
 REGLEMENT     RECHTSKUNDIGE 
 BIJSTAND 

 POLITIEVAKBOND     ACP 



 I.  Inleiding 

 Leden     van     de     politievakbond     ACP     zijn     automatisch     verzekerd     voor     professionele     rechtshulp     bij 
 juridische     problemen     op     het     gebied     van     werk     en     inkomen.     De     rechtshulp     wordt     verleend     door     een 
 vrijwilliger     van     de     politievakbond     ACP     die     is     opgeleid     tot     individuele     belangenbehartiger,     een 
 belangenbehartiger     in     dienst     van     de     politievakbond     ACP,     een     jurist(e)     in     dienst     van     de 
 politievakbond     ACP     of     een     advocaat     in     dienstbetrekking.     De     politievakbond     beschikt     dan     ook     over 
 een     eigen     juridische     afdeling     (Afdeling     IBB). 

 In     dit     reglement     staan     de     voorwaarden     beschreven,     die     gelden     om     in     aanmerking     te     komen     voor 
 rechtshulp  . 

 II.  Voorwaarden 

 Artikel     1     (definities) 

 In     dit     reglement     wordt     verstaan     onder: 

 A.  de     politievakbond     ACP:  de     vereniging     met     volledige  rechtsbevoegdheid     Algemene 
 Christelijke     Politiebond,     gevestigd     en     kantoorhoudende     in 
 het     Huis     voor     Veiligheid     aan     de     Tolweg     5     te     3741     LM     Baarn. 

 B.  het     lid:  de     natuurlijke     persoon     die     is     toegetreden     tot     de 
 politievakbond     ACP     en     van     wie     het     lidmaatschap     conform 
 de     statuten     is     ingegaan. 

 C.  het     Dagelijks     Bestuur:  een     orgaan     van     de     politievakbond     ACP     als     bedoeld     in 
 artikel     20     van     de     statuten. 

 D.  het     Bondsbestuur:  een     orgaan     van     de     politievakbond     ACP     als     bedoeld     in 
 artikel     17     van     de     statuten. 

 E.  Afdeling     IBB:  de     Afdeling     Individuele     Belangenbehartiging     van     de 
 politievakbond     ACP,     die     belast     is     met     het     verlenen     van 
 rechtshulp. 

 F.  Teamleider:  de     teamleider     van     de     Afdeling     IBB. 

 G.  de     Rechtshulpverlener:  de     vrijwilliger     van     de     politievakbond     ACP     die     is     opgeleid     tot 
 individuele     belangenbehartiger,     de     belangenbehartiger     in 
 dienst     van     de     politievakbond     ACP,     de     jurist(e)     in     dienst     van 
 de     politievakbond     ACP     of     de     advocaat     in     dienstbetrekking. 

 H.  Rechtshulp:  juridisch     advies     en/     of     rechtskundige     bijstand. 

 I.  Juridisch     Advies:  het     geven     van     een     mondeling     of     schriftelijk     advies     aan 
 leden     ter     voorkoming     of     oplossing     van     een     (dreigend) 
 geschil,     dat     tot     stand     komt     na     inhoudelijke     beoordeling     van 
 een     geschil,     waarna     het     lid     door     de     rechtshulpverlener 
 wordt     aangegeven     op     welke     wijze     en     langs     welke     weg     het 
 lid     het     geschil     verder     kan     (laten)     oppakken     dan     wel     het 
 geven     van     informatie     over     de     rechtspositie     van     een     lid. 



 J.  Rechtskundige     bijstand:  het     optreden     in     of     buiten     rechte     voor     en/of     namens     een     lid 
 door     een     rechtshulpverlener. 

 K.  Werk     en     inkomen:  Werk:  arbeidsrecht     en     ambtenarenrecht. 
 Inkomen:  sociaal     zekerheidsrecht,     doch     voor     zover 

 deze     uitsluitend     betrekking     heeft     op 
 geschillen     inzake     de     Wet     werk     en     inkomen 
 naar     arbeidsvermogen     (WIA),     de     Wet 
 arbeidsongeschiktheidsverzekering     (WAO) 
 en     de     Werkloosheidswet     (WW). 

