
Werkgroep rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV)

Veelgestelde vragen

A. ALGEMEEN

1. Wat is het verschil tussen de WRV van Stichting Migratierecht Nederland (voorheen 
Forum) en de WRV van VluchtelingenWerk? 
De WRV van Stichting Migratierecht Nederland (SMN), voorheen Forum, staat voor Werkgroep 
Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Lidmaatschap van deze werkgroep is niet verplicht. De 
WRV van VluchtelingenWerk staat voor Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen. Het 
lidmaatschap van de WRV van VluchtelingenWerk is één van de vereisten die de Raad voor 
Rechtsbijstand stelt voor het verkrijgen van een toevoeging om in asielzaken te kunnen optreden.

2. Ik ben lid van de WRV van van Stichting Migratierecht Nederland (voorheen Forum), ben ik
dan ook automatisch lid van de WRV van VluchtelingenWerk? Of kan ik misschien korting 
krijgen? 
Nee, als u lid bent van de WRV van Forum bent u niet automatisch lid van de WRV van 
VluchtelingenWerk. Ook wordt er geen korting verleend. 

3. Waarom lid worden van de WRV van VluchtelingenWerk? 
Het lidmaatschap van de WRV van VluchtelingenWerk is één van de vereisten die de Raad voor 
Rechtsbijstand stelt aan de inschrijving als rechtsbijstandverlener in asielprocedures. Daarnaast 
biedt het lidmaatschap van de WRV u toegang tot de digitale kennisdatabank VluchtWeb; toegang 
tot de telefonische Helpdesk; de uitgave Asiel- & Migrantenrecht (standaard inbegrepen bij het 
WRV-A lidmaatschap); en korting op de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (alleen voor 
WRV-A leden). Daarnaast hebben alle WRV-leden tegen bijbetaling toegang tot de WRV-
bijeenkomsten die twee keer per jaar worden gehouden en maken zij automatisch deel uit van het 
European Legal Network on Asylum (ELENA-netwerk). Voor meer informatie over deze diensten 
kunt u het informatieblad raadplegen. 

B. LIDMAATSCHAP

1. Is het lidmaatschap van de WRV verplicht? 
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.

2. Wat is het verschil tussen het A-lidmaatschap en het B-lidmaatschap? Kan ik kiezen 
tussen beide lidmaatschappen? 
Indien u de eerste op uw kantoor bent die een WRV-lidmaatschap aanvraagt, komt u in aanmerking
voor het A-lidmaatschap. Iedere volgende kantoorgenoot die lid wil worden van de WRV komt 
automatisch in aanmerking voor het B-lidmaatschap. U kunt in die zin dus niet kiezen. Beide 
lidmaatschappen bevatten toegang tot de juridische Helpdesk en tot VluchtWeb en leden maken 
automatisch deel uit van het European Legal Network on Asylum (ELENA-netwerk). Bij het WRV-A 
lidmaatschap zit daarnaast de uitgave Asiel- & Migrantenrecht standaard inbegrepen en facultatief 
de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht tegen korting (uitsluitend voor A-leden). Het WRV-B 
lidmaatschap kan afgesloten worden met of zonder de uitgave Asiel- & Migrantenrecht. Voor meer 
informatie kunt u het informatieblad raadplegen. 
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3. Wat zijn de kosten voor het lidmaatschap in 2020?

• Het WRV-A lidmaatschap € 1.803,41 – standaard inclusief Asiel- & Migrantenrecht
Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd:
Lidmaatschap WRV-A      :  € 1.532,00  (nota via VluchtelingenWerk)
Gereduceerd tarief A&MR :  €    271,41  (nota via Stichting Migratierecht Nederland, 

                      incl. 6% BTW)

• Het WRV-B lidmaatschap:  € 494,00 (exclusief Asiel & Migrantenrecht).                           

• Het WRV-B lidmaatschap inclusief Asiel & Migrantenrecht: € 765,41.  
Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd:
Lidmaatschap WRV-B                 : € 494,00 (nota via VluchtelingenWerk)
Gereduceerd tarief A&MR           : € 271,41 (nota via Stichting Migratierecht 

                                   Nederland, incl. 6% BTW )

• Facultatief uitsluitend voor A-leden: kortingstarief op abonnement Jurisprudentie 
Vreemdelingenrecht: € 349,80.

4. Welke documenten heb ik nodig om lid te worden van de WRV?
Voor het A-lidmaatschap dient u te overleggen: 

• een kopie van het inschrijvingsbewijs bij de Raad voor Rechtsbijstand; én
• een (kopie van een) recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Voor het B-lidmaatschap dient u te overleggen: 
• een kopie van het algemene inschrijvingsbewijs bij de Raad voor Rechtsbijstand; én
• een (kopie van een) recent uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u 

samen met een A-lid een onderneming drijft én hetzelfde kantooradres heeft als dit A-lid; óf
• een kopie van een arbeidscontract waaruit blijkt dat u in dienst bent bij een A-lid.

