Richtlijnen bronvermelding Asiel&Migrantenrecht 2012
versie december 2011
Bronvermeldingen wijzen de lezer de weg naar meer informatie over het onderwerp. Het is
van belang dat bronnen op uniforme wijze worden vermeld en dat ze volledig zijn. Dit om het
zoeken te vergemakkelijken. Hierna volgen aanwijzingen voor het vermelden van bronnen.
1. Algemeen
- Zet bronvermeldingen altijd in voetnoten.
- Het voetnootnummer wordt geplaatst na de interpunctie.
- Voetnoten beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.
2. Boeken
Vermeld bij een boek: naam van de auteur, titel en subtitel, plaats van uitgave, uitgever, jaar
van uitgave.
Titels van auteurs worden weggelaten.
De volgorde is:
- voorletters auteur, achternaam auteur
- (eventueel: voorletters auteur 2, achternaam auteur 2;)
- titel en subtitel, gescheiden door een punt en beide gecursiveerd
- plaatsnaam, naam uitgever, jaartal, gescheiden door komma’s
- punt
Voorbeelden:
* P.J. Boon, Zonder voorafgaand verlof. De vrijheid van meningsuiting in het Nederlandse
recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1993.
* T.P. Spijkerboer, B.P. Vermeulen, Vluchtelingenrecht, Utrecht, NCB, 1995.
Als er meer dan drie auteurs zijn, vermeld dan alleen de eerste onder toevoeging van ‘e.a.’.
Volg bij boeken zonder auteur zoveel mogelijk het titelblad:
* Het nadeel van de twijfel. De rol van informatie in de Nederlandse asielprocedure,
Amsterdam, Amnesty International, 1990.
3. Bijdragen in boeken
Een bijdrage in een boek komt tussen aanhalingstekens. Na de titel van de bijdrage volgt het
woordje ‘in:’. Daarachter komen de bibliografische gegevens van het boek, en de begin- en
eindpagina van het artikel:
* H.U. Jessurun d’Oliveira, ‘Literaire belediging’, in: J.A. Ankum, G.C.J.J. van den Bergh,
H.C.F. Schoordijk (red.), Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur, Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink, 1970, pp. 233-260.
4. Verzamelbundels
Bij verzamelbundels worden de redacteuren vermeld die op het titelblad staan; daarachter
komt (tussen haakjes) de vermelding ‘red.’.
Zijn er meer dan drie redacteuren, vermeld dan de eerste met de toevoeging ‘e.a. (red.)’.
Staan alleen de auteurs zelf op het titelblad, dan worden zij vermeld. Zijn er meer dan drie
auteurs, vermeld dan de eerste met de toevoeging ‘e.a.’.
De titel van de verzamelbundel wordt gecursiveerd.
* H.W. Groeneweg, I.H. van den Berg, M. Verheij (red.), Teksten en toelichting op de
Vreemdelingenwet 2000, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2001.
5. Oraties en dissertaties
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De aanduidingen oratie en dissertatie (diss.) komen direct na de titel tussen haakjes; de
plaats van de betreffende universiteit wordt erbij gezet. Bij Amsterdam wordt UvA of VU
toegevoegd.
De titel van de oratie of dissertatie wordt gecursiveerd.
* K.M. Zwaan, Veilig derde land. De exceptie van het veilig derde land in het Nederlands
asielrecht (diss. Nijmegen), Nijmegen, Gerard Noodtinstituut, 2003.
* D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid (oratie Leiden),
Deventer, Kluwer, 1990.
6. Rapporten en scripties
De bibliografische gegevens van rapporten en scripties zien er hetzelfde uit als die van
boeken. Vermelding van de aard van de publicatie (tussen haakjes) kan informatief zijn als
de publicatie niet in de handel is.
* Advies mbt artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag (algemeen advies van de ACV), Den
Haag, ACV, 2001.
* K. Koelman, Kan het artistieke karakter van een uiting een rechterlijke beslissing
beïnvloeden? (doctoraalscriptie), Amsterdam, UvA, 1996.
7. Artikelen in tijdschriften
Bronvermelding van tijdschriftartikelen gaat als volgt:
- naam van de auteur;
- de titel tussen aanhalingstekens;
- jaartal en nummer van de aflevering, gescheiden door het woordje ‘nr.’;
- begin- en eindpagina van het artikel.
* M. Reneman, ‘Kinderen in procedure. Over de behandeling van asielverzoeken van
alleenstaande minderjarigen’, NAV 2003 nr. 2, pp. 76-87.
8. Berichten uit kranten en andere media
Artikelen in kranten worden behandeld als tijdschriftartikelen. Vermeld dus: naam van de
auteur, titel van het artikel (tussen aanhalingstekens), naam van de krant, datum van
verschijning en paginanummer.
* Henk Müller, ‘Een klap in het gezicht voor president Khatami’, de Volkskrant, 13 januari
2004, p. 7.
Verwijs naar anonieme krantenberichten door vermelding van de naam van de krant, de
datum en het paginanummer.
* NRC Handelsblad, 29 juli 2004, p. 1.
Naar radio- en televisieprogramma’s verwijs je door vermelding van de naam van het
