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Asiel & Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder
wetenschappelijke artikelen en jurisprudentiebesprekingen); kronieken; vraag&antwoord;
boekbesprekingen en columns. Auteurs wordt geadviseerd in een vroeg stadium contact op
te nemen met de redactie om vergeefs en dubbel werk te voorkomen. Op een bijdrage in de
sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van
toepassing; zie www.asielenmigrantenrecht.nl.
1. Algemene richtlijnen
 Teksten graag aanleveren in Word-format (doc of .docx), lettertype Calibri 11 (zoals van
deze Richtlijnen), zonder paginanummers en kop- of voetteksten.
 Alle verwijzingen naar jurisprudentie of literatuur door middel van voetnoten. Voetnoten
bevatten bij voorkeur alleen verwijzingen en geen verdere uitwerking van het betoog.
Zie voor uitgebreide aanwijzingen ‘Richtlijnen bronvermelding Asiel&Migrantenrecht’; zie
www.asielenmigrantenrecht.nl.
 Niet-Nederlandse woorden worden gecursiveerd.
 In een betoog moeten de argumenten relevant zijn en dient de toon zakelijk te blijven.
 Citaten worden tussen enkele aanhalingstekens (‘... ‘) geplaatst en niet gecursiveerd.
Binnen citaten wordt door middel van dubbele aanhalingstekens (“…”) aangehaald.
 Artikelen worden niet gebruikt om standpunten in individuele zaken te herhalen. Voor
zover auteurs betrokken zijn bij rechtsvragen dient dit vermeld te worden.
2. Enkele stijlaanwijzingen
Op basis van de vele kopij die de redactie heeft ontvangen, geeft de redactie enkele
stijlaanwijzingen:
 Een rechter ‘stelt’ niet, maar beoordeelt, oordeelt of bepaalt (partijen stellen).
 Hof van Justitie van de Europese Unie afkorten als HvJ EU.
 Uitspraken van Rechtbanken graag weergeven als Rechtbank Den Haag [spatie] (zp
zittingsplaats) [spatie] datum uitspraak [komma] ECLI (eventueel gevolgd door
[komma] vindplaats) [punt]. (bv. Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 21 januari
2017, ECLIxxxx, JV2017/32). Indien de uitspraak geen ECLI heeft dient het
zaaknummer te worden gebruikt (bv AWB yy/xxx) op de plaats waar de ECLI anders
zou hebben gestaan.
3. Artikelen (artikelen en wetenschappelijke artikelen)
 Artikelen hebben een gemiddelde omvang van 3.000 à 4.000 woorden maar kunnen
inclusief voetnoten de 5000 woorden niet overschrijden. Wetenschappelijke (peer reviewed)
artikelen kunnen niet langer zijn dan 9000 woorden. [Redactioneel voorin het nummer: max.
500 woorden.]
 Artikelen dienen vergezeld te gaan van een samenvatting van de inhoud van maximaal 80
woorden.
 De auteur dient een korte functieomschrijving te geven, incl. titulatuur, initialen en voor- en
achternaam.
 Tussenkopje wordt vet gezet en genummerd (1., 2., 3.), eventueel gevolgd door subkopjes
(1.1, 1.2 enz.), niet vet gezet. Buiten de Kronieken wordt het aantal kopniveaus beperkt tot 2
(1.1 , 1.2, 2.1). Op een eventueel derde kopniveau wordt gecursiveerd, zonder nummering
(en zonder witregel eronder).
voorbeeld:
1. Belangenafweging
1.1 Aard en ernst misdrijf
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Parlementaire geschiedenis
...........
 Auteurs van wetenschappelijke artikelen kunnen de redactie verzoeken een bijdrage te
publiceren als peer reviewed artikel, hierop zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke
artikelen’ van toepassing; zie www.asielenmigrantenrecht.nl.
Bijdragen in deze sectie kunnen slechts gepubliceerd worden na goedkeuring van zowel de
redactie als de aangezochte referenten.
4. Kronieken
 In deze rubriek wordt de lezer een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen op een
deelonderwerp van het migratierecht. In ieder nummer wordt een kroniek geplaatst, zodat in
de loop van de tijd de belangrijke onderwerpen van het migratierecht de revue passeren.
• Kronieken hebben inclusief voetnoten een maximale omvang van 6000 woorden.
 De auteur dient een korte functieomschrijving te geven, incl. titulatuur, initialen en voor- en
achternaam.
 In een kader wordt een inhoudsopgave weergegeven.
 Tussenkopjes dienen op dezelfde wijze te worden opgemaakt als in artikelen.
5. Opinie
 Omvang maximaal 1500 woorden, bij voorkeur geen voetnoten.
6. Column
 Omvang maximaal 550 woorden, geen voetnoten.
7. Uitspraak Uitgelicht
 De rubriek Uitspraak Uitgelicht heeft een maximale omvang van 2500 woorden.
 Aan de rubriek dient een korte samenvatting van de uitspraak vooraf te gaan, aangezien de
uitspraak zelf niet wordt gepubliceerd.
 De auteur dient een korte functieomschrijving te geven, incl. titulatuur, initialen en voor- en
achternaam.
 De titel bevat instantie, de naam en datum van de uitspraak.
8. Boekbespreking
* De Boekbespreking bevat een beschrijving van de inhoud van het boek en het oordeel van de
auteur over de (relevantie) van het boek voor de praktijk.
* Maximale omvang: 1500-2000 woorden.
* De auteur dient een korte functieomschrijving te geven, incl. titulatuur, initialen en voor- en
achternaam.
* De (onder)titel bevat de naam van het boek.
* Bij de bespreking wordt de cover weergegeven; de daarbij horende informatie moet worden
meegestuurd: naam van auteur van het boek, titel, plaats en uitgever, jaar en ISBN-nr.
9. Rubriek Vraag & Antwoord
 In deze rubriek worden vragen beantwoord die opkomen in de dagelijkse praktijk van
advocaten en medewerkers van Stichting Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk.
Daarom begint de bijdrage met een vraag. Dit kan een feitelijk bestaande vraag zijn maar ook
een fictieve – mits relevant.
 De auteur is vrij om de vorm te kiezen waarin het antwoord wordt gegoten.
 Omvang maximaal 1500 woorden, inclusief noten, die bij voorkeur tot een minimum
worden beperkt.
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10. Symposiumverslag
 Een symposiumverslag bevat een bespreking van de inhoudelijke onderwerpen van de
bijeenkomst. Het is niet nodig het praktische verloop van de dag weer te geven.
 Maximale omvang is 1500 woorden, bij voorkeur geen voetnoten.
Vragen
Bij vragen kan er worden gemaild naar redactiesecretaris Karen Geertsema:
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl
A&MR@stichtingmigratierecht.nl
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