Richtlijnen individuele rechtsbijstand Ntb
Per 1 oktober 2014

Individuele Rechtsbijstand
De Ntb biedt leden individuele rechtsbijstand op het gebied van arbeid en inkomen, sociale
zekerheid, incassozaken gerelateerd aan de persoonlijk verrichte arbeid, intellectueel
eigendomsrecht en contractenrecht gerelateerd aan arbeid en inkomen voor zover
gerelateerd aan het beroep of de arbeid op grond waarvan men lid is van de Ntb.
Onder rechtsbijstand wordt hierna verstaan; het geven van informatie en advies, begeleiding
en doorverwijzing en zonodig verlenen van procesbijstand aan een lid van de Ntb.
Leden van de Ntb kunnen bij de Ntb terecht met algemene informatie over loon- en
inkomstenbelasting.
Incassomaatregelen
De Ntb staat een lid bij indien zijn wederpartij niet tot betaling van een of meer openstaande
bedragen overgaat. De Ntb zal namens het lid de wederpartij aanschrijven opdat deze aan
de betalingsverplichting voldoet.
Als - ter beoordeling van de Ntb - uit schriftelijke stukken blijkt dat incassomaatregelen kans
van slagen hebben, kan de Ntb bij verdere weigering een deurwaarder inschakelen.
Als sprake is van surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de wederpartij
worden geen incassomaatregelen genomen. Bij het faillissement zorgt de Ntb voor
bijschrijving van uw vordering op de lijst van de nog openstaande vorderingen.
Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor individuele rechtsbijstand
Individuele rechtsbijstand wordt alleen verleend in zaken waarin het Nederlandse recht of
het in Nederland geldende internationale of supernationale recht van toepassing is.
Individuele rechtsbijstand wordt alleen verleend in de gevallen waarbij de feiten die aan het
geschil ten grondslag liggen, op het moment van in behandeling nemen, niet ouder zijn dan
één jaar.
De Ntb stelt zich als doel de belangen van een lid met zorg te behartigen, er is sprake van
een inspanningsverplichting.
De individuele rechtsbijstand wordt pas verleend indien een lid zelf - al dan niet in overleg
met de Ntb - alle redelijkerwijs van hem te vergen stappen heeft ondernomen om het geschil
op te lossen.
Alleen een betalend lid kan beroep doen op de rechtsbijstandverlening. Als tijdens of voor de
behandeling van een zaak blijkt dat een lid die schuld danwel een betalingsachterstand heeft
ter grootte van 3 maanden contributie wordt de rechtsbijstandsverlening gestaakt of niet
gestart. De rechtsbijstand herleeft als het lid zijn schuld volledig heeft voldaan danwel zijn
betalingsachterstand volledig heeft ingelopen.
Individuele rechtsbijstand wordt in beginsel alleen verleend bij zaken die zijn ontstaan na
aanvang van het lidmaatschap. Een zaak ontstaat op de datum waarop het voor een lid
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat rechtshulp vereist is.
Omvang van de individuele rechtsbijstand
Het recht op gratis juridische bijstand, uitgezonderd procedures, is vastgesteld op:
a.) 5 uur rechtsbijstandverlening beperkt tot een recht op gratis informatie en advies voor de
geschillen die ontstaan zijn vóór de aanvang van het lidmaatschap;
b.) 5 uur rechtsbijstandverlening beperkt tot een recht op gratis informatie en advies tijdens
de eerste 6 maanden van het eerste lidmaatschapsjaar;
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c.) 15 uur per 12 maanden voor degene die langer dan 6 maanden lid is, waaronder
begrepen de verleende 5 gratis uren informatie en advies onder a en/of b;
d.) 20 uur per 12 maanden voor degene die langer dan 5 jaar lid is;
e.) 30 uur per 12 maanden voor degene die langer dan 10 jaar lid is.
Het aantal uren gratis juridische bijstand waarop een individueel lid recht heeft wordt naar
rato vastgesteld per kalenderjaar.
Indien een lid gedurende een kalenderjaar het voor hem vastgestelde aantal uren
overschrijdt, geschiedt verdere juridische bijstand tegen betaling van een
voordelig/gereduceerd uurtarief.
De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Ntb.
In het geval de Ntb namens of ten behoeve van een lid een procedure voert of laat voeren
worden aan het lid kosten in rekening gebracht op de wijze als bepaald onder “Kosten
rechtsbijstand”.
Onder een procedure wordt hier verstaan alle procedures beheerst door de Algemene Wet
Bestuursrecht dan wel door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvoering, alsmede
procedures (*) die hiermee naar hun aard overeenkomen.
(*) onder meer, doch niet beperkt tot: procedures ten overstaande van geschillencommissies en
arbitragecolleges.

