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Vragendienst
Wie mag gebruik maken van de Vragendienst?
Ik ben geen lid, maar mijn kantoorgenoot wel. Mag ik dan ook gebruik maken van de
Vragendienst?
Is er een maximum aantal vragen dat ik kan stellen?
Wat voor soort vragen kan ik stellen?
Hoe maak ik mijn vraag zo volledig mogelijk?
Wanneer krijg ik antwoord?
Ik heb het antwoord morgen nodig, kan ik met spoed antwoord krijgen?
Cursussen
Welke cursussen worden gegeven?
Hoe kan ik me aanmelden?
De cursus is vol. Kan ik op de wachtlijst?
Ik wil me afmelden voor een cursus waar ik me al voor heb ingeschreven. Krijg ik mijn
geld terug?
Cursusmail
Ik krijg ineens geen cursusmail meer terwijl ik me niet heb afgemeld
Hoe vaak ontvang ik een cursusmail?
Ik wil me aan-/afmelden voor de cursusmail
Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar
info@stichtingmigratierecht.nl of bel naar 020 362 05 00
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Algemeen
Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@stichtingmigratierecht.nl of bellen naar
020 362 05 00. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur
envan 13.00-17.00 uur. Mocht de telefoon niet worden opgenomen dan kunt u een
boodschap inspreken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Welke producten biedt Stichting Migratierecht Nederland aan?
Wij bieden de databank Migratieweb, WRV-bijeenkomsten, cursussen op het gebied van
migratierecht, de Vragendienst, het vaktijdschrift Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) en
het jurisprudentieblad Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV).
Meer informatie vindt u op onze website onder het tabblad producten. U vindt hier ook
meer informatie over de verschillende abonnementen die wij aanbieden.
Wat is de WRV en wat hoort er bij het lidmaatschap?
Stichting Migratierecht Nederland voert het secretariaat van de Werkgroep
Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), waar ongeveer 450 advocaten,
rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid van zijn. Als lid ontvangt u
het volgende:
- Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
- Asiel- & Migrantenrecht
- Toegang tot Migratieweb
- Toegang tot de Vragendienst
- Korting op deelname aan WRV-bijeenkomsten
- Korting op deelname aan cursussen
Klik hier voor meer informatie over het WRV-lidmaatschap.
Ik wil een advertentie laten plaatsen op Migratieweb
Dat kan. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Voor meer informatie over de kosten of
voor andere vragen kunt u mailen naar info@stichtingmigratierecht.nl of bellen naar 020
362 05 00.
Ik wil een mededeling laten plaatsen op Migratieweb
U kunt kosteloos een mededeling laten plaatsen op Migratieweb. Mail hiervoor de tekst
naar redactie@migratieweb.nl. De redactie beoordeelt of de mededeling geplaatst wordt.
Waar vind ik meer informatie over de stichting en haar producten?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Migratierecht Nederland.
Abonnement
Welke abonnementen zijn er?
WRV-lidmaatschap
- Toegang tot Migratieweb
- Toegang tot de Vragendienst
- Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
- Asiel- & Migrantenrecht
- Korting op deelname aan WRV-bijeenkomsten
- Korting op deelname aan kleinschalige cursussen
Meer informatie vindt u hier.
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IP-range
- Toegang tot Migratieweb
Meer informatie vindt u hier.
IP-range PLUS
- Toegang tot Migratieweb
- Toegang tot de Vragendienst
Meer informatie vindt u hier.
Migratieweb-abonnement
- Toegang tot Migratieweb
Meer informatie vindt u hier.
Migratierecht-strippenkaart
- Toegang tot Migratieweb
- Toegang tot de Vragendienst
Meer informatie vindt u hier.
Los jaarabonnement op A&MR
- U ontvangt 7 tot 10 keer per jaar de A&MR op papier en digitaal
- U kunt ook een los nummer kopen
Meer informatie vindt u hier.
Los jaarabonnement op JV
- U ontvangt 16 keer per jaar de JV op papier en digitaal
Meer informatie vindt u hier.
Kan ik een proefabonnement nemen op Migratieweb?
Als professional en student die werkt aan een scriptie op het vlak van migratie(recht)
kunt u een proefaccount aanvragen. Met een proefaccount kunt u gedurende twee weken
gratis gebruik maken van Migratieweb. Studenten kunnen ten behoeve van onderzoek
voor hun scriptie een proefaccount van maximaal drie maanden krijgen. Voor meer
informatie of om een proefaccount aan te vragen klikt u hier.
Wat zijn de kosten van een abonnement?
Informatie over de abonnementskosten vindt u op onze website onder het tabblad WRV
of producten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@stichtingmigratierecht.nl of 020 362 05 00.
Hoe kan ik een abonnement aanvragen?
Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u mailen naar
abonnementen@stichtingmigratierecht.nl.
Ik wil mijn abonnement beëindigen
Mail hiervoor naar abonnementen@stichtingmigratierecht.nl.

