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Crimmigratie & Recht 
 

Aanwijzingen voor auteurs en redactie 
 

ALGEMEEN 

 
Crimmigratie & Recht is een juridisch tijdschrift op het gebied van crimmigration. Crimmigration is 
een recente ontwikkeling in het recht waarbij vreemdelingenrecht en strafrecht 
afwisselend of naast elkaar worden gehanteerd om migratie te reguleren of de positie van 
migranten te beïnvloeden. De inhoud van het tijdschrift wordt gevormd door artikelen over de 
gevolgen van de kruisbestuiving tussen deze twee rechtsgebieden en door bijdragen over de 
rechtspraak, wetgeving en literatuur op dit terrein. Ook bijdragen uit de (rechts)sociologie, 
antropologie of psychologie kunnen een plaats vinden in dit tijdschrift. De primaire doelgroepen 
voor het tijdschrift worden gevormd door leden van de rechterlijke macht, advocatuur, wetenschap 
en professionals. Het tijdschrift is daarom ook uitermate geschikt als literatuur voor 
(postacademische) cursussen. 
 
Uw bijdrage wordt zowel gepubliceerd in de papieren versie van Crimmigratie & Recht als in de 
tijdschriftenonline van de uitgever, Boom juridisch.  
 
Door het inzenden van kopij verklaart u impliciet dat u uw bijdrage niet elders ter publicatie hebt 
aangeboden, tenzij door u anders is vermeld. Ook gaat u akkoord met de publicatie van uw artikel 
zowel in druk als online. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren en (in de 
overleg met de auteur) enigszins in te korten. 
 
Auteurs van artikelen die gepubliceerd worden in Crimmigratie & Recht ontvangen een boek naar 
keuze uit het fonds van Boom uitgevers Den Haag. Hiervoor kan door de auteur contact opgenomen 
worden met de redactiesecretaris.  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris op onderstaand adres. 
 

PEER REVIEW-PROCEDURE 

 
Crimmigratie & Recht biedt de mogelijkheid om uw bijdrage peer reviewed te publiceren. Als u van 
de peer review procedure gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven bij de redactiesecretaris. Houdt u 
bij deze procedure wel rekening met langere doorlooptijden.  
 

AANLEVEREN KOPIJ 

 
Algemeen 
U wordt verzocht uw bijdrage via e-mail in Word naar de redactiesecretaris te zenden. Vermeld 
boven aan de tekst uw naam, titel, functie en correspondentieadres. Begin uw bijdrage met een 
cursief waarin het artikel ingeleid wordt zodat de lezer weet waar hij aan toe is. De omvang voor een 
artikel is maximaal 5000 woorden (voor een wetenschappelijk peer reviewed artikel geldt een 
maximum van 8000 woorden). Lever uw stuk in in lettertype Times New Roman, lettergrootte 12, 
enkele regelafstand. Laat eigen opmaak zo veel mogelijk achterwege en beperk deze tot cursivering 
of vet. 
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REDACTIONELE AANDACHTSPUNTEN 

 
Opbouw artikel 
Korte introductie/cursief/trailer ( ± 4 regels) 
Inleiding 
Het eigenlijke artikel, onderbroken door voldoende tussenkopjes 
Kort slot/korte afsluiting/conclusie 
 
Metadata bij het artikel 
Auteursinformatie 
Onder aan de bijdragen wordt de auteur vermeld met zijn/haar titulatuur, alle initialen en 
vermelding van het betreffende kantoor. Deze gegevens worden door de auteur zelf aangeleverd. 
 
Abstract, trefwoorden en rechtsgebieden 
Bij uw artikel dient u ook een korte samenvatting (abstract) van maximaal 100 woorden in het 
Engels aan te leveren, evenals de Engelse titel van uw artikel, drie tot vijf trefwoorden en één of 
meer relevante rechtsgebieden aan te leveren. 
 
Abstract  
Een abstract is een bondige weergave van een artikel en dient ook losstaand te kunnen worden 
gelezen. Een abstract heeft een lengte van maximaal 100 woorden en hoort de volgende 
onderwerpen aan te stippen:  

- aanleiding; 

- aanpak/studie; 

- resultaten/conclusies; 

- relevantie.  
 
