REGLEMENT JURIDISCHE DIENSTVERLEDING VMHP

Reglement Juridische Dienstverlening
Vereniging van Middenkader en Hoger
Personeel Chemie en Coatings
Artikel 1
Definities
 Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen
tussen het Chemie en/of Coatings bedrijf en de werknemer is overeengekomen in
de (collectieve) arbeidsovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde
regelingen;
Toelichting: Dit omvat dus alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen die aan de orde kunnen
zijn inclusief de pensioenregeling.



















Geschillen betreffende de werknemersverzekeringen: geschillen tussen de
verzekerde en het betreffende uitvoeringsorgaan omtrent de uitvoering van de
onderhavige werknemersverzekering (WIA; WW; IOAW; IAW etc);
Behandelaar: individuele belangenbehartigers, juridisch medewerkers of
advocaten, ingeschakeld door de VMHP Chemie en Coatings of andere door de
VMHP Chemie en Coatings ingeschakelde personen;
Dossier: een verzameling van informatie, correspondentie, aantekeningen,
bescheiden en processtukken op grond waarvan een Lid een beroep op bijstand
doet;
Gerechtelijke Procedure: een procedure ter beslechting van een geschil dat aan
een gerechtelijke instantie in Nederland wordt voorgelegd;
Advies: het aan leden geven van (juridische) informatie en (juridisch) advies;
Bijstand: het aan leden geven van begeleiding, bemiddeling van, een
doorverwijzing en zo nodig het verlenen van procesbijstand in een Gerechtelijke
Procedure op een of meerdere Rechtsgebieden;
Rechtsgebieden: de rechtsgebieden zoals beschreven in artikel 2
Rechtshulp: het verlenen van individuele Rechtsbijstand aan leden;
Letselschade: schade die is ontstaan door toebrenging van lichamelijk of geestelijk
letsel, bestaande uit de kosten van herstel en van de verder door het letsel
veroorzaakte schade.
Lid: een lid van de VMHP Chemie en Coatings zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de
statuten van de VMHP Chemie en Coatings;
Voorschriften: de geldende statuten en reglementen van de VMHP Chemie en
Coatings;
Zaak: een Dossier of een Geschil.
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Artikel 2
Rechtsgebieden die in aanmerking komen voor Advies en Bijstand
1. Arbeidsrecht;
2. Pensioenen, voor zover voortvloeiend uit of samenhangend met het
werknemerschap bij het Chemie en/of Coatings bedrijf met uitzondering van
verzekeringen, zoals lijfrente‐ of koopsompolissen afgesloten ter financiering van
een pensioen en geschillen tussen gewezen echtgenoten of partners;
3. Sociaal zekerheidsrecht:
a) Werknemersverzekeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
b) AOW.
4. Intellectueel eigendomsrecht, voor zover voortvloeiend uit of samenhangend met
het uitoefenen van arbeid bij het Chemie en/of Coatings bedrijf;
5. Verbintenissen uit onrechtmatige daad wegens wanprestatie, voor zover
betrekking hebbend op de uitoefening van arbeid bij het Chemie en/of Coatings
bedrijf;
6. Strafrecht, voor zover het begaan van een strafbaar feit samenhangt met het
uitoefenen van arbeid en noodzakelijk uit de arbeid bij het Chemie en/of Coatings
bedrijf voortvloeit;
7. Wet op de Ondernemingsraden, voor zover betrekking hebbend op vorderingen
tot het instellen van een ondernemingsraad, alsmede de individuele rechtspositie
van ondernemingsraadsleden;
8. Letselschade en beroepsziekten.
Artikel 3 Advies en Bijstand
De leden van VMHP Chemie en Coatings hebben ‐ in beginsel ‐ recht op (juridisch)
advies en/of op (juridische) bijstand, zulks op basis van de navolgende voorwaarden en
uitgangspunten;
1. Eenmalige adviezen van juridische aard
Vanaf de datum van de aanvang van het lidmaatschap ontstaat voor de leden het
recht op juridisch advies.
Onder juridisch advies wordt verstaan het eenmalig aan de hand van de door het
lid verstrekte gegevens beoordelen van diens juridische mogelijkheden tot
oplossing van een geschil als bedoeld in artikel 2 leden 1 en/of 2, zulks voor zover
de VMHP Chemie en Coatings zich daartoe in staat acht en voor zover zij daartoe
de mogelijkheid heeft, dit alles binnen de grenzen van de redelijkheid;
Toelichting: Een lid dat korter dan 3 maanden lid is kan bij arbeidsrechtelijke‐ of
werknemersverzekeringsrechtelijke geschillen alleen een eenmalig advies ontvangen.

