
Informatieblad: producten- en dienstenpakket van de WRV

Dit informatieblad bevat informatie over het lidmaatschap van de Werkgroep 
Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV) van VluchtelingenWerk Nederland en het 
bijbehorende producten- en dienstenpakket.

1. Voorwaarden WRV-lidmaatschap
Op het WRV-lidmaatschap zijn van toepassing de ‘Lidmaatschapsvoorwaarden voor het 
WRV-lidmaatschap’, de ‘Gebruiksvoorwaarden VluchtWeb’ en een bijbehorende 
privacyverklaring. Deze documenten kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau van 
VluchtelingenWerk Nederland: wrv@vluchtelingenwerk.nl.

2. Algemeen
De WRV is in 1985 voortgekomen uit een overleg tussen een kleine groep 
rechtshulpverleners en wetenschappers. Inmiddels telt de WRV circa 350 leden. Het 
secretariaat van de WRV is gevestigd op de afdeling Expertise van het Landelijk Bureau van 
VluchtelingenWerk Nederland.

Het lidmaatschap van de WRV is één van de vereisten die de Raad voor Rechtsbijstand  
stelt voor het verkrijgen van een toevoeging om in asielzaken te kunnen optreden. Het 
lidmaatschap staat open voor advocaten en rechtshulpverleners die asielprocedures voeren, 
en voor wetenschappers op het terrein van vluchtelingen- en asielrecht.

3. WRV-lidmaatschappen
Er zijn twee soorten WRV-lidmaatschappen: een A-lidmaatschap en een B-lidmaatschap.
Ieder eerste WRV-lid van een kantoor is WRV-A lid; volgende leden van dat kantoor zijn 
WRV-B leden. De hoogte van de contributie en de inhoud van het producten- en 
dienstenpakket van beide lidmaatschappen zijn (enigszins) verschillend.
Onder (4) staan alle producten en diensten beschreven. Tenzij anders vermeld, behoren 
deze producten en diensten tot het pakket van zowel WRV-A leden als WRV-B leden.

4. Beschrijving producten en diensten
Hieronder volgt een overzicht van de producten en diensten van het WRV-pakket.

a. VluchtWeb
Toegang tot de digitale kennisdatabank van VluchtelingenWerk Nederland met uitgebreide 
informatie over asielzoekers en vluchtelingen waaronder: jurisprudentie, wet- en regelgeving,
landeninformatie, commentaren, samenvattingen, politieke ‘issues’ en discussiefora.
VluchtWeb wordt elke dag geactualiseerd en aangevuld.
 
b. Telefonische Helpdesk
Mogelijkheid tot consultatie op werkdagen van de telefonische Helpdesk. Juridisch 
geschoolde consulenten en landenspecialisten beantwoorden vragen en zenden eventueel 
documentatiemateriaal toe.
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WRV-leden kunnen de Helpdesk raadplegen over de volgende onderwerpen:

● overheidsbeleid voor asielzoekers uit de verschillende herkomstlanden;
● de materiële rechtspositie van asielzoekers en toegelaten vluchtelingen: problemen rond 

verstrekkingen, huisvesting, sociale zekerheid, et cetera;
● jurisprudentie;
● juridisch advies in een concrete zaak;
● algemene en specifieke vragen over de situatie in herkomstlanden van asielzoekers en 

vragen over de positie van bepaalde organisaties of bevolkingsgroepen in die landen.

De Helpdesk is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 –13.00 op
telefoonnummer (020) 346 72 50.  Buiten de openingstijden kunt u een mail sturen naar 
helpdesk@vluchtelingenwerk.nl. In spoedgevallen kunt u via (020) 346 72 00 contact 
opnemen.

c. Asiel&Migrantenrecht  (A&MR)
Asiel&Migrantenrecht is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting 
Migratierecht Nederland. Dit vakblad verschijnt tien maal per jaar en bevat artikelen en 
andere bijdragen op het gebied van het asiel- en vluchtelingenrecht en het regulier 
vreemdelingenrecht. Het Asiel&Migrantenrechtabonnement maakt standaard onderdeel uit 
van het WRV-A lidmaatschap. 

d. Korting op abonnement Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV)
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht is een uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en 
de SDU. Dit vakblad verschijnt zestien maal per jaar en bevat jurisprudentie over asiel- en 
vluchtelingenrecht en het regulier vreemdelingenrecht en annotaties hierbij.
WRV-A leden kunnen in aanmerking komen voor een flinke korting op een jaarabonnement 
van de JV. U betaalt dan een bedrag van € 388,91.  Het abonnement moet dan wel via 
VluchtelingenWerk Nederland worden aangevraagd.

e. ELENA-netwerk
WRV-leden maken automatisch deel uit van het European Legal Network on Asylum 
(ELENA-netwerk). Zij kunnen daarmee deelnemen aan cursussen van ELENA, ontvangen  
de ELENA-index en beschikken over de ECRE documentation service die per e-mail wordt 
verzonden.

