Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1

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

1.2

Alle NVJ-leden met een Werknemer, Freelancer, NVF,- en/of seniorlidmaatschap (hierna te
noemen A-leden) en leden van de Dutch Photografers (DuPho) hebben, met inachtneming
van de bepalingen in deze voorwaarden recht op rechtsbijstand. Waar in deze voorwaarden
van lid wordt gesproken wordt zowel het NVJ-lid als het Dupho-lid bedoeld, tenzij anders
vermeld.

1.3

NVJ-leden met een Basis lidmaatschap (nader te noemen (B-)leden) hebben, met
inachtneming van de bepalingen in deze voorwaarden alleen recht op juridisch advies. Aan Bleden wordt rechtsbijstand, door NVJ Advocaten & Juristen uitsluitend tegen betaling
aangeboden zoals nader in deze voorwaarden is bepaald.

1.4

Alle leden van de NVJ en de Dupho zijn door het lidmaatschap van hun vereniging individueel
gebonden aan deze voorwaarden. De NVJ heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 Rechtsbijstand en juridisch advies
2.1

De NVJ biedt leden en leden van de Dupho individuele rechtsbijstand en juridisch advies op
het gebied van arbeid en inkomen; sociale zekerheid; incassozaken; auteursrecht;
contractenrecht. Andere rechtsgebieden zijn in beginsel uitgesloten.

2.2

Onder rechtsbijstand wordt verstaan: het geven van juridische informatie en juridisch advies,
vertegenwoordiging van het lid, begeleiding en bemiddeling en ter beoordeling van de NVJ
het verlenen van procesbijstand.

2.3

Onder juridische advies wordt verstaan: het geven van juridische informatie en advies,
zonder vertegenwoordiging van het lid, waarmee wordt bedoeld dat de rechtshulpverlener
van de NVJ niet met een wederpartij van het lid of een derde in contact treedt.

Artikel 3
De rechtsbijstand en het juridisch advies worden verleend door:
a.

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 en geldt het bepaalde in artikel 7.1.7 van deze
voorwaarden. De rechtshulp van NVJ Advocaten & Juristen valt buiten het systeem van
gefinancierde rechtshulp.

b.

een door de afdeling Advocaten & Juristen ingeschakelde (externe) advocaat,
rechtshulpverlener of schaderegelaar,

c.

een door de afdeling
gerechtsdeurwaarder.

d.

een door de afdeling Advocaten & Juristen ingeschakelde fiscaal adviseur.
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Artikel 4 Rechtsbijstand en juridisch advies
4.1

Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die lid zijn van de NVJ
en/of DuPho. Gezinsleden van het lid, die geen lid zijn, hebben geen recht op juridische
dienstverlening door de NVJ. Indien NVJ-leden of Dupho-leden handelen namens een
rechtspersoon of VOF waarvan eventuele overige vennoten geen A-lid zijn van de NVJ of
Dupho-lid wordt rechtsbijstand uitsluitend tegen betaling aangeboden overeenkomstig het
hierna bepaalde.

4.2

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).

4.3

Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan op de datum waarop het voorval of de feitelijke
ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het geschil heeft
plaatsgevonden. Bij incassozaken wordt het geschil geacht te zijn ontstaan op de eerste dag
na het verstrijken van de betalingstermijn.
Rechtsbijstand en juridisch advies tegen betaling

4.4

In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand en juridisch advies uitsluitend tegen betaling
verricht:
4.4.1 Gedurende de eerste drie maanden van het lidmaatschap met uitzondering van 1 uur
juridisch advies.
4.4.2 Indien het lidmaatschap is beëindigd tijdens een lopende juridische procedure.
4.4.3 Als de aan een geschil ten grondslag liggende feiten reeds aanwezig waren op het
moment van het aangaan van het lidmaatschap met uitzondering van 1 uur juridisch
advies..
4.4.4 Voor A-leden: Als een lid in een kalenderjaar een onevenredig groot beroep op
rechtsbijstand doet. Bij de vaststelling daarvan worden aanspraken in voorgaande
jaren in beschouwing genomen.
Voor B-leden: Als het juridisch advies per kalenderjaar meer dan 3 uren heeft
bedragen.

4.5.

Als de rechtsbijstand of het juridisch advies tegen betaling wordt verricht, dan geldt het
navolgende:
4.5.1. Rechtsbijstand en 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 2016 € 100,00, excl. btw.
4.5.2. De uitsluitingen en beperkingen als genoemd in de artikelen 7 en artikel 8 zijn van
overeenkomstige toepassing.
4.5.3 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, tenzij de aard en
omvang van de zaak een hoger voorschot rechtvaardigt.
4.5.4. De kosten gemoeid met de rechtsbijstandverlening, waaronder, maar niet beperkt tot
de kosten als genoemd in de artikelen 5.1.1. tot en met 5.1.6. komen voor rekening
van het lid en dienen voorafgaand aan de start van een procedure te zijn voldaan aan
de NVJ. De kosten genoemd in artikel 5.1.6 komen geheel voor rekening van het lid.
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4.6

Procesbijstand op het terrein van intellectuele eigendomsrechten wordt slechts verleend
tegen betaling van een uurtarief, zoals genoemd in artikel 4.5.1. Voor A-leden, alsmede voor
leden van de Dupho wordt de betalingsverplichting opgeschort tot na een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak.

