Algemene artikelrichtlijnen
1 Inleiding

Ars Aequi is een juridisch studentenblad. Hoewel het tijdschrift ook door veel juristen uit de wetenschap
en rechtspraktijk wordt gelezen, is Ars Aequi in eerste instantie gericht op de Nederlandse
rechtenstudenten. Auteurs wordt door de redactie aanbevolen hier bij het schrijven van hun artikel
rekening mee te houden. Ars Aequi heeft een vaste plek in de juridische literatuur verworven en heeft een
uitstekende wetenschappelijke standing. Ars Aequi stelt dan ook hoge eisen aan te publiceren artikelen
wat kwaliteit en juridisch-wetenschappelijke inhoud betreft.

2 Onderwerp en woordennorm

Auteurs die door de redactie zijn uitgenodigd om een artikel te schrijven, vinden in de uitnodiging meer
informatie over het onderwerp en de woordennorm voor hun artikel.
Auteurs die spontaan een artikel willen inzenden, kunnen vooraf contact opnemen met de
hoofdredacteur over het voorgenomen onderwerp. Zo kan worden voorkomen dat er een artikel wordt
ingeleverd over een onderwerp dat al op de planning staat.
Als woordennorm kan het volgende worden aangehouden:
–
Een opiniërende bijdrage:
2400 woorden (excl. voetnoten)
–
Een verdiepende bijdrage:
4500 woorden (excl. voetnoten)
2700 woorden (excl. voetnoten)
–
Een perspectief-bijdrage: 1
De overige rubrieken, zoals annotaties, wetgeving en literatuur (proefschrift, boekbesprekingen), staan
niet open voor spontane inzendingen.

3 Aandachtspunten
–

–

–

Ars Aequi plaatst geen artikelen die – in welke vorm dan ook – eerder zijn verschenen. Ook artikelen
waarvan een gedeelte al is verschenen, worden niet geplaatst. Als u het artikel ondanks een eerdere
publicatie toch wilt indienen, omdat u denkt dat de eerder verschenen versie en de in te dienen
versie voldoende van elkaar verschillen, laat u dan bij indiening van het artikel weten waar het
artikel is verschenen.
Omdat het lezerspubliek van Ars Aequi voornamelijk uit studenten bestaat, is het van groot belang
dat een artikel voor juist deze groep leesbaar en begrijpelijk is. Dit betekent onder andere:
–
geen onnodig moeilijk taalgebruik;
–
een zorgvuldig gebruik van leestekens;
–
het aanbrengen van een duidelijke structuur door een goed gebruik van titel, trailer, inleiding,
paragraafkopjes en conclusie;
–
nauwkeurige bronvermeldingen en verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.
Het artikel dient in beginsel geschreven te zijn in de Nederlandse of Engelse taal.

4 Kopijprocedure

4.1 Inzenden
Het artikel kan worden toegezonden aan de redacteur die de uitnodiging heeft gestuurd. Auteurs die
spontaan een artikel inzenden, kunnen hun bericht richten aan de hoofdredacteur van Ars Aequi via
aam@arsaequi.nl. Indien u het artikel gelijktijdig ook elders heeft aangeboden, dan dient u dit te
vermelden. Wij nemen niet meer dan één artikel per auteur tegelijkertijd in behandeling. Mocht u twee
artikelen willen inzenden, wacht dan eerst de beoordeling van het eerste artikel af alvorens u het tweede
artikel instuurt.
Spontaan ingezonden artikelen worden blind getoetst. Vermeld uw naam dan ook niet in het artikel.
Artikelen kunnen worden ingezonden als .doc, .docx, .rtf, of in een vergelijkbare bestandsindeling. Pdfbestanden kunnen niet in behandeling worden genomen.
Dit zijn bijdragen die niet juridisch-inhoudelijk van aard zijn, maar handelen over onderwerpen als het juridisch onderwijs, het
wetenschappelijk karakter van rechtsgeleerdheid, invloedrijke rechtswetenschappers of juridische beroepen.
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4.2 Redactionele procedure
Een redactiecommissie of de voltallige redactie beoordeelt of een artikel geschikt is voor plaatsing in Ars
Aequi. Indien de redactie het artikel aanneemt, wordt het grondig geredigeerd. De auteur krijgt de tekst
met suggesties nogmaals ter goedkeuring. Daarna gaat het artikel naar de uitgeverij, waar het wordt
opgemaakt. De auteur ontvangt dan ook nog een digitale drukproef, waarin kleine correcties kunnen
worden aangegeven.
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Vormgeving

a
Omvang van het artikel
De maximale omvang van een bijdrage is te vinden onder punt 2. De redactie handhaaft de woordennorm
strikt. Van de woordennorm mag slechts bij uitzondering worden afgeweken. Bij overschrijding van het
maximale aantal woorden dient de auteur contact op te nemen met de hoofdredacteur via
aam@arsaequi.nl. Bij een forse overschrijding kan worden geëist dat het artikel wordt ingekort.

