Bijlage bij het huishoudelijk reglement van de VAWO
Reglement voor advies en ondersteuning leden
Vastgesteld in de Ledenraadsvergadering van de VAWO van 24 november 2001 te
Groningen en laatstelijk gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van de VAWO van
13 november 2018.
Artikel 1
De VAWO biedt haar leden advies en ondersteuning bij rechtspositionele
aangelegenheden.
Artikel 2
Advies en ondersteuning worden verzorgd door één van de juristen van het VAWObureau. Deze zal zich inspannen om naar beste weten en kunnen de belangen van het
betrokken lid te behartigen.
Artikel 3
1. Het adviseren en ondersteunen van leden strekt zich louter tot die kwesties die
voortvloeien uit de arbeidsrechtelijke betrekking tussen het lid en diens werkgever of
betrokken instanties, inclusief pensioen- en sociale verzekeringskwesties (zoals
arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen). Zaken voortvloeiend uit het
Wetboek van Strafrecht zijn daarbij uitgesloten.
2. Voorts kan alleen aanspraak worden gemaakt op advies en ondersteuning voor
kwesties die ten minste 6 maanden na de toelating als lid van de VAWO zijn ontstaan en
die ten tijde van aanvang van het lidmaatschap niet reeds voorzienbaar zijn geweest.
3. Advies en ondersteuning worden niet verleend of voortgezet indien
- het betrokken lid een contributieschuld heeft;
- een andere rechtshulpverlener of gemachtigde in de kwestie reeds is of wordt
ingeschakeld;
- een second opinion wordt gevraagd in een reeds lopende juridische kwestie;
- naar het oordeel van de jurist de kwestie in een te laat stadium voor advies of
ondersteuning aan de jurist wordt voorgelegd;
- onvoldoende dan wel onjuiste informatie wordt verschaft aan de jurist die de zaak in
behandeling heeft;
- naar het oordeel van de jurist de kans van slagen van de zaak gering is;
- het belang van de zaak naar het oordeel van de jurist lager is dan € 250,-;
- het maximum aantal van 10 uren in advisering of ondersteuning per kwestie is
bereikt;
- nadat met het advies of ondersteuning van de VAWO in één instantie uitspraak is
gedaan.
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Artikel 4
1. Onder advies en ondersteuning wordt verstaan:
- het geven van advies;
- het adviseren of ondersteunen van het lid bij het voeren van correspondentie met
de werkgever of betrokken instanties;
- het adviseren of ondersteunen bij besprekingen met de werkgever of betrokken
instanties;|
- het adviseren en ondersteunen bij het optreden voor rechterlijke colleges of
commissies voor beroep en bezwaar, en
- alle overige naar het oordeel van de directeur te verrichten werkzaamheden in het
kader van de kwestie waarvoor advies wordt ingeroepen.
2. Het adviseren of ondersteunen als gemachtigde voor rechterlijke colleges is beperkt
tot die instanties waarvoor de hoedanigheid van advocaat niet is vereist.
Artikel 5
Advies en ondersteuning worden kosteloos verleend aan de in artikel 1 bedoelde leden
die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, tweede lid, van dit reglement. Voor
rekening van het lid komen uitsluitend kosten van griffierecht en eventuele bijzondere,
voor de kwestie of procedure noodzakelijke (en alsdan in overleg met het lid) te maken
kosten.
Artikel 6
In geval een lid een jurist van het VAWO-bureau machtigt voor hem/haar in rechte op te
treden, stemt hij/zij ermee in, dat hij/zij de vergoeding van de proceskosten waartoe de
tegenpartij bij gerechtelijke uitspraak wordt veroordeeld, aan de VAWO afstaat onder
aftrek van betaalde griffierechten.
Artikel 7
Indien een lid nog geen zes maanden lid is, kan de directeur beslissen dat het lid
desondanks binnen de grenzen gesteld in artikel 3 eenmalig een kort en eenvoudig
advies wordt verstrekt.
Artikel 8
Indien de vertrouwensrelatie tussen het lid aan wie advies en ondersteuning wordt
verleend en de jurist van het VAWO-bureau verstoord is, kan de jurist advies en
ondersteuning in de kwestie overdragen aan een andere jurist van het bureau. Indien
sprake is van een ernstige schending van het vertrouwen door het lid kan de directeur
ook besluiten dat advies en ondersteuning in de kwestie gestaakt worden.
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Artikel 9
Reeds aangevangen advies en ondersteuning kunnen worden beëindigd indien er sprake
blijkt te zijn van een van de gevallen genoemd in artikel 3, derde lid.
De jurist van het VAWO-bureau kan een zaak niet in behandeling nemen of een zaak niet
verder behandelen, indien hij de overtuiging heeft dat zijn bemoeienis geen enkele kans
van slagen kan of zal hebben.
De directeur kan beslissen dat in een bijzondere zaak geen of niet langer advies en
ondersteuning wordt verleend, indien hij er in gemoede van overtuigd is dat door
optreden daarin het algemeen belang van de VAWO aanmerkelijk wordt geschaad.
Artikel 10
Tegen beslissingen als bedoeld in de artikelen 3, 7, 8 en 9 kan binnen veertien dagen
bezwaar worden aangetekend bij het VAWO-bestuur, dat vervolgens binnen veertien
dagen uitspraak doet. De directeur draagt er zorg voor, dat tot op eventuele bezwaren
definitief is beslist, noodzakelijke maatregelen worden genomen ter voorkoming van
verlies aan rechten door het verstrijken van fatale termijnen.
Artikel 11
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het schadebedrag dat in het betreffende geval
onder de door de VAWO afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt.
Artikel 12
Het reglement treedt in werking overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de
VAWO. Voor leden met reeds op basis van het oude reglement lopende advies- of
ondersteuningstrajecten bij de VAWO, geldt bij wijze van overgangsrecht dat ook zij per
kwestie nog slechts aanspraak kunnen maken op het maximum van tien uur en
ondersteuning bij één instantie.

w.g.

w.g.
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