
BIJLAGE VI

(25 en 26 mei 2000 – geactualiseerd 23 maart 2005)

INDIVIDUELE BIJSTAND VOOR LEDEN

Overeenkomstig artikel 2 van haar statuten biedt de Centrale haar leden die
individueel te maken krijgen met moeilijkheden van professionele aard, op
hun vraag, advies en bijstand aan.

1. ADVIES

De Centrale is in dit verband verplicht de leden zo goed mogelijk en binnen
een zo kort mogelijke tijdspanne in te lichten en te adviseren.

Ongeacht wie het advies verstrekt en onder welke vorm dit gebeurt, kan dit
geen enkele verantwoordelijkheid van de Centrale of van een van haar
samenstellende delen, leiders, organen of aangestelden met zich meebrengen.

2. BIJSTAND

2.1. In alle gevallen waarbij een lid een verzoek tot bijstand richt tot
de Centrale, kan deze laatste of een van haar bevoegde samenstellende
delen dit verzoek afwijzen om redenen die verband houden met het
syndicaal beleid of met de specificiteit van de zaak zelf.

De bijstand kan verschillende vormen aannemen :

- probleem aan de agenda plaatsen van een onderhandelings- of
overlegcomité

- bemiddeling, hierbij inbegrepen tussenkomsten bij de
verantwoordelijke overheden

- administratieve procedures
- gerechtelijke procedures.

De redenen waarom een verzoek tot bijstand afgewezen kan worden, kunnen
onder meer zijn :

- het lid is, op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding geeft
tot de moeilijkheid waarmee het geconfronteerd wordt, nog geen 6
maand aangesloten bij de Centrale;

- het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te
ontwikkelen argumentatie is strijdig met de principes of belangen,
verdedigd door de Centrale ;

- de kans op slagen is onbestaand;



- de procedurekosten liggen niet in redelijke verhouding tot het
eventueel te bekomen voordeel ;

- wanneer er tegenstrijdige belangen (tussen aangeslotenen van een
zelfde sector en tussen sectoren) aanwezig zijn.

De degelijk gemotiveerde weigeringen moeten schriftelijk aan het lid
worden gemeld in de mate van het mogelijke binnen een termijn die het
hem/haar mogelijk maakt nog andere nuttige stappen te ondernemen.

2.2. In alle gevallen waarbij de Centrale of een van haar bevoegde
samenstellende delen het verzoek om bijstand aanvaardt, onderzoekt zij
of het niet mogelijk is de problemen van het lid via bemiddeling op te
lossen.

Het lid is ertoe gehouden en aanvaardt dat :

- hij alle voor zijn verdediging nodige documenten onverwijld dient
over te maken aan de bevoegde instanties ;

- hij niet kan eisen dat de zaak behandeld wordt door een advocaat of
door een andere advocaat dan deze aangewezen door de Centrale ;

- hij de juridische dienst dient te informeren over elke wijziging in
zijn administratieve toestand of in deze van zijn tegenstrever ;

- hij elk document m.b.t. de procedure onmiddellijk moet overmaken aan
de dienst die zijn dossier behandelt ;

- hij niet kan eisen dat een geding moet worden aangespannen, dat een
bepaalde procedure zal worden gevoerd of dat bepaalde argumenten
zullen naar voren worden gebracht.

2.3. Onder dezelfde voorwaarden als betreffende de vraag tot bijstand, kan
de Centrale of één van haar bevoegde samenstellende delen weigeren een
procedure in beroep of in cassatie in te leiden.

De degelijk gemotiveerde weigeringen moeten schriftelijk aan het lid
worden gemeld in de mate van het mogelijke binnen een termijn die het
hem/haar mogelijk maakt nog andere nuttige stappen te ondernemen.

3. TOEPASSINGSMODALITEITEN

3.1. In de zin van de vorige bepalingen omvat de uitdrukking « de
Centrale » ook de twee juridische diensten. Onder « bevoegde
samenstellende delen » verstaat men, desgevallend, een federale sector,
zijn intergewestelijke of zijn gewest, een intergewestelijke van de
Centrale of haar intersectoraal gewest. Elke afgevaardigde, mandataris
of aangestelde die om bijstand wordt verzocht, moet de bevoegde
instanties van de sector, de intergewestelijke of het gewest waartoe het
lid behoort hiervan onverwijld op de hoogte brengen ; deze leggen dan
het verzoek voor aan de juridische dienst. Procedures voor de Raad van
State kunnen enkel worden ingeleid na advies van de juridische dienst.



3.2. Indien het lid dat om bijstand vraagt bij de procedure binnen
eenzelfde sector tegenover een ander lid wordt geplaatst, gaat het
uitvoerend bureau van de betrokken sector over tot arbitrage. De
gemotiveerde uitspraak wordt aan alle betrokkenen medegedeeld.

3.3. Indien bij deze procedure een sector tegenover een andere wordt
geplaatst, gaat het algemeen secretariaat over tot arbitrage. De
gemotiveerde uitspraak wordt aan alle betrokkenen gemeld.


