AUTEURSRICHTLIJNEN CAHIERS INLICHTINGENSTUDIES
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Deze richtlijnen zijn van toepassing voor de Cahiers Inlichtingenstudies en kunnen gedownload worden
op de BISC website http://www.intelligencestudies.be. Auteurs kunnen een bijdrage leveren voor:
1) Wetenschappelijk artikels;
2) Rubrieken (korte artikels, visieteksten, onderzoek, publicaties studenten (papers), etc.);
3) Reviews (boekbesprekingen etc.).
Taal van de bijdrage: Nederlands, Frans of Engels.
Omvang bijdrage:
•

Voor wetenschappelijke artikels: minimum 10 A4 pagina’s in lettertype Times New Roman 12pt
(voetnoten in Times New Roman 9), interlinie 1.

•

Voor de rubrieken: minimum 5 A4 pagina’s in lettertype Times New Roman 12pt (voetnoten in
Times New Roman 9), interlinie 1.

•

Voor boekbesprekingen/reviews: minimum 3 A4 pagina’s in lettertype Times New Roman 12pt
(voetnoten in Times New Roman 9), interlinie 1.

Abstract (samenvatting bijdrage): In het Engels, maximum 150 woorden, onderaan de titel plaatsen,
cursief, zonder de titel ‘abstract’ erboven te plaatsen.
Opmaak:
•
•
•

Het gebruik van tabs, pagina-eindes, etc. zoveel mogelijk vermijden!
De tekst en de voetnoten moeten uitgelijnd zijn.
Titels:
o Worden genummerd (1., 2., 2.1, 2.2., 2.2.1) weergegeven;
o Moeten aan de kantlijn staan (niet inspringen);
o Worden in Times New Roman 12 en vet weergegeven (ook de hoofdtitel van de bijdrage);
o Worden door een witregel van de tekst én van elkaar gescheiden;
o Er wordt na een titel geen punt geplaatst (ook geen dubbele punten);
o Er worden geen voetnoten in titels geplaatst (dit kan wel in de doorlopende tekst).

•

Vermijdt afkortingen zoveel mogelijk. Schrijf afkortingen de eerste keer voluit met de afkorting
tussen haakjes of voorzie een lijst met uitleg over de gebruikte afkortingen.

•

In een opsomming worden de onderdelen telkens afgesloten met een puntkomma (;) en met een
punt aan het einde (.). Het te gebruiken opsommingsteken is een ● en dit mag inspringen.

•

Een citaat wordt tussen dubbele aanhalingstekens gezet en cursief weergegeven. Een citaat van
meer dan 40 woorden wordt in een aparte alinea gezet en in cursief.
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•

Een titel van een boek, artikel of wet doorheen de tekst wordt cursief weergegeven.

•

Aanvullende informatie (verduidelijking, verwijzing naar wettekst) gebeurt in voetnoot. Een voetnoot
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op het einde van een zin wordt als volgt weergegeven: ----- de jaarverslagen van het Vast Comité I .

Verwijzingen:
•

•

Verwijzingen in de tekst
o

In de Cahiers Inlichtingenstudies wordt er gewerkt met het referentiesysteem APA (author/datemethode). De verwijzingen moeten met andere woorden in de tekst worden weergegeven.
Voorbeeld: (Debreyne, 2012). Deze regel geldt voor alle bronnen (boeken, verzamelwerken,
documenten, onderzoeksrapporten…).

o

Er wordt dus niet gewerkt met verwijzingen in voetnoten, tenzij er wordt verwezen naar
wetteksten en archiefmateriaal (historische bronnen). Enkel in deze gevallen wordt de referentie
in een voetnoot geplaatst. Voorbeeld verwijzing wettekst: Art. 3 Wet 11 december 1998 tot
oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen en veiligheidsadviezen, B.S. 7
mei 1999; err. 24 juni 1999. Voorbeeld verwijzing archiefmateriaal: SOMA, GRMA, T 81/454/6431660vv.

o

Bij een citaat of specifieke verwijzingen wordt de exacte pagina toegevoegd aan de verwijzing
(Verhoeyen, 2011, p.81).

