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Algemene Voorwaarden 

voor individuele rechtsbijstand 

Nederlandse Politiebond 
 

 
Gelet op de artikel 7, lid 1 van de Statuten van de Nederlandse Politiebond 

en met inachtneming van het Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Afdeling 3, Titel 5, h 

heeft het hoofdbestuur van de Nederlandse Politiebond – met instemming van de Bondsraad 

– op 13 december 2022 de navolgende Algemene Voorwaarden voor individuele 

rechtsbijstand vastgesteld en bepaald dat deze in werking treden op 1 januari 2023  

en worden gepubliceerd op de website www.politiebond.nl. 
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1. DEFINITIES 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden; 

1.2 Behandelaar:  

1.2.1 een kaderlid van de bond als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Nederlandse 

Politiebond;  

1.2.2 een medewerker of advocaat in dienst van de NPB op basis van een 

arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. 

1.3 Bondssecretaris: secretaris als bedoeld in artikel 27 van de Statuten van de Nederlandse 

Politiebond;  

1.4 Buitengerechtelijke procedure: iedere procedure, waaronder in ieder geval begrepen een 

bezwaarschriftprocedure, die niet is aan te merken als een gerechtelijke procedure als 

bedoeld onder 1.6; 

1.5 Dossier: een verzameling van informatie, correspondentie, aantekeningen, bescheiden 

en processtukken op grond  waarvan een lid een beroep op rechtsbijstand doet; 

1.6 Gerechtelijke procedure: een procedure ter beslechting van een geschil dat aan een 

gerechtelijke instantie in Nederland wordt voorgelegd; 

1.7 Geschil: een conflict tussen een lid en één of meer in Nederland gevestigde andere 

partijen over wat juridisch gezien tussen hen heeft te gelden; 

1.8 Hoofdbestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 23 van de Statuten van de Nederlandse 

Politiebond;  

1.9 Lid: degene die een lidmaatschap heeft met de bond als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de 

Statuten van de Nederlandse Politiebond. 

1.10 NPB of bond: Nederlandse Politiebond als bedoeld in artikel 1 van de Statuten van de 

Nederlandse Politiebond;  

1.11 Rechtsbijstand of rechtshulp: het aan een lid geven van (juridische) informatie, 

(juridisch) advies, begeleiding, bemiddeling en zo nodig het verlenen van procesbijstand 

in een gerechtelijke procedure op een of meerdere rechtsgebieden; 

1.12 Rechtsgebieden: de rechtsgebieden zoals beschreven in artikel 7 van deze Algemene 

Voorwaarden; 

1.13 Voorschriften: de van tijd tot tijd geldende statuten en reglementen van de bond; 

1.14 Zaak: een dossier of een geschil. 

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbijstand aan leden van de 

bond1. 

2.2 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.  

2.3 De bond kan uitsluitend rechtsbijstand verlenen inzake Nederlands recht en voor zover 

de Nederlandse rechter bevoegd is, met uitzondering van leden die een aanstelling hebben 

bij Europol zoals nader omschreven en afgebakend in artikel 7.1.3 juncto artikel 9.1.4. 

 

3. WIJZIGING 

De bond heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van wijzigingen 

in de Algemene Voorwaarden zal melding worden gedaan op de website van de bond. 

 

 

 
1 Deze algemene voorwaarden gelden op gelijke wijze voor leden van de Nederlandse BOA Bond. 
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4. UITSLUITINGEN 

4.1 Aan personen die niet vallen onder de in deze Algemene Voorwaarden genoemde 

definities, wordt geen rechtsbijstand verleend; 

4.2 Aan personen die geen lid zijn van de bond wordt geen rechtsbijstand verleend. 

 

5. HARDHEIDSCLAUSULE 

5.1 De bondssecretaris is bevoegd om uit eigener beweging of na een schriftelijk en 

gemotiveerd verzoek van een lid daartoe, in bijzondere gevallen ten gunste van het lid van 

(een bepaling uit) deze Algemene Voorwaarden af te wijken. 

5.2 De bondssecretaris stelt het lid schriftelijk op de hoogte van diens beslissing op grond 

van het vorige artikellid. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

6.1 De aansprakelijkheid van de bond voor schade geleden door een lid op grond van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen of uit enige andere hoofde 

is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door bond afgesloten verzekeringen 

aanspraak geven.  