b
Auteursnaam en -gegevens
De auteursnaam wordt boven het artikel weergegeven zonder titels. Achter de naam komt een sternoot
met daarin titels, voorletter(s) en functie van de auteur, en eventuele andere informatie. De nummering
van de voetnoten begint dus niet bij de naam. Als u niet weet hoe u een sternoot moet invoegen, kunt u de
tekst voor de sternoot direct onder uw naam plaatsen.

c
Trailer
De auteur dient een korte trailer te schrijven, waarin wordt aangegeven waar het artikel over gaat. De
trailer mag maximaal 60 woorden lang zijn en wordt in iets grotere letters onder de auteursnaam en
boven het artikel geplaatst. De functie van de trailer is tweeledig. Allereerst kan de lezer aan de hand van
de trailer snel bepalen wat de inhoud en strekking van het artikel is. Het artikel wordt hierdoor voor de
lezer toegankelijker; het is dus raadzaam een pakkende trailer te schrijven. Ten tweede wordt de trailer
doorgaans integraal overgenomen in het publicatieoverzicht van het Nederlands Juristenblad en in de Data
Juridica/CD-ROM.
d
Spelling
Ars Aequi hanteert de voorgeschreven spelling zoals die is te vinden in de officiële Woordenlijst
Nederlandse taal (het ‘Groene Boekje’, SDU Den Haag) of in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
van Van Dale.
e
Opmaak
Wij geven de voorkeur aan teksten in Microsoft Word met zo weinig mogelijk stuurcodes (dus
bijvoorbeeld geen opmaakprofiel en geen automatische nummering). Paragrafen dienen te worden
genummerd (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 enz) en als volgt te worden weergegeven: paragraafkoppen vet,
subparagraafkoppen cursief.

f
Afkortingen
In de hoofdtekst van een artikel zijn geen afkortingen toegestaan. Men moet denken aan afkortingen als:
d.w.z., o.i., m.i., art., Rb., HR, enzovoorts. Tussen haakjes moet ‘artikel’ wel worden afgekort tot ‘art.’.
Gebruikelijke afkortingen van wetten zijn toegestaan wanneer naar een bepaald artikel wordt verwezen:
artikel 3:35 BW, artikel 350 Sr. Lange, in het artikel veelgebruikte termen mogen worden afgekort nadat
zij in de tekst eenmaal uitgeschreven zijn, gevolgd door de afkorting tussen haakjes. Voorbeeld: ‘In het
strafrechtelijk financieel onderzoek (verder: sfo) [...]’. In voetnoten zijn afkortingen wel toegestaan.

g
Buitenlandse termen
Wanneer gebruik wordt gemaakt van buitenlandse termen, worden deze gecursiveerd. Wanneer het gaat
om citaten in een andere taal, worden deze niet gecursiveerd (maar vanzelfsprekend moeten deze wel
tussen (enkele) aanhalingstekens worden geplaatst). Namen (bijvoorbeeld van instellingen zoals het
Supreme Court, Bundesverfassungsgericht) worden ook niet gecursiveerd.
Opmerking: samenstellingen met daarin buitenlandse termen worden ook niet gecursiveerd, en deze
samenstellingen worden aan elkaar geschreven, eventueel gescheiden door koppeltekens. Dus
bijvoorbeeld niet civil law-systeem en condicio sine qua non-verband, maar civil-law-systeem en condicio2

sine-qua-non-verband. Zie ook https://onzetaal.nl/taaladvies/engelse-woorden-in-nederlandsesamenstellingen/ en https://onzetaal.nl/taaladvies/ad-hoc-oplossing/.

h
Bronvermeldingen
Ars Aequi werkt niet met literatuurlijsten. De eerste keer dient in de voetnoten voluit verwezen te
worden. Hierna dient verkort te worden verwezen. Bijvoorbeeld: Achternaam jaartal publicatie, p. xx.
Termen als ibid., idem en a.w. dienen te worden vermeden.

Algemene regels
Afkortingen zijn bij enkel- en meervoud hetzelfde, dus niet pp./nrs./artt, maar p./nr./art.
Niet vermelden: titel (prof., mr. etc.) van de auteur; rechtsvorm van de uitgeverij, initialen van de uitgever,
tenzij noodzakelijk ter onderscheid; en de druk (tenzij er geen jaartal bij staat).
Boek
Standaard
A.A. Achternaam, Titel van het boek. De eventuele subtitel volgt na een punt, Plaatsnaam: Uitgeverij Naam
2003.
Verkort: Achternaam 2003.

Verzamelbundel
A.A. Redacteurnaam (red.), Titel van het boek. De eventuele subtitel volgt na een punt, Plaatsnaam:
Uitgeverij Naam 2003.
Verkort: Redacteurnaam 2003.