2. Bijstand van leden bij arbeidsgeschillen en geschillen betreffende de
werknemersverzekeringen:
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a) Leden, die langer dan drie maanden lid zijn van de VMHP Chemie en Coatings
hebben bij voorkomende arbeidsgeschillen recht op de bijstand door een door
de VMHP Chemie en Coatings aangewezen behandelaar;
b) In arbeidsgeschillen worden ten deze uitsluitend beschouwd geschillen tussen
werkgever en werknemer ter zake van ontslag alsmede ter zake van het niet
nakomen van verplichtingen door de werkgever zoals deze zijn vastgelegd in
boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, dit alleen voor zover Nederlands
recht van toepassing is en de geschillen voor de Nederlandse rechter gebracht
kunnen worden.
Als geschillen betreffende de werknemersverzekeringen worden ten deze
uitsluitend beschouwd geschillen tussen het lid en de uitvoeringsorganen van
de werknemersverzekeringen betreffende het toekennen en/of de hoogte van
uitkeringen;
c) De VMHP Chemie en Coatings beslist op welke wijze, in welke mate, en voor
welke duur, de hier bedoelde bijstand verleend wordt en zij heeft het recht om
deze bijstand te allen tijde te doen beëindigen;
d) Onder de in sub a genoemde bijstand valt niet het bijstaan in een juridische
procedure voor de rechter. Om daarvoor in aanmerking te komen, zie lid 4 van
dit artikel;
Toelichting: Een lid dat langer dan 3 maanden lid is, maar korter dan 6 maanden, heeft
recht op advies en begeleiding door bijvoorbeeld een belangenbehartiger.
Begeleiding vindt plaats voor zover het niet nodig is om naar de rechter te stappen.
Interne bezwarenprocedures, gesprekken met de werkgever en eigen
bezwaarprocedures bij werknemersverzekeringen vallen binnen deze service.
Een gerechtelijke procedure wordt niet gevoerd of is voor rekening van het lid.

3. Juridische bijstand
a) Leden, die langer dan zes maanden lid zijn van de VMHP Chemie en Coatings,
hebben ‐ zulks onder de navolgende condities, recht op juridische bijstand bij
voorkomende arbeidsgeschillen en geschillen betreffende de
werknemersverzekeringen in de zin van lid 2 b van dit artikel;
b) Beslissingen omtrent het al of niet door de VMHP Chemie en Coatings doen
verlenen van advies en bijstand worden genomen door of namens het bestuur
van de VMHP Chemie en Coatings;
c) Gemelde juridische bijstand wordt uitsluitend verricht door behandelaars die
door de VMHP Chemie en Coatings worden ingeschakeld;
d) De VMHP Chemie en Coatings beslist door wie, wanneer, op welke wijze, in
welke mate, en voor welke duur de hier bedoelde juridische bijstand wordt
verleend;
e) De VMHP Chemie en Coatings kan om haar moverende redenen de ten deze
door haar geboden juridische bijstand te allen tijde beëindigen;
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien de kwestie als onhaalbaar
wordt beoordeeld.
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f) Als leden, zonder tussenkomst van de VMHP Chemie en Coatings, zelf juristen,
juridische adviseurs, advocaten en/of andere rechtshulpverleners inschakelen
dan worden de kosten daarvan niet vergoed door de VMHP Chemie en
Coatings. Deze kosten komen dus voor rekening van het betreffende lid;
Toelichting: Leden die langer lid zijn dan 6 maanden hebben dus in voorkomende
gevallen recht op het volledige pakket aan bijstand, inclusief het voeren van
gerechtelijke procedures. Uiteraard voor zover het geschil aan de voorwaarden voldoet.

4. Gerechtelijke procedure
a) Met inachtneming van het gestelde onder lid 3 van dit artikel kan de VMHP
Chemie en Coatings besluiten dat advies en bijstand zich uitstrekt tot bijstand in
een gerechtelijke procedure;
b) Beslissingen omtrent het al of niet door de VMHP Chemie en Coatings doen
verlenen van advies en bijstand in een gerechtelijke procedure worden,
genomen door of namens het bestuur van de VMHP Chemie en Coatings;
c) Het bestuur bepaalt door wie, op welke wijze en onder welke condities advies
en bijstand in een gerechtelijke procedure plaatsvindt;
d) De buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, waartoe onder meer
gerekend worden de kosten van onderzoek en behandeling door behandelaars
namens de vereniging, alsmede de kosten van rechtsbijstand in een
gerechtelijke procedure, komen voor rekening van het lid, tenzij blijkt dat het lid
voornoemde kosten niet op de wederpartij of een derde kan verhalen. In
gevallen waarin het genoemde verhaal niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is,
komen de resterende kosten voor rekening van de VMHP Chemie en Coatings;
Toelichting: Uitgangspunt is dat de juridische kosten worden verhaald op de
veroorzaker daarvan; deze vergoedingen die soms aan het betreffende lid worden
betaald worden verrekend met de totale kosten van de procedure. Wat overblijft is voor
rekening van de VMHP Chemie en Coatings. Op deze wijze heeft het lid geen kosten.