Inloggen
Ik kan niet inloggen
Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weet, volgt u dan de stappen zoals
hieronder beschreven. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met
info@stichtingmigratierecht.nl of 020 362 05 00.
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Ik moet steeds opnieuw inloggen
Neem contact op met info@stichtingmigratierecht.nl of 020 362 05 00. Wij kijken dan
met u mee wat het probleem is en helpen u het op te lossen.
Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten
Uw gebruikersnaam kunt u zien in Migratieweb. Klik op het poppetje rechtsboven op de
homepagina van Migratieweb en vervolgens op Mijn account. U kunt hier uw
gebruikersnaam zien en eventueel aanpassen.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Klik rechtsboven op Inloggen en vervolgens op wachtwoord vergeten. Vul in het formulier
dat verschijnt uw gebruikersnaam of e-mailadres in en klik op Indienen. Nadere
instructies worden gestuurd naar uw e-mailadres.
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Klik op het poppetje rechtsboven op de homepagina van Migratieweb en vervolgens op
Mijn account. U kunt hier een nieuw wachtwoord invullen. Vergeet niet de wijzigingen op
te slaan.
Kan ik op meerdere apparaten tegelijk inloggen?
U kunt niet tegelijk ingelogd zijn op meerdere apparaten. Wel kunt u op een ander
apparaat inloggen als u reeds ingelogd bent. U krijgt dan de melding Er is al een actieve
sessie voor deze gebruiker. Als u deze wilt overnemen, selecteer dan deze optie in het
inlogmenu. Vervolgens klikt u op het poppetje rechtsboven op de homepagina van
Migratieweb en vinkt u de optie Neem sessie over aan.

Migratieweb
Ik heb een uitspraak die ik wil laten opnemen in Migratieweb
Uitspraken van advocaten die niet elders te vinden zijn ontvangen wij graag. U kunt uw
uitspraak (eventueel geanonimiseerd) mailen naar redactie@migratieweb.nl. Als de
uitspraak niet is geanonimiseerd dan kunnen wij dit voor u doen.
Ik heb een suggestie voor Migratieweb
Wij horen graag van u wat wij kunnen verbeteren aan de databank. Ook suggesties met
betrekking tot de inhoud van Migratieweb zijn welkom. Mail uw suggestie gerust naar
redactie@migratieweb.nl.
Ik wil een opmerking plaatsen bij een document
Rechts van de documentpagina vindt u het veld plaats uw commentaar. Hier kunt u een
reactie op het document plaatsen. Deze reactie wordt altijd door de redactie gelezen.
Reacties die van toegevoegde waarde zijn kunnen in overleg met u gepubliceerd worden.
U kunt op deze plaats ook een vraag stellen. Wij nemen dan contact met u op.
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Ik krijg een foutmelding bij het openen van een document
Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Als u een document niet kunt openen kan
dit aan het document liggen, maar er kan ook een tijdelijke storing zijn op Migratieweb.
In het laatste geval zullen wij indien mogelijk een mededeling plaatsen op de homepage
van Migratieweb. Als het niet om een storing gaat, mailt u dan naar
redactie@migratieweb.nl en wij gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en
oplossing.
Ik heb een fout gezien op Migratieweb. Hoe kan ik deze doorgeven?
Wij waarderen het als u ons attent maakt op een fout die wij over het hoofd hebben
gezien. Mail naar redactie@migratieweb.nl of plaats een reactie bij het betreffende
document en wij corrigeren de fout.