Indien genoemde bescheiden ontbreken, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

5. Hoe vraag ik het lidmaatschap aan? 
U kunt het lidmaatschap aanvragen via het formulier op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv. U kunt het 
formulier ook opvragen bij het secretariaat via wrv@vluchtelingenwerk.nl. U stuurt het formulier dan 
ingevuld, ondertekend en met de benodigde documenten per post of per e-mail naar: 
VluchtelingenWerk Nederland, t.a.v. Secretariaat WRV, Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam. 

6. Een collega op kantoor met WRV-A lidmaatschap gaat weg. Kan ik zijn/haar abonnement 
overnemen? 
Bent u zelf al WRV-B lid? Dan vult u via www.vluchtelingenwerk.nl/wrv het mutatieformulier in om 
uw lidmaatschap om te laten zetten in een A-lidmaatschap. U kunt het mutatieformulier ook 
opvragen via wrv@vluchtelingenwerk.nl. Uw collega dient dan ook een mutatieformulier in te vullen 
om zijn of haar lidmaatschap te beëindigen. Bent u nog geen WRV-lid en zijn er geen andere 
kantoorgenoten lid van de WRV? Dan kunt u het A-lidmaatschap aanvragen via het 
aanvraagformulier op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv of door het betreffende formulier op te vragen 
via wrv@vluchtelingenwerk.nl.

7. Kan ik mijn A-lidmaatschap omzetten in een B-lidmaatschap? 
U kunt VluchtelingenWerk alleen verzoeken uw A-lidmaatchap om te zetten in een B-lidmaatschap 
als u kantoorgenoot bent geworden van een ander lid dat al een A-lidmaatschap heeft. 

8. Hoe geef ik een adreswijziging door?
Een adreswijziging of kantoorwijziging geeft u door middels het mutatieformulier. Dit formulier kunt u
invullen op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv of opvragen bij het secretariaat via 
wrv@vluchtelingenwerk.nl. Ook is het mutatieformulier te vinden op VluchtWeb. Het ingevulde 
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formulier kunt u per e-mail terugsturen naar eerdergenoemd e-mailadres.

9. Wat is de opzegtermijn en hoe zeg ik mijn lidmaatschap op? 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode die duurt tot en met 31 december van het jaar
waarin het lidmaatschap is aangegaan. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 12 
maanden verlengd, tenzij één van de beide partijen het lidmaatschap opzegt tegen het einde van 
een periode met inachtneming van een  opzegtermijn van 60 dagen. U kunt uw lidmaatschap 
schriftelijk opzeggen door het invullen van een mutatieformulier. Dit formulier is te downloaden vai 
www.vluchtelingenwerk.nl/wrv of te verkrijgen bij het secretariaat via wrv@vluchtelingenwerk.nl. 
Ook is het formulier te vinden op Vluchtweb. Het ingevulde formulier kunt u per e-mail terugsturen 
naar eerdergenoemd e-mailadres.

10. Mijn kantoor gaat failliet: kan ik dan mijn lidmaatschap voortijdig opzeggen?
Als uw kantoor failliet gaat, kunt u uw lidmaatschap niet voortijdig opzeggen. De reguliere 
opzegtermijn geldt hier. U heeft geen recht op restitutie van de lidmaatschapsvergoeding die u al 
heeft betaald. 

11. Ik ga werken bij een ander advocatenkantoor. Hoe zit het met mijn lidmaatschap?
U gebruikt het mutatieformulier op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv (of u kunt het formulier opvragen 
via wrv@vluchtelingenwerk.nl) om uw adresgegevens en eventueel uw lidmaatschapsvorm te laten 
wijzigen. Indien u de eerste advocaat bent op uw nieuwe kantoor die een WRV-lidmaatschap 
aanvraagt, komt u in aanmerking voor het A-lidmaatschap mits u aan de eisen voldoet. Is er al een 
kantoorgenoot met het A-lidmaatschap? Dan komt u alleen in aanmerking voor het B-lidmaatschap. 

12. Kan ik alleen een abonnement op VluchtWeb nemen, zonder het hele WRV-pakket af te 
nemen?
Het is mogelijk om alleen een abonnement op VluchtWeb te nemen. Daarvoor zijn de kosten          
€ 1392,00. U heeft dan echter geen toegang tot de Helpdesk of de overige diensten die het  WRV-
lidmaatschap biedt en u bent dus officieel geen WRV-lid. 

C. UITGAVEN ASIEL & MIGRANTENRECHT EN JURISPRUDENTIE VREEMDELINGENRECHT

1. Ik heb de uitgave  Asiel- & Migrantenrecht  (A&MR) niet ontvangen. Hoe kan ik deze alsnog
krijgen?
De uitgave Asiel- & Migrantenrecht is inbegrepen bij het WRV-A lidmaatschap. WRV-B leden 
hebben de mogelijkheid om de A&MR tegen aanvullende betaling toegestuurd te krijgen. Heeft u de
A&MR niet ontvangen en heeft u daar wel recht op, dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via wrv@vluchtelingenwerk.nl. 