programma, de omroeporganisatie (en het station) en de datum.
* De Ronde van Witteman, VARA Nederland 3, 29 juli 2004.
9. Elektronische bronnen
Vermeld artikelen in elektronische bronnen op dezelfde wijze als tijdschriftartikelen. Voeg
eraan toe:
- indien van toepassing: publicatiedatum van het artikel in de digitale bron;
- de naam van de website, de databank, de cd-rom et cetera;
Voorbeelden:
* M. Olde Monnikhof, H. van den Tillaart, ‘Alleenstaande minderjarige asielzoekers in
Nederland’, Nijmegen, ITS, 2003, www.minjus.nl.
* Artikel 1 Faillissementswet, cd-rom Wetsdossier Nieuw erfrecht en schenking, 27 januari
2003, Sdu (www.sdu.nl).
* Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ, Sdu Wettenbank (http://wettenbank.sdu.nl/).
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10. Doorlinken naar VluchtWeb en Migratieweb
Vluchtweb
- Plaats links uitsluitend in voetnoten ná de bronvermelding.
- Maak uitsluitend links naar originele documenten uit de VluchtWeb Bibliotheek, dus niet
naar aliassen.
- Maak geen links naar krantenknipsels en berichten.
- Vermeld bij documenten die op een andere website te vinden zijn de naam van die website.
- Zie ook punt 9 van deze schrijfwijzer over verwijzingen naar elektronische bronnen.
Migratieweb
- vermeld bij alle voetnoten die vindbaar zijn in Migratieweb het ve-nummer.
11. Wetten, besluiten en verdragen
Bronvermelding van wetten of regelingen is noodzakelijk in de volgende gevallen:
- de wet of regeling is (betrekkelijk) nieuw;
- de wet of regeling is weinig bekend;
- je wilt de lezer attent maken op recente wijziging van wet of regeling.
Bronvermelding gebeurt als volgt (tussen haakjes in de tekst of in een voetnoot):
- gebruik zo mogelijk de afgekorte naam van het desbetreffende publicatieblad: Stb., Stcrt.,
Trb., PbEG;
- daarna volgt het jaartal van het betreffende blad;
- tot slot komt het nummer.
* Stb. 1996, 204.
* Wet van 28 maart 1996 (Stb. 1996, 320).
* Gewijzigd bij wet van 28 maart 1996 (Stb. 1996, 320).
Bij de Staatscourant komt het paginanummer erbij:
* Stcrt. 1996, 100, p. 5.
Bij verdragen komen de plaats en de datum van totstandkoming erbij:
* Verdrag inzake verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, New York, 20 juni
1956, Trb. 1957, 121.
12. Stukken Eerste en Tweede Kamer
Stukken van de Tweede Kamer worden aangeduid met Kamerstukken II, gevolgd door het
parlementaire jaar, het stuknummer, het nummer en de pagina:
* TK 2003-2004, 13 229, nr. 3, p. 7.
Stukken van de Eerste Kamer worden aangeduid met Kamerstukken I, en worden verder op
dezelfde wijze als die van de Tweede Kamer vermeld:
*
EK 2003-2004, 23 700, nr. 188b, p. 3.
De Handelingen van de Kamers vermeld je als volgt:
* HAN EK 2003-2004, p. 10.
* HAN TK 2003-2004, p. 37.
Naar Tweede-Kamervragen en antwoorden daarop verwijs je als volgt:
* Aanhangsel HAN TK, 2003-2004, nr. 192.
13. Richtlijnen, verordeningen en besluiten
Europese richtlijnen vermeld je als volgt: titel van de richtlijn, publicatiemedium, jaartal en
publicatienummer.
* Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 7 augustus 2001 betreffende minimumnormen voor
het verlenen van tijdelijke bescherming, PbEG 2001 L212.
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EG-beschikkingen en -besluiten worden op dezelfde wijze weergegeven:
* Beschikking 94/206/EG, PbEG 1994 L99/44.
* Besluit 94/196/EG, PbEG 1994 L92/32.
Verwijzingen naar EG-verordeningen wijken daarvan iets af:
* Verordening (EG) nr. 343/2003, PbEG 2003 L50/1.
14. Jurisprudentiebronnen
Jurisprudentieverwijzingen hebben
uitspraaknummer, bronvermelding.

als

vaste

vorm:

rechtbank

en

plaats,

datum,

De volgende instanties worden in bronvermeldingen afgekort:
- Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ABRvS
- Europees Hof voor de Rechten van de Mens: EHRM
- Committee Against Torture: CAT
Kent het publicatiemedium een citeerwijze, volg deze dan bij de bronvermelding (de JV heeft
bijvoorbeeld de citeerwijze: JV jaar/nummer).
Zo niet, dan gaat vermelding als volgt:
- datum van de uitspraak;
- uitspraaknummer (bijvoorbeeld AWB-nummer);
- tijdschrift/publicatiebron en jaartal;
- volgnummer (of pagina of paragraaf; in dat geval voorafgegaan door vermelding: p. of par.).
- is de uitspraak geannoteerd: achternaam annotator voorafgegaan door de vermelding
‘m.nt.’.
Voorbeelden:
* ABRvS, 24 april 2003, nr. 200300506/1, NAV 2003/160 m.nt. Bruin & Terlouw.
* rechtbank Assen, 25 februari 2004, AWB 02/54458, JV 2004/154, AB 2004, 286 m.nt.
Sewandono.
* president rechtbank Den Bosch, 16 juli 1982, AWB 81/45328, NJCM-Bulletin 1982, p. 334.
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