Artikel 5 Kosten
5.1

De NVJ draagt voor NVJ-leden de hieronder vermelde kosten van de rechtsbijstandverlening:
5.1.1 de kosten van een jurist en/of advocaat van NVJ Advocaten en Juristen of een
advocaat ingeschakeld door de NVJ;
5.1.2 de kosten van deskundigen/getuigen, mediation en arbitrage uitsluitend na
toestemming van de NVJ en alleen als het belang van de zaak inschakeling van een
deskundige/getuige, mediation of arbitrage nodig maakt, de kosten van tolken en
vertalingen komen niet voor rekening van de NVJ;
5.1.3 de kosten verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten;
5.1.4 de kosten verbonden aan het inschakelen van een deurwaarder;
5.1.5 het griffierecht, zoals door de Rechtbank vastgesteld op basis van de door de Raad
voor Rechtsbijstand af te geven verklaring omtrent de draagkracht ingevolge de Wet
op de Rechtsbijstand;
5.1.6 de proceskosten en de kosten van een proceskostenveroordeling (waaronder kosten
gemachtigde wederpartij), voor zover verschuldigd krachtens een rechterlijke
uitspraak tot een maximum van € 2.500,--. Proceskosten die voornoemd maximum te
boven gaan, komen voor rekening van het lid.

5.2

Voor Dupho-leden draagt de Dupho de in 5.1.1 tot en met 5.1.6 genoemde kosten en
griffierechten. Ten aanzien van deze kosten zijn Dupho leden gebonden aan hetgeen via het
lidmaatschap van de Dupho op hen van toepassing is. Het Dupho-lid is zelf verantwoordelijk
om voorafgaand aan een procedure te controleren of Dupho deze, danwel andere kosten aan
het Dupho-lid zal doorberekenen.

Artikel 6
6.1

De door de NVJ te dragen kosten omvatten niet de kosten van betekening van een
rechterlijke uitspraak en het treffen van executiemaatregelen,

6.2

Het lid is verplicht de kosten van rechtsbijstand aan de NVJ of door haar ingeschakelde
rechtsbijstandverleners te vergoeden als het lid deze kosten kan (laten) verhalen op de
wederpartij of op een derde.

Artikel 7 Uitsluitingen en beperkingen
7.1

Geen rechtsbijstand en juridisch advies wordt verleend:
7.1.1 In geschillen waarin het lid 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.
7.1.2 Als de zaak ongegrond is, de kans op succes gering wordt geacht, of als de vraag
onevenredig is ten opzichte van de inspanning die gepleegd moet worden en/of de
kosten die moeten worden gemaakt en het te dienen belang. Indien één van deze
omstandigheden zich gedurende de behandeling van de zaak voordoet, wordt
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voortgezette rechtsbijstand uitsluitend verleend tegen betaling dan wel in overleg met
het lid gestaakt. De behandeling van zaken als in de eerste zin van dit artikel bepaald,
wordt beperkt tot het geven van adviezen en het doen van pogingen tot het treffen
van een regeling. Een en ander ter beoordeling van NVJ Advocaten & Juristen. Het lid
wordt desgewenst van deze beoordeling, met redenen omkleed, op de hoogte gesteld
en kan zich ingevolge art. 10 van deze voorwaarden wenden tot het Dagelijks Bestuur.
7.1.3 In geschillen waarin de wederpartij ook lid is van de NVJ ten tijde van verzoek om
juridisch advies of rechtsbijstand.
7.1.3 Wanneer er sprake is van handelen of nalaten van de kant van het lid waardoor de
behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens is veroorzaakt, althans deze behoefte
redelijkerwijs voorzienbaar moet worden geacht, en daardoor de (financiële) belangen
van de NVJ worden geschaad.
7.1.4 Als het lid de verplichte contributie niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.1.5 Als het lid de kwestie niet tijdig aanmeldt, waardoor NVJ Advocaten & Juristen de zaak
niet zorgvuldig en goed kan behandelen;
7.1.6 Als het lid niet alle van belang zijnde informatie aan NVJ Advocaten & Juristen
verstrekt en/of onjuiste informatie wordt verstrekt;
7.1.7 Als het lid de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van NVJ Advocaten &
Juristen benadert over een zaak die al in behandeling is genomen door NVJ Advocaten
& Juristen, waardoor de behandeling van de zaak wordt bemoeilijkt;
7.1.8 Als het lid zich zonder voorafgaande toestemming van NVJ Advocaten & Juristen door
een andere rechtens bevoegde deskundige of expert laat vertegenwoordigen, of heeft
laten vertegenwoordigen.
Artikel 8 Procesbijstand
Bij procesbijstand worden de navolgende regels in acht genomen:
8.1

Als ondergrens om te kunnen procederen, geldt dat de hoofdsom tenminste € 300,00 dient
te bedragen exclusief rente en kosten;

8.2

Een procedure wordt eerst aanhangig gemaakt nadat het lid de verklaring als bedoeld in
artikel 5.1.5 heeft overgelegd. De NVJ is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van
termijnoverschrijding indien de verklaring door het lid niet tijdig wordt overgelegd.

Artikel 9 Staken rechtshulp
Indien tussentijds blijkt dat een van de omstandigheden genoemd in artikel 7 zich voordoet
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 10 Bezwaar maken
Indien er tussen het lid 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 lid dit schriftelijk en met redenen omkleed
kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de NVJ waarna het bezwaar van het lid zal
worden beoordeeld.
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Artikel 11 Beperking aansprakelijkheid
11.1

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.

11.2

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

Artikel 12 Hardheidsclausule
In bijzondere gevallen kan ten gunste van het lid worden afgeweken van deze voorwaarden.

Artikel 14 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 en is uitsluitend van toepassing
op rechtshulpverzoeken die aangemeld worden op of na juist genoemde datum.

Amsterdam, 1 augustus 2016
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