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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Tijdschrift voor Militair Recht en Oorlogsrecht 

 

A. Opmaak van de Tekst  

Lettertype: Times New Roman, tekengrootte 11 voor de hoofdtekst en Times New Roman, 

tekengrootte 9 voor voetnoten. 

Titels: Times New Roman, lettergrootte 11 (zoals voor de hoofdtekst) met de volgende hiërarchie 

(geen lege regels ervoor of ernaar gezien de ruimere alinea-afstanden zoals hier beschreven): 

I. Onderstreept en vet   [alinea-afstand 9 pt voor en 12 pt na] 

  1. Onderstreept   [alinea-afstand: 9 pt voor en 9 pt na] 

   A. Vet   [alinea-afstand: 6 pt voor en 9 pt na] 

    i. Cursief [alinea-afstand: 6 pt voor en 6 pt na] 

Alinea-afstand: nieuwe paragrafen niet laten inspringen; gebruik een enkele alinea-afstand met 6 pt na 

voor de hoofdtekst en 3 pt na voor voetnoten. 

Informatie met betrekking tot de auteur: opgenomen in de hoofdtekst onder de hoofdtitel, NIET in een 

(voet)noot. 

Dankwoord enz.: gebruik een voetnoot met een *, NIET een genummerde voetnoot. 

 

B. Spelling en Leestekens 

Decimalen: hanteer de Europese stijl (10.000 en 7,5; niet 10,000 en 7.5). 

Hoofdletters: het zelfstandig naamwoord ‘Staat/Staten’ dient altijd met een hoofdletter S geschreven te 

worden; ‘Regering’ dient altijd met een hoofdletter R geschreven te worden indien men verwijst naar 

een specifieke regering (bijv. de Franse Regering). 

Afkorting: wanneer een uitdrukking voor de eerste keer afgekort wordt in een bijdrage, dient de 

afkorting tussen haakjes te staan zonder voorafgegaan te worden door ‘hierna’. Een lijst van 

veelgebruikte afkortingen staat hieronder opgenomen in Annex 4; de lijst zal gepubliceerd worden op 

de website van de Vereniging en zal vermeld worden in het Tijdschrift. 

 Bijv. ... Task Force (TF). 

Citaten: indien het citaat minder dan 4 lijnen telt in de hoofdtekst, dient het deel uit te maken van de 

lopende tekst met gebruik van dubbele (ronde) aanhalingstekens. Indien 4 lijnen of meer, dient het de 

vorm aan te nemen van een blokcitaat: inspringing van 0,5 cm links en rechts in de hoofdtekst en 

dezelfde alinea-afstand als in de hoofdtekst (6 pt na); Times New Roman, tekengrootte 9 (geen 

aanhalingstekens). Cursief wordt niet gehanteerd voor citaten, tenzij om delen die cursief staan in de 

oorspronkelijke tekst te reproduceren of om de nadruk van de auteur te bevestigen (in zulk geval, dient 

u in de voetnoot aan te geven dat de nadruk de uwe is). Gebruik slechts de enkele ronde 

aanhalingstekens voor citaten binnen een citaat. De tekst voorafgaand aan een citaat zou altijd moeten 

eindigen met een dubbelepunt (:). 

Data: dag maand jaar (bijv. 5 augustus 2002). 

 

C. Referenties 

Gebruik voetnoten en niet eindnoten voor referenties. Voetnoten dienen achter het leesteken (punt, 

komma, enz.) geplaatst te worden tenzij zij verwijzen naar een specifiek woord of deel van een zin. 

Wanneer de noot een zinsnede tussen haakjes betreft, dient die binnen de haakjes geplaatst te worden. 

Bijv. De meeste rechtsgeleerden bekritiseren deze stelling.
1 
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Bijv. Politieke controle wordt inter alia uitgeoefend middels de goedkeuring van OPLAN
2
 en 

ROE
3
 door de politieke autoriteiten. 

Bijv. Deze interpretatie werd bevestigd in verschillende EHRM-arresten (bijv. Ocalan
4
) 

alsook de arresten van nationale hoven (bijv. Al-Skeini
5
). 