Trefwoorden 
Graag ontvangen wij drie tot vijf trefwoorden van u die samen ook weer een goed inzicht geven in 
beschreven materie en rechtsgebied. Beperk u niet tot enkele woorden uit de titel maar kies de 
meest relevante sleutelwoorden uit uw hele artikel. 
 
Rechtsgebieden 
Ten behoeve van de metadatering en vindbaarheid van uw artikel verzoeken wij u één of meer 
relevante rechtsgebieden te vermelden. 
 
Aanhalingstekens  
In uw tekst gebruikt u enkele aanhalingstekens. Alleen voor een aanhaling binnen een aanhaling 
gebruikt u dubbele aanhalingstekens. 
 
Afkortingen  
In de hoofdtekst kort u zo min mogelijk af. Afkorten in voetnoten doet u wel zo veel mogelijk, 
zolang de tekst begrijpelijk blijft. Zorgt u er daarbij voor dat u voor een bepaald begrip steeds 
dezelfde afkorting gebruikt. Afkortingen die bestaan uit hoofdletters en afkortingen van wetten 
schrijft u zonder punten.  
 
Alinea’s  

• Inhoudelijk: Elke goede alinea bestaat uit een basisuitspraak en een toelichting. De 
basisuitspraak (kernzin) van elke alinea bevindt zich doorgaans in de eerste of tweede zin 
van de alinea, of soms in de laatste. Een goede vuistregel om te controleren of alinea’s goed 
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in elkaar zitten is: wanneer u alle eerste zinnen van al uw alinea’s achter elkaar leest, moet u 
een begrijpelijke, logische en representatieve samenvatting hebben van uw tekst. Zorg 
ervoor dat er een goede duidelijke opbouw in het artikel zit: begin het artikel met een goede 
inleiding die de lezer prikkelt om verder te lezen en eindig met een duidelijke conclusie. 
Maak alinea’s niet te lang, maar ook niet te kort. Vier tot tien zinnen per alinea is een 
werkbare vuistregel.  

• Technisch: Geef alinea’s aan met één harde return ([Enter]). Alinea’s niet inspringen en niet 
met witregels aangeven. Witregels kunnen wel gebruikt worden, mits deze een duidelijke 
betekenis hebben, bijvoorbeeld een ‘breuk’ in het betoog, een wisseling in perspectief, een 
overgang naar een ander aspect van hetzelfde onderwerp.  

 
Benadrukking  
Woorden in de tekst die u wilt benadrukken, schrijft u cursief en niet vet of onderstreept.  
 
Citaten 
Grote citaten bij voorkeur laten inspringen en er een witregel boven en onder plaatsen.  
 
Kopjes 
Gebruik niet meer dan twee niveaus tussenkoppen. Het kopje van het hoogste niveau behoort vet te 
zijn, met een witregel erboven en eronder. Het kopje van het lagere niveau behoort cursief te zijn, 
met alleen een witregel erboven. Kopjes mogen bij voorkeur genummerd worden.  
 
Opsommingen 
Opsommingen kunnen worden aangegeven met streepjes (niet met letters of puntjes). 
 
Figuren en tabellen 
Figuren en tabellen dienen altijd opeenvolgend genummerd en voorzien van een titel te zijn. Verwijs 
altijd naar een tabel- of figuurnummer. Lever de figuren bij voorkeur (ook) als los bestand aan.  
 
Spelling  
U past de spelling toe volgens de Woordenlijst Nederlandse taal, te raadplegen via 
http://woordenlijst.org. 
 

VERWIJZINGEN 

 
Voetnoten  
De nootverwijzingen plaatst u bij voorkeur in superieur schrift na het leesteken (in Word: 
Invoegen/Verwijzing/Voetnoot). Gebruik nooit hetzelfde nootnummer tweemaal. Bij gebruik van de 
aanbevolen functie in Word zal dit zich overigens niet voor kunnen doen. 
 
De noten worden per bijdrage genummerd. Dus u begint uw bijdrage met noot 1. De voetnoot bij de 
auteursnaam dient niet genummerd te worden, maar wordt weergegeven met een *. In de 
bijbehorende voetnoot (*) wordt de functie van de auteur vermeld. Deze gegevens worden door de 
auteur bij de kopij aangeleverd.  
 
