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Reglement Rechtshulp VPW 
 

 
 

 
1. Aanvang recht op rechtshulp 
Ieder lid van de VPW heeft na aanmelding als lid recht op juridisch advies en vanaf zes 
maanden lidmaatschap recht op juridische bijstand in een arbeidsrechtelijke dan wel een 
civielrechtelijke procedure van eendoor het bestuur van de VPW aan te wijzen juridisch 
adviseur. 
 
2. Aard en omvang van de te verlenen rechtshulp 
De rechtshulp wordt verleend bij vragen over de ambtelijke rechtspositie in het algemeen en 
die bij het Ministerie van Infrastructuur  en Waterstaat in het bijzonder. De rechtshulp heeft 
betrekking op de rechtspositie tijdens of voorafgaand aan de aanstelling en de regelgeving 
over uitkeringen of pensioenen die voortvloeien uit de ambtelijke aanstelling bij het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
3. Haalbaarheidstoets 
Alvorens een aanvang wordt gemaakt met een juridische procedure wordt eerst beoordeeld 
of er een redelijke kans is dat het beoogde resultaat met die procedure kan worden behaald. 
Indien het bestuur van de VPW van oordeel is dat die kans niet of niet langer bestaat heeft 
zij het recht de rechtshulp niet aan te vangen of te beëindigen onder schriftelijke mededeling 
van dit besluit. 
 
4. Verwijzingsadvies 
Naast de in artikel 2 genoemde rechtsgebieden kan een lid ook aanspraak maken op een 
eerste advies op het gebied van strafrecht, het algemeen verbintenissenrecht en het 
familierecht. De (juridisch) adviseur zal in een advies op een van deze rechtsgebieden zich 
beperken tot een analyse van het probleem op hoofdlijnen en het verstrekken van een 
adequate verwijzing naar een ter zake kundige instantie.  
 
5. Kosten van de rechtshulp 
De kosten van de in artikelen 2, 3 en 4 genoemde rechtshulp worden gedragen door de 
VPW. 
Indien een lid kiest voor een advocaat, anders dan de hem toegewezen advocaat door de 
VPW, en aldus gebruik maakt van de vrije advocaat keuze wordt dit door de VPW als volgt 
gecompenseerd : 
- de eerste 5 uur die gefactureerd zijn aan en  voldaan zijn door het lid zijn voor eigen 
rekening. 
- het 6e tot en met 20e uur die gefactureerd zijn aan en voldaan zijn door het lid zijn voor 
rekening van de VPW met dien verstande dat dit vergoedbaar is tegen een uurtarief van 
maximaal € 120,- en een op basis daarvan een maximaal bedrag van  
€ 1800,-. De vergoeding wordt betaalbaar gesteld na overlegging van de oorspronkelijke 
factuur. 
- het bestuur kan op eigen initiatief besluiten tot een hogere vergoeding. 
 
6. Kosten van vastrecht 
Het vastrecht (griffierecht) dat verschuldigd is in het kader van een gerechtelijke procedure 
komt voor rekening van de VPW. 
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7. Vergoeding kosten vastrecht 
Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, 
de wederpartij wordt veroordeeld tot vergoeding van het vastrecht (griffierecht) wordt deze 
vergoeding aan de VPW uitbetaald. 
 
8. Kosten van deskundigen en executiekosten 
Overige kosten die in het kader van een procedure kunnen worden gemaakt, zoals kosten 
van deskundigen, getuigen en executiekosten komen eveneens voor rekening van de VPW. 
 
9. Proceskostenveroordeling 
Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, 
een proceskostenveroordeling ten gunste van het lid wordt uitgesproken, wordt deze 
vergoeding aan de VPW betaald. 
 
10. Werkwijze bij verzoek om rechtshulp 
Een verzoek om advies of bijstand kan (bij voorkeur schriftelijk) worden ingediend bij het 
kantoor van de VPW in Amersfoort. 
 
11. Behandeling van het dossier 
De IB-coördinator beoordeelt de vraag om advies of bijstand en kiest na overleg met het lid 
de aanpak die het meest succesvol lijkt. 
 
12. Werkverdeling IB-afdeling VPW en (juridisch) adviseur 
Bijstand tijdens bezwaarprocedures op het gebied van reorganisaties, beoordeling of 
functiewaardering wordt verleend via de IB-coördinator. 
Bij IB-overstijgende problemen/geschillen wordt de bijstand verleend door een (juridisch) 
adviseur. 
 
13. Informatieverstrekking/opvolgen aanwijzingen 
Het lid is verplicht om tijdig alle voor de advisering noodzakelijke informatie aan de VPW te 
verstrekken en alle aanwijzingen van de IB-coördinator / juridisch adviseur op te volgen. 
 
14. Tussentijds beëindigen rechtshulp 
Indien het lid in strijd handelt met de verplichting uit artikel 13 is het bestuur van de VPW 
gerechtigd de rechtshulp met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
 
15. Klachtbehandeling 
Klachten over de kwaliteit van de verleende rechtshulp kunnen worden gericht aan het 
bestuur van de VPW. 
 
16. Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of vanwege de VPW verleende rechtshulp 
is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval door de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 
 
17. Slotbepaling 
Het bestuur van de VPW is bevoegd, zulks geheel ter zijner beoordeling, om vanwege 
bijzondere omstandigheden in een individueel geval af te wijken van de bepalingen van dit 
reglement. 
 