Bronnen opgenomen in de voetnoten dienen van elkaar gescheiden te worden door een puntkomma (;) 

en door het verbindingswoord ‘en’ tussen de laatste twee bronnen. Pagina- en paragraafnummers 

worden niet voorafgegaan door ‘op’. Paginanummers worden voorafgegaan door p. of pp. 

Paragraafnummers worden voorafgegaan door het paragraafsymbool (§/§§) en niet door para./paras. 

Bijv. F. Pagani, ‘A New Gear in the CFSP Machinery: Integration of the Petersberg Tasks in 

the Treaty on European Union’, Vol. 9 E.J.I.L. 1998, pp. 737–749; S. Grassi, ‘L’introduzione 

delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: profile giuridici ed implicazioni 

politiche’, Vol. 53 Comunità Internazionale 1998, pp. 295–326 en Council Doc. 6764/05, 

supra note 68, § 8. 

 

D. Verwijzingen 

Boeken: P. Malanczuk, Akehurst’s Introduction (London, Routledge, 1997, 7
th
 ed.), p. 5. 

  [1
ste

 ed. wordt niet vermeld] 

               J. Wouters & H. Panken (eds.), De Genocidewet … (…), pp. 6–8. 

Werkdocumenten & rapporten: zoals voor boeken. 

Artikels: J. Wouters & F. Naert, ‘Lessons … Architecture’, Vol. 50 I.C.L.Q. 2001, pp. 60-65 (geef 

enkel het volumenummer indien elk volumenummer opnieuw begint met p. 1; in het geval zowel 

volume als volumenummer worden gegeven, gebruik het volgende formaat: Vol. nummer No. 

nummer (bijv. Vol. 10 No. 4 Journal of …. 2003)). Een lijst van afkortingen van vaakgeciteerde 

tijdschriften kan gevonden worden in Annex 3; de lijst zal gepubliceerd worden op de website van de 

Vereniging en zal vermeld worden in het Tijdschrift. Andere tijdschriften worden voluit geschreven. 

Bijdragen in boeken: J. Wouters & F. Naert, ‘International Law … 9/11’, in C. Fijnaut et al. (eds.), 

Legal Instruments … Dialogue (The Hague, Kluwer, 2003), pp. 511–529. 

Verdragen: voor de bekende conventies opgesomd in Annex 2 wordt de vereenvoudigde vorm 

gebruikt; de lijst zal gepubliceerd worden op de website van de Vereniging en zal vermeld worden in 

het Tijdschrift. Voor andere verdragen: titel, plaats waar het verdrag gesloten werd (indien voorzien), 

datum, informatie over de publicatie (indien voorzien). Gebruik hoofdletters in alle titels van 

publicaties en verdragen in het Engels (niet in andere talen behalve het Duits voor zelfstandige 

naamwoorden). 

Bijv. Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van 

opbrengsten van misdrijven, Straatsburg, 8 november 1990, E.T.S. No. 141. 

Europese besluiten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie: volledige titel van 

het besluit/instrument met inbegrip van de datum indien voorzien, gevolgd door het nummer van het 

besluit tussen haakjes (indien voorzien), Pb. L/C nummer, datum, pagina. 

Bijv. Gemeenschappelijk Optreden van de Raad van 5 juni 2003 inzake de militaire operatie 

van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (2003/423/GBVB), Pb. L 143, 

11 juni 2003, p. 50. 

VN-documenten: 

Resoluties van de Veiligheidsraad: VNVR Res. Nummer, datum. 

Bijv. VNVR Res. 1368, 12 september 2001. 

Resoluties van de Algemene Vergadering: VNAV Res. Nummer, datum. 

Bijv. VNAV Res. 54/109, 25 februari 2000. 

Bijv. VNAV Res. 3366(XXX), 19 september 1975. 

- Andere VN-documenten: auteur, titel, VN Doc. No, datum, publicatie (indien voorzien). 
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Bijv. M. Bossuyt, The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the 

Enjoyment of Human Rights, working paper prepared for the Sub-Commission on the 

Promotion and Protection of Human Rights, VN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/33, 21 juni 

2000. 

Als deze documenten opgenomen zijn in Annex 1 hieronder, hoeft de publicatie niet vermeld te 

worden. Deze Annex zal gepubliceerd worden op de website van de Vereniging en zal vermeld 

worden in het Tijdschrift. 