6.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht 

plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000,--. 

6.3 De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor 

zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bond. 

 

7. RECHTSGEBIEDEN 

De bond geeft rechtsbijstand op de hierna vermelde rechtsgebieden. Voor zover bij een 

specifiek rechtsgebied nadere voorwaarden gelden, is dit bij het betreffende rechtsgebied 

vermeld. 

7.1 Ambtenarenrecht: niet zijnde een klachtenprocedure op grond van hoofdstuk 7 van de 

Politiewet 2012 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en betrekking hebbend 

op: 

7.1.1 een aanstelling bij het landelijke politiekorps als bedoeld in artikel 25 van de Politiewet 

2012; 

7.1.2 een aanstelling bij de Rijksrecherche als bedoeld in artikel 49 van de Politiewet 2012; 

7.1.3 een aanstelling bij Europol, het rechtshandhaving agentschap van de Europese Unie, 

als bedoeld in artikel 88 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

7.2 Arbeidsrecht: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk 

Wetboek en voor zover betrekking hebbend op de werkzaamheden in hoedanigheid van 

buitengewoon opsporingsambtenaar. 

7.3 Beroepsgerelateerde gezondheidsklachten, letselschade en aansprakelijkheid: voor 

zover ontstaan door of tijdens de aanstelling als bedoeld in artikel 7.1 dan wel ontstaan door 

of tijdens de  arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2. 

7.4 Pensioenrecht: uitsluitend voor zover dat betrekking heeft op de pensioenaanspraken 

die in rechtstreeks verband staan of hebben gestaan met de aanstelling als bedoeld in 

artikel 7.1 dan wel de pensioenaanspraken die in rechtstreeks verband staan of hebben 

gestaan met de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2; 
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7.5 Sociaal zekerheidsrecht2: uitsluitend voor zover dat betrekking heeft op de aanstelling 

als bedoeld in artikel 7.1 dan wel betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst als bedoeld in 

artikel 7.2 waaronder begrepen de aanspraken die hiermee verband houden na het 

beëindigen van de aanstelling of arbeidsovereenkomst. 

7.6 Strafrecht3: alle strafrechtelijke bijstand uitsluitend voor zover dat in rechtstreeks verband 

staat met de aanstelling als bedoeld in artikel 7.1 dan wel in rechtstreeks verband staat met 

de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2 en sprake is van de volgende 

hoedanigheid4: 

7.6.1 klager of beklaagde als bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering; 

7.6.2 verdachte als bedoeld in artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering; 

7.6.3 slachtoffer als bedoeld in artikel 51a, lid 1 onder de letter a van het Wetboek van 

Strafvordering; 

7.6.4 betrokkene in een feitenonderzoek als bedoeld in artikel 511a, lid 1 van het Wetboek 

van Strafvordering; 

7.6.5 gewezen verdachte of gewezen betrokkene ter zake een sepotbeslissing van de 

officier van justitie als bedoeld in artikel 167, lid 2 of artikel 511ab van het Wetboek van 

Strafvordering5; 

7.6.6 Er bestaat geen recht op strafrechtbijstand zoals bedoeld in dit artikel indien sprake is 

geweest van grove nalatigheid, bewust roekeloos handelen of bij opzettelijk onrechtmatig 

handelen6. 

7.6.7 Een lid dat op grond van dit artikel strafrechtbijstand wenst, dient hiertoe een 

schriftelijk, gemotiveerd verzoek te doen aan de bondssecretaris. 

7.6.8 De bondssecretaris beslist over de strafrechtsbijstand zoals bedoeld in dit artikel.  

7.6.9 De bondssecretaris kan aan een lid schriftelijk (laten) meedelen dat de 

strafrechtbijstand voor een bepaalde fase geldt en dat bij het intreden van een nieuwe fase 

opnieuw een verzoek dient te worden gedaan als bedoeld in artikel 7.7.77. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Onder de dekking valt bijvoorbeeld: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Werkloosheidswet en 

