Richtlijnen voor auteurs
december 2015
Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke
artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en
columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de
redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder
nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage
in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’
van toepassing.
1. Algemene richtlijnen
 Teksten dienen te worden aangeleverd in Word-format (doc of .docx), lettertype
Times New Roman 12, 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 de uitgebreide aanwijzingen ‘Richtlijnen bronvermelding
Asiel&Migrantenrecht’
 Niet-Nederlandse en niet-Engelse woorden dienen gecursiveerd te worden.
 Letterlijke citaten dienen tussen dubbele aanhalingstekens (“... ”) te worden geplaatst
(niet cursief), accenten kunnen worden aangebracht door middel van enkele
aanhalingstekens.
2. Artikelen (artikelen, wetenschappelijke artikelen, jurisprudentieartikelen)
 Artikelen hebben een gemiddelde omvang van 3.500 à 4.500 woorden maar dienen
de 5000 woorden niet te overschrijden. Wetenschappelijke (peer reviewed) artikelen
dienen de 9000 woorden niet te overschrijden.
 Artikelen dienen vooraf te worden gegaan door een korte samenvatting van de
inhoud van maximaal 100 woorden.
 Het artikel dient een korte functieomschrijving van de auteur te bevatten met
titulatuur, initialen en voor- en achternaam van de auteur.
 Tussenkopjes in vet en dienen te worden genummerd volgens Arabisch nummering
(1,2,3), eventueel gevolgd door sub kopjes(1.1, 1.2 enz.). Bij voorkeur het aantal
niveau van kopjes beperken tot 2 (1.1 , 1.2, 2.1), een eventueel derde niveau cursief
zonder nummering. Na de kop geen witregel.
voorbeeld: 1. Belangenafweging
1.1 Aard en ernst misdrijf
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. Bijdragen in deze sectie kunnen slechts
gepubliceerd worden na goedkeuring van zowel de redactie als de aangezochte
referenten.
 In jurisprudentieartikelen wordt een recente ontwikkeling in het migratierecht
besproken aan de hand van één of enkele uitspraken. Nu de uitspraak niet wordt
afgedrukt dient het artikel aan te vangen met een korte samenvatting van maximaal
100 woorden.
3. Kronieken
 Deze rubriek is bedoeld om een deelonderwerp van het migratierecht uit te lichten en
de lezer een overzicht te bieden van de recente ontwikkelingen op dit gebied. Ieder
nummer zal een auteur worden uitgenodigd een deelonderwerp te bespreken, hierbij
streeft de redactie naar een spreiding zodat in de loop der tijd de belangrijke

onderwerpen van het migratierecht de revue passeren.
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• Kronieken hebben inclusief voetnotenapparaat een maximale omvang van 6000
woorden.
 Het artikel dient een korte functieomschrijving van de auteur te bevatten met
titulatuur, initialen en voor- en achternaam van de auteur.
 Tussenkopjes dienen op dezelfde wijze te worden opgemaakt als artikelen.
4. Opinie
 Omvang maximaal 1500 woorden.
 Bij voorkeur geen tussenkopjes.
 Voetnoten dienen bij voorkeur beperkt te worden tot een minimum.
5. Column
 Omvang maximaal 750 woorden.
 Geen voetnoten.
6. Uitspraak uitgelicht
De rubriek ‘uitspraak uitgelicht’ heeft een maximale omvang van 2500 woorden;
De rubriek dient vooraf te gaan van een korte samenvatting van de uitspraak, aangezien de
uitspraak zelf niet wordt gepubliceerd.
 Het artikel dient een korte functieomschrijving van de auteur te bevatten met
titulatuur, initialen en voor- en achternaam van de auteur.
 De titel bevat instantie, de naam en datum van de uitspraak.
.



7. Rubriek Vraag & Antwoord
 Nu deze rubriek een weergave beoogt te geven van vragen die opkomen in de
dagelijkse praktijk van advocaten en medewerkers van Stichting Migratierecht Nederland en
Vluchtelingenwerk, dient de bijdrage te beginnen met een vraag (cursief). Deze vraag kan
feitelijk zijn opgekomen in de praktijk, maar mag ook fictief zijn (mits relevant). De auteur is
vervolgens vrij om de vorm te kiezen waarin het antwoord wordt gegoten.
 Omvang maximaal 1500 woorden (inclusief notenapparaat).
 Voetnoten dienen bij voorkeur beperkt te worden tot een minimum.
Eventuele vragen kunt u richten aan:
Karen Geertsema – redactiesecretaris,
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl
A&MR@stichtingmigratierecht.nl