Rechtspraak: 

IGH, zaaknaam (partijen tussen haakjes indien voorzien) of naam van het advies, datum, 

I.G.H. Rep. jaar (tenzij http://www.icj-cij.org*), pagina en/of § (dewelke voorzien is). 

Bijv. IGH, Corfu Channel Case (UK v. Albania), 9 april 1949, I.G.H. Rep. 1949, p. 

22. 

Hof van Justitie van de Europese Unie (met inbegrip van het Gerecht (het voormalige Gerecht 

van Eerste Aanleg)), zaaknummer, zaaknaam (i.e. de partijen), datum, aard van de beslissing 

indien aangegeven, publicatie (tenzij http://www.curia.eu.int*), pagina en/of §. 

Bijv. HJEU, Zaak T-306/01, Abdirisak Aden, Abdulaziz Ali, Ahmed Yusuf and Al 

Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and 

Commission of the European Communities, Beschikking van de President van het 

Gerecht van Eerste Aanleg, 7 mei 2002. 

EHRM (Grote Kamer tussen haakjes indien van toepassing), zaaknaam, Appl. No., datum, 

aard van de beslissing indien aangegeven, publicatie (tenzij http://www.echr.coe.int*), pagina 

en/of §. 

Bijv. EHRM, Halima Musa Issa and others v. Turkey, Appl. No. 31821/96, 30 mei 

2000, Beslissing aangaande de ontvankelijkheid. 

ISTJ/ISTR, Kamer van Eerste Aanleg of Kamer voor Hoger Beroep (indien aangegeven), 

zaaknaam, zaaknummer, datum, aard van de beslissing indien aangegeven, publicatie (tenzij 

online*), pagina en/of §. 

Bijv. ISTJ, Kamer voor Hoger Beroep, Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1, Arrest, 15 

juli 1999, § 35. 

Andere jurisdicties: volg de normale citeerwijze maar probeer volledig te zijn (hof, datum, 

zaaknaam, publicatie, …). 

* Indien de rechtspraak online beschikbaar is en opgenomen staat in Annex I hieronder, hoeft de 

publicatie niet vermeld te worden. Deze Annex zal gepubliceerd worden op de website van de 

Vereniging en zal vermeld worden in het Tijdschrift. 

Doorverwijzingen: Achternaam of Doc. Titel / No., supra noot …  (niet o.c/op. cit. of l.c./loc. cit.). 

 Bijv. Malanczuk, supra noot 5, p. 125;  

 Bijv. VN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/33, supra noot 15, p. 21. 

Websites: Auteur, ‘Titel’ [indien voorzien], datum van het document [indien voorzien], URL (met 

inbegrip van ‘http://...’); voeg enkel “voor het laatst geraadpleegd op …” toe als de URL niet langer 

beschikbaar is op het ogenblik van de laatste inzending; gelieve alle URLs na te gaan net vóór de 

laatste inzending en deze datum te voorzien in de voetnoot waar de URL voor het eerst verschijnt als 

volgt: “tenzij anders aangegeven, werden alle geciteerde urls het laatst bezocht op ….”. 
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Annex 1. Lijst van geselecteerde documenten en rechtspraak die online beschikbaar zijn 

 

Om telkens de opname van het internetadres te vermijden, hebben wij hieronder aangegeven waar bepaalde 

categorieën van beslissingen en instrumenten kunnen geraadpleegd worden. Hoewel in de regel niet 

gezaghebbend, zijn internetpublicaties voor de meeste lezers toegankelijker dan publicaties in officiële registers. 

 
Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (per jaar en nummer): 

 http://www.un.org/documents/scres.htm 

Resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (per zitting, jaar en nummer): 

 http://www.un.org/documents/resga.htm 

VN-Documenten per orgaan, categorie en datum: 

 http://www.un.org/documents 

VN-Documenten per documentcode (via zoekfunctie):  

 http://documents.un.org 

IGH: lijst van zaken en adviezen (in omgekeerd chronologische volgorde per datum van verzoek):  

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2 

Beslissingen en documenten van het ISH betreffende zaken en situaties: 

 http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/ 

Rechtspraak van het ISTR: 

 http://69.94.11.53/ENGLISH/cases/index.htm 

Beslissingen en documenten van het ISTJ per zaak: 

 http://www.icty.org/action/cases/4 

Documenten van (VN-)verdragsorganen voor mensenrechten (bijv. Mensenrechtencomité)  