2. Ik ben lid van de WRV van Stichting Migratierecht Nederland én van de WRV van 
VluchtelingenWerk met als gevolg dat ik de A&MR twee keer ontvang. Kan één van de twee 
A&MR abonnementen vervallen? 
Ja, indien u van beide WRV's lid bent, kunt u één van de twee A&MR abonnementen laten vervallen
door een mail te sturen naar wrv@vluchtelingenwerk.nl met uitleg van de situatie en het verzoek om
één van de abonnementen op de A&MR te laten vervallen. 

3. Mijn kantoorgenoot is lid van de WRV van Stichting Migratierecht Nederland en ontvangt 
de A&MR. Ik ben lid van de WRV van VluchtelingenWerk en ontvang ook de AM&R. Kan één 
van de twee A&MR abonnementen vervallen? 
Nee, in dit geval is het niet mogelijk om één van de twee A&MR abonnementen te laten vervallen. 

4. Ik heb de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) niet ontvangen, terwijl ik daar 
wel op geabonneerd ben. Hoe kan ik deze alsnog krijgen?
Bij het afsluiten van uw WRV-abonnement heeft u, indien u een WRV-A lidmaatschap heeft, kunnen
aangeven of u de JV tegen korting wilde ontvangen. Indien u dit inderdaad gedaan heeft en de JV 
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toch niet ontvangt, kunt u contact opnemen met het secretariaat via wrv@vluchtelingenwerk.nl. 

D. FACTUREN/FINANCIEEL

Het bedrag op mijn factuur lijkt niet te kloppen. Wat moet ik doen?  
In een brief aan het einde van elk jaar wordt u geïnformeerd over de (opbouw van de) tarieven voor 
het lidmaatschap (voor tarieven, zie ook punt B3 hierboven). De facturen voor het lidmaatschap 
ontvangt u van VluchtelingenWerk, de facturen voor de uitgave A&MR ontvangt u van Stichting 
Migratierecht Nederland. Het B-lidmaatschap wordt één maal aan het begin van het jaar 
gefactureerd; het A-lidmaatschap wordt vooraf per kwartaal gefactureerd. Voor vragen stuurt u een 
mail naar wrv@vluchtelingenwerk.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

E. BEREIKBAARHEID JURIDISCHE HELPDESK EN SECRETARIAAT

1. Wat zijn de openingstijden van de juridische Helpdesk?
De juridische Helpdesk is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 13:00 op 
telefoonnummer (020) 346 72 50. U kunt de Helpdesk (buiten openingstijden) ook bereiken via 
helpdesk@vluchtelingenwerk.nl  .   Bij spoedgevallen buiten openingstijden kunt u contact opnemen 
via (020) 346 72 00.

2. Hoe kan ik het secretariaat van de WRV bereiken? 
U kunt het secretariaat het beste bereiken door een e-mail te sturen met uw vraag en 
telefoonnummer naar: wrv@vluchtelingenwerk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u
op. Heeft uw vraag spoed, vermeld dit dan duidelijk in de onderwerpregel. 

F. WRV BIJEENKOMSTEN

1. Zijn de WRV bijeenkomsten verplicht als ik lid ben van de WRV?
De WRV-bijeenkomsten zijn niet verplicht. Wel is het zo dat u een bewijs van deelname ontvangt 
waarop de uren dat u aanwezig was, worden vermeld als studie-uren. Deze studie-uren kunnen 
dienen als opleidingspunten die u kunt behalen in het kader van vakbekwaamheid. Niet 
VluchtelingenWerk maar de Nederlandse Orde van Advocaten bepaalt uiteindelijk of de studie-uren 
daadwerkelijk meetellen als opleidingspunten. Indien er controle plaatsvindt van de Orde dient u dit 
bewijs van deelname, samen met het programma, te kunnen overleggen aan de Orde. 

2. Zijn de kosten voor de bijeenkomsten inbegrepen in het lidmaatschap? 
Nee, de kosten voor de bijeenkomsten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap en worden apart 
gefactureerd. De kosten per bijeenkomst zijn:
– voor WRV-A leden: € 170,00
– voor WRV-B leden: € 286,00
– voor niet-WRV-leden € 371,00

3. Wanneer vinden de WRV bijeenkomsten plaats en hoe kan ik mij aanmelden?
De WRV-bijeenkomsten vinden elk half jaar plaats, doorgaans op een dinsdag in mei en november 
van 12.30  tot  18.00 uur. Als WRV-lid ontvangt u een aankondigingsmail met verdere informatie en 
een link naar de website waar u zich kunt aanmelden voor de betreffende bijeenkomst. Informatie 
over de inhoud van de bijeenkomst wordt ook gepubliceerd op  VluchtWeb. 

G. OVERIGE INFORMATIEBRONNEN
Overige informatie kunt u vinden in de lidmaatschapsvoorwaarden en het informatieblad,die 
beschikbaar zijn op www.vluchtelingenwerk.nl/wrv (openbaar) en op VluchtWeb (indien u al WRV-lid
bent). Daar kunt u ook de aanvraag- en mutatieformulieren downloaden. 
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