A&MR – Richtlijnen bronvermelding voor auteurs

januari 2021

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. Deze aanwijzingen
zijn gebaseerd op de Kluwer leidraad voor juridische auteurs 2019. Op sommige punten wordt van
deze leidraad afgeweken.
1. Algemeen
• Zet bronvermeldingen altijd in voetnoten.
• Het voetnootnummer wordt geplaatst na de interpunctie.
• Voetnoten beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.
• Zijn er meer dan drie auteurs, vermeld dan de eerste met de toevoeging ‘e.a.’. In het geval van
meer dan drie redacteuren wordt dit ‘e.a. (red.)’.
2. Boeken
• Vermeld bij een boek: naam van de auteur, titel en subtitel, plaats van uitgave, uitgever, jaar van
uitgave.
• Titulatuur van auteurs wordt weggelaten.
• Volg bij boeken zonder auteur zoveel mogelijk het titelblad.
Volgorde:
– voorletters auteur, achternaam auteur, gevolgd door een komma;
– cursieve titel, begonnen met een hoofdletter (gevolgd door een punt en
de subtitel, die op zijn beurt weer met een hoofdletter begint), gevolgd
door een komma;
– eventueel, tussen haakjes: serienaam en -nummer (overbodig indien
serienaam en -nummer deel uitmaken van de titel);
– plaatsnaam, gevolgd door een dubbele punt;
– naam van de uitgever;
– jaartal;
– punt.
[Voorletters Achternaam], [Titel. Subtitel], [plaatsnaam]: [uitgever] [jaartal].
M.E. Kalverboer, Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Pedagogisch geduid en
gewogen, Amsterdam: SWP 2014.
T.P. Spijkerboer, B.P. Vermeulen, Vluchtelingenrecht, Utrecht: Ars Aequi Libri 2005.
K.M. Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht, Den Haag: Boom juridisch 2020.
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.
R. Wissing, ‘Allocating responsibility for refugee protection to states. Actual and potential criteria in
international (case) law’, in: G.C. Bruno e.a. (red.), Migration issues before international courts and
tribunals, Rome: CNR Edizioni 2019, p. 45-90.
4. Verzamelbundels
• Bij verzamelbundels worden de redacteuren vermeld die op het titelblad staan; daarachter komt
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(tussen haakjes) de vermelding ‘red.’. Staan alleen de auteurs zelf op het titelblad, dan worden zij
vermeld.
• 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
• 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.
B. de Hart, Onwaarschijnlijke koppels. Regulering van gemengde seks en huwelijken van de
Nederlandse koloniën tot Europees migratierecht (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam: Universiteit
van Amsterdam 2015.
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.
R. Beijen, Tijd voor prejudiciële vragen over de tijdelijkheid van het Chavez-Vilchez-verblijfsrecht
(masterscriptie Amsterdam UvA), 2020.
7. Artikelen in tijdschriften
Bronvermelding van tijdschriftartikelen gaat als volgt:
- naam van de auteur;
- de titel tussen aanhalingstekens;
- afgekorte naam van tijdschrift, cursief;
- indien het tijdschrift een publicatienummer hanteert: jaartal en publicatienummer, gescheiden
door schuine streep;
- nummer van de aflevering, gescheiden door het woordje ‘afl.’ en een komma;
- begin- en eindpagina van het artikel, voorafgegaan door ‘p.’.
S. Dijkstra, ‘De rechter in politieke vertegenwoordigende organen. Tijd voor de duidelijke nee-stem’,
NJB 2019/253, afl. 5, p. 327-333.
M. Reneman, ‘Kinderen in procedure. Over de behandeling van asielverzoeken van alleenstaande
minderjarigen’, NAV 2003, afl. 2, p. 76-87.
Bij verwijzingen naar A&MR artikelen hanteren wij een afwijkende stijl:
J.C.M. van Oort, ‘De strafrechtelijk veroordeelde vreemdeling en art. 8 EVRM’, A&MR 2020-5, p. 220225.
8. Berichten uit kranten en andere media
• Artikelen in kranten worden behandeld als tijdschriftartikelen.
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• Vermeld dus: naam van de auteur, titel van het artikel (tussen aanhalingstekens), naam van de
krant, datum van verschijning en eventueel paginanummer.
H. 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, de
kop van het bericht en eventueel het paginanummer.
‘Nederlanderschap afpakken van Syriëganger blijkt ondanks wet lastig’, NRC 3 juni 2019.
• Naar radio- en televisieprogramma’s verwijs je door vermelding van de naam van het programma,
de omroeporganisatie (en het station) en de datum.
‘Jinek’, KRO-NCRV, NPO 1 7 februari 2019.
9. Online bronnen
• Vermeld artikelen in online bronnen op dezelfde wijze als tijdschriftartikelen.
• Voeg eraan toe, indien van toepassing: publicatiedatum (of datum laatste bijwerking) van het
artikel in de digitale bron; de link naar de website (zonder www. of https://) of indien breed bekend
gecursiveerd de naam van de website.
• Een directe link naar de online bron is niet nodig. Als u dit in aanvulling op de juiste citeerwijze toch
wenst te doen, kan hier een verkorte bit.ly link van worden gemaakt.
R. Start, ‘Opvang asielzoekers vijf jaar na vluchtelingencrisis nog niet op orde’, NOS.nl 17 september
2020.
‘Loket Eindhoven sluit op 1 oktober’, ind.nl 14 september 2020.
