Reglement juridisch advies en bijstand
De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere
bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden bij rechtsvragen die verband houden met
of voortvloeien uit de arbeidsverhouding met de politie en die hun rechtspositie raken.
In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen
op juridisch advies en/of bijstand.
Artikel 1 Begrippen
1.1
De Vereniging: de Politievakorganisatie VMHP, gevestigd te Amsterdam.
1.2

Lid: de natuurlijke persoon die is toegetreden tot de Vereniging en die lid is op grond van artikel
5 van de statuten van de Vereniging.

1.3

Hoofdbestuur: het orgaan van de Vereniging als bedoeld in artikel 15 van de statuten van de
Vereniging.

1.4.

Juridisch advies en / of bijstand: de behartiging van de belangen van individuele leden door het
verstrekken van juridisch advies en het bieden van juridische ondersteuning bij geschillen met de
werkgever als bedoeld onder artikel 1.5. met betrekking tot de rechtspositie als ambtenaar van
politie dan wel met een werkgever waarvoor werkzaamheden worden verricht, die naar het
oordeel van het hoofdbestuur daarmee gelijk zijn te stellen. Onder juridische bijstand wordt mede
verstaan de bijstand tijdens een rechterlijke procedure, met uitzondering van een strafrechtelijke
procedure.

1.5.

Belangenbehartiger: een door het hoofdbestuur aan te wijzen persoon, die het lid juridisch advies
dan wel juridische bijstand verleent.

1.6.

Commissie belangenbehartiging: de commissie ingesteld door de Algemene Vergadering waarvan
de leden zijn benoemd door het hoofdbestuur van de Vereniging.

1.7.

Coördinator belangenbehartiging: het door het hoofdbestuur daartoe aangewezen VMHP-lid.

Artikel 2 Reikwijdte van het te verstrekken advies dan wel de te verlenen rechtsbijstand
2.1
Het lid kan te allen tijde (juridisch) advies vragen over aanspraken of verplichtingen die
samenhangen met of voortvloeien uit de rechtspositie als politieambtenaar.
2.2

Het lid dat vanuit zijn aanstelling bij de Politie, of een van haar rechtsvoorgangers, tijdelijk tewerk
is gesteld bij een andere organisatie, kan over geschillen die bij die inlenende organisatie ontstaan
uitsluitend advies of bijstand krijgen, indien die andere organisatie een overheidsorgaan is dat
actief is op het gebied van veiligheid. Indien het tijdelijke werk wordt uitgevoerd bij een niet
overheidsorgaan, bestaat er alleen recht op bijstand die voortvloeien uit de ambtelijke
politieaanstelling.
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Artikel 3 Aanspraak op juridisch advies en/of bijstand
3.1
Het lid heeft recht op bijstand tijdens bestuursrechtelijke of civielrechtelijke procedures, die
verband houden met de aanstelling als politieambtenaar.
3.2

Het lid heeft recht op bijstand tijdens rechterlijke procedures, die tegen het lid aanhangig zijn
gemaakt omwille van zijn doen of laten ten behoeve van de Vereniging, mits de betrokkene bij die
activiteiten handelde of naliet in opdracht van het hoofdbestuur.

3.3

Er bestaat geen aanspraak op juridisch advies of bijstand indien de gebeurtenis waar bijstand voor
wordt gevraagd zich heeft voorgedaan of redelijkerwijs voorzienbaar was voor de eerste dag
waarop het lidmaatschap aanvangt.

Artikel 4 Werkwijze bij een aanvraag om juridisch advies en/of bijstand en drempeltijd
4.1.
Een aanvraag wordt door het lid ingediend bij de coördinator belangenbehartiging als bedoeld in
artikel 1.7. Bij een verzoek daartoe neemt de coördinator belangenbehartiging de zaak in
behandeling of wijst een lid van de commissie belangenbehartiging aan als (juridisch) adviseur en/
of bijstandverlener.
4.2

Een lid heeft niet eerder aanspraak op advies dan wel bijstand dan nadat dat lid gedurende
tenminste drie maanden voorafgaande aan de aanvraag om bijstand lid van de Vereniging is én
aan de financiële verplichtingen tegenover de Vereniging heeft voldaan en blijft voldoen
gedurende het tijdvak dat aanspraak wordt gemaakt op bijstand.

4.3

In zeer schrijnende gevallen van belangenbehartiging kan het hoofdbestuur afwijken van het
gestelde in artikel 4.2.