e) In het geval van bijstand door een advocaat is het lid verplicht gebruik te maken
van de mogelijkheid om ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand een vergoeding
te verkrijgen voor de kosten van de werkzaamheden van de advocaat;
f) Kosten van de wederpartij in de gerechtelijke procedure, alsmede alle kosten
waarin het betreffende lid wordt veroordeeld, en tevens de toegewezen
tegenvorderingen, dit alles in de meest ruime zin van het woord, komen voor
rekening van het betreffende lid, en het betreffende lid vrijwaart de VMHP
Chemie en Coatings voor aanspraken deswege;
Toelichting: De in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld in het betalen
van (een deel) van de juridische kosten van de tegenpartij. Deze kosten zijn altijd voor
rekening lid. Vandaar dat een goede toetsing van de haalbaarheid van een zaak ook
zeker in het belang van het lid is.

g) Met inachtneming van bovenstaande kan de VMHP Chemie en Coatings
besluiten dat de bijstand in een gerechtelijke procedure zich uitstrekt tot
eventueel te voeren beroepsprocedures en/of appèlprocedures;
h) Indien uit een oogpunt van algemeen belang ten behoeve van de leden van de
VMHP Chemie en Coatings of van één of meer groepen van leden van de VMHP
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Chemie en Coatings, op initiatief van de VMHP Chemie en Coatings beroep,
hoger beroep of cassatie wordt ingesteld, kunnen eventuele kosten van de
tegenpartij voor rekening van de VMHP Chemie en Coatings komen. Zulks is
uitsluitend het geval indien het bestuur van de VMHP Chemie en Coatings
daaromtrent een eenduidige beslissing heeft genomen, welke beslissing
schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan de betrokkene(n);

5. Algemene bepalingen
a) Het recht op advies en bijstand als bedoeld in lid 1 t/m 5 van dit artikel ontstaat
alleen indien het daarvoor in aanmerking komende lid aan zijn verplichtingen
jegens de VMHP Chemie en Coatings volledig heeft voldaan;
b) Bij aansluitende overschrijving van het lidmaatschap van een andere
werknemersorganisatie naar de VMHP Chemie en Coatings treedt het lid direct
bij toetreding in het voornoemde recht op advies en bijstand, zulks onder de in
lid 1 t/m 5 van dit artikel vermelde condities, waarbij ten aanzien van de in de
leden 3a en 4a genoemde termijnen de duur van het lidmaatschap van de
andere werknemersorganisatie in acht wordt genomen;
c) Leden hebben geen recht op advies en bijstand in de zin van lid 1 t/m 5 van dit
artikel indien op het moment van de aanvang van het lidmaatschap het
probleem waarvoor advies en bijstand wordt gevraagd reeds bestond en/of het
lid reeds verwikkeld was in een arbeidsrechtelijk geschil zulks in de meest ruime
zin van het woord;
d) Het recht op advies en bijstand in de zin van lid 1 t/m 5 van dit artikel eindigt
onmiddellijk op het moment dat het lid zijn verplichtingen, van welke aard dan
ook, jegens de VMHP Chemie en Coatings niet nakomt. Dit recht op advies en
bijstand eindigt voorts onmiddellijk indien blijkt dat het betreffende lid aan de
VMHP Chemie en Coatings, of aan de door haar ingeschakelde rechtskundige
adviseurs, onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en/of gegevens heeft verzwegen,
zulks alles voor zover deze inlichtingen en gegevens de loop en de inhoud van
een te voeren procedure en/of de inhoud van een te geven advies zouden
kunnen beïnvloeden.
Indien zulks is gebleken is het bestuur gerechtigd, indien zij daartoe redenen
aanwezig acht, om reeds gemaakte kosten in het kader van het verlenen van
advies en bijstand op het betreffende lid te verhalen;
e) Bij aansluitende overschrijving van het lid naar de voor het lid meest geëigende
werknemersorganisatie als gevolg van het al of niet vrijwillig aanvaarden van
een functie in een onderneming of daarmede gelijk te stellen instelling buiten
een werkingssfeer van de VMHP Chemie en Coatings kan voor het voortzetten
van het verlenen van advies en bijstand een bijdrage in de kosten daarvan
worden gevraagd.
Artikel 4
Bezwaar en beroep
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1. Tegen besluiten door of namens het bestuur aangaande de te verlenen bijstand
staat bezwaar open bij het bestuur.
2. Een gemotiveerd bezwaar dient binnen 14 dagen na ontvangst van een beslissing
inzake al dan niet te verlenen bijstand schriftelijk bij het secretariaat te worden
ingediend.
3. Het bestuur geeft het betrokken lid daarna de gelegenheid om het bezwaar
mondeling toe te lichten.
4. Het bestuur beslist binnen 6 weken na de (geboden mogelijkheid tot) mondelinge
toelichting als bedoeld in het voorgaande lid.
5. Tegen een besluit, als bedoeld in lid 4, staat beroep open bij de ledenraad.
Artikel 5
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de ledenraad op 8 maart 2018 en vervangt
alle voorgaande versies hiervan.
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