Bij het verlenen van rechtsbijstand zal van het lid een schriftelijke verklaring worden
gevraagd, waarin het lid de Ntb machtigt de zaak te behandelen.
Het lid zal een formulier ontvangen waarin de Ntb wordt gemachtigd voor het lid in en buiten
rechte op te treden, alsmede om de eventuele kosten van rechtsbijstand op de tegenpartij of
een derde te verhalen.
Beperkingen
De Ntb bepaalt de aard, omvang en afhandeling van
de te verlenen rechtsbijstand op basis van een inhoudelijke beoordeling van de zaak door de
behandelend medewerker.
Indien een lid op eigen initiatief een andere belangenbehartiger, deskundige of expert
inschakelt, verleent de Ntb in dat geval géén rechtsbijstand, noch zal zij gehouden zijn tot
vergoeding van gemaakte kosten.
De Ntb verleent géén rechtsbijstand indien een lid zijn zaak niet tijdig aanmeldt en de Ntb
daardoor de zaak niet goed en zorgvuldig kan behandelen.
De Ntb verleent géén rechtsbijstand indien een lid niet alle van belang zijnde informatie en/of
onjuiste informatie verstrekt. Onder van belang zijnde informatie wordt onder meer
begrepen: het informeren van de Ntb of een lid een (rechts)bijstandsverzekering heeft.
De Ntb verleent geen rechtsbijstand indien het lid de tegenpartij benadert over een zaak die
reeds in behandeling is genomen door Ntb zonder voorafgaande toestemming van Ntb
In beginsel wordt een zaak met een belang van minder dan € 100, - door de Ntb niet in
behandeling genomen.
Bovendien wordt - ter beoordeling van de Ntb - géén individuele rechtsbijstand verleend
indien de zaak ongegrond is, de kans van slagen gering wordt geacht, de rechtmatigheid niet
valt in te zien dan wel de omvang en kosten van de te verlenen rechtshulp niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van de zaak. Indien de Ntb afziet van het verlenen van
rechtshulp zal de Ntb het lid hierover informeren en eventueel trachten - buiten rechte - in
onderling overleg met de tegenpartij tot een oplossing te komen.
Bovendien wordt - ter beoordeling van de Ntb - geen individuele rechtsbijstand verleend
indien het lid terzake een (rechts)bijstandsverzekering heeft gesloten. Desgewenst kan de
Ntb in overleg met de (rechts)bijstandsverzekering treden om in opdracht van de
(rechts)bijstandsverzekering onder nadere voorwaarden individuele bijstand te verlenen.
Na iedere rechtelijke instantie behoudt de Ntb zich het recht voor te besluiten tot het al dan
niet blijven verlenen van bijstand aan het lid en nadere afspraken te maken over de
kostenverdeling ter zake.
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Kosten rechtsbijstand
Onder kosten voor rechtsbijstand wordt verstaan:
a.
de bestede tijd door de deskundige in loondienst van de Ntb danwel de bestede tijd
van een door of namens de Ntb ingeschakelde jurist of advocaat vermenigvuldigd met het
uurtarief , (*), (**)
b.
de kosten van externe deskundigen en/of getuigen, die door de Ntb worden
ingeschakeld voor zover deze kosten noodzakelijk gemaakt zijn ter uitvoering van de
werkzaamheden danwel voor zover deze door een rechter worden toegewezen, tot
een maximum van € 1000,-- exclusief BTW per kalenderjaar;
c.
de kosten verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten;
d.
griffierechten;
e.
de proceskosten die ten laste van het lid blijven of waartoe hij door een
onherroepelijke (gerechtelijke) uitspraak is veroordeeld;
f.
de kosten die verbonden zijn aan het ten uitvoer leggen van het vonnis, met dien
verstande dat uitsluitend de bestede tijd in rekening wordt gebracht.
De door de Ntb gemaakte kosten voor rechtsbijstand als bedoeld onder letter b tot en met f,
kunnen ten hoogste verrekend worden met de door Ntb op de wederpartij of derde verhaalde
kosten. De onder letter a bedoelde kosten worden in rekening gebracht bij het lid.
Als er geen kosten op wederpartij of derde te verhalen zijn, is het lid uitsluitend de onder
letter a bedoelde kosten aan de Ntb verschuldigd.
Ingeval het lid veroordeeld wordt tot het vergoeden van proceskosten komen deze ten laste
van de Ntb, met dien verstande dat het lid de onder letter a bedoelde kosten aan Ntb
verschuldigd is. De Ntb is bevoegd tot verrekening.
Als blijkt dat een lid in strijd met de wet of de statuten heeft gehandeld of op grond van het
opzettelijk geven van onjuiste informatie individuele rechtsbijstand van de Ntb heeft
gevraagd en gekregen, zullen de door de Ntb gemaakte kosten van rechtsbijstand geheel op
het lid worden verhaald.
De Ntb behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen individuele afspraken te
maken over de kostenverdeling.
(***)
De Ntb behoudt zich het recht voor in individuele gevallen het lid te vragen om
vooruitbetaling van een voorschot.
(*)
NB: dit betreft niet de situatie dat het lid door de Ntb is doorverwezen naar een advocaat of andere
rechtsbijstandverlener, danwel een in te schakelen mediator.
(**)
NB: de reistijd van de deskundige wordt tegen 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.
(***)
Bijvoorbeeld: in IE-zaken maar ook Commissie Plagiaat Buma Stemra

Geschillen
Bij geschillen tussen een lid en de Ntb kan een lid zich richten tot het dagelijks bestuur van
de Ntb. De klacht dient binnen een redelijke termijn schriftelijk en gemotiveerd aan de
secretaris van het dagelijks bestuur kenbaar te worden gemaakt. Deze zal de klacht in
behandeling nemen en eventueel voorleggen aan het bestuur.
Bij dergelijke geschillen wordt geen rechtshulp door de Ntb aan het lid verleend.
Bij geschillen tussen leden zal de Ntb trachten middels bemiddeling in onderling overleg tot
een oplossing te komen. Indien de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren,
zal de zaak worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de Ntb. Het advies van de
geschillencommissie is bindend.
Aansprakelijkheid
De Ntb is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het door of namens haar gegeven
advies c.q. behandeling van zaken, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid;
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in alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Ntb beperkt tot ten hoogste het bedrag
waarvoor de Ntb tegen beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
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