NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL VZW
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE POLICE ET DE SECURITE ASBL

AANVRAAGFORMULIER JURIDISCHE BIJSTAND

SCHAKEL NOOIT ZELF EEN ADVOCAAT/DESKUNDIGE IN!
EEN EVENTUELE OPDRACHT AAN EEN ADVOCAAT/DESKUNDIGE KAN ALLEEN DOOR VZW NSPV WORDEN VERSTREKT.
Door te ondertekenen gaat u er mee akkoord dat VZW NSPV gegevens uitwisselt met een eventueel in te schakelen
dienstenleveranciers.
Als u dit formulier niet juist invult of niet de juiste stukken meestuurt, dan kan dat de snelheid waarmee wij u kunnen
helpen beïnvloeden.

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

-

-

Adres:

Postcode:

Gemeente:

GSM:

+ 3 2

E-mail:

Liefst privé e-mailadres
@

.

Stamnummer:
Nr.:

Zone/Dienst:
Actief

Operationeel

Lokaal

Gepensioneerd

CaLog

Federaal

Weduwe
Door de ondertekening verklaart diegene die ondertekent:
dat de persoon namens wie de aanvraag gedaan wordt geen aanspraak kan maken op de
tussenkomst van een verzekering rechtsbijstand en/of andere bijstand en verklaart kennis te hebben
genomen van de artikels opgenomen in het reglement opgenomen op pagina 2.
de aanvraag geen tegenstrijdigheid van belangen uitmaakt met de belangen van de vzw NSPV
DE AANVRAAGSTER / AANVRAGER stelt uitdrukkelijk dat hij afdoende geïnformeerd werd door alle medewerkers
van vzw NSPV van de regels, richtlijnen en onderrichtingen die eigen zijn aan de aanvraag in juridische bijstand
aangevraagd door huidig formulier in het desbetreffend dossier. Met de ondertekening erkent de aanvrager ook de
bijliggende toelichting ‘regels aanvraag AJB’ gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.
Romboutsstraat 1/011 - 1932 Zaventem

T 02 644 65 00

www.nspv.be - www.snps.be
www.ngps.be

ING IBAN BE06 3101 1451 1822 BIC: BBRUBEBB
Ondernemingsnr. N° d’entreprise 0443 002 760

TITEL VI – DE RECHTSBIJSTAND
Artikel 129
§1. Het NSPV verleent in eigen beheer kosteloze rechtsbijstand aan haar leden onder de
voorwaarden hieronder omschreven en die bindend zijn zowel voor het NSPV als de leden
die om rechtsbijstand verzoeken.
§2. De rechtsbijstand wordt verleend voor gerechtelijke-, burgerrechterlijke- tucht-procedures en administratieve procedures, mits deze procedures betrekking hebben op de materies
zoals deze in artikel 136 en 137 zijn omschreven.
§3. Rechtbijstand wordt enkel verleend aan de leden die de ledenbijdragen hebben betaald
twee maanden voor de dag waarop de feiten waarvoor rechtsbijstand wordt gevraagd zich
hebben voorgedaan en onder de uitdrukkelijke voorwaarde lid te blijven tot na de volledige
afhandeling van het dossier.
§4. De aanvraag om rechtsbijstand dient in principe gedaan zodra de feiten zich hebben
voorgedaan en uiterlijk drie maanden nadat de feiten waarvoor om rechtsbijstand wordt gevraagd het lid bekend zijn tenzij kan worden bewezen dat het lid van die feiten in voornoemde periode onmogelijk kennis kon hebben. In dat geval dient de aanvraag om rechtsbijstand
gedaan onmiddellijk na de kennisname van het geschil.
De aanvraag voor rechtsbijstand dient gedaan conform de voorschriften van artikel 140.
SECTIE 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 130
Er wordt verstaan onder
1.
Geschil: Enige betwisting waarbij het lid ertoe gebracht wordt een recht te doen
gelden of zich tegen een aanspraak te verzetten tot en met een rechtsgeding, bij uitbreiding, alle vervolgingen waarbij het lid ertoe gebracht wordt zich te verdedigen
voor een strafgerecht of een burgerrechterlijk orgaan.
2.
De opzettelijke fout: Is deze van bewuste, gewilde miskenning van een wettelijke
of reglementaire norm die een welomschreven gebod of verbod oplegt, of van de
algemene zorgvuldigheidsnorm.
3.
Zware fout: Is elke onopzettelijk fout die zodanig grof en buitensporig is, dat ze
onbegrijpelijk voorkomt vanwege een redelijk persoon; het niet treffen van de elementaire voorzorgsmaatregelen die elk zinnig mens neemt. Er is zware fout wanneer de dader zich ervan bewust was of behoorde er zich bewust van de zijn dat zijn
handeling schade zou berokkenen.
SECTIE 2 - VERBINTENISSEN VAN HET NSPV TEGENOVER DE LEDEN
Artikel 131
§1. Bij het ontstaan van een gedekt geschil verbindt het NSPV zich tegenover het lid kosteloos zijn (haar) belangen te verdedigen in de materies die in artikel 135 hierna zijn weergegeven:
a.
prestaties te leveren met het oog op de oplossing van het geschil, hetzij minnelijk,
gerechtelijk of scheidsrechterlijk;
b.
de kosten betreffende die prestaties ten laste te nemen rekening houdende met de in
artikel 133 opgelegde beperkingen.
§2.
a.
In afwijking van het bepaalde van § 1 a. en b. hiervoor verleent het NSPV geen bijstand wanneer voor het lid het recht is geopend op kosteloze rechtshulp zoals deze
is voorzien bij artikel 52, § 1, eerste en tweede lid van Wet op het Politieambt (WPA)
b.
In geval van weigering door de bevoegde overheid kosteloze rechtsbijstand te verlenen kan van het bepaalde in § 2. a. hiervoor worden afgeweken na onderzoek van
de reden tot weigering.
§3. Het NSPV behoudt zich het recht voor het lid in het bezit te stellen van een nota voor
burgerlijke partijstelling indien enkel het toekennen van een morele schadevergoeding
wordt beoogd en in geval dat quasi zeker kan worden gesteld en of er een ernstig vermoeden
is dat de beklaagde niet solvabel is of een woonplaats heeft in het buitenland.
SECTIE 3 - VERZEKERDE MATERIES
Artikel 132
Het NSPV verbindt zich ertoe de belangen van het lid te verdedigen voor:
A.
Categorie actieve leden
1.
a.
Handelend in het kader van zijn (haar) beroepsbezigheden in de hoedanigheid van
politieambtenaar of aangeslotene bij een beroepsveiligheidsdienst voor alle geschillen waarin begrepen:
01.
In geval van zware fout of «overtreding» begaan in staat van wettige zelfverdediging;
02.
In geval van oorlog, oproer, collectieve arbeidsconflicten, burgerlijke en politieke
onlusten waarbij het lid betrokken was in het kader van zijn (haar) beroepsbezigheid;
03.
In geval van gebruik van een dienstvoertuig of gebruik van een privé voertuig voor
dienstredenen;
04.
In geval van geschillen betreffende de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen met inbegrip van deze zich voordoen tijdens de verplaatsingen van en naar het werk;
05.
In geval van geschillen behorende tot de bevoegdheid van de Commissie voor Geschiktheid van het Personeel van de Politiediensten (CGPP) en de geschillen behorende tot de bevoegdheid van de Commissie voor Vergoedings-pensioenen;
06.
In geval van tuchtprocedures gevoerd door de lagere en hogere tuchtoverheid met
inbegrip van de adiëring van de tuchtraad.
b.

Handelend in zijn (haar) functie van syndicaal afgevaardigde volgens de richtlijnen
van het Nationaal Bureau.

2.

Handelend in het kader van zijn (haar) privé leven, buiten enige andere beroepsbezigheid dan deze van politieambtenaar of lid van de veiligheidsdiensten voor de
geschillen behorende tot het sociaal zekerheidsrecht (ziekte- en invaliditeitverzekering, pensioenen) en de geschillen behorende tot de bevoegdheid van de Commissie
voor Vergoedingspensioenen en de Commissie van Beroep voor Vergoedingspensioenen.
Categorie gepensioneerden en weduwen
Voor deze categorie zijn de bepalingen van A. 2. hiervoor van toepassing alsmede
voor de leden van deze categorie die een syndicaal mandaat bekleden hun toegekend door het Nationaal Bureau.
De leden van de categorieën A. en B. kunnen steeds advies vragen voor zaken die
niet gedekt zijn door de gratis rechtsbijstand zoals deze is omschreven in het artikel
135.

B.

C.

SECTIE 4 – TUSSENKOMST
Artikel 133
De tussenkomst van het NSPV kan niet meer bedragen dan € 20.000,-

SECTIE 5 – VERZEKERINGSGEBIED
Artikel 134
Voor de materies bepaald in artikel 132 komt het NSPV tussen voor de geschillen die voortvloeien uit feiten overkomen in België, behoudens de beklaagde in het buitenland woonachtig is. Voor geschillen die voortvloeien uit feiten die zich voordoen buiten België zal het
NSPV enkel tussenkomen indien de opdrachtgevers van de Federale of Lokale Politie geen
bijstandverzekering hebben onderschreven en geen kosteloze bijstand wordt verleend bij
toepassing van artikel 52, § 1, eerste en tweede lid van het WPA
SECTIE 6 - TEN LASTE GENOMEN KOSTEN
Artikel 135
§1. In uitvoering van de in artikel 132 verleende bijstand waarborgt het NSPV de in werkingstelling van de middelen en de procedures noodzakelijk voor het zoeken naar een minnelijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke regeling tot beloop, per geschil, van de bedragen
zoals deze zijn gesteld in artikel 133.
§2. Naar gelang de prestaties die werden geleverd voor de oplossing van het geschil neemt
het NSPV ten laste
•
de kosten voortvloeiend uit het aanleggen en de behandeling van het dossier;
•
de kosten en honoraria van deskundigen voor gerechtelijke en de medische expertises:
betreffende de gevolgen van opgelopen letsels
arbeidsongevallen bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (GGD), en inzonderheid de kosten van raadgevende artsen;
•
de kosten en honoraria van advocaten binnen de hierna bepaalde grenzen die gelden per instantie en volgens het betrokken gerecht
•
Politierechtbank, Vredegerecht: 2500 €
•
Correctionele- en Arbeidsrechtbanken : 3500 €
•
Hof van Beroep en Arbeidshof : 4000 €
•
Hof van Cassatie, Raad van State en Grondwettelijk Hof : 10000 €
•
de kosten en honoraria van gerechtsdeurwaarders volgens de voorwaarden
bepaald in § 3 hierna.
§3. Het NSPV komt tussen voor de kosten en honoraria van gerechtsdeurwaarders voor
een eenmalige uitvoering van een vonnis of arrest in België. Uitvoeringen in het buitenland
zijn uitgesloten.
§4. Het NSPV neemt nooit kosten en honoraria ten laste die het lid heeft aangegaan voor de
aangifte van het geschil of zonder het NSPV om toelating te vragen.
§5. Rechtsplegingskosten die in bepaalde procedures worden toegekend komen toe aan het
NSPV en worden niet aan het lid uitbetaald.
SECTIE 7 - NIET TEN LASTE GENOMEN KOSTEN
Artikel 136
§1. Het NSPV kom niet tussen voor :
a.
De kosten voor betekening en uitvoering van vonnissen of arresten in het buitenland;
b.
De kosten wanneer het lid wordt vervolgd voor inbreuken met misdadig opzet, opzettelijke fout of zware fout zoals omschreven in artikel 131. 2. en 3 of voor feiten
die vrijwillig werden begaan;
c.
Verdedigingskosten van de tegenpartij;
d.
De kosten voor straffen, geldboeten met inbegrip van de opdeciemen, gerechtskosten bij vonnis of arrest, schikkingen met het openbaar ministerie, zowel in hoofdsom als bijkomende kosten.
In afwijking van dit bepaalde worden de kosten en boeten van een veroordeling voortvloeiend uit een syndicale actie bevolen door het Nationaal Bureau en/of de RvB ten laste genomen.
§2. Het NSPV neemt geen kosten ten laste:
• voor procedures wanneer het door het lid ingenomen standpunt onredelijk en niet zinvol
voorkomt;
• wanneer het lid weigert een redelijk voorstel tot minnelijke regeling te aanvaarden;
• wanneer het lid hoger beroep aantekent tegen een in eerste aanleg genomen beslissing
zonder het NSPV om toelating te hebben gevraagd.
SECTIE 8 - UITSLUITINGEN
Artikel 137
De rechtsbijstand wordt enkel verleend voor de geschillen betreffende de materies die in
artikel 132 zijn omschreven. Dientengevolge zijn alle geschillen betreffende materies die
niet voorzien zijn in artikel 132 voor rechtsbijstand uitgesloten en zullen dientengevolge
aanvragen terzake worden afgewezen.
Artikel 138
§1. Het NSPV Nationaal Bureau beslist over het al dan niet toekennen van de rechtsbijstand
overeenkomstig de bepalingen van huidig reglement.
§2. Het Nationaal Bureau stelt de lijst op van de verdedigers waarop beroep zal worden
gedaan dit zowel wat de advocaten voor de gerechtelijke- en administratieve procedures als
wat de verdedigers voor de tuchtprocedures betreft.
§3. Gelet de verleende bijstand zoals deze in huidig reglement is voorzien en kosteloos
aan de leden wordt aangeboden behoudt het NSPV zich het recht voor de verdedigers aan
te duiden met dien verstande dat het lid afstand doet van de keuze van advocaat en deze
aanvaardt die voor hem (haar) door het NSPV wordt aangeduid. Dit geldt tevens voor de
tuchtverdedigers.
Artikel 139
§1. De aanvragen voor rechtsbijstand dienen ingediend binnen de termijnen zoals deze zijn
vastgelegd in artikel 129 § 4 van huidig reglement via de provinciale voorzitter of de afdelingsvoorzitter/de pijler die gehouden is advies uit te brengen.
Bij het niet volgen van dit advies zal de provinciale voorzitter of de afdelingsvoorzitter/de
pijler over de redenen ervan worden ingelicht.
§2. Van het bepaalde van § 1. kan worden afgeweken indien de aanvraag een persoonlijk of
vertrouwelijk karakter heeft. Dit persoonlijk of vertrouwelijk karakter dient duidelijk door
het lid toegelicht.
§3. De aanvragen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de aanvrager voorafgegaan door de met de handgeschreven formule «Gelezen en goedgekeurd».
Behoudens dringendheid zullen de aanvragen die aan deze voorwaarden niet voldoen voor
aanvulling worden teruggezonden.
§4. Van de aanvraag voor rechtsbijstand dienen alle bescheiden met betrekking tot het dossier toegevoegd die het Nationaal Bureau moeten toelaten een correcte beslissing te nemen.
§5. De leden zijn gehouden kopie van elk document dat hen inzake een lopende en toegestane procedure wordt toegezonden onmiddellijk aan het NSPV over maken. Dit voorschrift
geldt voor elk document dat op een dossier betrekking heeft.

DE AANVRAAGSTER / AANVRAGER stelt uitdrukkelijk dat hij afdoende geïnformeerd werd door alle medewerkers van vzw NSPV van de regels, richtlijnen
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Voorwerp aanvraag:

(omschrijf – kort – waarvoor u een aanvraag wil doen) Gelieve dit vak in te vullen, als u ook bijlagen toe wilt voegen,
gelieve deze ook te nummeren en deze nummering met een afzonderlijke pagina te inventariëren)

Controleert u of alles compleet is?
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruiken we alleen om u te helpen.
U verstrekt dit formulier en eventueel andere informatie aan VZW NSPV zodat de omvang van de schade/geschil en het recht op
bijstand kan beoordeeld worden. U bent verplicht de gestelde vragen in dit aangifteformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te
beantwoorden. Bij de beantwoording moet u ook bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag vermelden. Door het verstrekken
van dit formulier aan VZW NSPV geeft u aan dat u van de inhoud van het reglement inzake RECHTSBIJSTAND op de hoogte bent.
Ondergetekende verklaart dat deze gegevens volledig en correct werden ingevuld. (zie www.nspv.be)
DE AANVRAAGSTER / AANVRAGER stelt uitdrukkelijk dat hij afdoende geïnformeerd werd door alle medewerkers van vzw NSPV van de regels, richtlijnen
en onderrichtingen die eigen zijn aan de aanvraag in juridische bijstand aangevraagd door huidig formulier in het desbetreffend dossier. Met de ondertekening erkent de aanvrager ook de bijliggende toelichting ‘regels aanvraag AJB’ gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.

Ondergetekende,
vraagt rechtsbijstand vanuit vzw
NSPV en verklaart dat de bovenvermelde informatie volledig en juist is en dat de inhoud van de aanvraag naar
waarheid werd ingevuld en alle bijkomende informaties en regels worden begrepen en aanvaard.
Dit document kent vier pagina’s.
Opgemaakt te

op

/

/

Handtekening

Visum Afdelingsvoorzitter, Afdeling
Datum:

/

Handtekening

/

Voorbehouden aan het nationaal secretariaat
In orde met de syndicale bijdrage? Ja / Nee		

Dossiern° N/AJB/

Privacyverklaring:
vzw NSPV verwerkt persoonsgegevens om haar taken als vakorganisatie uit te voeren zoals vermeld en beschreven
in het bestaande REGLEMENT dat op éénvoudige vraag in kopie kan verkregen worden. Persoonsgegevens
zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Beveiliging persoonsgegevens: vzw NSPV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens
die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bewaartermijn
persoonsgegevens: vzw NSPV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel van de gegevensverwerking. Uw privacyrechten: U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel
15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens vzw NSPV van u verwerkt, dan kunt u een
schriftelijk inzageverzoek doen. Vzw NSPV behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw
gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te
laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering
of wissing. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar
maken (artikel 18 en 21 AVG)U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan vzw NSPV. Uw informatie wordt
vertrouwelijk behandeld en gebruiken we alleen om u te helpen. U verstrekt dit formulier en eventueel andere
informatie aan VZW NSPV zodat de omvang van de schade/geschil en het recht op bijstand kan beoordeeld
worden. U bent verplicht de gestelde vragen in dit aangifteformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te
beantwoorden. Bij de beantwoording moet u ook bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag vermelden.
Door het verstrekken van dit formulier aan vzw NSPV geeft u aan dat u van de inhoud van het reglement inzake
RECHTSBIJSTAND op de hoogte bent. Ondergetekende verklaart dat deze gegevens volledig en correct werden
ingevuld. (zie www.nspv.be)

DE AANVRAAGSTER / AANVRAGER stelt uitdrukkelijk dat hij afdoende geïnformeerd werd door alle medewerkers van vzw NSPV van de regels, richtlijnen
en onderrichtingen die eigen zijn aan de aanvraag in juridische bijstand aangevraagd door huidig formulier in het desbetreffend dossier. Met de ondertekening erkent de aanvrager ook de bijliggende toelichting ‘regels aanvraag AJB’ gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.