‘Wie doet wat in de vreemdelingenketen? Een film van IND, COA en DT&V’, Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), YouTube 2 juli 2018.
10. 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.,
PbEU (gecursiveerd);
- daarna volgt het jaartal van het betreffende blad;
- tot slot komt het nummer.
Stb. 2020, 369.
Wet van 18 december 2019 (Stb. 2019, 509).
Gewijzigd bij besluit van 10 juli 2019 (Stb. 2019, 270).
PBEU 2018, L 139.
• 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.
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1957, 121).
11. 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:
Kamerstukken II 2020/2021, 35680, nr. 2, p. 3.
• Stukken van de Eerste Kamer worden aangeduid met Kamerstukken I, en worden verder op
dezelfde wijze als die van de Tweede Kamer vermeld:
EK 2014-2015, 33 802, C, p. 3.
• De Handelingen van de Kamers vermeld je als volgt:
Handelingen I 2018/2019, nr. 80 p. 10
Handelingen II 2018/2019, nr. 80, p. 10.
• Naar Tweede-Kamervragen en antwoorden daarop verwijs je als volgt:
Aanhangsel Handelingen II 2003/2004, nr. 192.
12. 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).
Richtlijn (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173/16).
• EG-beschikkingen en -besluiten worden op dezelfde wijze weergegeven:
Beschikking 94/206/EG (PbEG 1994, L 99/44).
Besluit 2010/168/GBVB van de Raad van 22 maart 2010 houdende benoeming van de speciale
vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PbEU 2010, L 75)
• Verwijzingen naar EG-verordeningen kunnen daarvan iets afwijken:
Verordening (EG) nr. 343/2003 (PbEG 2003, L 50/1).
Verordening (EU) 2019/1896 betreffende de Europese grens- en kustwacht (PbEU 2019, L 295).
13. Jurisprudentiebronnen
Jurisprudentieverwijzingen hebben als vaste vorm:
[instantie (zp: zittingsplaats)] [dd-maand-jjjj], [ECLI].
• De volgende instanties worden in bronvermeldingen afgekort:
- Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ABRvS
- Hof van Justitie van de Europese Unie: HvJ EU
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- Europees Hof voor de Rechten van de Mens: EHRM
- Committee Against Torture: CAT
- Centrale Raad van Beroep: CRvB
• Indien de uitspraak geen ECLI heeft, maar wel in een tijdschrift is gepubliceerd, dan wordt die
vindplaats gemeld. Afkorting van tijdschrift cursief. Als de uitspraak met noot is gepubliceerd, volgt
[m.nt. Voorletters Achternaam].
• Indien de uitspraak in een tijdschrift is gepubliceerd, volgt ook indien de uitspraak een ECLI heeft
de vindplaats in dat tijdschrift.
• Als de uitspraak geen ECLI heeft en ook niet is gepubliceerd, wordt het zaaknummer in plaats van
het ECLI nummer vermeld. Indien deze uitspraak wel op Migratieweb of Vluchtweb te vinden is,
wordt na het zaaknummer respectievelijk het ve-nummer of Vluchtweb vermeld.
• Als de uitspraak nergens gepubliceerd is, volgt na het zaaknummer (niet gepubliceerd).
ABRvS 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2123.
Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 3 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8698.
Rechtbank Den Haag (zp Arnhem) 13 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6541, JV 2020/178.
ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2057, JV 2020/170 m.nt. C.H. Slingenberg.
CRvB 8 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:890, AB 2020/353 m.nt. L.J.A. Damen, r.o. 4.7.
Rechtbank Den Haag (zp Groningen), NL19.2683, ve20002884.
Rechtbank Den Haag (zp Roermond), NL20.7568, Vluchtweb.
• Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden in deze volgorde geciteerd:
instantie, datum, zaaknummer, ECLI, evt. vindplaats, naam zaak (gecursiveerd en tussen haakjes),
evt. aanduiding of het gaat om prejudiciële vragen of conclusie A-G.
HvJ EU 13 april 2018, C-93/18 (Bajratari) (prej. vragen).
HvJ EU 19 juni 2019, C-93/18, ECLI:EU:C:2019:512 (Bajratari) (concl. A-G Szpunar).
HvJ EU 2 oktober 2019, C-93/18, ECLI:EU:C:2019:809, JV 2019/194 m.nt. C.A. Groenendijk (Bajratari),
ve19002896.
• Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden in deze volgorde geciteerd:
instantie, datum, ECLI, evt. vindplaats, naam zaak (gecursiveerd en tussen haakjes).
EHRM 10 september 2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0910JUD006314113 (BG e.a./Frankrijk).
ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD005388600, NJ 2006/250, m.nt. J.A. Peters (Tourancheau/Frankrijk).
EHRM 28 juli 2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0728JUD002540214, JV 2020/153 m.nt. B. Aarrass
(Pormes/Nederland), ve20002498.
10. Doorlinken naar VluchtWeb en Migratieweb
Plaats links uitsluitend in voetnoten ná de bronvermelding.
Vluchtweb
• 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 online bronnen.

‘UPdate 2020 nr. 41’, Vluchtweb 15 oktober 2020.
Migratieweb
Vermeld het ve-nummer van bronnen die alleen gepubliceerd zijn op Migratieweb. Bijvoorbeeld
jurisprudentie die niet op rechtspraak.nl te vinden is.
Rechtbank Den Haag (zp Groningen), NL19.2683, ve20002884.