o

Een verwijzing met twee of drie auteurs: (Stans, Pashley & Cools, 2013)

o

Een verwijzing met meer dan drie auteurs: eerste vermelding (Cools, Debruyne, Franceus, Leroy,
Libert, Pashley, Rapaille, Segers, Stans, Testelmans & Winants, 2012) en volgende
vermeldingen (Cools et al., 2012).

o

Werken van dezelfde auteur(s) worden chronologisch vermeld.

o

Werken van verschillende auteurs worden alfabetisch gerangschikt.

o

Meerdere publicaties van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar worden met kleine letters (2012a,
2012b) aangeduid. Dit regel is ook van toepassing voor de bibliografie.

o

Bij een publicatie zonder een persoonlijke auteur of een institutionele auteur moet de verwijzing
als volgt gebeuren: (Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012),
(Europese Commissie, 2009),….

o

Verwijzingen naar meerdere bronnen tegelijkertijd gebeurt als volgt: (Rapaille, 2013; Leroy &
Abondio, 2012, Franceus, 2012a; Franceus, 2012b; Cools et al, 2005).

o

Verwijzingen naar persoonlijke communicatie (interviews, gesprekken, brieven…) gebeurt als
volgt: (Pashley, persoonlijke communicatie, 25 mei, 2013). Indien de geïntervieuwde anoniem
wenst te blijven: (x, persoonlijke communnicatie, 25 mei, 2013).

o

Verwijzingen naar elektronische bronnen gebeurt als volgt: (Hoogeboom, 2006, p. 375). Indien er
moet verwezen worden naar de ganse website: (http://www.intelligencestudies.be).

o

Indien er bronnen worden gebruikt zonder datum dan noteert men n.d. in plaats van de datum.

Bibliografie:
o

Achteraan wordt een volledige literatuurlijst opgenomen. Dit krijgt de titel ‘Bibliografie’.

o

In deze lijst moeten de referenties alfabetisch gerangschikt worden op eerste auteur.
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o

Let op: de afkorting van de voornaam wordt afgesloten met een punt, dan het jaartal tussen
haakjes en dan terug een punt.

o

Boeken:
VERHOEYEN, E. (2011). Spionnen aan de achterdeur: de Duitse Abwehr in België 1936-1945,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 622 p.

o

Tijdschriften:
CEULEMANS, C. (2012). “Bestaat er een rechtvaardige inlichtingentheorie?”, Cahiers
Inlichtingenstudies, nr. 1, 17-28.

o

Verzamelwerk:
COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R. en PONSAERS, P. (eds.), (2005). De Staatsveiligheid:
Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 383 p.

o

Bijdrage in verzamelwerk
STANS, D., PASHLEY, V. & COOLS, M. (2013). "Le Comité Permanent R et les services
contrôlés: de la confrontation à l’acceptation", in VAN LAETHEM, W. & VANDERBORGHT, J.
(Eds.). Inzicht in toezicht: twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten,
Antwerpen, Intersentia, 387-405.

o

Elektronische bijdragen
Publicaties met auteur en jaartal
HOOGENBOOM, B. (2006). Grey Intelligence (Elektronische versie). Crime, Law and
Social Change, 45(4-5), 373-381. Geconsulteerd op 13 augustus 2013,
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-006-9051-3.
Publicaties zonder auteur
VAST COMITE I (2012). Jaarverslag 2012. Geconsulteerd op 13 november 2013,
http://www.comiteri.be/images/pdf/Jaarverslagen/Activiteitenverslag%202012_NL.pdf.

o

Juridische bijdragen
Wet 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake
veiligheidsmachtigingen en veiligheidsadviezen, B.S. 7 mei 1999; err. 24 juni 1999.

Als auteur voor de Cahiers Inlichtingenstudies wordt u gevraagd het volgende aan te leveren:
Definitieve versie van uw tekst – te bezorgen aan het redactiesecretariaat
(veerle.pashley@vub.ac.be én david.stans@ulg.ac.be). Belangrijk: grafieken, tabellen en
figuren bij uw tekst dienen in een afzonderlijk document te worden aangeleverd en moeten
in grijswaarden worden weergegeven.
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