Algemene Ouderdomswet; niet onder de dekking valt bijvoorbeeld: Wet maatschappelijke ondersteuning en 
Toeslagenwet. 
3 Onder strafrechtbijstand valt niet een beschikking op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften (ook bekend als Wet Mulder) noch valt deze Wet onder enig ander rechtsgebied zoals 
genoemd in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 
4 Om strafrechtbijstand te kunnen toewijzen, moet het verband houden met de functievervulling die uit de 

aanstelling of arbeidsovereenkomst voortvloeit. Voorbeeld: een politieambtenaar in het domein Ondersteuning is 
geen opsporingsambtenaar en kan vanuit die functie dus niet worden aangemerkt als verdachte onder 7.7.2 of 
betrokkene onder 7.7.4. Wel kan deze ambtenaar in de uitoefening van diens functie door een burger mishandeld 
worden en kan hij als slachtoffer onder 7.7.3 worden aangemerkt. 
5 Dit betreft een klachtenprocedure waarvoor -in afwijking van artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden- wel 

rechtsbijstand wordt gegeven. 
6 Voorbeeld: het niet voor de uitvoering van de politietaak raadplegen van (politie)systemen -zoals bekenden of 

familie- is opzettelijk onrechtmatig gezien de voorafgaande waarschuwing bij iedere inlog en is als misdrijf 
strafbaar gesteld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht (computervredebreuk).  
7 Voorbeeld: indien bijstand wordt gegeven voor een strafrechtelijk verhoor of feitenonderzoek, kan -indien de 

officier van justitie beslist om tot vervolging over te gaan- de bondssecretaris bepalen dat het lid opnieuw een 
separaat verzoek dient te doen voor bijstand inzake deze vervolging. 
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8. WERKWIJZE VAN RECHTSBIJSTAND 

8.1 De bond verleent rechtsbijstand aan een lid op de rechtsgebieden, zoals beschreven in 

artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.2 De bond bepaalt: 

8.2.1. wie de behandelaar van een zaak is; een lid heeft hierin geen vrije keuze; 

8.2.2. de aard, de omvang en de afhandeling van de te verlenen rechtsbijstand / rechtshulp 

op basis van een inhoudelijke beoordeling van een zaak door de behandelaar8. 

8.3 De bond verleent de rechtsbijstand op basis van een inspanningsverplichting 

inhoudende dat geen garantie op een bepaalde, door het lid gewenste uitkomst kan worden 

gegeven. 

8.4 De bond is te allen tijde gerechtigd om: 

8.4.1. in plaats van het verlenen van rechtsbijstand aan het betreffende lid een bedrag aan 

te bieden ter grootte van het financiële belang mits naar het oordeel van behandelaar een 

een voldoende gerede kans op succes bestaat ter zake de haalbaarheid van de vordering; 

8.4.2. de door zijn rechtsbijstand verkregen gelden te doen overmaken op het 

bankrekeningnummer van de NPB alvorens over te gaan tot doorgeleiding van het aan het 

lid toekomende deel daarvan. 

 

9. WANNEER RECHT OP RECHTSBIJSTAND? 

9.1 Een lid heeft recht op rechtsbijstand in zaken: 

9.1.1. die een lid persoonlijk treffen;  

9.1.2. die vallen onder de rechtsgebieden als bedoeld in artikel 7; 

9.1.3. waarop Nederlandse recht  of het in Nederland geldende recht van de Europese Unie 

of internationale recht van toepassing is; 

9.1.4. waarvan de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis van te nemen, tenzij sprake is 

van een aanstelling bij Europol als bedoeld in artikel 7.1.3, in dat geval de bevoegde rechter 

van de Europese Unie als bedoeld in het Zesde deel, Titel I, Hoofdstuk 1, Vijfde afdeling van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

9.2 Rechtshulp in een zaak wordt alleen verleend indien de aan een zaak ten grondslag 

liggende feiten niet langer dan één jaar geleden bekend zijn geworden bij het lid voordat een 

zaak aan de bond werd aangemeld, tenzij sprake is van overmacht. 

9.3 Het lid verplicht zich te allen tijde alle beschikbare informatie in een zaak tijdig, juist en 

volledig aan de NPB ter beschikking te stellen en tevens alle andere gegevens te 

verschaffen die de NPB in redelijkheid verlangt9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Indien sprake is van een bezwaarschrift of administratief beroep op grond van de Onderwijs- en 

Examenregeling van de Politieacademie, kan de bond van een student verlangen dat hij zelf dat bezwaarschrift 
of beroepschrift tijdig indient omdat hiertoe een specifiek door de Politieacademie voorgeschreven formulier 
gebruikt dient te worden wat door de student van diens eigen handtekening voorzien moet worden. 
9 Voorbeeld: een lid dat een officieel besluit ontvangt met daarin opgenomen de clausule dat binnen zes weken 

een bezwaarschrift kan worden ingediend en dit besluit pas enkele dagen vóór het einde van de bezwarentermijn 
aan de bond zendt, is niet tijdig zoals bedoeld in dit artikel.  
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10. WANNEER GEEN RECHT OP RECHTSBIJSTAND? 

10.1 Een lid heeft geen recht op rechtshulp in zaken: 

10.1.1 die in strijd zijn met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens als 

bedoeld in artikel 3 van de Statuten van de Nederlandse Politiebond. 

10.1.2. die niet voldoen aan artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; 

10.1.3. die zijn ontstaan vóór of op de datum waarop het lidmaatschap van de bond 

aanvangt, waarbij een zaak en hetgeen daar logischerwijze uit voortkomt of zou kunnen 

voortkomen geacht wordt te zijn ontstaan op het moment waarop voor het lid duidelijk was of 

redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er een situatie bestaat waarvoor rechtsbijstand nodig is 

dan wel zal kunnen zijn; ook indien sprake is van verschillende met elkaar samenhangende 

gebeurtenissen, moet de eerste gebeurtenis uit die reeks die tot een zaak aanleiding geeft, 

hebben plaatsgevonden na de datum waarop het lidmaatschap is aangevangen10; 

10.1.4. die zijn ontstaan in hoedanigheid van werkgever of als afgeleide daarvan; 

10.1.5. die niet tijdig zijn gemeld bij de bond; 

10.1.6 waarin het lid op eigen titel al is aangevangen met het voeren van een zaak en zich 

als zodanig kenbaar heeft gemaakt bij een derde partij en hierdoor naar het oordeel van de 

bond nadeel is of kan ontstaan inzake een verdere behandeling van de zaak door de NPB; 

10.1.7. waarin onvoldoende en/of onjuiste informatie is verstrekt aan de NPB; 

10.1.8. die ongegrond zijn of waarvan de kans van slagen te gering wordt geacht; 

10.1.9. die betrekking hebben op of gericht zijn tegen de NPB, waaronder begrepen de 

medewerkers en kaderleden van de bond, of een aan de NPB gelieerde organisatie11 of 

tegen een ander lid12;  

10.1.10. waar rechtsbijstand bij een derde partij is verleend of gevraagd. 

10.1.11: die zodanig met elkaar samenhangen en vallen onder de rechtsgebieden van artikel 

7 en het lid niet bereid is om alle samenhangende zaken door de NPB in behandeling te 

laten nemen13; 

 

 

 
10 Voorbeeld: lid meldt zich ziek bij diens werkgever op 2 januari 2023 en wordt diezelfde dag lid van 
de NPB. Er is in deze situatie geen recht op rechtsbijstand voor alle zaken die zijn terug te voeren op 
deze ziekmelding. Indien deze ziekmelding bijvoorbeeld leidt tot een onterechte loonkorting wegens 
ziekte, afwijzing van een gestelde beroepsziekte, ontslag op medische gronden en een Wia-uitkering 
die niet correct is, geeft de bond in geen enkele zaak rechtsbijstand vanwege de voorzienbaarheid 
van deze met elkaar samenhangende gebeurtenissen.  
11 Dit laat onverlet dat een lid het recht heeft om de bond aansprakelijk te stellen als bedoeld in artikel 
6 van deze Algemene Voorwaarden indien een lid van oordeel is dat een behandelaar een 
beroepsfout heeft gemaakt dan wel om een klacht in te dienen als bedoeld in artikel 14 van deze 
Algemene Voorwaarden. 
12 Indien een lid rechtshulp aan de bond vraagt omdat een ander lid ten opzichte van hem 
onrechtmatig zou hebben gehandeld, wordt wel rechtshulp verleend indien en voor zover dit is aan te 
merken als zijnde een fout van een ondergeschikte als bedoeld in artikel 6:170 van het Burgerlijk 
Wetboek en deze fout voorts valt onder de dekking van deze Algemene Voorwaarden en bijvoorbeeld 
niet is uitgesloten op grond van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 
13 Voorbeeld: lid wenst erkenning beroepsgerelateerde gezondheidsklachten door NPB te laten 
behandelen en de Wia-procedure door een andere rechtshulpverlener. Tussen deze twee zaken 
bestaat een dusdanige samenhang dat de kwaliteit en zorgvuldigheid vereisen dat beide zaken door 
dezelfde rechtshulpverlener worden verricht. Indien het lid niet bereid is om beide zaken in 
behandeling te geven bij de NPB, bestaat geen recht op rechtsbijstand.  
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10.1.12 indien in een zaak eerder rechtshulp is verleend door de NPB en het lid lopende die 