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

Rechtspraak van het EHRM (via zoekfunctie, klik op ‘case-law’ of ‘jurisprudence’ en dan op ‘HUDOC’): 

 http://www.echr.coe.int/echr 

EU-recht (met inbegrip van EG/EU-Verdragen, rechtspraak, wetgeving in voege en het Publicatieblad van de 

Europese Unie vanaf 1998): 

http://eur-lex.europa.eu 

Rechtspraak van het HJEU (ook via zaaknummer en zoekfunctie): 

 http://curia.europa.eu 

Documenten van de NAVO (ook Communiqués van de Noord-Atlantische Raad per jaar):  

 http://www.nato.int/cps/en/SID-D9C9C92E-4C5F7E77/natolive/publications.htm 
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Annex 2. Lijst van internationale instrumenten geciteerd in vereenvoudigde vorm 

 

Auteurs hebben de keuze tussen de sterk vereenvoudigde of de vereenvoudigde/normale vorm in de 

hoofdtekst, maar dienen de sterk vereenvoudigde vorm te hanteren in de voetnoten; de informatie 

tussen haakjes hoeft niet vermeld te worden. 

 

1907 HC I … XIV 1907 Haagse Conventie I … XIV 

1907 Haags Reglement Reglement inzake de wetten en gebruiken van de oorlogvoering te land, annex bij 

1907 HC IV 

1949 Geneefse Conventies  

1951 Ottawa Verdrag Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van 

de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf 

(1951) 

1952 Parijs Protocol Protocol nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofdkwartieren 

ingesteld uit hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag (1952) 

1954 CGV Cultuurgoederenverdrag (1954) 

1969 Weens Verdrag Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) 

1997 Ottawa Verdrag Verdrag inzake landmijnen (1997) 

AP I                                   1977 Aanvullend Protocol I 

AP II 1977 Aanvullend Protocol II 

AVRM   Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens (1969) 

BUPO   Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966) 

ChWV   Verdrag inzake chemische wapens (1993) 

EU Akkoord Vorderingen Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van 

een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn 

eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of 

overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten 

in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie (2004) 

EU SOFA Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de 

militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese 

Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren van de strijdkrachten die ter 

beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de 

voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, en van der militairen en leden van het 

burgerpersoneel van de lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld 

om in dit kader op te treden (2003) 

EU Verdrag Verdrag betreffende de Europese Unie (1992, zoals geamendeerd) 

EVRM   Europees Verdrag voor de rechten van de mens (1950, zoals geamendeerd) 

GC I 1949 Geneefse Conventie I 

GC II 1949 Geneefse Conventie II 

GC III   1949 Geneefse Conventie III 

GC IV 1949 Geneefse Conventie IV 

ISH Statuut Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (1998) 

ISTJ Statuut Statuut inzake het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië 

ISTR Statuut Statuut inzake het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda 

NAVO SOFA Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de 

rechtspositie van hun krijgsmachten (1951) 

P I 1954 CGV Protocol bij het 1954 Cultuurgoederenverdrag (1954) 

P II 1954 CGV Tweede Protocol bij het 1954 Cultuurgoederenverdrag (1999) 

PvV SOFA Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de 

overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de 

rechtspositie van hun krijgsmachten (1995) 

SRM San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (1994) 

VCW Verdrag inzake het verbod op bepaalde conventionele wapens (1980) 

Geamendeerd VCW  Geamendeerd Verdrag inzake het verbod op bepaalde conventionele wapens (1980, 

geamendeerd 2001) 

VCW P I  VCW Protocol I inzake niet-waarneembare deeltjes (1980) 

VCW P II  VCW Protocol II inzake mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (1980) 
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VCW P II 1996 VCW Protocol II inzake mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (1980, 

geamendeerd 1996) 

VCW P III  VCW Protocol III inzake brandwapens (1980) 

VCW P IV  VCW Protocol IV inzake blindmakende laserwapens (1995) 

VCW P V  VCW Protocol V inzake ontplofbare oorlogsresten (2003) 

VN-Handvest  Handvest van de Verenigde Naties (1945) 

VNVF VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling 

of bestraffing (1984) 
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Annex 3. Lijst van tijdschriften en officiële publicaties geciteerd in vereenvoudigde vorm 

 

NB: verwijzingen naar eerdere nummers van het Tijdschrift zelf worden geciteerd als “dit Tijdschrift”. 

