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Tussenkomst door ACV
ACV-Openbare Diensten zal altijd zo veel mogelijk proberen door tussenkomsten of overleg problemen op te lossen.
Maar er zijn ook gevallen waarin je rechten alleen verkregen worden via commissies van beroep, of zelfs via de rechtbank. Neem je in je eentje een advocaat
onder de arm, dan is dat vlug een kostelijke zaak.
Daarom zorgen we voor gratis rechtsbijstand. Voor procedures voor een rechtbank is het wel nodig dat je op het ogenblik van de feiten die aan de basis liggen
van een geschil, minstens 6 maanden lid bent en dat je ononderbroken lid blijft
in de loop van de procedure.
Uiteraard bekijken we altijd eerst of de zaak juridisch haalbaar is.
Sta je voor zo’n situatie:
ga dan snel tewerk: vaak zijn termijnen van belang en je zaak dient vooraf
grondig onderzocht
• doe altijd beroep op onze secretariaten (maak je kosten bijv. voor een advocaat, volledig los van ACV-Openbare Diensten, dan komen we daarin uiteraard niet tussen).
•

Hoe pakken we de zaken aan ?
•

•

•
•

•

indien je verdedigd wil worden tegenover je chefs of hiërarchie, dan zorgen
we gratis voor bijstand door een vertegenwoordiger van de vakbond die de
reglementering kent als z’n broekzak
komt het geschil voor de arbeidsrechtbank (bijv. een arbeidsongeval): ACVOpenbare Diensten zorgt gratis voor professionele juridische bijstand door
specialisten van de ACV-juridische diensten
is voor je verdediging een medische expertise nodig? dan zetten wij daarvoor de nodige stappen
moeten je rechten verdedigd worden tot bij de Raad van State : ACV-Openbare Diensten zorgt gratis voor de opmaak van uw verzoekschrift en de volledige opvolging van je dossier
of is er een andere rechtbank bevoegd om je rechten als personeelslid te verdedigen : ACV-Openbare Diensten zorgt gratis voor bijstand door een pleiter
of een advocaat.

Deze rechtsbijstand omvat eerstelijnshulp, gerechtelijke bijstand en medisch
advies. De rechtsbijstand is een dienstverlening van het ACV en ACV-Openbare
Diensten aan zijn leden. De financiering ervan berust op de solidariteit van de
werknemers. Het is geen verzekeringscontract. Onze rechtsbijstand sluit aan bij
onze collectieve werking. Hij is niet bedoeld om deze collectieve werking over
te doen of te vervangen.
Meer uitleg over de interne regels voor juridische bijstand volgen hierna.

Welke materies komen in aanmerking voor de rechtsbijstand?
Onze rechtsbijstand geldt voor de geschillen waarvoor je betrokken bent als
werknemer vanuit je werksituatie, of als sociaal verzekerde. Dit betekent zowel:
•
•
•
•
•

De betwistingen inzake het statuut, de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheidsregelingen die voor jou als personeelslid van toepassing zijn.
De verdediging van je belangen in het kader van faling, gerechtelijk akkoord
of soortgelijke procedures.
De geschillen met betrekking tot schuldoverlast van gezinnen ingeval beslaglegging en overdracht van lonen en sociale uitkeringen.
De geschillen betreffende de woning waarvan je het gebruik hebt in het kader van je werk.
De geschillen betreffende je sociaal zekerheidsrechten, incl. groepsverzekeringen, pensioenfondsen en andere collectieve aanvullende socialezekerheidsregelingen.

Wat verstaat men onder eerstelijnshulp?
Onder eerstelijnshulp verstaan we:
Het onthaal van het lid om zijn klacht op te nemen.
Informatie en advies over de nodige stappen om de rechten te vrijwaren
Tussenkomst, binnen of buiten de context van geschillen, bij werkgevers, sociale zekerheidsinstellingen of andere overheidsinstellingen.
• Bijstand van de werknemers in administratieve procedures (bijv. voor niet gerechtelijke procedures en voor beroepscommissies vb. inzake tucht en evaluatie)
•
•
•

•

Aangifte van schuldvordering bij faillissement, gerechtelijk akkoord of soortgelijke procedures, wanneer er geen geschil is en de aangifte tijdig kan gebeuren.