zaak ervoor gekozen had om deze bij een derde in behandeling te geven dan wel dat het lid 

diens eigen zaak is gaan behartigen, is de NPB niet gehouden om die zaak in de toekomst 

opnieuw in behandeling te nemen. 

10.2 Indien een zaak onhaalbaar is of de kans van slagen te gering wordt acht, in dat geval 

stelt de behandelaar van de bond het betreffende lid hiervan schriftelijk en gemotiveerd op 

de hoogte. 

10.3 Indien het lid op grond van de wet of een andere verbintenis bij een derde aanspraak 

kan maken op rechtsbijstand. 

 

11. WANNEER MAG DE RECHTSHULP WORDEN BEËINDIGD? 

11.1 De bond heeft het recht de rechtshulp tijdens de behandeling te beëindigen indien blijkt 

dat: 

11.1.1. naar het oordeel van de bond in redelijkheid geen kans meer bestaat op een 

succesvolle afronding van de zaak; 

11.1.2. verdere voortzetting van de zaak in redelijkheid niet zal leiden tot een betere 

uitkomst voor het lid dan dat op dat moment het geval is; 

11.1.3. het lid, zonder hiertoe vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de 

NPB, een derde partij benadert of inschakelt bij de behandeling van zijn zaak; 

11.1.4. het lid door diens handelen of nalaten, daaronder begrepen het niet nakomen van 

enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden, een succesvolle behandeling van zijn 

zaak onmogelijk maakt. 

11.1.5. het lid, of een van diens naasten, de behandelaar of andere medewerker van de 

NPB onheus bejegent; 

11.1.6. het lid ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, verzuimt om nadere, voor de 

verdere behandeling van de zaak noodzakelijke informatie te verstrekken, dan wel onjuiste 

informatie verstrekt; 

11.1.7. de kosten voor de NPB niet meer opwegen tegen het belang van de zaak; 

11.1.8. op grond van andere bijzondere omstandigheden in redelijkheid van de bond niet 

meer kan worden gevergd rechtshulp te verlenen in de betreffende zaak. 

11.2 De NPB is tevens gerechtigd de rechtshulp te beëindigen indien het lidmaatschap van 

het lid is geëindigd. Daarbij geldt dat als het lid zich overschrijft naar een aan de NPB 

gelieerde vakbond, de rechtshulp wordt voortgezet, mits voldaan blijft worden aan deze 

Algemene Voorwaarden en het lid zich houdt aan de voorschriften voor het lidmaatschap bij 

de betreffende aan de NPB gelieerde vakbond. 

11.3 De bond heeft het recht de rechtshulp op te schorten indien het betreffende lid 

gedurende een periode van drie maanden diens contributie niet voldoet. 

11.4 In het geval dat de bond de rechtshulp op grond van dit artikel beëindigt of opschort, zal 

hij het lid hierover tijdig, schriftelijk en gemotiveerd informeren. 
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12. WELKE KOSTEN VOOR RECHTSBIJSTAND WORDEN VERGOED? 

12.1 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, vergoedt de NPB 

uitsluitend de volgende kosten in het kader van rechtsbijstand: 

12.1.1. de kosten van door de bond ingeschakelde behandelaar of door de bond extern 

ingeschakelde juristen of advocaten met betrekking tot de zaak; 

12.1.2. de kosten van ingeschakelde getuigen, experts of deskundigen (inclusief de kosten 

voor een tolk en kosten voor een deskundigenoordeel), uitsluitend na voorafgaande 

schriftelijk toestemming van de NPB en mits naar het oordeel van de NPB noodzakelijk is 

voor de behandeling van de zaak tot een maximumbedrag van € 2.500,--. 