A.F.L. Rev. (US) Air Force Law Review 

A.J.I.L. American Journal of International Law 

Army Lawyer Army Lawyer 

A.V.R. Archiv des Völkerrechts  

B.Y.I.L. British Yearbook of International Law 

C.E.T.S. Council of Europe Treaties Series (succeeds E.T.S. as of 2004) 

Cornell I.L.J. Cornell International Law Journal 

Crim. L. Forum Criminal Law Forum 

E.J.I.L. European Journal of International Law 

E.T.S. European Treaties Series (Council of Europe; as of 2004 renamed C.E.T.S.) 

Fordham I.L.J. Fordham International Law Journal 

F.Y.I.L. Finnish Yearbook of International Law 

G.Y.I.L.  German Yearbook of International Law 

Harvard I.L.J. Harvard International Law Journal 

I.C.J. Reports Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the Int. Court of Justice  

I.C.L.Q. International & Comparative Law Quarterly 

I.D.F.L. Rev.  Israel Defense Forces Law Review 

I.L.M. International Legal Materials 

I.L.R. International Law Reports 

Int. Crim. L. Rev. International Criminal Law Review 

I.R.R.C./R.I.C.R. International Review of the Red Cross / Revue internationale de la Croix-Rouge 

J.C.S.L. Journal of Conflict & Security Law 

J. Int. Crim. Justice Journal of International Criminal Justice 

J.I.L. Peace & A.C. The Journal of International Law of Peace & Armed Conflict = Humanitäres 

Völkerrecht- Informationsschriften 

Leiden J.I.L. Leiden Journal of International Law 

M.P.Y.U.N.L. Max Planck Yearbook of United Nations Law 

Michigan J.I.L. Michigan Journal of International Law  

Mil. L. Rev. (US) Military Law Review 

Mil. R.T. Militairrechtelijk tijdschrift 

Naval L. Rev. Naval Law Review 

N. Z. Wehrr. Neue Zeitschrift für Wehrrecht 

Nordic J.I.L. Nordic Journal of International Law 

N.Y.I.L. Netherlands Yearbook of International Law 

N.Z.A.F.L. Rev. New Zealand Armed Forces Law Review 

O.J. Official Journal (of the EC/EU) 

R.B.D.I./B.T.I.R. Revue belge de droit international / Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht 

R.G.D.I.P. Revue général de droit international public 

U.N.T.S. United Nations Treaties Series 

Virginia J.I.L. Virginia Journal of International Law 

Yale J.I.L. Yale Journal of International Law 

Y.I.H.L. Yearbook of International Humanitarian Law 

Y.I.L.C. Yearbook of the International Law Commission 

Z.a.ö.R.V. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
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Annex 4. Lijst van andere afkortingen 

 

Appl. Applicatie 

AU Afrikaanse Unie 

CVSE Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa 

Doc. Document 

EComRM European Commissie voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa) 

ed(s). editie/redacteur(s) 

EG Europese Gemeenschap / Gemeenschappen 

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa) 

et al. en anderen 

et seq. et sequitur (en volgende) 

EU Europese Unie 

HJEU Hof van Justitie (Europese Unie) 

IAHRM Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens 

IAComRM Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens 

Id. Ibidem (hetzelfde) 

ICRK Internationaal Comité van het Rode Kruis 

IGH Internationaal Gerechtshof 

ISH Internationaal Strafhof 

ISTR Internationaal Straftribunaal voor Rwanda 

ISTJ Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië 

MRC Mensenrechtencomité 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

No. / Nos Nummer / Nummers 

OAS Organisatie van Amerikaanse Staten 

OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

p(p). pagina(‘s) 

KG krijgsgevangene 

Res. Resolutie 

SOFA Overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten (Status of Forces Agreement) 

VK Verenigd Koninkrijk 

VN Verenigde Naties 

VNAV Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  

VNCIR Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties 

VNHCM Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties 

VNVR Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 

VS Verenigde Staten (van Amerika) 

WEU West-Europese Unie 

§(§) paragraaf (paragrafen)  