Artikel 5 Voorwaarde voor recht op bijstand/haalbaarheidstoets
5.1
Aanspraak op juridische bijstand bestaat uitsluitend indien en voor zover er naar het oordeel van
de coördinator belangenbehartiging een redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te
behalen. Indien de coördinator belangenbehartiging van oordeel is dat deze redelijke kans niet of
niet langer aanwezig is, zal de coördinator belangenbehartiger dit met opgave van redenen
schriftelijk aan het lid meedelen. Zo veel als mogelijk wordt aan het lid advies gegeven welke
andere mogelijkheden in en buiten rechte voor hem open zouden kunnen staan. De Vereniging
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het al dan niet realiseren van deze mogelijkheden.
5.2.1.

Naast de bijstand tijdens een procedure als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, kan de
rechtsbijstand ook door een advocaat worden verleend. Indien het lid kiest voor bijstand door de
vaste advocaat van de vereniging dan worden alle kosten door de vereniging gedragen.
Indien het lid er voor kiest zich door een andere advocaat te laten bijstaan dan stelt de vereniging
een budget van maximaal €3.500,00 beschikbaar voor alle noodzakelijke en redelijke
behandelkosten (honorarium inclusief BTW, kantoorkosten en overige kosten) van deze advocaat
in die procedure.
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5.2.2

Voor het verkrijgen van een budget voor bijstand tijdens een volgende fase van de procedure
(beroep of hoger beroep) dient met inachtneming van de voorwaarden van artikel 5.3 een nieuwe
aanvraag te worden ingediend.

5.2.3

Het indienen van bedenkingen voorafgaand aan een nog te nemen primair besluit geldt niet als
een rechterlijke procedure. In die fase van een procedure bestaat wel recht op advies, maar niet
het recht op bekostiging van een advocaat van vrije keuze.

5.2.4

Er bestaat geen recht op het in lid 5.1 genoemde budget indien, met toepassing van de in artikel
5.1 genoemde “haalbaarheidstoets” door de coördinator belangenbehartiging, wordt vastgesteld
dat er geen redelijke kans aanwezig is dat het beoogde resultaat kan worden behaald.

5.3

Voor het verkrijgen van het budget ter (gedeeltelijke) bekostiging van de advocaat van eigen keuze
gelden de volgende voorwaarden:
A. Indien een lid zelf een advocaat wil kiezen dient hij/zij dit te melden bij de coördinator
belangenbehartiging. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd treedt niet het lid, maar de
vereniging op als opdrachtgever voor de externe advocaat.
B. Voor het inschakelen van een externe advocaat betaalt het lid een eigen bijdrage van € 250,aan de vereniging.
C. De advocaat wordt pas ingeschakeld nadat de eigen bijdrage is betaald aan de VMHP. De
opdracht tot het verlenen van bijstand door de externe advocaat wordt dus pas na ontvangst
van de te betalen eigen bijdrage verleend.
D. Indien een lid heeft gekozen voor het inschakelen van een externe advocaat zal dat geschil
niet meer door de eigen advocaat van de verenging worden behandeld.
E. Per feitencomplex wordt slechts één advocaat ingeschakeld. Indien verschillende vragen dan
wel geschillen voortvloeien uit hetzelfde feitencomplex, geldt het maximumbedrag voor alle
gebeurtenissen samen.
F. Het lid kan alleen een advocaat inschakelen die in Nederland als advocaat is ingeschreven en
zijn kantoor in Nederland heeft.

5.4

Het lid verleent, door akkoord te gaan met de voorwaarden genoemd in artikel 5.3, de vereniging
toestemming om inzage te krijgen in het dossier dat onder handen is van de advocaat om de
voortgang daarvan te bewaken. De vereniging voert zo nodig overleg met de advocaat.

5.5

De behandelkosten (tot het eerder genoemde maximum) worden vergoed na afloop van de
behandeling van het dossier. Dit geschied na indiening van de facturen door de advocaat. De
vereniging betaalt de behandelkosten tot maximaal het bedrag van € 3.500,00 rechtstreeks aan
de advocaat.

