Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies voor leden van Nieuwspoort
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ).

1.2

Alle Nieuwspoortleden hebben, met inachtneming van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden recht op rechtsbijstand. Aan Nieuwspoortleden wordt juridisch advies en
rechtsbijstand, door NVJ Advocaten & Juristen uitsluitend tegen betaling aangeboden. Het
uurtarief is voor 2018 € 100,-- excl. btw. Een verzoek tot juridisch advies of rechtsbijstand
wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van betaling van een voorschot.
Alle door de NVJ te maken kosten van de rechtsbijstandverlening, zoals in artikel 5.1
bepaald, komen voor rekening van het Nieuwspoortlid.

1.3

Alle leden van Nieuwspoort zijn door het lidmaatschap/de aansluiting van/bij Nieuwspoort
individueel gebonden aan deze algemene voorwaarden. De NVJ heeft het recht deze
voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 Rechtsbijstand en juridisch advies
De NVJ biedt Nieuwspoortleden individuele rechtsbijstand en juridisch advies op het gebied
van arbeid en inkomen; sociale zekerheid; incassozaken; auteursrecht en contractenrecht .
Andere rechtsgebieden zijn in beginsel uitgesloten.

Artikel 3 De rechtsbijstand en het juridisch advies worden verleend door de afdeling NVJ
Advocaten & Juristen
Het verzoek om rechtsbijstand aan de afdeling NVJ Advocaten & Juristen wordt beschouwd
als uitoefening van het recht op vrije advocaatkeuze, maar laat onverlet het recht van een
lid zich rechtstreeks tot een externe advocaat te wenden. In dat geval komen de kosten van
de inschakeling daarvan voor rekening van het lid. De rechtshulp van NVJ Advocaten &
Juristen valt buiten het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Artikel 4 Rechtsbijstand en juridisch advies
4.1

Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die lid zijn van
Nieuwspoort. Rechtsbijstand en juridisch advies wordt uitsluitend verleend in zaken, waarin
het Nederlands recht of het in Nederland geldende internationale of supranationale recht
van toepassing is. Rechtsbijstand en juridisch advies worden in beginsel uitsluitend verleend
indien de wederpartij(en) ook in Nederland gevestigd en/of woonachtig is (zijn).
Rechtsbijstand en uitgebreid juridisch advies worden verricht op basis van een uurtarief. De
hoogte van het uurtarief wordt per jaar vastgesteld door het bestuur en bedraagt voor het
jaar 2018 € 100,00, excl. btw.

4.2

Een geschil wordt in beginsel niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van
betaling van een voorschot ter grootte van ten minste één uur. .

4.3.

De kosten gemoeid met de rechtsbijstandverlening, waaronder, maar niet beperkt tot de
kosten als genoemd in artikel 5 komen voor rekening van het Nieuwspoortlid en dienen waar
mogelijk, voorafgaand aan de start van een procedure te zijn voldaan aan de NVJ.
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Artikel 5 Kosten
Onderstaande kosten komen voor rekening van het Nieuwspoortlid:
-

de kosten van deskundigen/getuigen, mediation en arbitrage, tolken en vertalers;

-

de kosten verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten;

-

de kosten verbonden aan het inschakelen van een deurwaarder;

-

het griffierecht, zoals door de Rechtbank vastgesteld, eventueel op basis van de door
de Raad voor Rechtsbijstand af te geven verklaring omtrent de draagkracht ingevolge
de Wet op de Rechtsbijstand;

-

de proceskosten (inclusief kosten gemachtigde van de wederpartij), en
buitengerechtelijke kosten van de wederpartij voor zover verschuldigd krachtens een
onherroepelijke rechterlijke uitspraak;

-

de kosten van betekening van een rechterlijke uitspraak en het treffen van
executiemaatregelen.

Artikel 6 Uitsluitingen en beperkingen
Geen rechtsbijstand en juridisch advies wordt verleend:
6.1

In geschillen waarin het Nieuwspoortlid mogelijk auteursrechten van een derde heeft
geschonden, of in geschillen waarin het lid ondersteuning bij een verbod op publicatie of
daarmee verwante juridische acties verzoekt.

6.2

In geschillen tussen een Nieuwspoortlid en een NVJ-lid.

Artikel 7 Staken rechtshulp
Indien een betalingsachterstand voor het honorarium e/o de kosten als genoemd in art. 5
ontstaat, dan heeft de afdeling NVJ Advocaten & Juristen het recht om (naar eigen keuze)
de rechtshulp met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel te staken.
Artikel 8 Bezwaar maken
Indien er tussen hetNieuwspoortlid en de behandelaar een verschil van mening is ontstaan
over de aanspraak op rechtsbijstand, de aanpak van de zaak of het staken van de
behandeling, waaronder geschillen over de haalbaarheid, vergoedingen van kosten, het
belang van de zaak en de kwaliteit van de behandeling, dan kan het Nieuwspoortlid dit
schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de NVJ
waarna het bezwaar zal worden beoordeeld.
Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid
9.1

De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van rechtsbijstand en
juridisch advies door de rechtshulpverleners van NVJ Advocaten & Juristen is beperkt tot
het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

9.2

De NVJ is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de werkzaamheden van
door haar ingeschakelde externe derde(n).

Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en is uitsluitend van
toepassing op rechtshulpverzoeken die aangemeld worden op of na juist genoemde datum.
Amsterdam, januari 2018
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