Hoe ga ik als lid te werk bij een probleem?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Het belangrijkste is dat je probleem terecht
komt bij diegene die het best geplaatst is om het aan te pakken, zodat je een
goede service krijgt.
Leden van ACV-Openbare Diensten met vragen over hun statuut of arbeidsvoorwaarden kunnen vooreerst terecht bij de afgevaardigde van ACV-Openbare Diensten op hun werkplaats. Zij kunnen je direct helpen voor tal van
problemen. Zo’n rechtstreeks contact, dat is altijd een voordeel.
• Soms zijn de problemen ingewikkeld, zodat je er niet uit komt zonder echte
specialisten. Dan doe je wellicht ook het liefst beroep op iemand die de zaken goed kent.
• Daarom beschikt ACV-Openbare Diensten over 14 kantoren verspreid over
het Vlaamse land en Brussel met meer dan 100 vaste medewerkers. Zij kennen de personeelsstatuten als geen ander en hebben maar één job: werken
in jouw belang!
• Over het ganse land zijn er ook ACV-kantoren; je kan er eventuele vragen of
problemen voorleggen. In die dienstencentra is men goed op de hoogte van
de algemene sociale wetgeving. Voor zaken die specifiek zijn voor de openbare sector, zal men je vraag of klacht noteren en doorsturen naar ACV-Openbare Diensten.
•

Ik voel me onrechtvaardig behandeld ... kan ik naar de rechtbank?
Er is vaak een groot verschil tussen het rechtsgevoel, dwz. als men zich onrechtmatig behandeld voelt, en de juridische regels die spelen bij een procedure van een rechtbank.
Voor een rechtbank gelden vaak vooral de regels van bewijslast en formele
wettelijkheid van rechtshandelingen.

Door eerst in dossiers te bemiddelen pogen we te bereiken dat er toch goede oplossingen voor een probleem tot stand komen, eerder dan stelselmatig naar de rechtbank
te stappen. Dit laat ook toe meer rekening te doen houden met sociale aspecten of
het rechtvaardigheidsgevoel dat in een zaak kan meespelen.
Als dient afgewogen of we naar de rechtbank stappen gebeurt dit altijd:
• in samenspraak met het lid
• voor zover de zaak juridisch haalbaar is; daarom zullen de dossiers nauwkeurig onderzocht worden. De juridische haalbaarheid van een geschilprocedure wordt door
onze diensten afgewogen op basis van juridische argumenten los van enige druk
van buitenaf.

Wat verstaat men onder gerechtelijke bijstand?
Met gerechtelijke bijstand wordt het indienen en behandelen van rechtsvorderingen
bedoeld (hetzij als eiser hetzij als verweerder).
Voor de juiste omvang van deze bijstand geldt het volgende:
Arbeidsrechtbanken
De gerechtelijke bijstand wordt verleend ongeacht je in de zaak de eiser of verweerder
bent.
Dit geldt voor de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep, met inbegrip van
procedures in kort geding, derdenverzet en andere buitengewone rechtsmiddelen.
Hij omvat de uitvoering van de vonnissen en de noodzakelijke bewarende maatregelen.
Dit wordt telkens geval per geval bekeken.
De gerechtelijke bijstand wordt verleend door de rechtskundige dienst van het ACVverbond van je regio.
Raad van State en administratieve rechtscolleges
De rechtsbijstand dekt de rechtspleging voor de administratieve beroepsorganen en
voor de Raad van State, indien dit noodzakelijk is om je inzake jouw statuut en arbeidsvoorwaarden te verdedigen.
Bij beroep voor de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD, Medex) en de commissie