5.6

Het lid dat (juridisch) advies wordt verstrekt of juridische bijstand wordt verleend, wordt op de
hoogte gesteld van dit reglement door verwijzing naar de internetsite www.vmhp.nl.
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Artikel 6 Geen recht op advies en bijstand in strafzaken
6.1
Het lid heeft géén recht op juridische bijstand van een belangenbehartiger van de Vereniging in
strafzaken, ongeacht of hij in die procedure als verdachte wordt aangemerkt, dan wel zich als
beledigde partij wil stellen.
6.2

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, kan het lid dat strafrechtelijk wordt
verdacht dan wel vervolgd voor gedragingen dan wel nalatigheden die rechtstreeks voortvloeien
uit dan wel samenhangen met het verrichten van de uit de aanstelling bij de Politie opgedragen
werkzaamheden, het bestuur verzoeken een lening te verstrekken ten behoeve van de eigen
kosten van rechtsbijstand. Dit verzoek wordt in ieder geval niet ingewilligd indien het lid naar het
oordeel van het hoofdbestuur opzettelijk onrechtmatig dan wel opzettelijk wederrechtelijk of
bewust roekeloos heeft gehandeld, of grof nalatig is geweest.

6.3

De lening voor de kosten van de door het lid zelf te kiezen advocaat zal niet meer bedragen dan
maximaal €3.500,00. De voorwaarden voor de wijze van terugbetalen en de hoogte van de
betalingstermijnen worden door het hoofdbestuur bepaald.

6.4

Op grond van artikel 69a BARP heeft de ambtenaar, die wegens de uitvoering van de politietaak
aansprakelijk wordt gesteld naar burgerlijk recht of als verdachte wordt aangemerkt naar
strafrecht, recht op een tegemoetkoming in de kosten van rechtskundige hulp, tenzij hij naar het
oordeel van het bevoegd gezag opzettelijk onrechtmatig dan wel opzettelijk wederrechtelijk of
bewust roekeloos heeft gehandeld, of grof nalatig is geweest. Een verzoek van een lid op een
geldlening ten behoeve van bijstand tijdens een strafzaak op grond van het bepaalde in artikel 6.2
van dit reglement kan niet eerder in behandeling worden genomen dan nadat het bevoegd gezag
heeft beslist op een verzoek voor een tegemoetkoming op grond van artikel 69a BARP.

Artikel 7 Verhaal kosten juridische bijstand
7.1
Met het accepteren van de in dit reglement opgenomen voorwaarden voor juridisch advies en
bijstand cedeert het lid een eventuele vordering van proceskosten waartoe de rechter de
tegenpartij veroordeelt aan de Vereniging.
7.2

Indien het lid de mogelijkheid heeft om bij een wederpartij een bijdrage te verkrijgen in de door
de Vereniging gemaakte kosten voor rechtsbijstand is het lid verplicht zich in te spannen die
vergoeding van de wederpartij te verkrijgen. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de
door de Vereniging gemaakte kosten.

Artikel 8. Verplichtingen van het lid
8.1
Het lid, dat voornemens is een beroep te doen op dit reglement, dient terstond, althans zo
spoedig mogelijk, mededeling te doen van de gebeurtenis(sen) waaruit een aanspraak op
juridische bijstand kan voortvloeien.
8.2

Het lid dient, indien zich een situatie als onder 8.1. voordoet, zich te wenden tot de coördinator
belangenbehartiging.
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8.3.

Het lid dient gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen te verstrekken en alle stukken waarover
het lid beschikt en waarvan hij/zij redelijkerwijs moet weten of vermoeden dat deze van
belang zijn voor de behandeling van de kwestie, ter hand te stellen aan de adviseur/
bijstandverlener.

8.4.

Het lid dient, nadat de zaak in behandeling is genomen niet zelfstandig handelingen te
verrichten, dan wel een andere derde daartoe aan te wijzen, zonder nader overleg met de
belangenbehartiger.

8.5.

Indien het lid in strijd handelt met één van voornoemde artikelen, behoudt de coördinator
belangenbehartiging zich het recht voor, na raadpleging van het hoofdbestuur, te besluiten de
rechtsbijstand te staken. De coördinator belangenbehartiging zal dit met opgave van redenen
schriftelijk meedelen.

Artikel 9. Geschillen
Indien tussen de Vereniging en het lid verschil van mening bestaat over de uitleg of toepassing van dit
reglement wordt dit geschil voor een bindend advies voorgelegd aan een door de Vereniging aangewezen
externe deskundige.
Artikel 10. Afwijkingen
De Vereniging is bevoegd, zulks geheel ter harer beoordeling, om wegens klemmende redenen of
bijzondere omstandigheden in een individueel geval af te wijken van de in dit reglement neergelegde
bepalingen en beperkingen.
Artikel 11. Vaststelling en publicatie
Deze regeling is vastgesteld in de Hoofdbestuursvergadering van de VMHP op 1 september 2017 en op 3
november 2017 gepubliceerd op de website van de Vereniging
Amsterdam, 1 september 2017
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