5. WRV-bijeenkomsten 
Elk halfjaar organiseert VluchtelingenWerk Nederland speciaal voor WRV-leden een 
studiebijeenkomst. De bijeenkomsten zijn doorgaans op dinsdagen van 13.00  tot 18.00 uur.

De kosten van deze bijeenkomsten zijn niet inbegrepen bij het WRV-lidmaatschap. Leden 
krijgen korting en hebben voorrang boven niet-leden. Voor deelname geldt het volgende 
tarief:
WRV-A leden: € 173,- p.p.
WRV-B leden: € 292,- p.p.
Niet-WRV-leden: € 378,- p.p.

N.B. I.v.m. COVID-19 organiseert VluchtelingenWerk Nederland de WRV-bijeenkomsten 
digitaal in de vorm van een Webinar.
Voor deelname hieraan geldt een aangepast tarief, te weten:
WRV-A-leden € 163,- p.p.
WRV-B-leden € 265,- p.p.
Niet-WRV-leden € 357,- p.p.
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6. Contributie
De contributie voor het WRV-A lidmaatschap wordt vooraf per kwartaal in rekening gebracht 
vanaf de eerstvolgende maand na aanmelding tot en met 31 december van het lopende jaar.
Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar. De 
contributie voor het WRV-B lidmaatschap wordt vooraf jaarlijks in rekening gebracht.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk dertig dagen voor het einde van het 
kalenderjaar.

De actuele lidmaatschapstarieven staan op het 'Aanvraagformulier WRV-lidmaatschap’ dat 
verkrijgbaar is bij het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland via 
www.vluchtelingenwerk.nl/wrv of wrv@vluchtelingenwerk.nl  .   De tarieven staan ook vermeld 
in de bijlage.

7. Verhuizing
Indien een WRV-A lid verhuist naar een kantoor waar al een WRV-A lid werkzaam is, kan 
één van beide lidmaatschappen omgezet worden in een WRV-B lidmaatschap. Het verschil 
in contributie zal vanaf de verhuizing tot het einde van het lopende kalenderjaar gecrediteerd
worden.

Indien een WRV-B lid verhuist naar een kantoor waar geen WRV-A lid werkzaam is, wordt 
het WRV-B lidmaatschap omgezet in een WRV-A lidmaatschap. Het verschil in contributie 
zal vanaf de verhuizing tot het einde van het lopende kalenderjaar naberekend worden.

8. Aanmelden en mutaties
Voor aanmeldingen verzoeken wij u gebruik te maken van het 'Aanvraagformulier WRV-
lidmaatschap’ via www.vluchtelingenwerk.nl/wrv. U kunt het formulier eventueel ook 
opvragen via wrv@vluchtelingenwerk.nl. 

Voor het doorgeven van mutaties kunt u gebruikmaken van het 'Mutatieformulier WRV-
lidmaatschap' dat u kunt invullen op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv. Het formulier is ook op te
vragen bij het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland via 
wrv@vluchtelingenwerk.nl.
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Bijlage: Tarieven 2022

Op het WRV-lidmaatschap zijn van toepassing de ‘Lidmaatschapsvoorwaarden voor het 
WRV-lidmaatschap’, de ‘Gebruiksvoorwaarden VluchtWeb’ en een bijbehorende 
privacyverklaring. Heeft u de documenten niet ontvangen, dan kunt u ze opvragen bij het 
Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland: wrv@vluchtelingenwerk.nl.

De jaarcontributie bedraagt voor 2022: 

Het WRV-A lidmaatschap € 1.839,86 – inclusief Asiel&Migrantenrecht
Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd:
Lidmaatschap WRV-A      :  € 1.563,-  (nota via VluchtelingenWerk)
Gereduceerd tarief A&MR :  €    276,86  (nota via Stichting Migratierecht 

Nederland, incl. 9% BTW )

Het WRV-B lidmaatschap:  € 504,- (exclusief Asiel&Migrantenrecht).                                

Het WRV-B lidmaatschap inclusief Asiel&Migrantenrecht: € 780,86.  
Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd:
Lidmaatschap WRV-B                 : € 504,- (nota via VluchtelingenWerk)
Gereduceerd tarief A&MR           : € 276,86 (nota via Stichting Migratierecht 

         Nederland, incl. 6% BTW )

Facultatief uitsluitend voor A-leden: kortingstarief op abonnement Jurisprudentie 
Vreemdelingenrecht: € 388,91 (nota via VluchtelingenWerk)
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