voor vergoedingspensioenen gebeurt de verdediging door een geneesheer; de begeleiding in een dossier gebeurt via de vrijgestelde secretaris.
Administratieve beroepscolleges
Voor procedures van administratief beroep, vnl. in tuchtzaken, bij beroepen rond evaluaties of verlofregelingen, geschiedt de verdediging en bijstand door de verantwoordelijke secretaris. Wanneer het geval technisch van die aard is dat de secretaris van
ACV-Openbare Diensten de zaak niet kan waarnemen, kan mits voorafgaand akkoord
van de rechtskundige dienst van ACV-Openbare Diensten, voorzien worden in bijstand door een advocaat voor zover een advocaat in die zaak voor de rechtbank gepleit heeft inzake correctionele vervolging van de daden in uitvoering van de dienst.
Strafprocedures (correctionele rechtbank)
• Er is tussenkomst voor daden gesteld tijdens de uitvoering van de dienst.
• De tussenkomst is beperkt tot de procedure van 1ste aanleg
• Het voorafgaandelijk akkoord van de rechtskundige dienst van ACV-Openbare
Diensten is nodig.
• Er is geen tussenkomst voor eisen van persoonlijke schade of pijn- en smarten (morele schade, laster & eerroof, klacht tegen onbekenden), d.w.z. wanneer het initiatief
wordt genomen door betrokkene zelf. Indien u echter het slachtoffer bent van een
daad van zware agressie ten gevolge van de uitoefening van uw functie, met langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, omvat de rechtsbijstand eveneens de
burgerlijke partijstelling voor de correctionele rechtbank.
• De juridische bijstand wordt principieel geregeld via een door ons aangewezen
advocaat waarvoor de kosten volledig ten lasten worden genomen (zoniet is de tussenkomst beperkt tot maximum € 1.250 als uit de procedure blijkt dat de beschuldiging ten onrechte was).
Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Internationale Gerechtshoven (o.a. Europees Hof voor de Rechten van de Mens)
De procedures voor die rechtscolleges komen principieel niet in aanmerking. Ze kunnen evenwel uitzonderlijk worden gefinancierd wanneer de zaak van principieel belang is voor alle werknemers of wanneer er een buitengewoon persoonlijk of syndicaal
belang mee gemoeid is.
Grondwettelijk Hof en Internationale Gerechtshoven
De rechtsbijstand omdat de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof en voor het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de rechtspleging aanhanging
wordt gemaakt door een prejudiciële vraag in het kader van een geding dat door de

rechtsbijstand wordt verdedigd.
De andere procedures voor de rechtscolleges, alsook rechtsplegingen voor het Europees Hof voor de Mensenrechten of andere innationale gerechtshoven, komen niet in
aanmerking. Ze kunnen evenwel worden gefinancierd wanneer de zaak van principieel
belang is voor alle werknemers.
Hof van Cassatie
De rechtsbijstand dekt niet de rechtspleging voor het Hof van Cassatie, maar deze
rechtspleging kan wel worden gefinancierd, wanneer de zaak van principieel belang is
voor alle werknemers of wanneer er een buitengewoon persoonlijk of syndicaal belang mee gemoeid is.
Strafprocedures of aansprakelijkheidsvorderingen tegen jezelf
Onze rechtsbijstand omvat de strafprocedures en aansprakelijkheidsvorderingen die
het gevolg zijn van vakbondsacties erkend door ACV-Openbare Diensten, of waarvan
door ons erkend wordt dat ze hun oorsprong vinden in je syndicaal werk. Acties worden geacht door de centrale erkend te zijn wanneer ze door een confederale instantie
van het ACV erkend worden. We zijn niet verplicht je rechtsbijstand te verlenen als je
aan actie deelneemt zonder lid te zijn, of deelneemt aan een actie die niet of niet meer
door het ACV wordt erkend. Uiteraard betreft de rechtsbijstand alleen je verdediging
voor het gerecht. Hij dekt niet de gebeurlijke veroordelingen die je zou oplopen.
Burgerlijke rechtbank (vnl. invordering sommen verschuldigd aan statutairen en
schadevergoeding in het algemeen in verband met de uitoefening van het werk (procedures burgerlijke aansprakelijkheid)
• Voorafgaand akkoord van de rechtskundige dienst van ACV-Openbare Diensten is
nodig
• We doen in de regel beroep op een advocaat waarmee we regelmatig samenwerken. De juiste aanwijzing van de advocaat gebeurt via de rechtskundige dienst van
ACV-Openbare Diensten.
Procedures in het buitenland
De rechtsbijstand omvat niet de procedures in het buitenland. Uitzonderingen daarop
is de tenuitvoerlegging in het buitenland van in België uitgesproken vonnissen, wanneer die tenuitvoerlegging onontbeerlijk is om sociale zekerheidsrechten in België te
vrijwaren en op voorwaarde dat de kosten van de procedure in redelijke verhouding
staan tot het verwachte voordeel.
Voor grensarbeiders werden door het ACV schikkingen genomen om rechtsbijstand
in het werkland te verlenen. Meestal gebeurt dit in samenwerking met een vakbond

