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Concept

TOO is een omgevingsjuridisch tijdschrift, met veel aandacht voor opinie en debat, actie en
reactie, dynamiek en toegankelijkheid.
TOO is gericht op een breed en multidisciplinair publiek en is tevens het
berichtgevingsinstrument van de VVOR.
TOO behandelt wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, beleid en technische wetenschappen,
bekeken met een ‘andere/nieuwe bril’. Ook het taalgebruik is anders dan bij ‘traditionele’
juridische tijdschriften: TOO moet lezen als een krant. Voetnoten zijn toegelaten wanneer
ze een toegevoegde waarde hebben. De nadruk moet liggen op de inhoud van de bijdrage
en niet op de verwijzingen.
TOO verschijnt vier maal per jaar. De omvang van het tijdschrift bedraagt een 150-tal
pagina’s, verdeeld over vijf rubrieken:
•
•
•
•
•

Op het menu (1 pagina)
Cocktail (ca. 10 pagina’s)
Voor het gerecht (ca. 50 pagina’s)
Bij het gerecht (ca. 80 pagina’s)
Na het gerecht (ca. 5 pagina’s)
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Richtlijnen voor de auteurs

2.1

Bijdrage onder ‘cocktail’

Een column laat toe om over een welbepaald thema ‘out of the box’ een (mogelijk
controversieel) standpunt te ontwikkelen.
Een column bestaat uit:
• Een in het oog springende kop
• Naam van de auteur
• Tekstdeel
• Aanduiding van één zin die als centrale ‘quote’ kan worden gebruikt

De tekst wordt in een journalistieke stijl geschreven: direct, pittig en helder. De omvang van
een column bedraagt ca. 6.000 tekens (inclusief spaties).
2.2

Bijdrage ‘voor het gerecht’

Een artikel gaat in op een bepaalde issue, zoals vernieuwende wetgeving, rechtspraak,
rechtsleer, interessante actualiteit en/of belangrijke juridische of beleidsmatige
ontwikkelingen.
Een artikel bestaat uit:
• Een kop die de boodschap kernachtig weergeeft
• Naam van de auteur
• Een inleiding met de eerste alinea van het artikel, waarin de essentie van het artikel
wordt weergegeven en de toon wordt gezet
• Een tekst met tussenkoppen
• Een kernachtige samenvatting
De omvang van een artikel bedraagt ca. 5.000 woorden (10 pagina’s uitgaande van 500
woorden per pagina).
2.3

Bijdrage ‘bij het gerecht’

Het tijdschrift neemt enkel rechtspraakcommentaar op. De stijl van deze commentaar is
hoofdzakelijk journalistiek, met een juridische en beleidsmatige inslag.
De tekst zelf van de becommentarieerde vonnissen en arresten wordt opgenomen in een
databank, te consulteren via www.onze-omgeving.be.
Een bijdrage ‘bij het gerecht’ bestaat uit:
• Een in het oog springende kop
• Een reeks korte ‘blokparagrafen’, met per paragraaf telkens een cursief gedrukt
kopje
• Beperkt en ‘to the point’ voetnotenapparaat
• Aanduiding van één zin die als centrale ‘quote’ kan worden gebruikt
• Aanduiding van rechtspraak-icoontje en van locatie
• De (volledige) tekst van het becommentarieerde vonnis/arrest in PDF (voor
opname (na anonimisering, indien nodig) in de databank van ‘Onze Omgeving’)
De omvang van de rechtspraakcommentaar bedraagt ca. 1.000 woorden (2 pagina’s
uitgaande van 500 woorden per pagina).
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Het inzenden van voorstellen en bijdragen

Alle voorstellen en bijdragen worden verstuurd naar het mailadres van de
redactiesecretaris Laurie Braet (Laurie.Braet@omgevingsrecht.be.
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