Reglement Migratie Annotatiewedstrijd 2021
Jaarlijks kan Stichting Migratierecht Nederland in samenwerking met Jurisprudentie
Vreemdelingenrecht (JV), een prijs uitreiken aan een student die een heldere en
interessante annotatie heeft geschreven bij een aan het migratierecht gerelateerde
uitspraak. De prijs is ter aanmoediging van het kritisch bestuderen van rechterlijke
uitspraken op het vlak van migratie.
Deelname aan de Annotatiewedstrijd staat open voor alle masterstudenten aan een
Nederlandse of buitenlandse universiteit.
De annotatie dient betrekking te hebben op een uitspraak van de Nederlandse rechter, het
Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of
toezichthoudende comités op de mensenrechtensituaties (bijvoorbeeld het Comité tegen
foltering of de Commissie voor de rechten van het kind). De geannoteerde uitspraak moet
gedateerd zijn na september 2020.
De annotatie dient goed gestructureerd te zijn, inzicht te geven in het belang van de
uitspraak voor de rechtspraktijk en de uitspraak in de context te plaatsen van
(ontwikkelingen in) het betreffende rechtsgebied.
De annotatie mag in het Nederlands of het Engels worden geschreven en begint met een
korte inleiding die aangeeft waar de noot over gaat. De annotatie heeft een lengte van
maximaal 2000 woorden (marge van 10%), inclusief voetnoten.
Annotaties kunnen tot en met 1 november per mail worden ingezonden aan het
secretariaat, via annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl. Is de annotatie in het kader
van een vak aan de universiteit geschreven, dan kan dat in de begeleidende mail worden
vermeld.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van drie personen, die als
wetenschapper, advocaat, of rechter over een brede kennis van het migratierecht
beschikken. Ten minste één jurylid is tevens lid van de redactie van JV.
De prijsuitreiking vindt in december plaats. De beste annotatie wordt beloond met een
bedrag van € 750,- en wordt gepubliceerd in het eerste nummer van JV van het volgende
jaar. Deelnemers gaan akkoord met redactionele wijzigingen in hun annotatie voor
eventuele plaatsing in JV. Er kunnen ook een tweede en een derde prijs worden uitgereikt.

De annotatie kan worden opgestuurd naar: anotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl

