Reglement rechtsbijstand
Afhankelijk van de hierna beschreven categorieën geniet het lid dat in regel is met de bijdrage
op het ogenblik van de feiten en onder voorwaarde lid te blijven tot de volledige afhandeling
van het dossier, van een tussenkomst in de rechtsbijstand.

Hoe aanvragen?
•
•
•

•

De aanvraag moet schriftelijk binnen de 6 maanden na de feiten, eventueel via
een afgevaardigde of een mandataris van de ACMP, aan het secretariaat te
Zaventem overgemaakt worden.
Alle documenten en inlichtingen met betrekking tot het dossier moeten zo
spoedig mogelijk aan het secretariaat ACMP overgemaakt worden.
Na onderzoek van de te nemen maatregelen inzake de gevraagde bijstand zal
de Directieraad of de daarvoor door haar gemandateerde, indien nodig, een
verdediger aanduiden. Deze verdediger kan een hiervoor speciaal aangewezen
mandataris, een jurist of een advocaat zijn.
Indien een gerechtelijke procedure ingezet moet worden zal aan het lid verzocht
worden de onderhavige administratieve onderrichting van de ACMP “voor
kennisname en akkoord” te ondertekenen.

Algemene principes
•
•
•

•

Enkel de kosten van de rechtsbijstand en het advies waarvoor de Directieraad
van de ACMP haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven, vallen ten laste van
de ACMP.
Indien het betrokken lid tegen ons juridisch advies in zelf een advocaat naar eigen
keuze wil aanduiden, vallen de kosten niet langer ten laste van de ACMP en zal
het dossier afgesloten worden.
Onroerend goed, echtscheidingsprocedures, familiale procedures, geschillen
tegen de ACMP en geschillen met betrekking tot verkeersongevallen (behalve
deze overkomen in dienst en op weg van en naar het werk) worden steeds
uitgesloten.
De Directieraad kan steeds op een unaniem gemotiveerde basis een dossier
weigeren.
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•

•

De dekking is beperkt tot het Belgisch grondgebied of de andere landen waar de
bijdrageplichtige leden van de ACMP zich om beroepsredenen van militaire aard
bevinden.
Indien het betrokken lid als eiser een procedure wenst in te stellen, zal het dossier
voor advies omtrent de haalbaarheid ervan overgemaakt worden aan een
advocaat aangesteld dor de ACMP. Indien dit advies negatief is, zal de ACMP
geen rechtsbijstand verlenen voor de bedoelde procedure. De kosten en
erelonen verschuldigd voor het advies zullen wel steeds gedragen worden door
de ACMP. Indien het betrokken lid beslist op eigen kosten de procedure te
voeren, en deze levert toch een gunstig resultaat op, kan de ACMP (na beslissing
door de Directieraad) geheel of gedeeltelijk tussenkomen in de kosten en
erelonen veroorzaakt door deze procedure.

Wie heeft recht?
a. Bijdrageplichtige leden
1. Alle geschillen waarin de leden van de ACMP in eigen naam betrokken zijn in hun
hoedanigheid van militair. Indien mogelijk zal een procedure voor gratis
rechtsbijstand via het departement Landsverdediging ingezet worden. (KB van
09/03/1995 (Reg A16 – Z11) en KB van 16/03/2006).
2. In het kader van het privéleven hebben zij recht op een rechtsbijstand inzake
consumentenrecht.
3. Voor overige gevallen in het privéleven hebben zij recht op een juridisch advies.
b. Gepensioneerden, weduwen en echtgenoten
1. Voor de leden met de hoedanigheid gepensioneerde of weduwe zijn de bepalingen
voorzien in punt a, 2 en 3 hiervoor, van toepassing.
2. De leden in de hoedanigheid “echtgenote”, alsook de kinderen van de leden die
onder hetzelfde dak wonen als de ouders, hebben recht op een rechtsbijstand
inzake consumentenrecht. Zij kunnen eveneens aanspraak maken op het juridisch
advies zoals voorzien in punt a, 3.
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Dekking
De ACMP waarborgt volgens de hiervoor hernomen voorwaarden en categorie de
inwerkingstelling van de middelen noodzakelijk voor het zoeken naar een minnelijke,
gerechtelijke, buitengerechtelijke regeling tot beloop van € 4.000,00 per lid. Indien de
betrokkene zelf een verdediger (advocaat, jurist, …) aanwijst, zal de tussenkomst ten laste
van de ACMP beperkt worden tot € 750,00. Eventuele afwijkingen of specifieke situaties zullen
aan de Directieraad voorgelegd worden. De volgende prestaties worden hieronder hernomen:
•
•
•
•

De kosten en honoraria van de gerechtsdeurwaarders;
De kosten en honoraria van deskundigen en/of raadgevende artsen doch slechts
ten belope van de helft en met een maximum van 200 euro;
De kosten en honoraria van de advocaat;
De kosten en erelonen van een beëdigd vertaler indien de tussenkomst van deze
laatste wettelijk is voorgeschreven.

Kosten die voortvloeien uit geldboetes, straffen, opdeciemen, borgsommen, registratierechten,
schikkingen, schadevergoedingen of andere sommen die voortvloeien uit een uitspraak
worden niet vergoed.
Indien aan een lid een rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend, zal niet het lid, doch wel
het ACMP hierop gerechtigd zijn nu dit een forfaitaire tussenkomst is van een andere partij in
de staat van kosten en ereloon die door het ACMP wordt gedragen van de voor het lid
aangestelde advocaat.
Ook indien het lid gehouden wordt verklaard tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding
aan een andere partij, zal de ACMP hierin tussenkomen. Dit laatste slechts tot het maximum
voorziene bedrag van de rechtsbijstand.
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