Oratie/dissertatie
A.A. Achternaam, Titel van de oratie/dissertatie. De eventuele subtitel volgt na een punt (oratie/diss.
plaatsnaam en eventueel UvA/VU), Plaatsnaam: Uitgeverij Naam 2003.
Verkort: Achternaam 2003.

Preadvies/Deel van een serie/Feestbundel
A.A. Achternaam, Titel van het boek. De eventuele subtitel volgt na een punt (Preadvies …/Serie…/…bundel), Plaatsnaam: Uitgeverij Naam 2003.
Verkort: Achternaam 2003.

Handboek/bewerking
A.A. Naam oorspronkelijke auteur/naam bewerker, Titel van het boek. De eventuele subtitel volgt na een
punt, Plaatsnaam: Uitgeverij Naam 2003.
Verkort: Achternaam oorspronkelijke auteur/Achternaam bewerker 2003.

Bijdrage in boek
A.A. Achternaam, ‘De titel van het artikel’, in: A.A. Achternaam (red.), Titel van het boek, Plaatsnaam:
Uitgeverij Naam 2003, p. 1-12.
Verkort: Achternaam 2003.

Artikel in tijdschrift
– In tijdschriften waarin de pagina’s van een jaargang worden doorgenummerd:
A.A. Achternaam, ‘De titel van het artikel’, Naam of gebruikelijke afkorting tijdschrift jaartal, p. xxx-xxx.

– In tijdschriften waarin de pagina’s van een jaargang niet worden doorgenummerd:
A.A. Achternaam, ‘De titel van het artikel’, Naam of gebruikelijke afkorting tijdschrift jaartal, afl. xx,
p. xxx-xxx.
– In tijdschriften waarin de bijdragen genummerd worden:
A.A. Achternaam, ‘De titel van het artikel’, Naam of gebruikelijke afkorting tijdschrift
jaartal/volgnummer.
In alle gevallen is de verkorte variant: Achternaam 2003.
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Jurisprudentie
Bij uitspraken dient altijd de ECLI vermeld te worden, eventueel gevolgd door publicatiebronnen, op deze
wijze:
Rechtsprekende instantie datum, ECLI:landcode:instantiecode:jaar:nummer, publicatiebron
jaartal/volgnummer (of paginanummer), eventueel de voorletters & achternaam annotator (Tussen
haakjes en cursief de roepnaam van de uitspraak).
Voorbeeld:
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HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, RvdW 2014/550, m.nt. A.A. Naam, NJB 2014/812 (Medinol/Abbott), r.o. x.x.

Als een uitspraak niet gepubliceerd is, dient het rolnummer te worden vermeld.

Website
Titel website, vindplaats (datum laatste bezoek).
Indien de URL begint met ‘www’ hoeft er geen protocol (bijv. ‘http://’) voor, in alle andere gevallen wel.

Ars Aequi hanteert verder de wijze van bronvermeldingen zoals neergelegd in de Leidraad voor juridische
auteurs 2019.

6 Open access, voorpublicaties en herplaatsing

Open access
Het volledige openaccessbeleid van Ars Aequi is te vinden op www.arsaequi.nl/open_access.
Kort samengevat: auteurs mogen één maand na publicatie hun werk opnemen in het gesloten netwerk van
de instelling waar ze aan verbonden zijn; zes maanden na publicatie mag de publicatie worden
opgenomen in de repository van de instelling waaraan zij verbonden zijn en een jaar na publicatie mag de
publicatie worden opgenomen in een algemene wetenschappelijke repository, zoals SSRN. Voor
(her)gebruik van de publicatie moet altijd toestemming worden gevraagd (via openaccess@arsaequi.nl)
en er moet altijd een volledige bronvermelding bij het artikel staan.
Het is verder niet toegestaan het artikel te publiceren op en/of verspreiden via sociale media. De
afbeeldingen mogen in geen geval worden gebruikt buiten de opgemaakte en definitieve versie van de
publicatie.
Als uw artikel wordt gepubliceerd in Ars Aequi, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Voorpublicaties
Artikelen die in welke vorm dan ook al gepubliceerd zijn, worden niet opgenomen in Ars Aequi.
Concept-artikelen die zijn geschreven voor en geredigeerd door Ars Aequi, mogen niet verspreid worden
voordat zij in Ars Aequi zijn gepubliceerd. Indien een artikel op een bepaald moment en eerder dan de
afgesproken verschijningsdatum moet verschijnen om in het onderwijs te kunnen worden gebruikt, moet
dit zo vroeg mogelijk worden doorgegeven. Mogelijk kan de planning dan zo worden aangepast dat het
artikel eerder verschijnt.

Herplaatsing
Herplaatsing van een artikel van Ars Aequi is alleen toegestaan voor onderwijsdoeleinden. Hier gelden de
gebruikelijke verplichtingen ingevolge het reprorecht en de readerregeling. Indien u een artikel wilt
herplaatsen in andere media kunt u contact opnemen met Ars Aequi via openaccess@arsaequi.nl.
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