De noten worden onder aan de pagina geplaatst. Elke noot begint met een hoofdletter en eindigt 
met een punt. 
 
Literatuurverwijzingen 
In Crimmigratie & Recht staat geen literatuurlijst aan het eind van het artikel: literatuurverwijzingen 
worden volledig in de voetnoten verwerkt. Probeer de lengte van de voetnoten en het aantal 

http://woordenlijst.org/


Redactie-adres: 
Crimmigratie & Recht | Boom uitgevers Den Haag |t.a.v. Anne Oerlemans|  
Kanonstraat 4-IV | 2514 AR Den Haag | Tel. 070-3307072 | e-mail: a.oerlemans@boomdenhaag.nl 

voetnoten te beperken, en neem inhoudelijke informatie bij voorkeur op in de tekst. 
Literatuurverwijzingen dienen te worden opgemaakt conform de Leidraad voor juristen. Klik hier om 
deze online te bekijken. Voetnoten mogen ook opgemaakt worden in sociaal-wetenschappelijke 
APA-stijl, als dat de voorkeur van de auteur heeft.  
 
Bij verwijzingen naar jurisprudentie moet een verwijzing opgenomen worden naar de belangrijkste 
vindplaatsen waar een annotatie over de uitspraak is opgenomen.   
 
Wees zo volledig mogelijk bij literatuurverwijzingen en vermeld bij: 
 

- Boeken: 
Voorletters auteur Achternaam auteur, Titel boek, Plaats van uitgifte: uitgeverij jaartal, evt. 
paginanummer(s). 
 
Vb. J.R.K.A.M. Waasdorp, Handboek Terugkeerbesluit, Den Haag: Boom juridisch 2016, 

pp. 29-45. 
 

- Artikelen uit een tijdschrift: 
Voorletters auteur Achternaam auteur, ‘Titel van artikel’, Tijdschrift jaartal, vol. (nr), p. 
paginanummers. 
 
Vb. J. uit Beijerse, ‘De nieuwe regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij 

jeugdigen in het licht van de onschuldpresumptie’, PROCES 2009, 6, pp. 314-325. 
 

- Artikelen uit een bundel: 
Voorletters auteur Achternaam auteur, ‘Titel van bijdrage’, in: Voorletters en achternaam 
van personen die de redactie hebben gevoerd (red.), Titel van het boek, Plaats van uitgifte: 
uitgeverij jaartal, p. paginanummers.  
 
Vb. M.A.H.van der Woude, ‘Veiligheid ten koste van waarheid en waarheidsvinding?’, in: 

J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. 
Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2008, pp. 335-353.  

 
Verkort verwijzen 
Als u in uw artikel reeds eerder naar een bron verwezen heeft, kunt u bij volgende verwijzingen 
daarna volstaan met een verkorte verwijzing: Achternaam auteur jaartal, p. paginanummer(s). 
 Vb. Van der Woude 2008, p. 340. 
 
Online bronnen 
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites, wet- en regelgeving en andere online 
bronnen. Op www.bju-tijdschriften.nl worden deze verwijzingen als hyperlinks beschikbaar gemaakt 
voor gebruikers. Voor een juiste verwerking verzoeken wij u om de verwijzingen als volgt aan te 
leveren.  
 

- Artikel in tijdschrift 
U kunt verwijzen naar paragrafen binnen uw artikel of naar artikelen die eerder in dit 
tijdschrift of in een van de andere tijdschriften van Boom Juridische uitgevers zijn 
verschenen. 
In het eerste geval: verwijs naar een paragraafnummer – niet naar een pagina. In het tweede 
geval noemt u de titel van het tijdschrift, aflevering, jaargang en titel van de bijdrage. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/leidraad2007.pdf
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- Wet- en regelgeving, jurisprudentie 

Eventuele verwijzingen naar wet- en regelgeving worden door ons omgezet in links. Bij een 
verwijzing naar jurisprudentie verzoeken wij u om zelf een zogeheten LJ-nummer te 
vermelden. Het LJ-nummer van een specifieke uitspraak is te vinden op 
www.rechtspraak.nl. Bij verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie verzoeken 
wij u de volgende manier van verwijzen te hanteren. 
 