in het werkland. Indien je in zo’n situatie bent vraag je hierover best inlichtingen bij je
verbond of bij het secretariaat grensarbeiders in je streek.
Faillissement en gerechtelijk akkoord
Deze procedures verlopen normaal gezien via de rechtskundige diensten van het ACVverbond.
Voor zover het belang van alle werknemers van het bedrijf ermee gemoeid is, kan het
ACV rechtsbijstand verlenen teneinde:
• het faillissement van de werkgever te laten uitspreken
• het bedrijf onder gerechtelijk akkoord te plaatsen
• de werknemer aan de procedure van gerechtelijk akkoord te laten deelnemen
• de werknemer in het kader van de verschoonbaarheid van zijn failliete werkgever te
laten verschijnen.
Geschillen met het ACV
Als je een geschil hebt met het ACV, een centrale of een verbond van het ACV, of met
de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen van het ACV, is het ons om deontologisch onmogelijk in uw naam voor het gerecht op te treden.
Bij dergelijke geschillen helpen we zo goed als mogelijk door de nodige informatie te
verschaffen om je rechten te vrijwaren.
Indien je als uitkeringsgerechtigde werkloze een geschil hebt met de uitbetalingsinstelling van het ACV en een uitvoerbaar vonnis in je voordeel bekomt, betaalt het ACV
je advocaatkosten terug, a rato van het tarief dat voor onze eigen advocaten wordt
toegepast.

Wat te denken van het verschil tussen individuele en collectieve belangen?
De regeling van rechtsbijstand geldt in de eerste plaats voor de vrijwaring van je individuele belangen: bijv. een onrechtmatige tuchtsanctie die je wordt opgelegd, een
on-rechtmatig ontslag, problemen rond je evaluatie, …
De collectieve belangen van leden realiseren we in de eerste plaats via onze syndicale
werking en actie.
Het is mogelijk dat we daarvoor ook juridische procedures inzetten. In dat geval wordt
dit afgewogen door de bevoegde instanties van de centrale. Juist omdat de afweging
van de belangen van een hele groep personeelsleden dan in het geding is, kan men als
individueel lid de regeling van de rechtsbijstand niet inroepen om een collectief geschil in te leiden

Kan ik met problemen van ongewenst seksueel gedrag en pesten op het
werk naar de rechtbank?
Er is een specifieke wetgeving over deze materies.
Deze materies zijn gevoelige kwesties die met veel tact moeten aangepakt.
Vanuit ACV/ACV-Openbare Diensten gaan we ervan uit dat we niet het recht hebben te
oordelen of zo’n feiten zich inderdaad stellen. We concentreren ons daarom op onze
rol om te zorgen voor preventie en informatie.
Daarom verwijzen we leden voor deze materies naar gespecialiseerde centra. We zorgen er ook voor dat u de juiste procedure kent, en informeren leden over de mogelijkheden van de wetgeving.
Het is een illusie te denken dat dit soort conflicten kunnen opgelost via de rechtbank.
Daarom kan in zo’n gevallen geen recht op gratis juridische bijstand voor een rechtbank worden ingeroepen bij ACV/ACV-Openbare Diensten.

Worden ook medische adviezen gedekt door de juridische bijstand?
Inzake arbeidsongevallen omvat de rechtsbijstand ook voor de administratieve beroepsprocedures (wanneer de bevoegde dienst dit noodzakelijk vindt), het beroep op
een door ons aangewezen geneesheer van het ACV-verbond, teneinde je advies en

bijstand te verlenen:
in het kader van een voorstel tot wedertewerkstelling, medische behandeling of
revalidatie
• over de medische aspecten van een vergoedingsvoorstel
• in het kader van een gerechtelijke expertise.
•

Dezelfde tussenkomst kan worden toegestaan in geval van beroepsziekten, inzonderheid wanneer je ziekenfonds geen medische bijstand terzake verleent.
In geen geval zijn we ertoe verplicht vorderingen te verdedigen op basis van medische
adviezen die onze geneesheer ongegrond of overdreven vindt.
Indien je de terugbetaling van de raadpleging kan bekomen ten laste van je ziekenfonds, van de verzekeraar arbeidsongevallen of van een andere instelling, kunnen we
onze tussenkomst beperken tot het deel dat niet wordt terugbetaald, of kunnen we
eisen dat we zelf die terugbetaling opvorderen.
Ook bij de commissie voor vergoedingspensioenen gebeurt de verdediging door een
door ons aangeduide geneesheer, de begeleiding in een dossier gebeurt via de vrijgestelde secretaris.

