Algemene voorwaarden WRV, november 2015

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken is een werkgroep zonder
rechtspersoonlijkheid, die de uitwisseling en overdracht van kennis en informatie op het terrein van
het vreemdelingenrecht aan advocaten, wetenschappers en andere deskundigen bevordert.
Stichting Migratierecht Nederland voert het secretariaat van de werkgroep.
1.2 Het lidmaatschap van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken brengt een contractuele
relatie met Stichting Migratierecht Nederland mee. Op alle rechtsbetrekkingen tussen het lid van de
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Stichting Migratierecht Nederland zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit het aanvraagformulier en deze voorwaarden,
prevaleren de bepalingen uit het aanvraagformulier.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van het lid of derden wordt door Stichting
Migratierecht Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
A&MR:

het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht, uitgegeven door Stichting Migratierecht
Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

Aanvraagformulier:

het digitale formulier op www.stichtingmigratierecht.nl waarmee een aspirantlid het lidmaatschap van de WRV kan aanvragen.

Informatie:

alle informatie die krachtens het lidmaatschap mondeling, schriftelijk of
elektronisch ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen A&MR en JV.

JV:

het tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, uitgegeven door Stichting
Migratierecht Nederland en Sdu.

Lid:

de (rechts)persoon die door Stichting Migratierecht Nederland is
geaccepteerd als lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in
Vreemdelingenzaken.

Lidmaatschap:

het lidmaatschap van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.

Migratieweb:

de online kennisdatabank van Stichting Migratierecht Nederland

Stichting:

Stichting Migratierecht Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam.

Vragendienst:

de juridische vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

WRV

Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

WRV-pakket:

