Wat zijn de verschillen tussen de WKBS en de Leidraad voor juridische auteurs?
De WKBS is geheel in overeenstemming met de Leidraad voor juridische auteurs 2016. De
Leidraad beveelt echter aan om verkorte verwijzingen in voetnoten te plaatsen, waar de WKBS
de optie om dit in de hoofdtekst te doen openhoudt. Bovendien kiest WKBS nadrukkelijk voor
de Leidraadoptie van verkorte literatuurverwijzingen met behulp van (verkorte) uitgavetitels,
omdat deze anders geen hyperlink kunnen opleveren.
Daarom wordt Wolters Kluwerauteurs met klem gevraagd steeds WKBS toe te passen.
Meer in detail:
Op een aantal punten biedt de Leidraad keuze uit diverse opties, waaruit de KBS de opties heeft
overgenomen die de beste mogelijkheden tot hyperlinking bieden:
a. Algemeen systeem: In par. 1.2 beschrijft de Leidraad 2016 een aanbevolen systeem dat de
WKBS in hoofdzaak volgt. De WKBS kiest in lijn hiermee, deze methode: verkort verwijzen in
noten (of in de hoofdtekst, als de uitgave geen noten toepast), waarbij in geval van literatuuren commentaarverwijzingen de lezer de volledige verwijzing kan vinden in een literatuurlijst. De
Groene Serie past die methode eigenlijk allang toe (lijst verkort aangehaalde werken), maar die
is nu gestandaardiseerd.
b. Tijdschriftverwijzingen: Voor tijdschriftverwijzingen heeft de WKBS de Leidraadmethode van
par. 1.4.2 overgenomen en niet het alternatief van par. 1.4.3. Voorbeeld: ‘Van Varseveld, DD
2016/34’ verwijst goed linkbaar naar de hele publicatie, ‘Van Varseveld, DD 2016/34, par. 3.2.2’
naar een specifiek onderdeel ervan.
c. Overige literatuur- en commentaarverwijzingen: Voor verwijzingen naar boeken en
naslagwerken heeft de WKBS de Leidraadmethode van par. 1.4.4 overgenomen en niet die van
par. 1.4.1. Voorbeeld: ‘Van Mourik, Erfrecht (Mon. BW) 2008’ verwijst naar het hele werk, ‘Van
Mourik, Erfrecht (Mon. BW) 2008/II.4’ goed linkbaar naar een specifiek onderdeel ervan. Zo ook:
‘Vakstudie Omzetbelasting, art. 9 Wet OB 1968, aant. 2.3’.
d. Wetsverwijzingen: Voor wetsverwijzingen adviseert de WKBS de verkorte verwijzingen van
Leidraad 2013/3.2.2.
e. Jurisprudentieverwijzingen: Voor jurisprudentieverwijzingen adviseert de WKBS geheel
overeenkomstig Leidraad 2016/4.3 en 4.4, met de aanwijzing om waar mogelijk na ECLI ook ten
minste één tijdschriftpublicatie te noemen.
Door deze keuzen kon de WKBS compact worden gehouden.
De WKBS biedt in zijn online geplaatste bijlagen (zie het auteursgedeelte op wolterskluwer.nl)
veel completere afkortingenlijsten dan binnen het bestek van het Leidraad-boekje mogelijk is.
Waar de Leidraad zich in de wetsafkortingen heeft beperkt tot de meest breed aangehaalde
geldende wetten en verdragen, faciliteert de WKBS ook de specialistische vakgebieden en
vermeldt hij tevens besluiten, regelingen en Europese regelgeving, ook indien inmiddels
vervallen. Als er voor een regeling met lange citeertitel geen afkorting bekend is, wordt er
omwille van eenduidigheid en citeerbaarheid een bruikbare titelverkorting geboden.