Welke zijn de kosten van de rechtsbijstand die de vakbond ten laste
neemt?
De rechtsbijstand is in principe kosteloos
Hij dekt onder meer de werkingskosten van de ACV-diensten, de bestelling van de
documenten die nodig zijn om het dossier samen te stellen, enz. Hij dekt de kosten
van de advocaat, voor zover deze conform de interne schikkingen van ACV-Openbare
Diensten wordt aangeduid.
De rechtsbijstand dekt dus niet het honorarium van een advocaat waarop het lid
persoonlijk en buiten de centrale om, beroep heeft gedaan. Indien de rechtsbijstand
wordt geweigerd omwille van de haalbaarheid van de zaak en naderhand door de
rechtelijke uitspraak blijkt dat de haalbaarheid van een dossier verkeerdelijk door onze
diensten werd ingeschat, kan het Dagelijks bestuur van de centrale een tussenkomst in
de gemaakte kosten voorzien.
De rechtsbijstand dekt niet de veroordelingen die de tegenpartij gebeurlijk te jouwen
laste zou bekomen.

Gerechtskosten
Wanneer we werken met een advocaat, worden de gerechtskosten verrekend met
diens honorarium. We nemen ze op die manier ten laste.
De gerechtskosten en het honorarium van de advocaat worden niet ten laste genomen
indien naderhand blijkt dat het proces verloren werd op grond van elementen die het
lid bij het inleiden van de zaak niet had meegedeeld.
De gerechtskosten omvatten de rechtsplegingsvergoeding, maar kunnen ook de advokatenkosten van de tegenpartij dekken.
Als u het proces wint, zal de rechter u die vergoeding toewijzen. Omdat de kosten van
uw verdediging gedekt zijn door het ACV, moet u zich verbinden het bedrag van deze
vergoeding af te staan aan het ACV.
Als de tegenpartij haar schuld niet volledig betaalt, dan krijgt u in elk geval de hoofdsom waarop u recht heeft. Het bedrag van de gerechtskosten, wordt dan enkel afgehouden van de intresten.
Als je het proces verliest, dan worden de gerechtskosten bij rechterlijke beslissing te
jouwen lasten gelegd, dan worden die door het ACV ten laste genomen. Het ACV dekt
voor u dan deze veroordeling, behalve echter:
• indien naderhand blijkt dat het proces verloren werd op grond van elementen die
het lid bij het inleiden van de zaak niet had meegedeeld.
• als we u vooraf verwittigen dat de zaak niet haalbaar is of onvoldoende kans op
slagen maakt en ze toch op uw aandringen wordt ingeleid. Het lid zal daarvan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht worden.
Tergend en roekeloos geding
Indien je veroordeeld wordt wegens tergend en roekeloos geding (dit is wegens misbruik van het recht geding te voeren), nemen we dit ten laste, behalve:
• wanneer de veroordeling gebaseerd is op feiten waarvan ACV/ACV-Openbare Diensten bij het instellen van de procedure niet op de hoogte was
• wanneer je van het opgelopen risico verwittigd bent en ACV/ACV-Openbare Diensten schriftelijk van zijn verantwoordelijkheid vrijstelt.
Expertisekosten (in het kader van een rechtsprocedure)
De regeling over de gerechtskosten geldt ook voor de expertisekosten.
We kunnen evenwel weigeren de kosten van het deskundig onderzoek ten laste te
nemen indien je het door het ACV voorgestelde medisch advies weigert, indien je je
zonder gegronde reden of zonder verwittiging niet aanmeldt op het deskundig onderzoek, of indien het deskundig onderzoek uitwijst dat je foutieve informatie hebt verstrekt die heeft geleid tot het instellen van de vordering.

Tenuitvoerlegging
We nemen de kosten van een gerechtsdeurwaarder ten laste die nodig zijn om de
gedwongen tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing te bekomen, op voorwaarde dat die kosten in redelijke verhouding staan tot het verwachte voordeel.
Zo wordt bijv. het opstellen van een proces-verbaal van gebrek aan baten enkel ten
laste genomen wanneer dat onontbeerlijk is om je rechten te vrijwaren. Hetzelfde
geldt voor de tenuitvoerlegging in België van een in het buitenland uitgesproken vonnis.
Laattijdige aangifte van schuldvordering in een faling
De kosten die eigen zijn aan de laattijdige aangifte van schuldvordering in geval van
faling moet je zelf betalen, tenzij de vertraging niet aan jou te wijten is.

