartal geen ‘19’ of ‘20’ voor 
het getal krijgt),8 gevolgd door een komma en het Kamerstuknummer met een spatie tussen de 
eerste twee en de laatste drie cijfers. Daarna volgen: komma, volgnummer, voorafgegaan door 
‘nr.’, komma en het paginacijfer voorafgegaan door ‘p.’, met tussen haakjes het type kamerstuk 
waarnaar wordt verwezen. Bijv.: Kamerstukken II 1974/75, 13 229, nr. 3, p. 7 (MvT);
Komt de bron uit het Handboek Parlementaire Geschiedenis (van De Jonge en De Wijkerslooth-
Vinke)? Verwijs dan naar het handboek. Bijv.: De Jonge, De Wijkerslooth-Vinke & Gelink (red.), Parl. 
Gesch. BW Boek 7 titel 4 2008, p. 161, (Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 13, (MvT).
* de Handelingen van de kamers der Staten-Generaal worden (bijv.) als volgt vermeld:
Handelingen II 2003/04, 82, p. 5281-5282;
* naar Kamervragen en antwoorden daarop wordt (bijv.) als volgt verwezen:
Aanhangsel Handelingen II 1995/96, nr. 192;

c. verwijzing naar artikelen in tijdschriften
voorletters en achternaam auteur (zonder titels van auteur), komma, titel artikel tussen enkele 
aanhalingstekens, komma, naam tijdschrift (cursief), jaartal, komma, nummer, komma, p., 
paginanummers, komma, uniek Den Hollander Publicatienummer (indien van toepassing). 

                                                     
7 Dit unieke nummer is te vinden via de website van Uitgeverij Den Hollander (https://denhollander.info/) en wordt 
weergegeven als via deze website naar publicaties wordt doorgeklikt (bijv. via Legal Intelligence).
8 Tenzij het tweede jaartal anders is dan het eerste (bijv. 20 tov 19).

www.wolterskluwer.nl/auteur/voor
https://www.wolterskluwer.nl/auteur/voor
https://denhollander.info/
https://www.wolterskluwer.nl/auteur/voor-auteurs/auteursmiddelen-en-instructies
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Bijv.: M.B. Kassenaar, 'Schijn bedriegt - of toch niet? Het grijze gebied van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid', TvHB 2016, nr. 3, p. 138-145, UDH:TvHB/13176;

d. verwijzing naar een boek
de volgorde is als volgt: 
1. voorletters en achternaam auteur (zonder titels auteur), gevolgd door een komma (als er

meer dan drie auteurs zijn, alleen de eerste auteur vermelden onder toevoeging van ‘e.a.’);
2. titel boek (cursief weergegeven en met een hoofdletter), gevolgd door een komma (in geval 

van een subtitel: eerst gevolgd door een punt en de subtitel (met hoofdletter) en daarna een 
komma); 

3. plaatsnaam (indien onbekend: ‘z.p.’), gevolgd door een dubbele punt;
4. naam van de uitgever (zonder rechtsvorm);
5. jaartal (zonder gebruik van het woordje ‘druk’; het jaartal impliceert een opgave van de druk; 

indien onbekend ‘z.j.’), gevolgd door een punt.
Bijv.: P.J. Boon, Zonder voorafgaand verlof. De vrijheid van meningsuiting in het 
Nederlandse recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1993; 

e. verwijzing naar een tekst en commentaar
uitgaande van de T&C Huurrecht is de weergave als volgt:
* [auteursachternaam en jaartal], T&C Huurrecht, art. […] BW, aant. […].
* Verwijzing naar een digitale uitgave? Voeg achter voorgaande verwijzing het volgende toe: 

, digitaal: actueel t/m […];
 Voorbeeld: [auteursachternaam en jaartal], T&C Huurrecht, art. […] BW, aant. […], 

digitaal: actueel t/m [….]; 
f. verwijzing naar een Groene Serie 

* Commentaar op een artikel:
[auteur achternaam], GS Huurrecht, art. [nr.] [wetsafkorting], aant. [nr.] 
 Voorbeeld: Huydecoper, GS Huurrecht, art. 7:203 BW, aant. 1 

* Commentaar op een titel (of afdeling):
[auteur achternaam], GS Huurrecht, titel [nr.] Boek [nr.] [wetsafkorting], aant. [nr.] 
[auteur achternaam], GS Huurrecht, titel [nr.] afd. [nr.] Boek [nr.] [wetsafkorting], aant. [nr.] 
 Voorbeeld: Huydecoper, GS Huurrecht, titel 4 afd. 1 Boek 7 BW, aant. 4 

* Verwijzing naar een digitale uitgave? Voeg achter voorgaande verwijzingen het volgende toe: 
, digitaal: actueel t/m […];
 Voorbeeld: Huydecoper, GS Huurrecht, titel 4 afd. 1 Boek 7 BW, aant. 4, digitaal: 

actueel t/m […];
9. mogelijke bronnen
Voor wat betreft huurrechtelijke bronnen, kan in ieder geval aan de onderstaande boeken worden 
gedacht:
 N. Amiel e.a., Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018;
 Asser/Rossel & Heisterkamp 7–II 2017/650.
 M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten Recht en Praktijk Vastgoedrecht VG3, Deventer: Wolters 

Kluwer 2011;
 H. Hielkema (red.), Burenoverlast; remedies tegen de overlastgevende huurder, Apeldoorn: 

Maklu 2012;
 C.A. Adriaansens/de Boef e.a., SdU Commentaar Huurrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2017;
 A.R. de Jonge, Huurrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013;
 De Jonge, De Wijkerslooth-Vinke & Gelink (red.), Parl. Gesch. BW Boek 7 titel 4 2008.
 G.M. Kerpestein, Huurrecht bedrijfsruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers 2014;
 A.M. Kloosterman e.a., Hoofdlijnen in het huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017;
 H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Recht en Praktijk Vastgoedrecht VG4, Deventer: Wolters 

Kluwer 2011;



 Sengers/Van der Sanden (red.), Huurrecht woonruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers 2018;
 Elina Swaneveld-Bakelaar, De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet, 

Wolters Kluwer 2017;
10. weergave auteur van het commentaar

Onder het commentaar een regel wit laten en dan de voorletters en de achternaam van de 
annotator in kwestie vermelden (zonder titel), met een voetnoot met de volgende tekst: “[Voornaam 
+ Achternaam] is werkzaam als [functie] bij [kantoor] te [plaats]", waar van toepassing aan te vullen 
met "en is […] van dit tijdschrift." Bijvoorbeeld: I. Mol9

                                                     
9 Ivette Mol is werkzaam als advocaat/partner bij VMBS Advocaten te Eindhoven en is redacteur van 
dit tijdschrift.
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