12.1.3. de kosten die zijn verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen 

van feiten, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPB en mits naar 

het oordeel van de bond noodzakelijk is in het belang van de behandeling van de zaak tot 

een maximumbedrag van € 2.500,--. 

12.1.4. de griffierechten die verschuldigd zijn aan de bevoegde gerechtelijke instantie in een 

gerechtelijke procedure; 

12.1.5. de proceskosten van de wederpartij voor zover verschuldigd krachtens een 

proceskostenveroordeling in een gerechtelijke uitspraak van een Nederlandse rechter14. 

12.1.6. de deurwaarderskosten die verbonden zijn aan het betekenen van een exploot in 

een gerechtelijke procedure; 

12.1.7. de kosten van eventueel verdere noodzakelijke incassomaatregelen. 

12.2 Alle andere respectievelijk overige kosten dan genoemd in dit artikel komen in ieder 

geval  voor rekening van het lid. 

12.3 De door de NPB verleende rechtsbijstand is kostbaar. Daarom is het lid op de hierna 

aangegeven wijze gehouden tot vergoeding aan de NPB van de kosten van de aan hem 

verleende rechtsbijstand. Het lid verplicht zich alle van een wederpartij of een derde partij 

ontvangen vergoedingen voor rechtsbijstand of vergoedingen  voortvloeiende uit een 

proceskostenveroordeling of incassomaatregel -hierna: de ´ontvangen bedragen´- aan de 

NPB te voldoen. Het lid verplicht zich in dit verband alle handelingen te verrichten en 

documenten te ondertekenen die de NPB in staat stellen de ontvangen bedragen te 

ontvangen en voor zover nodig te verhalen op de wederpartij respectievelijk een derde partij. 

12.4 Op schriftelijk verzoek van de NPB, is het lid verplicht om, met het oog op een 

mogelijke min- of onvermogendheid in de zin van de Wet op de Rechtsbijstand, een 

´inkomensverklaring´ aan te vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand, teneinde de NPB in 

staat te stellen de kosten of een deel ervan van overheidswege vergoed te krijgen. 

12.5 Indien achteraf blijkt dat wegens strijd met de wet, deze Algemene Voorwaarden of de 

Voorschriften het Lid geen recht had op rechtshulp, dan zullen alle door NPB gemaakte c.q. 

vergoede kosten van de rechtsbijstand op het betreffende lid verhaald kunnen worden. 

12.6 Duidelijkheidshalve zij vermeld dat alle kosten die zijn gemaakt of die het gevolg zijn 

van het feit dat het lid, zonder hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben 

verkregen van de NPB, een derde benadert bij de behandeling van de zaak, in welke 

hoedanigheid dan ook, volledig voor rekening en risico van het betreffende lid komen. 

 

 

 

 
14 Een uitspraak van de bevoegde rechter van de Europese Unie als bedoeld in artikel 9.1.4 van deze Algemene 

Voorwaarden met daarin  een veroordeling van het lid in de (proces)kosten, worden door de NPB nimmer 
vergoed aan het lid en blijven dus geheel voor diens eigen rekening. 
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13. OVERIGE BEPALINGEN. 

13.1 Een zaak kan vertrouwelijke informatie betreffen c.q. bevatten.  

13.1.1 een kaderlid van de bond kan uitsluitend behandelaar zijn indien: 

13.1.1.1 hij door de bond hiertoe opgeleid en gecertificeerd is; 

13.1.1.2 hij daartoe een geheimhoudings- en privacyverklaring heeft ondertekend. 

13.1.2 Een behandelaar die medewerker in dienst van de NPB is, heeft op grond van diens 

arbeidsovereenkomst een beroepsgeheim.  