Zoeken
Hoe kan ik zoeken?
Voor algemene zoektips kunt u de Handleiding Migratieweb of de Instructievideo’s
raadplegen. Deze vindt u rechtsboven op de homepage als u met de muis over de i
beweegt, zie afbeelding hieronder.
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Is de zoekfunctie hoofdlettergevoelig?
Nee, het maakt voor de zoekresultaten niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
Hoe kan ik mijn zoekresultaten filteren?
Als u op zoeken klikt ziet u in de linkerbalk een aantal filters. U kunt filteren op
documentsoort en instanties. Verder kunt u filteren op een selectie aan trefwoorden.
Deze selectie is afhankelijk van de zoektermen die u reeds heeft ingevuld. Tot slot kunt u
ook filteren op datum.

Als u op een specifiek trefwoord wilt filteren kunt u dit eerst in de zoekbalk intypen,
zodat deze in de trefwoordenlijst verschijnt. Ook kunt u een roze trefwoord aanklikken
dat reeds is toegekend aan een document. Ook dan filtert Migratieweb op dit trefwoord.
Houdt u er echter rekening mee dat u door te zoeken op twee of meer trefwoorden het
aantal treffers vergroot. Dit komt omdat de zoekmachine dan de resultaten laat zien
waarbij één van de trefwoorden verschijnt.
Het zoeken op ecli-nummer of zaaknummer lukt niet
Misschien staat de uitspraak niet in Migratieweb. Er kan echter ook een storing zijn. Als u
vermoedt dat dit het geval is, neem dan contact op met redactie@migratieweb.nl.
Zijn er zoekinstructies?
Ja, deze kunt u vinden door rechtsboven op de homepage met de muis over de i te
bewegen, zie afbeelding hieronder.

Ik wil zoeken op twee verschillende begrippen. Hoe doe ik dit?
U kunt dit doen door de twee begrippen tussen aanhalingstekens te plaatsen in de
zoekbalk, bv: “gezinshereniging” en “8 EVRM”. De zoekmachine zoekt dan op beide
begrippen.
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U kunt ook op een begrip zoeken en vervolgens op een trefwoord. Het filteren op het
trefwoord verfijnt het aantal zoekresultaten.
Door te zoeken op twee of meer trefwoorden vergroot u het aantal treffers echter weer.
Dit komt omdat de zoekmachine dan de resultaten laat zien waarbij één van de
trefwoorden verschijnt.
Ik wil zoeken op een exacte woordcombinatie. Hoe werkt dat?
U kunt dan zoeken tussen aanhalingstekens, bv. “voldoende middelen voor verblijf”.
Bovenaan verschijnen dan eerst de resultaten waarin deze exacte combinatie voorkomt
en daarna de resultaten waar deze woorden los van elkaar in voorkomen.
Hoe kan ik zoeken op een noot bij jurisprudentie?
Klik op zoeken, selecteer in de linkerkolom uitspraak en zoek in de zoekbalk op de naam
van de annotator. U krijgt dan in de resultaten met noten van deze persoon. U kunt ook
zoeken in het JV-archief. Als u een JV-aflevering selecteert vindt u alle uitspraken
inclusief eventuele noot in de inhoudsopgave.
Kan ik zoeken op een wetsartikel?
Klik op zoeken, selecteer in de linkerkolom de documentsoort(en) waarin u wilt zoeken
en zoek in de zoekbalk op het wetsartikel.
Hoe kan ik een bepaald soort uitspraken selecteren?
Klik op zoeken, selecteer in de linkerkolom uitspraak en zoek in de zoekbalk op het soort
uitspraken waar u naar wilt zoeken, bijvoorbeeld bewaring of nareis of asiel. In plaats
van te zoeken in de zoekbalk kunt u ook verfijnen op trefwoord indien het relevante
trefwoord in de lijst in de linkerkolom staat. Houdt u er echter rekening mee dat het
selecteren van twee of meer trefwoorden het aantal treffers vergroot.
Ik wil alleen zoeken in parlementaire stukken, maar niet in jurisprudentie. Hoe doe ik
dat?
U kunt dit doen door in de linkerbalk te filteren op parlementaire stukken.
Als u een bepaalde documentsoort wilt deselecteren kunt u deze uitgevinkt laten. U wilt
bijvoorbeeld over het onderwerp 8 EVRM alle documenten vinden, behalve jurisprudentie.
U doet dit dan door alle documentsoorten behalve uitspraak te selecteren en dan te
zoeken op “8 EVRM”:
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Waarom zie ik niet alle trefwoorden in de linkerkolom?
Wij hebben honderden trefwoorden tot onze beschikking. Al deze trefwoorden zichtbaar
maken zou de zoekfunctie onwerkbaar maken. Om het zoeken op trefwoord toch
mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen om volgens een algoritme een selectie aan
trefwoorden te laten verschijnen, zodat hierop gezocht kan worden. Indien u een
specifiek trefwoord zoekt kunt u deze in de zoekbalk typen. Vervolgens verschijnt het
trefwoord wel in de lijst, dat u dan weer aan kunt vinken. Ook zijn de trefwoorden die
d.m.v. roze balken zijn toegekend aan een bepaald document aanklikbaar.