de aan het lidmaatschap verbonden producten en diensten.
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3. WIJZIGINGEN
3.1 De Stichting is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden
veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking
is vermeld.
3.2 Wenst het lid de wijzigingen in deze voorwaarden niet te accepteren, dan is hij gerechtigd het
lidmaatschap op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. In
dat geval zal de Stichting het lidmaatschapsgeld voor de resterende maanden van het lopende
kalenderjaar restitueren, zonder dat de Stichting gehouden is tot enige andere vergoeding van
kosten of schade.
4. LIDMAATSCHAP
4.1 Het lidmaatschap is één van de voorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de
inschrijving als rechtsbijstandverlener in het asielrecht, het vreemdelingenrecht en het
vreemdelingenpiket en vreemdelingenbewaringszaken.
4.2 Het lidmaatschap staat open voor advocaten en rechtsbijstandverleners die
vreemdelingenrechtelijke procedures voeren, alsmede voor wetenschappers en andere
professionals op het terrein van het migratierecht.
4.3 Het WRV-pakket kan omvatten een Migratieweb-account, toegang tot de vragendienst, een
abonnement op A&MR, een abonnement op JV en korting op cursussen en bijeenkomsten die de
Stichting organiseert.
5. TOTSTANDKOMING, DUUR, OMZETTING EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
5.1 Een aspirant-lid kan het lidmaatschap aanvragen door het digitale aanvraagformulier op
www.stichtingmigratierecht.nl ingevuld te verzenden. Het lidmaatschap komt tot stand nadat het
aspirant-lid de eerste factuur voor het lidmaatschapsgeld heeft voldaan. De Stichting behoudt zich
het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap te weigeren.
5.2 De WRV kent twee soort lidmaatschappen: het standaard lidmaatschap en het volg-lidmaatschap.
Het volg-lidmaatschap staat open voor de advocaat of professional die werkzaam is bij een kantoor
of organisatie waar ten minste één (1) ander lid werkzaam is. T.a.v. advocaten gaat de Stichting uit
van de kantoorinformatie, zoals vermeld op www.advocatenorde.nl. Anders dan het standaard
lidmaatschap, omvat het volg-lidmaatschap geen abonnement op JV en geen abonnement op
A&MR.
5.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Na verstrijken van deze periode wordt het
lidmaatschap telkens stilzwijgend met twaalf (12) maanden verlengd, tenzij één van de partijen het
lidmaatschap heeft opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van dertig (30) dagen.
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5.4 Een lid kan de Stichting verzoeken zijn standaard lidmaatschap om te zetten in een volglidmaatschap. Hiervoor is vereist dat het lid werkzaam is geworden bij een kantoor of organisatie
waar ten minste één (1) ander lid werkzaam is. Indien de Stichting akkoord is met de omzetting,
wordt het verschil in lidmaatschapsgeld door de Stichting gecrediteerd, te rekenen vanaf de maand
waarin het lid is ingeschreven op het nieuwe kantooradres tot het einde van het lopende
kalenderjaar.
5.5 Zodra een lid met een volg-lidmaatschap geen kantoorgenoot meer heeft met een standaard
lidmaatschap, wordt zijn lidmaatschap omgezet in een standaard lidmaatschap en zal de Stichting
het verschil in lidmaatschapsgeld tussen beide soorten lidmaatschap in rekening brengen.
5.6 De Stichting en het lid zijn bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder daarbij gehouden te
zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
a. het faillissement van het lid is aangevraagd, dan wel de Stichting of het lid in staat van
faillissement wordt verklaard;
b. het lid (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of hem (voorlopige) surseance
van betaling wordt verleend;
c. het lid onder curatele of bewind is gesteld, dan wel de Stichting haar activiteiten staakt of
liquideert.
5.7 In geval van beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van
de Stichting op het lid onmiddellijk en volledig opeisbaar. Het lid heeft geen recht op restitutie van
het lidmaatschapsgeld dat reeds is voldaan.
5.8 Het lid kan het lidmaatschap alleen schriftelijk of per email opzeggen.
6. RECHTEN EN PLICHTEN VERBONDEN AAN HET LIDMAATSCHAP
6.1 Het lidmaatschap geeft recht op het WRV-pakket als bedoeld in artikel 4.3.
6.2 Op het gebruik van Migratieweb zijn de op www.migratieweb.nl gepubliceerde 'Disclaimer /
Voorwaarden' van toepassing.
6.3 Op het deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten zijn de op de pagina Cursusinformatie op
www.stichtingmigratierecht.nl gepubliceerde 'Algemene voorwaarden' van toepassing.
6.4 Bij een klacht met betrekking tot een cursus of bijeenkomst is de op de pagina Cursusinformatie op
www.stichtingmigratierecht.nl gepubliceerde 'Klachtenprocedure' van toepassing.
6.5 Het lid kan de informatie gebruiken in het kader van zijn werkzaamheden op het terrein van het
migratierecht. Voor zover het door enig recht van intellectuele eigendom beschermde informatie
betreft, heeft het lid niet het recht de informatie voor enig ander doel en op enige andere wijze te
gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting respectievelijk haar
licentiegevers. Het lid heeft niet het recht de informatie zelfstandig te exploiteren, waaronder
begrepen het verveelvoudigen van de informatie.
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6.6 Het lid erkent dat de informatie, waaronder via de vragendienst verkregen adviezen, niet bruikbaar is
als een individueel juridisch advies en dat hij zelf verantwoordelijk is voor het interpreteren en
toepassen van de informatie. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop en met welk
resultaat de verstrekte informatie wordt ingebracht in juridische procedures.
6.7 De Stichting garandeert niet dat de informatie actueel, compleet, accuraat en foutloos is.
7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrecht en databankrechten, op de
informatie berusten bij de Stichting respectievelijk haar mede-uitgevers of licentiegevers.
7.2 Het is het lid niet toegestaan de op de informatie aangebrachte merk- of herkenningstekens of enige
aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen, merken of andere rechten van intellectuele
eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of
ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie of rechten van intellectuele eigendom van de
Stichting.
8. PRIJZEN EN BETALING
8.1 De lidmaatschapsgelden zijn vermeld op www.stichtingmigratierecht.nl. Als een lidmaatschap
gedurende het kalenderjaar ingaat, wordt het verschuldigde lidmaatschapsgeld berekend naar rato
van het aantal resterende maanden. De Stichting is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen.
Tariefswijzigingen worden bekendgemaakt uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij in werking treden.
8.2 Wenst het lid een tariefswijziging niet te accepteren, dan is het lid gerechtigd binnen veertien (14)
werkdagen na de bekendmaking van de wijziging het lidmaatschap op te zeggen per de datum
waarop het gewijzigde tarief in werking treedt. In dat geval zal de Stichting het lidmaatschapsgeld
voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar restitueren, zonder dat de Stichting
gehouden is tot enige andere vergoeding van kosten of schade.
8.3 De lidmaatschapsvergoeding wordt in beginsel per kalenderjaar vooraf in rekening gebracht. Alle
facturen zullen door het lid binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden voldaan.
8.4 Indien het lid de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van veertien (14) dagen betaalt, zal
het lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd zijn. Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van het lid. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag, tenzij de
Stichting aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijk gemaakte
kosten verschuldigd zijn.

Algemene voorwaarden WRV, november 2015

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor enige schade van het lid of derden, uit welke hoofde dan
ook, waaronder mede begrepen schade als gevolg van onjuiste of onvolledige Informatie,
gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade. Het
voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van de Stichting.
9.2 Het lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen uit deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle
daaruit voor de Stichting voortvloeiende schade.
9.3 Het lid vrijwaart de Stichting tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins,
op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van het lid van zijn verplichtingen op grond van
deze voorwaarden.
10. OVERMACHT
10.1 De Stichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is
verhinderd als gevolg van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door de Stichting ingeschakelde
derden en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
10.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, is het lid gerechtigd het
lidmaatschap op te zeggen zonder dat de Stichting is gehouden tot restitutie van het
lidmaatschapsgeld dan wel enige andere vergoeding van kosten of schade.
11. VARIA
11.1 Het lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Stichting aan een derde over te dragen. De Stichting kan rechten
en verplichtingen uit het lidmaatschap overdragen aan derden en zal het lid daarvan in kennis
stellen. Indien voornoemde overdracht voor het lid onredelijk bezwarend is, is het lid gerechtigd het
lidmaatschap binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bedoelde kennisgeving op te zeggen
zonder dat de Stichting is gehouden tot restitutie van de lidmaatschapsvergoeding dan wel enige
andere vergoeding van kosten of schade.
11.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze
voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige
strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
11.3 Op het lidmaatschap en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.4 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke
voortvloeien uit of samenhangen met het lidmaatschap en deze voorwaarden.

