Auteursrichtlijnen voor artikelen in het PIV-Bulletin
Algemeen
•
•
•
•
•

Maak van uw artikel geen reclameverhaal voor uw bedrijf of activiteit.
Lever uw bijdrage aan als Word-bestand.
Vermeld onder de titel van het artikel uw personalia en functie.
Gebruik geen opmaakcodes en -stijlen (uitsluitend vet en cursief).
Vermijd verzekeraars, advocaten en overige belangenbehartigers bij naam en toenaam te
noemen.

Omvang
Houd 2.000 à 4.000 woorden als richtlijn aan; er staan gemiddeld 900 woorden op een gedrukte
pagina.
Taal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd het simpel en begrijpelijk.
Gebruik de voorkeurspelling volgens het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal).
Gebruik geen afkortingen als ‘enz.’ en 'bijv.'.
Noem wetten en dergelijke eerst voluit, met daarachter tussen haakjes de afkorting.
Zet citaten tussen enkele aanhalingstekens en niet cursief.
Zet eigen opmerkingen in citaten tussen rechte haken.
Schrijf puntig, vermijd herhalingen.
Vermijd een passieve stijl (met ‘worden’).
Vermijd management- en beleidsjargon.
Leg ongebruikelijke termen uit.
Gebruik voorbeelden waar dat gepast is.
Schrijf: ‘het hof’ en ‘de rechtbank’, dus met lidwoord en zonder hoofdletters, maar ‘Rechtbank
Gelderland’ en ‘Hof ’s-Hertogenbosch’, dus zonder lidwoord en met hoofdletters.

Kopjes
•
•

Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
De kopjes kunnen worden genummerd, maar maak het niet te ingewikkeld.

Figuren, tabellen en foto’s
•
•
•

Geef figuren, tabellen en foto’s een nummer en een titel; verwijs in de tekst naar het nummer
en de titel.
Lever figuren en foto’s niet alleen in de tekst aan, maar ook als aparte bestanden (rechtenvrij
en zo mogelijk > 1 MB).
Lever tabellen als Excelbestand aan.

Verwijzingen
•
•
•
•
•
•

Verwijs naar eindnoten met normale cijfers in superscript; plaats deze cijfers waar dat relevant
is ná de komma of de punt.
Bij verwijzingen naar passages in het artikel zelf: gebruik paragraaf- in plaats van
paginanummers.
Verwijs zo nauwkeurig mogelijk naar literatuur, jurisprudentie, wet- en regelgeving, websites en
andere bronnen.
Gebruik bij voorkeur noten voor verwijzingen naar literatuur, jurisprudentie, wet- en
regelgeving, websites en andere bronnen.
Verwijs niet naar het LIN, maar naar de ECLI.
Verwijs naar jurisprudentie als volgt: HR 22 november 1985, N/1986/275 m.nt. PAS (Van
Delft/Van Boxtel). Noem er indien mogelijk de ECLI bij.

•
•
•

•
•
•

Verwijs naar een boek als volgt: J.E. Hoitink, G.E. van Maanen, B.P.M. van Ravels & BJ.
Schueler, Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, VAR-reeks 128, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers, 2002.
Verwijs naar een tijdschriftartikel als volgt: C.P. Robben, Skiongevallen beoordeeld naar
Nederlands recht, VR 2014 afl. 1, p. 2-8.
Verwijs naar een bijdrage in een bundel als volgt: C.C. van Dam, Het EVRM en de
aansprakelijkheid van private partijen, in: A. Dijkstra, BF. Keulen en G. Knigge (red.), Het Roer
Recht. Liber Amicorum Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, Zutphen: Uitgeverij Paris,
2013, p. 67-79.
Gebruik bij tweede en volgende verwijzingen een verkorte vermelding: Hoitink, Van Maanen,
Van Ravels & Schueler 2002, p. 33; Robben 2014, p. 4-5; Van Dam 2013, p. 71.
Geef annotaties geen aparte titel, maar vermeld alleen de uitspraak plus de bron.
Houd de literatuurlijst of het aantal noten beknopt.

Redactioneel
•
•
•
•
•
•
•

De redactie kan inhoudelijke en redactionele wijzigingen voorstellen.
Het staat de redactie vrij om evidente typ- en spelfouten en grammaticale fouten te corrigeren.
De redactie heeft het recht bijdragen weer te geven op de PIV-website.
De redactie kan artikelen weigeren of de publicatie ervan uitstellen.
Aangeboden artikelen dienen exclusief voor het PIV-Bulletin te zijn. Doorplaatsing van
artikelen in andere media is alleen mogelijk met toestemming van de redactieraad van het PIVBulletin.
Mail uw artikel naar uw contactpersoon in de redactieraad of naar
redactiepersonenschade@verzekeraars.nl.
Stuur bij het artikel een rechtenvrije portretfoto mee (zo mogelijk > 1 MB).
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