 Artikel     2     (werkingssfeer) 

 1.  Rechtshulp     wordt     uitsluitend     verleend     binnen     Nederland,     in     geschillen     waarin     de 
 Nederlandse     rechter     bevoegd     is     en     Nederlands     recht     van     toepassing     is. 

 2.  Aan     leden     in     dienst     van     Europol     wordt     eveneens     rechtshulp     verleend,     doch     uitsluitend     voor 
 zover     het     geschil     voortvloeit     uit     de     eigen,     internationale,     rechtspositieregeling.     De 
 politievakbond     ACP     vergoedt     dan     alle     gebruikelijke     en     redelijk     gemaakte     kosten,     behalve 
 de     eventueel     door     de     rechterlijke-     en/     of     rechtsprekende     instantie     opgelegde     betaling     van 
 de     gerechtelijke-     en/     of     proceskosten     van     Europol. 

 3.  Rechtshulp     wordt     uitsluitend     verleend     bij     geschillen     of     dreigende     geschillen     op     het     gebied 
 van     werk     en     inkomen,     zoals     bedoeld     in     artikel     1     sub     K     van     dit     reglement,     doch     uitsluitend 
 voor     zover     deze     geschillen     betrekking     hebben     op     werkzaamheden     die     rechtstreeks 
 voortvloeien     uit     een     dienstverband/     aanstelling     bij     de     Nationale     Politie,     de     Rijksrecherche, 
 alsmede     bij     een     stichting     of     gemeentelijke     instelling/     instantie     belast     met 
 toezichthoudende,     handhavende     of     opsporingstaken,     alsmede     werkzaamheden 
 voortvloeiend     uit     een     dienstverband     dat     naar     het     oordeel     van     het     Dagelijks     Bestuur     is 
 gelijk     te     stellen     met     de     uitoefening     van     deze     werkzaamheden.     Rechtshulp     wordt     eveneens 
 gegeven     bij     tegen     het     lid     aanhangig     gemaakte     zaken     die     verband     houden     met     de 
 werkzaamheden     ten     behoeve     van     de     politievakbond     ACP. 

 4.  Alle     rechtshulp     die,     op     enige     wijze,     betrekking     (zou     kunnen)     hebben     op     fiscale     geschillen 
 en/     of     fiscale     aangelegenheden     -     al     dan     niet     gerelateerd     aan     werk     en     inkomen     -     zijn 
 uitdrukkelijk     uitgezonderd. 

 5.  Ten     aanzien     van     tegen     het     lid     aanhangig     gemaakte     strafrechtelijke-     en     civiele     zaken     die 
 verband     houden     met     de     uitoefening     van     de     functie     geldt     dat     rechtshulp     wordt     gegeven     na 
 toestemming     van     het     Dagelijks     Bestuur.     De     extra     voorwaarden     die     hierop     van     toepassing 
 zijn,     zijn     uitgewerkt     in     bijlage     1. 

 Artikel     3     (recht     op     rechtshulp) 

 1.  Leden     hebben     recht     op     juridisch     advies     en     rechtskundige     bijstand     door     de     politievakbond 
 ACP,     doch     uitsluitend     voor     zover     de     leden     aan     de     voorwaarden     in     dit     reglement     volledig 
 voldoen. 

 2.  Een     lid     heeft     recht     op  juridisch     advies  met     ingang     van     de     dag     waarop     het     lidmaatschap     is 
 ingegaan. 

 3.  Recht     op  rechtskundige     bijstand  bestaat     uitsluitend     voor     geschillen     die     ontstaan     vanaf     drie 
 maanden     ná     aanvang     van     het     lidmaatschap.     Voor     aspiranten     die     nog     geen     aanstelling     bij 
 de     politie     hebben     en     die     zich     bij     de     start     van     een     politieopleiding     direct     als     lid     aanmelden 
 gelden     geen     wachttijd     van     drie     maanden. 



 4.  Een     geschil     ontstaat     op     de     datum     waarop     het     voor     het     lid     duidelijk     is     of     redelijkerwijs 
 duidelijk     kan     zijn,     dat     er     een     vraag     of     probleem     bestaat     waarvoor     hij     rechtshulp     nodig 
 heeft     of     redelijkerwijs     zou     kunnen     hebben. 

 5.  Rechtshulp     wordt     uitsluitend     verleend     in     de     Nederlandse     taal. 

 Artikel     4     (uitsluitingen     van     rechtshulp) 

 Geen     rechtshulp     wordt     verleend 

 A.  indien     de     gebeurtenis     die     voor     het     lid     een     concreet     juridisch     geschil     doet     ontstaan 
 zich     heeft     voorgedaan,     dan     wel     redelijkerwijs     voorzienbaar     was     en/     of 
 redelijkerwijs     voorzienbaar     behoorde     te     zijn,     vóór     dat     het     lidmaatschap     is 
 ingegaan,     dan     wel     gebeurtenissen     die     een     zodanig     verband     houden     met     een 
 eerdere     zaak.     Uitgezonderd     is     het     geven     van     juridische     advies     zoals     bedoeld     in 
 artikel     3     lid     2     van     dit     reglement; 

 B.  indien     en     voor     zover     het     lid     op     grond     van     wettelijke-     dan     wel     contractuele 
 bepalingen     en/     of     via     een     voorziening     van     de     overheid     (bijvoorbeeld     via     van 
 overheidswege     gefinancierde     rechtshulp)     elders     aanspraak     kan     maken     op 
 rechtsbijstand,     dan     wel     op     vergoeding     van     de     kosten     van     rechtsbijstand; 

 C.  indien     en     voorzover     het     lid     reeds     elders     aanspraak     maakt     of     heeft     gemaakt     op     het 
 verlenen     van     rechtshulp     en/     of     reeds     elders     aan     het     lid     rechtshulp     is     of     wordt 
 verleend     (een     zogenoemd     ‘overnamedossier’),     tenzij     het     lid     hiervoor     voorafgaande 
 schriftelijke     uitdrukkelijke     toestemming     van     het     Dagelijks     Bestuur     heeft     gekregen; 

 D.  indien     aan     het     geschil     een     onrechtmatige     daad     van     één     of     meer     derden     ten 
 grondslag     ligt,     één     en     ander     voor     zover     uit     dien     hoofde     verhaal     van     kosten 
 rechtsbijstand     mogelijk     is; 

 E.  in     zaken     waarin     cassatie     bij     de     Hoge     Raad     door     of     namens     het     lid     moeten     worden 
 ingesteld,     waaronder     het     aanvragen     van     cassatieadvies; 

 F.  indien     het     financiële     belang     of     een     op     geld     waardeerbaar     belang     van     het     lid     bij     het 
 geschil     of     de     gebeurtenis     minder     dan     €     150,00     netto     of     €     220,00     bruto     bedraagt. 
 Hierop     bestaan     twee     uitzonderingen: 
 -  wanneer     sprake     is     van     een     periodiek     terugkerend     te     betalen     of     te 

 ontvangen     bedrag; 
 -  wanneer     het     Dagelijks     Bestuur     besluit     om     een     zaak     vanwege     het 

 strategische     karakter     toch     te     laten     behandelen; 

 Artikel     5     (wijze     van     behandeling) 

 Het     belang     van     het     lid     is     bepalend     voor     de     wijze     waarop     de     rechtshulp     door     de 
 rechtshulpverlener     wordt     verleend. 

 Artikel     6     (aard     en     omvang     van     rechtshulp) 

 1.  De     aard     en     omvang     van     de     te     verlenen     rechtshulp     wordt     bepaald     op     basis     van     een 
 inhoudelijke     beoordeling     van     het     geschil     door     de     rechtshulpverlener. 

 2.  Aanspraak     op     rechtshulp     bestaat     uitsluitend     indien     en     voor     zover     er     naar     het     oordeel     van 
 de     rechtshulpverlener     een     redelijke     kans     aanwezig     is     het     beoogde     resultaat     te     behalen. 
 Indien     de     rechtshulpverlener     van     oordeel     is     dat     deze     redelijke     kans     niet     of     niet     langer 
 aanwezig     is,     zal     hij/zij     dit     met     opgave     van     redenen     schriftelijk     aan     het     lid     meedelen. 



 Artikel     7     (verplichtingen) 

 1.  Het     lid     is     verplicht     terstond,     althans     zo     spoedig     mogelijk,     mededeling     te     doen     van     een 
 gebeurtenis     waaruit     een     aanspraak     op     rechtshulp     voortvloeit     dan     wel     kan     voortvloeien. 

 2.  Het     lid     is     verplicht     om     desgevraagd     alle     door     de     rechtshulpverlener     en/     of     de 
 politievakbond     ACP     gewenste     informatie     te     verstrekken     dan     wel     uit     eigen     beweging 
 inlichtingen     te     verschaffen     waarvan     het     lid     kan     weten     of     kan     vermoeden     dat     dit 
 noodzakelijk     is     voor     de     behandeling     van     zijn     zaak.     Het     lid     is     verplicht     de     rechtshulpverlener 
 en/     of     de     politievakbond     ACP     volledig     en     naar     waarheid     te     informeren. 

 3.  Het     lid     is     verplicht     om     alle     medewerking     te     verlenen     die     noodzakelijk     is     voor     de 
 behandeling     van     het     geschil,     zich     -     met     het     oog     op     de     behandeling     van     het     geschil     -     te 
 onthouden     van     nadelige     handelingen     en     alle     aanwijzingen     van     de     rechtshulpverlener     en/     of 
 de     politievakbond     ACP     op     te     volgen. 

 4.  Het     lid     is     verplicht     de     rechtshulpverlener     en/     of     de     politievakbond     ACP     te     machtigen     om 
 alle     benodigde     handelingen     voor     het     kunnen     verlenen     van     rechtshulp     uit     te     kunnen     voeren. 

 5.  Het     lid     is     verplicht     de     rechtshulpverlener,     medewerkers     van     de     politievakbond     ACP,     de 
 (gemachtigde     van     de)     wederpartij     en     anderen     die     (redelijkerwijs)     bij     het     geschil     betrokken 
 zijn,     zowel     in     woord     als     geschrift,     naar     maatschappelijke     normen     te     behandelen, 
 waaronder     (doch     niet     limitatief)     het     zich     onthouden     van     bedreigende,     beledigende, 
 discriminerende     of     ongepaste     uitlatingen/     handelingen. 

 Artikel     8     (afkoop) 

 De     politievakbond     ACP     kan     besluiten     om,     in     plaats     van     het     verlenen     of     verder     verlenen     van 
 rechtshulp,     het     betrokken     lid     een     geldbedrag     aan     te     bieden.     Een     beslissing     daaromtrent     is 
 geheel     ter     beoordeling     aan     het     Dagelijks     Bestuur. 

 Artikel     9     (opschorting) 

 Het     verlenen     van     rechtshulp     aan     een     lid     wordt     opgeschort,     indien     een     achterstand     in     de 
 contributiebetaling     is     ontstaan.     Eventuele     nadelige     gevolgen     daardoor     voor     de     verdere 
 behandeling     van     het     geschil     komen     volledig     voor     rekening     en     risico     van     het     lid. 

 Artikel     10     (beëindiging) 

 Het     verlenen     van     rechtshulp     aan     een     lid     wordt     beëindigd,     indien 

 A.  het     lidmaatschap     van     de     politiebond     ACP     wordt     beëindigd     conform     de     statuten; 
 B.  blijkt     dat     niet     (langer)     aan     de     voorwaarden     uit     artikelen     2,     3     en/     of     4     van     dit 

 reglement     is     of     wordt     voldaan; 
 C.  door     het     handelen     en/     of     nalaten     van     het     lid     de     rechtshulpverlener     de     aard     en 

 omvang     van     de     te     verlenen     rechtshulp     niet     (langer)     zelf     kan     of     redelijkerwijs     mag 
 bepalen,     zoals     bedoeld     in     artikel     6     lid     1     van     dit     reglement,     ; 

 D.  er     sprake     is     van     niet     haalbare     zaak,     zoals     bedoeld     in     artikel     6     lid     2     van     dit 
 reglement,     waarbij     de     rechtshulpverlener     dit     in     alle     gevallen     met     opgave     van 
 redenen     schriftelijk     aan     het     lid     zal     meedelen; 

 E.  een     lid     zijn     of     haar     verplichtingen     uit     artikel     7     van     dit     reglement     niet,     niet     tijdig     of 
 niet     volledig     nakomt, 



 F.  indien     geen     sprake     (meer)     is     van     een     redelijke     kosten/     baten-verhouding     tussen 
 het     verlenen     van     rechtshulp     en     het     bereiken     van     het     door     het     lid     beoogde 
 resultaat. 

 Artikel     11     (kosten     rechtshulp) 

 1.  De     kosten     van     rechtsbijstand     omvatten: 

 A.  de     kosten     van     de     rechtshulpverlener; 
 B.  de     kosten     van     de     door     de     politievakbond     ACP     ingeschakelde     externe     deskundigen 

 tot     een     maximum     van     een     bedrag     ter     hoogte     van     €     2.000,00     (exclusief     BTW); 
 C.  de     kosten     verbonden     aan     het     inwinnen     van     inlichtingen     en     verzamelen     van     feiten; 
 D.  het     griffierecht     en     de     kosten     van     de     namens     het     lid     opgeroepen     getuige. 

 2.  Of     bovengenoemde     kosten     ten     behoeve     van     de     rechtshulp     gemaakt     moeten     worden,     is 
 afhankelijk     van     het     belang     van     de     zaak     en     staat     volledig     ter     beoordeling     van     de 
 rechtshulpverlener. 

 3.  Indien     het     lid     wordt     veroordeeld     en/     of     gehouden     is     om     proceskosten,     buitengerechtelijke 
 kosten     en     andere     kosten     (van     bijvoorbeeld     de     wederpartij)     te     vergoeden,     dan     komt     de 
 vergoeding     van     deze     kosten     volledig     voor     rekening     en     risico     van     het     lid.     Deze     kosten 
 worden     niet     door     de     politievakbond     ACP     vergoed. 

 Artikel     12     (kosten     rechtshulp     ten     behoeve     van     de     politievakbond     ACP) 

 Indien     het     lid     de     kosten     kan     verhalen     op     de     wederpartij     of     derde,     is     het     lid     verplicht     om     die 
 kostenvergoeding     volledig     ten     goede     te     laten     komen     aan     de     politievakbond     ACP     en,     voor 
 nodig,     daaraan     alle     medewerking     te     verlenen.     Deze     kosten     betreffen     onder     andere     (doch 
 niet     limitatief)     een     proceskostenvergoeding,     de     vergoeding     van     buitengerechtelijke     kosten, 
 het     nasalaris     en     het     salaris     van     de     gemachtigden     en/     of     advocaten. 

 Artikel     13     (uitsluiting     aansprakelijkheid) 

 1.  Iedere     aansprakelijkheid     in     verband     met     het     verlenen     van     rechtshulp,     is     beperkt     tot     het 
 bedrag     waarop     de     door     politievakbond     ACP     gesloten     aansprakelijkheidsverzekering 
 aanspraak     geeft,     vermeerderd     met     het     eigen     risico. 

 2.  Indien     deze     aansprakelijkheidsverzekering     niet     tot     uitbetaling     overgaat,     is     iedere 
 aansprakelijkheid     beperkt     tot     een     bedrag     ter     hoogte     van     €     5.000,00. 

 Artikel     14     (geschillen     en     uitzonderingen) 

 1.  Indien     tussen     het     lid     en     de     rechtshulpverlener     een     verschil     van     mening     bestaat     omtrent: 

 A.  het     niet     of     niet     langer     aanwezig     zijn     van     een     redelijke     kans     het     beoogde     resultaat 
 te     behalen,     zoals     bedoeld     in     artikel     6     lid     2     van     dit     reglement; 

 B.  het     aanwenden     van     enig     rechtsmiddel; 
 C.  het     accepteren     van     enig     schikkingsvoorstel; 

 wordt     het     geschil     voorgelegd     aan     de     teamleider.     De     teamleider     zal     het     geschil     beoordelen 
 en     een     advies     uitbrengen     aan     het     Dagelijks     Bestuur.     Het     Dagelijks     Bestuur     zal     vervolgens 
 een     beslissing     nemen     ten     aanzien     van     het     geschil     en     zal     dit     schriftelijk,     met     redenen 
 omkleed,     aan     het     lid     kenbaar     maken. 



 2.  Indien     het     lid     zich     niet     kan     vinden     in     bovengenoemde     beslissing     van     het     Dagelijks     Bestuur 
 wordt     het     geschil     door     middel     van     een     bindend     advies     voorgelegd     aan     de     advocaat     in 
 dienstbetrekking     van     de     politievakbond     ACP.     In     geval     de     advocaat     in     dienstbetrekking     ter 
 zake     heeft     opgetreden     als     rechtshulpverlener,     dan     wordt     dit     geschil     door     middel     van     een 
 bindend     advies     voorgelegd     aan     een     door     het     Dagelijks     Bestuur     aan     te     wijzen     externe 
 advocaat.     In     uitzonderingsgevallen     kan     het     Dagelijks     Bestuur     besluiten     om     dit     geschil 
 (direct)     te     laten     beoordelen     door     een     externe     advocaat,     waaronder     de     situatie     dat     de 
 advocaat     in     dienstbetrekking     langdurig     afwezig     is.     De     procedure     inzake     het     bindend     advies 
 heeft     geen     opschortende     werking. 

 3.  Indien     respectievelijk     de     advocaat     in     dienstbetrekking     of     de     externe     advocaat     het 
 standpunt     van     het     lid     deelt,     dan     zal     rechtshulp     worden     verleend     dan     wel     worden 
 voortgezet,     waarbij     het     bindend     advies     in     acht     wordt     genomen.     De     rechtshulp     kan     dan 
 worden     verleend     door     een     door     het     Dagelijks     Bestuur     aan     te     wijzen     andere 
 rechtshulpverlener     van     de     politievakbond     ACP,     dan     wel     (in     geval     de     advocaat     in 
 dienstbetrekking     ter     zake     als     rechtshulpverlener     heeft     opgetreden)     door     een     door     het 
 Dagelijks     Bestuur     aan     te     wijzen     externe     advocaat,     die     niet     eerder     betrokken     zijn     geweest 
 bij     het     ter     zake     verlenen     van     rechtshulp     en/     of     het     bindend     advies. 

 Artikel     15     (hardheidsclausule) 

 Het     Dagelijks     Bestuur     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.     Een     door     het     Dagelijks 
 Bestuur     daaromtrent     genomen     beslissing     is     uitdrukkelijk     uitgesloten     van     de     in     artikel     14 
 neergelegde     geschillenregeling. 



