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Reglement voor rechtsbijstand
van het COV
De goede dienstverlening aan de leden is voor het COV een prioriteit. Rechtsbijstand is een belangrijk
aspect van de dienstverlening. Om te kunnen genieten van de rechtsbijstand, moet een aantal voorwaarden
worden vervuld. Het reglement rechtsbijstand van het COV legt de afspraken over de rechten en plichten
van de leden en van het COV duidelijk vast. Het reglement is gebaseerd op het reglement voor
rechtsbijstand van het ACV.
Wat is rechtsbijstand?
Rechtsbijstand omvat eerstelijnshulp, gerechtelijke bijstand en medische
adviezen.
Deze bijstand is een syndicale dienstverlening en geen verzekerings
contract.
De rechtsbijstand wordt verleend voor problemen die in relatie staan tot
de tewerkstelling in het onderwijs. Concreet betekent dit voor betwistingen over de rechtspositieregeling, de arbeidsvoorwaarden en de socialezekerheidsregelingen waarin het personeelslid betrokken is.
Ook procedures inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de onderwijzer
vallen onder de rechtsbijstand. Rechtsbijstand omvat ook de strafprocedures en aansprakelijkheidsvorderingen die het gevolg zijn van een door
het COV erkende syndicale actie of waarvan het COV erkent dat ze het gevolg zijn van het syndicaal werk van betrokkene. De veroordelingen die de
betrokkene oploopt, worden niet gedekt door de rechtsbijstand.

Eerstelijnshulp
het noteren van de klacht;
informatie en advies over de stappen die moeten ondernomen worden;
tussenkomst bij de bevoegde instanties;
bijstand en vertegenwoordiging in minnelijke en administratieve procedures;
◗ verwijzing naar de bevoegde dienst als geen rechtsbijstand kan verleend worden.

◗
◗
◗
◗

Gerechtelijke bijstand
◗ het indienen en behandelen van rechtsvorderingen in eerste aanleg en
in beroep bij de bevoegde rechtscolleges. De uitvoering van de vonnissen en arresten;
◗ enkel als een zaak van principieel belang is, kan een procedure bij het
Hof van Cassatie, het Grondwettelijk hof, het Europees Hof van Justitie
en het Europees Hof voor de Mensenrechten gefinancierd worden, uitgezonderd de rechtspleging voor het Grondwettelijk hof en voor het Hof van
Justitie wanneer deze aanhangig wordt gemaakt door een prejudiciële
vraag in het kader van een geding dat gedekt is door de rechtsbijstand;
◗ strafrechtelijke procedures zijn in principe uitgesloten. Uitzondering
hierop kan gemaakt worden voor betichting van nalatigheid (bijvoorbeeld in het kader van kindermishandeling). De uitzondering geldt ook
voor de vorderingen inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid voor erkende syndicale acties of erkend syndicaal werk.
Uitgesloten zijn procedures wegens laster en eerroof.

Voorbeeld
Als een procedure gevoerd wordt over de terugvordering van salaris door
AgODi en het personeelslid wordt in het ongelijk gesteld, dan moet het lid
zelf het salaris (eventueel met inbegrip van intresten) terugbetalen. De
kosten van de procedure zijn voor het COV.

Wie beslist over de toekenning
van rechtsbijstand?
De algemeen secretaris is aansprakelijk voor de toekenning van rechtsbijstand.
Rechtsbijstand kan geweigerd worden:
◗ wanneer niet is voldaan aan de lidmaatschapsvoorwaarden;
◗ wanneer de kans op slagen onvoldoende lijkt;
◗ wanneer de kosten van de procedure niet in redelijke verhouding zijn tot
het voordeel voor het lid;
◗ wanneer het te verdedigen belang, de procedure of de argumentatie in
strijd zijn met de COV- of ACV-standpunten.
Betwistingen worden door het Bureau van het COV behandeld.
Het lid kan niet eisen dat een gerechtelijke procedure gevoerd wordt. Wan
neer rechtsbijstand geweigerd wordt, heeft het lid recht op een schriftelijke
motivering voor deze weigering. Het dossier en de nodige informatie moeten
tijdig aan het lid bezorgd worden om zijn belangen te kunnen verdedigen.
Wanneer een beroep gedaan wordt op een advocaat, dan beslist het COV
welke advocaat wordt aangesteld.
Wenst het lid zelf een advocaat te kiezen, dan zijn de medewerkers van het
COV niet verplicht met deze advocaat samen te werken.
Het COV/ACV is aansprakelijk voor de fouten en nalatigheden die gebeurlijk
zouden begaan worden bij het verlenen van de rechtsbijstand. De algemeen
secretaris van het COV is aansprakelijk voor de personeelsleden van het COV.

Welke zijn de voorwaarden om een beroep
te kunnen doen op de rechtsbijstand?
◗ Het personeelslid moet lid zijn en blijven van het COV en regelmatig het

◗

◗
◗

Medische adviezen
◗ advies en bijstand door een geneesheer bij een gerechtelijke expertise
inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten, controle ziekteverlof of sociale zekerheid.

Wie betaalt de rechtsbijstand?
Voor de leden is de rechtsbijstand kosteloos.
Alle kosten voor het voeren van de procedures zijn inbegrepen.
In de rechtsbijstand is niet begrepen de som waartoe het lid zou ver
oordeeld worden om te betalen aan de tegenpartij.
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◗

lidgeld betalen. Lidmaatschap wordt niet met terugwerkende kracht
aanvaard. Bij een onderbreking in de betaling van de lidmaatschaps
bijdrage kunnen enkel de bijdragen van de zes maanden die aan het
geschil voorafgaan, geregulariseerd worden.
De rechtsbijstand geldt enkel voor de geschillen waarbij het personeelslid persoonlijk betrokken is. Bij overlijden behouden de erfgenamen het recht op rechtsbijstand.
De eerstelijnshulp wordt vanaf de aansluiting toegekend.
Gerechtelijke bijstand en medische adviezen worden enkel toegekend
als het personeelslid op het moment dat het geschil ontstaat, lid is van
het COV en na een stage van zes maanden. Lidmaatschap van een andere ACV-centrale wordt als stageperiode erkend. Met ‘ontstaan van
het geschil’ wordt bedoeld de dag waarop de gebeurtenis plaatsgreep
die aanleiding gaf tot het geschil.
Het personeelslid verliest het recht op rechtsbijstand indien het de bijdragen aan het COV niet meer betaalt en in toepassing van de statuten
als ontslagnemend wordt beschouwd. Als het lid tijdens de procedure
ontslag neemt, kan het COV vragen dat hijzelf of zijn nieuwe vakbond
de gerechtskosten terugbetaalt. De teruggave van het dossier kan van
deze terugbetaling afhankelijk gemaakt worden. n