Attenderingsmail
Ik krijg ineens geen attenderingsmail meer terwijl ik me niet heb afgemeld
Dit kan een fout zijn. U kunt zich gemakkelijk weer aanmelden door op het poppetje
rechtsboven op de homepagina van Migratieweb te klikken op Mijn account en vervolgens
een vinkje te zetten bij Attenderingsmails. Vergeet niet om uw wijzigingen op te slaan.
Als het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op met
info@stichtingmigratierecht.nl of bel naar 020 362 05 00.
Hoe vaak ontvang ik een attenderingsmail?
De attenderingsmail wordt niet op een vaste dag verstuurd. Ons streven is om minimaal
éénmaal per week een attenderingsmail te sturen. Afhankelijk van de hoeveelheid
interessante nieuwe content kunnen wij er ook meer dan één sturen in een week.
Ik wil me aan-/afmelden voor de attenderingsmail
U kunt zich gemakkelijk aan- en afmelden door op het poppetje rechtsboven op de
homepagina van Migratieweb te klikken op Mijn account en vervolgens het vinkje bij
Attenderingsmail aan of uit te zetten. Vergeet niet om uw wijzigingen op te slaan.
Ik wil een uitspraak laten plaatsen in de attenderingsmail, kan dat?
U kunt een uitspraak mailen naar redactie@migratieweb.nl met het verzoek deze op
Migratieweb te laten plaatsen. U kunt de uitspraak zelf anonimiseren of wij kunnen dit
voor u doen. Als u wilt dat de uitspraak ook in de attenderingsmail verschijnt kunt u dit
verzoek in de mail zetten. De redactie beoordeelt of de uitspraak daadwerkelijk in de
mail wordt gezet.
Kan ik een mededeling laten plaatsen in de attenderingsmail?
Die mogelijkheid is er. U kunt de mededeling mailen naar redactie@migratieweb.nl met
het verzoek deze in de attenderingsmail te laten plaatsen. De redactie beoordeelt of de
mededeling daadwerkelijk in de mail wordt gezet.
Kan ik oude attenderingsmails teruglezen?
Dat kan. U kunt alle oude attenderingsmails vinden op de homepage van Migratieweb
onder het tabblad Mailarchief.