Wat bij dadingen?
Indien je een dading met je werkgever wil sluiten om een einde te stellen aan een geschil dat door het ACV of ACV-Openbare Diensten wordt behandeld, moet je dit overleggen met de dienst die het dossier behandelt. Anders kan deze dienst de terugbetaling eisen van de gemaakte gerechtskosten.

Wie beslist over de toekenning van rechtsbijstand?
De algemene juridische bijstand wordt verleend door de persoon of dienst die jouw
dossier behandelt.
De beslissing een procedure voor een rechtbank (incl. Raad van State e.d.) in te leiden
en ten laste te nemen wordt genomen door de rechtskundige dienst.
Rechtsbijstand kan geweigerd worden:
• als je niet voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap, vastgelegd in dit reglement (zie verder)
• wanneer de kans op slagen onvoldoende is
• wanneer het lid zo laattijdig de elementen van belang in het dossier (of het dossier
zelf ) overmaakt, dat er onvoldoende tijd overblijft om het dossier grondig te onderzoeken. We gaan ervan uit dat alle documenten beschikbaar moeten zijn minimum
14 dagen voor de vervaldatum.

wanneer de kost van de procedure niet in redelijke verhouding staat tot het voordeel voor jou
• wanneer het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te ontwikkelen
argumentatie in strijd is met onze standpunten.
•

In die zin, kan je niet eisen dat een geding wordt ingediend, dat een bepaalde procedure wordt gevoerd of dat bepaalde argumenten naar voren worden gebracht. Je kan
wel eisen dat de dienst die weigert tussen te komen zijn standpunt schriftelijk motiveert.
Zelfs als we je zaak niet kunnen behandelen zullen wij de informatie verstrekken die
nodig is om je belangen te verdedigen.

Wanneer spreekt men van een volmachtdrager of advocaat?
In de procedures waar dat wettelijk mogelijk is, wordt de rechtsbijstand verleend door
medewerkers van het ACV of ACV-Openbare Diensten.
Besluiten we een beroep te doen op een advocaat of gaat het om procedures waarin
de tussenkomst van een advocaat vereist is, dan zijn ACV en ACV-Openbare Diensten
ertoe gemachtigd de advocaat te kiezen.
Je kan niet eisen dat een zaak behandeld wordt door een advocaat, of door een andere
advocaat dan deze aangewezen door het ACV. Evenmin is de volmachtdrager verplicht mee te werken met een advocaat die jij zou gekozen hebben.

Wat met de aansprakelijkheid van de rechtsbijstand?
Wanneer het ACV een zaak aanvaardt, verbindt het ACV zich ertoe ze te behandelen
conform de kwaliteitscriteria en de deontologische regels die voor advocaten gelden.
De verbondssecretaris is verantwoordelijk voor de personeelsleden van de gewestelijke verbonden. Voor de personeelsleden van ACV-Openbare Diensten zijn de voorzitter en ondervoorzitter (naar gelang de taalrol van betrokkene) verantwoordelijk. Voor
de personeelsleden van de confederatie (=ACV-nationaal) is de algemeen secretaris
verantwoordelijk.
Deze regel is wel in dit reglement te kaderen. Ze betekent dus niet dat we verplicht
zouden zijn:

je te verdedigen als je niet voldoet aan de door dit reglement opgelegde lidmaatschapsvoorwaarden
• juridische stellingen te verdedigen die indruisen tegen onze standpunten of tegen
onze algemene vakbondswerking
• proces te voeren tegen het ACV of tegen de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen van het ACV
• je in rechtsdomeinen of voor gerechten te verdedigen die niet in aanmerking komen voor onze rechtsbijstand.
•

Hebben alleen leden van het ACV recht op rechtsbijstand?
Om aanspraak te maken op rechtsbijstand moet je lid zijn en blijven (tot op het moment van het afsluiten van jouw dossier) bij het ACV en regelmatig je lidgeld betalen.
Lidmaatschap wordt niet met terugwerkende kracht aanvaard.
Rechtsbijstand wordt verleend voor geschillen waarin je persoonlijk bent betrokken.
Bij overlijden behouden je erfgenamen het recht op rechtsbijstand voor de geschillen
die vóór het overlijden zijn ontstaan.
Rechtsbijstand wordt eveneens toegekend aan je rechthebbenden voor de prestaties bij overlijden in het kader van de ziekteverzekering (begrafeniskosten) of van de
wetgeving inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten, op voorwaarde dat je op het
ogenblik van overlijden de lidmaatschaps- en wachttijdvoorwaarden vervulde.