 III.  Bijlage     1 

 Uitwerking     van     de     rechtshulp     inzake     strafrecht     en     civiel     recht 

 In     artikel     2     lid     5     van     het     Reglement     Rechtskundige     Bijstand     is     bepaald     dat     ten     aanzien     van     tegen 
 het     lid     aanhangig     gemaakte     strafrechtelijke-     en     civiele     zaken     die     verband     houden     met     de 
 uitoefening     van     de     functie     geldt     dat     rechtshulp     wordt     gegeven     na     toestemming     van     het     Dagelijks 
 Bestuur.     In     laatstgenoemd     artikel     is     ook     bepaald     dat     hierop  extra  voorwaarden     van     toepassing     zijn, 
 die     zijn     uitgewerkt     in     bijlage     1.     Onderstaand     zijn     deze     extra     voorwaarden     beschreven.     Ten     aanzien 
 van     deze     strafrechtelijke-     en     civiele     zaken     blijft     het     bepaalde     in     het     Reglement     Rechtskundige 
 Bijstand     dus     van     kracht,     waaronder     -     doch     niet     limitatief     -     het     bepaalde     in     artikel     4     van     het 
 Reglement     Rechtskundige     Bijstand     (de     uitsluitingen     van     rechtshulp). 

 Artikel     1     (rechtshulp) 

 De     politievakbond     ACP     biedt     rechtshulp     wanneer     een     lid: 

 ●  in     de     uitoefening     van     de     functie     aansprakelijk     wordt     gesteld     naar     civiel     recht; 
 ●  schadevergoeding     vordert     op     grond     van     een     onrechtmatige     daad     jegens     hem 

 gepleegd     tijdens     de     uitoefening     van     de     functie; 
 ●  in/     door     de     uitoefening     van     de     functie     wordt     aangemerkt     als     verdachte     in     het 

 strafrecht. 

 Artikel     2     (toepasselijk     recht) 

 Rechtshulp     wordt     uitsluitend     verleend     binnen     Nederland,     in     zaken     waarin     de     Nederlandse 
 rechter     bevoegd     is. 

 Artikel     3     (recht     op     rechtshulp) 

 1.  Rechtshulpverlening     inzake     strafrecht     en     civiel     recht     vindt     plaats     na     toestemming     van     het 
 Dagelijks     Bestuur. 

 2.  Het     Dagelijks     Bestuur     beoordeelt     de     zaak     op     de     inhoudelijke     aspecten     die     op     dat     moment 
 bekend     zijn.     Het     Dagelijks     Bestuur     beoordeelt     in     ieder     geval     of     er     sprake     is     van     de 
 rechtmatige     uitoefening     van     de     functie,     hetgeen     steeds     een     vereiste     is     om     in     aanmerking 
 te     komen     voor     rechtshulp.     Met     de     uitoefening     van     de     functie     wordt     bedoeld     de 
 omschrijving     van     de     werkzaamheden     in     artikel     2     lid     3     van     het     Reglement     Rechtskundige 
 Bijstand. 

 Artikel     4     (toewijzing     advocaat) 

 Indien     het     Dagelijks     Bestuur     toestemming     verleent     als     genoemd     in     artikel     3     van     deze 
 bijlage     dan     verwijst     de     politievakbond     ACP     het     lid     naar     een     advocaat.     De     keuze     voor     deze 
 advocaat     is     geheel     voorbehouden     aan     de     politievakbond     ACP. 



 Artikel     5     (inzage) 

 Het     lid     verleent,     door     akkoord     te     gaan     met     de     voorwaarden     genoemd     in     deze     bijlage,     de 
 politievakbond     ACP     toestemming     om     inzage     te     krijgen     in     het     dossier     dat     onder     handen     is 
 van     de     advocaat     om     de     voortgang     daarvan     te     bewaken.     Zij     voert     zo     nodig     overleg     met     de 
 advocaat. 