13.1.3 Een behandelaar die advocaat is in dienst van de NPB, heeft -benevens diens 

beroepsgeheim op basis van zijn arbeidsovereenkomst- van al hetgeen waarvan hij uit 

hoofde van zijn beroepsuitoefening als zodanig kennis neemt de verplichting tot 

geheimhouding, voor zover niet bij wet anders is bepaald, zoals bedoeld in artikel 11a van 

de Advocatenwet. Deze geheimhouding van de advocaat op grond van de Advocatenwet 

geldt onverkort ten opzichte van de NPB zelf in hoedanigheid van werkgever. 

13.1.4 Een behandelaar zal vertrouwelijke informatie niet met derden buiten de NPB delen, 

tenzij het lid daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, behoudens 

beperkingen voorzien bij wet15. 

13.2 Alle communicatie tussen de bond en het lid:  

13.2.1 verloopt elektronisch per e-mail; 

13.2.2 bij voorkeur via het persoonlijke e-mailadres van het lid; 

13.2.3 welke op verzoek van het lid plaatsvindt via het e-mailadres van diens werkgever, kan 

de NPB hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden16. 

13.3 Bij wijziging van de contactgegevens van het lid, zoals: e-mailadres, officieel 

woonadres en telefoonnummer, is het lid verplicht om hiervan onmiddellijk schriftelijk 

melding te maken bij de behandelaar van diens zaak. 

13.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden het woord ´schriftelijk´ voorkomt, wordt hiermee 

bedoeld dat de communicatie vanuit de bond elektronisch per e-mail geschied.  

13.5 De bond heeft het recht om vanwege redenen van efficiency voor meerdere leden met 

een (nagenoeg) identieke rechtsvraag één collectieve procedure te entameren. In geval het 

beslissende orgaan bij niet tijdig beslissen op grond van de wet of jurisprudentie daardoor 

eenmaal een dwangsom is verschuldigd, heeft het lid slechts naar rato van het aantal 

deelnemers in de collectieve procedure aanspraak op diens deel in de dwangsom17. 

13.6.1 Indien de bond toepassing heeft gegeven aan artikel 10.1.8, 11.1.1, 11.1.2 of 11.1.8, 

kan het lid binnen twee weken nadat hij de mededeling als bedoeld in één van deze 

artikelen heeft ontvangen schriftelijk aan de bondssecretaris vragen om een second-opinion 

uit te laten voeren door een andere behandelaar van de bond. 

 
15 Met uitzondering indien de behandelaar advocaat is. In dat geval wordt geen informatie intern binnen de NPB 

gedeeld behoudens in een voorkomend geval met een andere advocaat. 
16 Voorbeeld: indien een lid in een zaak ervoor kiest om via diens e-mailadres van de werkgever zich bij de 

behandelaar van diens zaak beledigend uit te laten over een leidinggevende en dit e-mailbericht op enig moment 
buiten toedoen van de NPB in handen komt van de werkgever en dit vervolgens aanmerkt als plichtsverzuim, is 
de NPB hiervoor nimmer aansprakelijk. 
17 Voorbeeld: de NPB dient voor tien leden één collectief bezwaarschrift in. Het beslissende orgaan neemt niet 

op tijd een beslissing op dit bezwaar waardoor de maximale dwangsom van € 1.442,-- als bedoeld in artikel 4:17 
van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigd is. Rechtens gezien is het beslissende orgaan slechts eenmaal 
deze maximale dwangsom verschuldigd, zodat aan ieder lid tien procent toekomt zijnde een bedrag van € 144,20 
per lid. 
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13.6.2 Het lid heeft geen recht op een second-opinion wanneer het evident is dat een 

second-opinion niet tot een ander oordeel kan leiden18. 

13.7 Indien het lidmaatschap om wat voor reden dan ook onderbroken is geweest, geldt bij 

een hernieuwd lidmaatschap voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden dat 

beschouwd wordt als een geheel nieuw lidmaatschap19. 

13.8.1 Zodra een dossier van een lid is afgerond, wordt dit gearchiveerd gedurende zeven 

jaren na datum sluiting. Na een bewaartermijn van zeven jaren wordt het dossier vernietigd. 

13.8.2 In bijzondere gevallen kan de bewaartermijn van een dossier langer dan zeven jaren 

zijn.   

13.8.3 Een lid ontvangt van diens behandelaar schriftelijk bericht zodra het dossier wordt 

gesloten. 

13.8.4 Een lid ontvangt geen bericht op het moment dat het dossier vanwege het verstrijken 

van de bewaartermijn door een daartoe gespecialiseerd bedrijf vernietigd wordt. 