- Wetsartikelen 
 De verwijzing naar een artikel moet altijd de citeertitel of de officiële afkorting van de wet 

bevatten. Bijvoorbeeld:  
• artikel 1 Wet milieubeheer; art. 1 Wet milieubeheer  
• artikel 1 Wmb; art. 1 Wmb  
• artikel 1, 2 en 3 Wmb; art. 1, 2, en 3 Wmb  
• artikel 1 t/m 6 Wmb; art. 1 t/m 6 Wmb  

 
- Jurisprudentie 

HR 22 november 1985, NJ 1986, 275 m.nt. PAS (Van Delft/Van Boxtel).  
HR 1 februari 2008, nr. C06/044HR, LJN BB6175, JAR 2008/56.  
HvJ EG 27 november 1991, zaak C-4/91, Jur. 1994, p. I-5627.  

 
- Kamerstukken 

Kamerstukken II 2000/01, 24 765, nr. 1, p. 5.  
 

- Website 
U kunt verwijzen naar een website. Vermeld hiertoe in het artikel de complete URL (LET OP: 
géén https:// als er www. in de URL staat). Houd rekening met het feit dat websites 
regelmatig veranderen en neem alleen websites op waarvan u verwacht dat ze betrouwbaar 
en blijvend zijn.  

 
- E-mailadres 

U kunt een e-mailadres opnemen in uw artikel. Vermeld het complete e-mailadres en 
controleer het adres op correctheid. Houd ook hier rekening met het feit dat e-mailadressen 
veranderlijk kunnen zijn. 
 

AUTEURSEXEMPLAREN EN OPEN ACCESS-BELEID 

 
Na het verschijnen van de betreffende aflevering ontvangt de auteur via de redactiesecretaris een 
pdf van het artikel. Stelt u prijs op een papieren exemplaar, laat dit dan weten aan de 
redactiesecretaris. 
 
De auteur heeft het recht om het werk na verloop van zes maanden na de eerste openbaarmaking 
ervan, beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij 
op duidelijke wijze wordt vermeld. Dit houdt in dat de auteur het definitieve pdf-bestand van zijn of 
haar publicatie kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur 
werkzaam is, in een onafhankelijke repository of op de persoonlijke website van de auteur, zolang 
de openbaarmaking zonder commerciële doeleinden plaatsvindt. 
 
Mocht een auteur het pdf-bestand reeds direct en tijdens de embargo-periode openbaar 
toegankelijk willen maken, dan treedt de uitgeverij graag in overleg over de nadere voorwaarden 
waaronder dit mogelijk kan worden gemaakt. 
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AANLEVERING VASTE RUBRIEKEN (VOOR REDACTIE) 

 
Crimmigratie & Recht kent drie vaste rubrieken, hieronder staat beschreven hoe deze vaste 
rubrieken vorm krijgen en welke informatie aangeleverd moet worden: 
 

1. Jurisprudentie: signaleringen van relevante uitspraken + annotaties (‘light’). 
- Signalering relevante uitspraak: Kop + Uitspraak, (ECLI-nummer) + 

samenvatting/kernoverweging. 
- Annotatie kort: Kop + Uitspraak (ECLI-nummer) + kernoverweging + korte bijdrage bij 

uitspraak (300-500 woorden). 
- Annotatie lang: Kop + Kernoverweging uitspraak + annotatie (750-1000 woorden). 

 
2. Wetgeving (in wording). 
- Hoofdlijnen + kort stukje uitleg + stand van zaken wetgeving (als dat niet aan het nummer af 

te lezen is) + eventueel commentaar. 
 

3. Nieuwe literatuur: signalering boeken, rapporten, artikelen. 
- Boeken: titel, auteur(s), uitgeverij + korte beschrijving (of verkorte achterflaptekst), 

eventueel is er ruimte voor een recensie.  
- Rapport: titel, auteur(s)/instantie + korte beschrijving 
- Tijdschriftartikel: titel, auteur(s), tijdschrift, nummer etc. (zie ‘verwijzingen’).  

 