 Artikel     6     (uitsluiting     van     rechtshulp) 

 Geen     (verdere)     rechtshulp     wordt     verleend,     indien: 

 ●  het     lid     opzettelijk     onrechtmatig     heeft     gehandeld; 
 ●  het     lid     opzettelijk     wederrechtelijk     heeft     gehandeld; 
 ●  het     lid     bewust     roekeloos     heeft     gehandeld; 
 ●  het     lid     grof     nalatig     is     geweest; 
 ●  de     kosten     alsnog     worden     gedragen     door     een     derde     partij; 
 ●  het     lid     niet     meewerkt     aan     kostenverhaal     op     derden. 

 Artikel     7     (kosten) 

 De     politievakbond     ACP     draagt     alle     kosten     voor     de     bijstand     door     de     advocaat. 

 Artikel     8     (kostenverhaal) 

 1.  Het     lid     dient     actief     mee     te     werken     aan     elke     mogelijke     vorm     van     kostenverhaal     op     derden. 

 2.  Indien     de     wederpartij     in     een     civiele     procedure     wordt     veroordeeld     tot     betaling     van 
 proceskosten,     draagt     het     lid     er     zorg     voor     dat     de     vergoeding     van     deze     kosten,     voor     zover 
 deze     als     kosten     van     rechtshulp     moeten     worden     opgevat,     toekomt     aan     de     politievakbond 
 ACP. 

 3.  Indien     een     schikking     met     de     wederpartij     tot     stand     komt     draagt     het     lid     er     zo     mogelijk     zorg 
 voor     dat     de     kosten     van     rechtsbijstand     in     het     schikkingsbedrag     worden     opgenomen     en 
 toekomen     aan     de     politievakbond     ACP. 

 4.  In     een     strafrechtelijke     procedure     draagt     het     lid     zorg     voor     een     verzoek     tot     vergoeding     van 
 kosten     op     grond     van     de     artikelen     591     en     591a     van     het     Wetboek     van     Strafvordering     en 
 draagt     er     bij     toewijzing     van     dit     verzoek     zorg     voor     dat     deze     vergoeding     toekomt     aan     de 
 politievakbond     ACP. 

 5.  In     zowel     een     civiele     procedure     als     in     een     strafrechtelijke     procedure     draagt     het     lid     zorg     voor 
 een     verzoek     tot     vergoeding     van     kosten     op     grond     van     artikel     69a     van     het     Besluit     algemene 
 rechtspositie     politie     en     draagt     er     bij     toewijzing     van     dit     verzoek     voor     dat     deze     vergoeding 
 toekomt     aan     de     politievakbond     ACP.     Voor     zover     er     ook     recht     bestaat     op     de     vergoedingen 
 als     bedoeld     in     het     tweede     tot     en     met     het     vierde     lid     zullen     deze     verrekend     worden. 

 Artikel     9     (terugvorderen     kosten) 

 In     de     gevallen     benoemd     in     artikel     6     van     deze     bijlage,     alsmede     indien     er     in     het     strafrecht 
 een     veroordeling     volgt,     in     het     civiel     recht     de     aansprakelijkheid     van     het     lid     wordt 
 vastgesteld,     dan     wel     dat     er     geen     sprake     is     van     een     jegens     het     lid     gepleegd     onrechtmatige 
 daad,     behoudt     de     politievakbond     ACP     zich     het     recht     voor     de     gemaakte     kosten     voor     de 
 rechtsbijstand     terug     te     vorderen     van     het     lid. 



 Artikel     10     (hardheidsclausule) 

 Het     Dagelijks     Bestuur     is     bevoegd,     zulks     geheel     ter     harer     beoordeling,     om     wegens 
 klemmende     redenen     of     bijzondere     omstandigheden     in     een     individueel     geval,     af     te     wijken 
 van     de     in     deze     bijlage     neergelegde     bepalingen     en     beperkingen.     Een     door     het     Dagelijks 
 Bestuur     daaromtrent     genomen     beslissing     is     uitdrukkelijk     uitgesloten     van     de     in     artikel     14 
 van     het     Reglement     Rechtskundige     Bijstand     neergelegde     geschillenregeling. 