Hoe lang moet ik lid zijn van het ACV om van de rechtsbijstand te genieten?
Eerstelijnshulp
De eerstelijnshulp wordt vanaf de aansluiting toegekend.
Gerechtelijke bijstand en medisch advies
Gerechtelijke bijstand en medische adviezen worden enkel toegekend indien je bij
het ontstaan van het geschil sedert minstens zes maanden ononderbroken lid was van
het ACV. Met ‘ontstaan van het geschil’ wordt de dag bedoeld waarop de gebeurtenis
plaats heeft die aanleiding geeft tot het geschil.
Voorbeelden:

•
•
•
•
•
•
•

inzake het recht op de verbrekingsvergoeding, de datum van verbreking van de
overeenkomst
inzake tuchtprocedures, de datum van de feiten.
inzake opzeggingstermijn, de datum van kennisgeving van het ontslag
inzake loonregularisatie, de datum van de laatste onjuiste betaling
inzake sluiting van ondernemingen, de werkelijke datum van sluiting
inzake faling, de datum waarop het faillissement is uitgesproken
inzake arbeidsongeval, de datum van het ongeval

Lidmaatschap bij het ABVV of bij de ACLVB
De periodes van lidmaatschap bij het ABVV of bij de ACLVB komen in aanmerking voor
de wachttijd, op voorwaarde dat ze onmiddellijk het lidmaatschap bij het ACV voorafgaan en dat daarvan het bewijs wordt geleverd.
Geen lid van ACV – Openbare Diensten maar van het ACV of andere Centrale.
De juridische bijstand wordt verleend door de centrale waar betrokkene lid is, tenzij
onderling een overeenkomst kan worden gesloten.
Vestiging als zelfstandige
Als je je lidmaatschap onderbreekt gedurende een periode waarin je een poging doet
om je als zelfstandige te vestigen, behoud je de wachttijd die voor die onderbreking
was verlopen, indien je opnieuw lid wordt zodra je weer loontrekkende bent.
Jongere werknemers
Als je niet meer dan 25 bent, wordt de wachttijdvoorwaarde vervuld wanneer je lid
wordt op het moment dat je in het beroepsleven treedt, hetzij via loontrekkend werk,
hetzij via werkloosheids- of wachtuitkeringen.
Je vervult eveneens de wachttijdvoorwaarde indien je lid was in het kader van het ENTER jongerenlidmaatschap (‘ingroeilidmaatschap’) tussen 1 september en 31 augustus
van het schooljaar dat voorafgaat aan het ogenblik waarop je een beroep doet op de
rechtsbijstand.
Vanaf je aansluiting in het kader van het ‘ingroeilidmaatschap’ kan je aanspraak maken
op rechtsbijstand in verband met studentenarbeid.

Wat als ik ontslag neem als lid van het ACV?
Je verliest het recht op rechtsbijstand indien je de bijdragen aan het ACV niet meer
betaalt en in toepassing van de statuten als ontslagnemend wordt beschouwd.
Dit geldt ook voor de kosten en facturen die tegenover de centrale worden ingediend
na de datum van het ontslag van het lid, ook al gaat het geheel of gedeeltelijk om prestaties geleverd op het ogenblik dat betrokkene lid was.
Dit geldt ook indien je je lidmaatschap opzegt omdat je in de loop van het geschil
zelfstandige wordt. Afwijking kan worden toegestaan indien de behandeling van het
dossier vertraging oploopt door de schuld van het ACV.
Indien je tijdens de procedure ontslag neemt als lid kan het ACV vragen dat je de gerechtskosten die voor jouw zaak zijn aangegaan, terugbetaalt. We kunnen die terugbetaling als voorwaarde stellen om het dossier terug te geven. Deze regel geldt ook
indien je in de loop van het geschil beslist je belangen niet langer door het ACV te
laten verdedigen. Het dossier wordt enkel aan jezelf teruggegeven.
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