13.9 Indien deze Algemene Voorwaarden niet in een specifieke situatie voorzien, beslist de 

bondssecretaris hierover naar redelijkheid en billijkheid. 

 

14. KLACHTENREGELING 

14.1 Indien een lid van oordeel is dat deze Algemene Voorwaarden in een hem betreffende 

zaak niet correct zijn toegepast, kan het lid zich binnen twee weken schriftelijk en met 

redenen omkleed een verzoek indienen bij de bondssecretaris tot herziening. De 

bondssecretaris beslist binnen twee weken na ontvangst schriftelijk op het verzoek tot 

herziening.   

14.2 Mocht een lid niet tevreden zijn over de wijze waarop zijn zaak is of wordt behandeld, 

dient het lid dit eerst te bespreken met de behandelaar van zijn zaak. Indien dit niet leidt tot 

een voor het lid bevredigende oplossing, kan het lid zich binnen twee weken na het uitblijven 

van een voor hem bevredigende oplossing, schriftelijk en met redenen omkleed beklagen bij 

de bondssecretaris.  

14.3 Wanneer de bondssecretaris geen aanleiding ziet om het lid volledig tegemoet te 

komen in het verzoek onder artikel 14.1 respectievelijk de klacht als bedoeld in artikel 14.2, 

legt de bondssecretaris het verzoek c.q. de klacht overeenkomstig artikel 19 van het 

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Politiebond zo spoedig mogelijk voor aan het 

hoofdbestuur. 

14.4 Tegen de beslissing van het hoofdbestuur als bedoeld in artikel 14.3, staat voor het lid 

beroep open bij de bondsraad als bedoeld in artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement van 

de Nederlandse Politiebond, mits de bondsraad bevoegd is op de wijze zoals omschreven in 

dat artikellid. 

14.5 Artikel 14 geldt niet zodra een zaak in behandeling is genomen door een advocaat20. 

 

 

 
18 Voorbeeld: indien een identieke rechtsvraag in een andere zaak al eerder heeft geleid tot een rechterlijke 

uitspraak waaruit blijkt dat het in de zaak van het lid niet tot een andere, betere uitkomst kan leiden, bestaat geen 
recht op een second-opinion. 
19 Voorbeeld: een lid dat vanwege vertrek naar het buitenland voor een periode van twee jaren het lidmaatschap 

opzegt en zich bij terugkomst uit het buitenland opnieuw aanmeldt voor het lidmaatschap, kan geen rechtshulp 
krijgen in alle zaken die zijn ontstaan voorafgaand aan of op de ingangsdatum van dat hernieuwde lidmaatschap. 
Zie ook artikel 10.1.3. van deze Algemene Voorwaarden. 
20 Iedere advocaat heeft een afzonderlijke klachtenregeling conform de voorschriften  van de Orde van 

Advocaten. In de schriftelijke opdrachtbevestiging van de betreffende advocaat wordt nadere informatie verstrekt 
over diens klachtenregeling.  
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15. OVERGANGSREGELING 

15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn per 1 januari 2023 ook van toepassing op een zaak 

die voorafgaand aan deze datum in behandeling is genomen en is het betreffende lid 

hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd waaronder begrepen de inhoud van deze Algemene 

Voorwaarden; deze toepasselijkheid lijdt uitzondering indien: 

15.1.1 een specifieke algemene voorwaarde uit de aard der zaak niet meer kan gelden c.q. 

niet meer relevant kan zijn21. 

15.1.2 een lid wiens zaak vóór 1 januari 2023 door de bond in behandeling is genomen 

binnen één maand na de schriftelijke mededeling van de bond waarin de wijziging van de 

Algemene Voorwaarden aan het lid wordt meegedeeld schriftelijk laat weten niet akkoord te 

gaan met onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

 

 
21 Voorbeeld: rechtshulp die tot 1 januari 2023 wel aan leden werd verleend, maar onder deze Algemene 

Voorwaarden niet langer verleend wordt -zoals klachten en belastingrecht zaken- blijven voor die leden 
onverkort in stand mits zo'n aanvraag voor rechtshulp vóór 1 januari 2023 is binnengekomen bij de bond. 