Vragendienst
Wie mag gebruik maken van de Vragendienst?
Alle WRV-leden en organisaties die een abonnement bij ons afnemen met toegang
tot de Vragendienst, kunnen hier gebruik van maken.
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Ik ben geen lid, maar mijn kantoorgenoot wel. Mag ik dan ook gebruik maken van de
Vragendienst?
Helaas is dit niet mogelijk. Wel wijzen wij u op de mogelijkheid voor kantoorgenoten van
WRV-leden om lid te worden tegen een gereduceerd tarief. Meer informatie hierover
vindt u hier.
Is er een maximum aantal vragen dat ik kan stellen?
Als u een WRV-lidmaatschap heeft dan kunt u zoveel vragen stellen als u wilt. Indien u
een IP-range PLUS abonnement heeft kunt u maximaal tien vragen stellen per jaar.
Wat voor soort vragen kan ik stellen?
U kunt zaakgerelateerde vragen over het (internationaal) migratierecht en aanverwante
onderwerpen voorleggen aan de Vragendienst via
vragendienst@stichtingmigratierecht.nl.
Hoe maak ik mijn vraag zo volledig mogelijk?
Geef zoveel mogelijk informatie over de casus. Stuur indien mogelijk (geanonimiseerde)
beschikkingen, bezwaarschriften en verweerschriften mee. U kunt ook het
vragendienstformulier op onze website invullen.
Wanneer krijg ik antwoord?
Wij streven ernaar om u binnen vijf werkdagen van een eerste antwoord te voorzien. Het
kan zijn dat onze medewerker contact met u opneemt voor aanvullende vragen over de
casus. In drukke periodes kan het voorkomen dat wij de streeftermijn van vijf werkdagen
niet halen. Wij informeren u hier dan over.
Ik heb het antwoord morgen nodig, kan ik met spoed antwoord krijgen?
Uiteraard mag u altijd vragen of het mogelijk is om de vraag met spoed te
beantwoorden. Wij proberen hier dan rekening mee te houden. Omdat wij afhankelijk
zijn van de capaciteit van onze medewerkers kunnen wij hier echter geen garantie voor
geven.

Cursussen
Welke cursussen worden gegeven?
Ons meest actuele cursusaanbod vindt u hier. Voor meer informatie over de cursus klikt
u op de link lees meer.
Hoe kan ik me aanmelden?
Ons meest actuele cursusaanbod vindt u hier. Voor meer informatie over de cursus klikt
u op de link lees meer. Vervolgens klik u op aanmelden. Hier vindt u het
inschrijfformulier.
De cursus is vol. Kan ik op de wachtlijst?
Ja, dat kan. U schrijft zich in op de gebruikelijke manier. Indien u zich op deze manier
niet meer kunt inschrijven kunt u een e-mail sturen naar
cursus@stichtingmigratierecht.nl. Als de cursus vol is krijgt u bericht dat u op de
wachtlijst wordt geplaatst. Als er een plaats vrijkomt waardoor u alsnog kunt deelnemen
ontvangt u hiervan bericht.
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Ik wil me afmelden voor een cursus waar ik me al voor heb ingeschreven. Krijg ik mijn
geld terug?
Tot 8 dagen voorafgaand aan de cursusdatum kunt u uw inschrijving kosteloos
annuleren. U krijgt dan binnen 14 dagen uw cursusgeld terug. Bij annulering binnen 8
dagen is de volledige cursusprijs verschuldigd. Wel is het mogelijk een vervanger aan de
cursus te laten deelnemen, mits de vervanger behoort tot de doelgroep van de cursus
(advocaat of andere professional op het gebied van het migratierecht).
Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden cursussen, die u aantreft op onze
website.

Cursusmail
Ik krijg ineens geen cursusmail meer terwijl ik me niet heb afgemeld
Dit kan een fout zijn. U kunt zich gemakkelijk weer aanmelden door op het poppetje
rechtsboven op de homepagina van Migratieweb te klikken op Mijn account en vervolgens
een vinkje te zetten bij Cursussen Stichting Migratierecht. Vergeet niet om uw
wijzigingen op te slaan. Als het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op met
info@stichtingmigratierecht.nl of bel naar 020 362 05 00.
Hoe vaak ontvang ik een cursusmail?
Cursusmails worden twee tot vier keer per maand verstuurd om u op de hoogte te
houden van het nieuwe cursusaanbod.
Ik wil me aan-/afmelden voor de cursusmail
U kunt zich gemakkelijk aan- en afmelden door op het poppetje rechtsboven op de
homepagina van Migratieweb te klikken op Mijn account en vervolgens het vinkje bij
Cursussen Stichting Migratierecht aan of uit te zetten. Vergeet niet om uw wijzigingen op
te slaan.

Naar boven ↑

