
Reglement rechtskundige ondersteuning 
 

Paragraaf 1 
Doel 

1.   Het geven van bijstand en advies op juridisch gebied aan de leden van de ODB genoemd in 
artikel 7 van de statuten. 

2.   De uitvoering van de bijstand en advies op juridisch gebied als bedoeld in dit reglement betreft 
met name het gestelde in: 

a. Artikel 5 van de statuten van de ODB. 

b.    Paragraaf 3 van het reglement ondersteuningsfonds ODB. 
 

Paragraaf 2 
Definities 

1.   ODB: De Onafhankelijke Defensie Bond gevestigd te Den Helder. 

2.   Advocatenkantoor: Het samenwerkend advocatenkantoor. 

3.   Koninkrijk der Nederlanden: Het wereldwijd (als zodanig aangeduid) gelegen grondgebied van 

de Staat der Nederlanden waaronder de gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba alsmede de 
gebieden aangeduid als “status aparte” Aruba, Curaçao en St. Maarten. 

4.   Belanghebbende: de aanvrager rechtskundige ondersteuning, zijnde lid van de ODB of hun 
partner en inwonende kinderen tevens lid, voor zover het zijn van belanghebbende kan worden 
aangetoond. 

5.   Familie in de 1ste graad: partner en/of inwonende kinderen. 

6.   Grensganger: diegenen, die in de ene lidstaat van de Europese Unie wonen en in een andere 
lidstaat werken. 

7.   Rechtskundige ondersteuning: het verlenen van individuele rechtshulp door advocatenkantoor of 
raadsmannen (vrouwen) vanuit de ODB. 

8.   Juridisch advies: het juridisch advies dat wordt verstrekt door advocatenkantoor of raadsmannen 
(vrouwen) vanuit de ODB. 

9.   Juridische bijstand: de juridische bijstand in rechtszaken, vooraf of tijdens de rechtszitting, in 
beginsel door advocatenkantoor of raadsmannen (vrouwen) vanuit de ODB. 

10. Beslissing: alle beslissingen betreffende de mate van rechtskundige ondersteuning en een 
eventuele eigen bijdrage in de kosten worden schriftelijk ter kennis gebracht van belanghebbende 
conform gestelde in paragraaf 8 reglement OODB. 

 
Paragraaf 3 
Rechten 
De belanghebbende heeft, met inachtneming van het in de volgende artikelen recht op rechtskundige 
ondersteuning indien hij: 

1.   wordt, dan wel bedreigt te worden geschaad door een ontstane situatie in rechtspositionele 
aangelegenheden en daartegen in bezwaar wenst te gaan. 

2.   als klager om hulp verzoekt in een klachtenprocedure tegen bevoegd gezag (militaire dienst). 

3.   als klager om hulp verzoekt in een klachtenprocedure tegen bevoegd gezag (civiel). 

4.   als beklaagde om hulp verzoekt in een klachtenprocedure tegen bevoegd gezag (militaire dienst). 

5.   als beklaagde om hulp verzoekt in een klachtenprocedure tegen bevoegd gezag (Civiel). 
Deze hulpverlening kan zowel in adviserende vorm als in daadwerkelijke bijstand worden verleend. 

 
 

 
Paragraaf 4 
Bescherming privacy 
Bescherming van de privacy van belanghebbende wordt gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht 
beschreven in de Kader Instructie Map (KIM) hoofdstuk 2, onder, geheimhouding 
verenigingsfunctionarissen. 

 
Paragraaf 5 
Rechtskundige bijstand en advies 
Aan belanghebbende wordt op aanvraag bijstand of advies verleent: 

 
1.   Basis lidmaatschap ODB: 



a. alle zaken betreffende militair bestuursrecht door raadsmannen (vrouwen) vanuit de ODB tot 
ABG (Algemeen Bestuurlijke Geschillen). 

b.    alle overige militaire Tucht of Strafrechtzaken waarvoor een advocaat gewenst is (zie lijst 

onder lid 2 punt c), worden afgehandeld door advocatenkantoor/raadslieden tegen de 
afgesproken vergoeding. 

c. voor alle juridische zaken voor familie in de eerste graad geldt dat deze wordt afgehandeld 
door advocatenkantoor tegen de afgesproken korting. 

d.    dit lidmaatschap geldt voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden alsmede grensgangers. 
 

2.   Juridisch lidmaatschap ODB 
Alle zaken zoals omschreven onder basislidmaatschap aangevuld met: 

a. alle zaken betreffende militair Straf en Bestuursrecht worden kosteloos (v.w.b. 

advocaatkosten) bijgestaan door advocatenkantoor dit geldt ook voor familie in de eerste 
graad; 

b.    alle zaken betreffende civiel Straf en Bestuursrecht worden kosteloos (v.w.b. advocaatkosten) 
bijgestaan door advocatenkantoor dit geldt ook voor familie in de eerste graad; 

c. voor alle overige juridische handelingen zoals hieronder beschreven wordt afgehandeld door 

advocatenkantoor tegen de afgesproken vergoeding; 
d.   Dit lidmaatschap geldt voor het Koninkrijk der Nederlanden alsmede grensgangers en voor 

  familie in de eerste graad. 
 

Paragraaf 6 
Beperking bijstand 
Kosteloze rechtsbijstand wordt pas na drie maanden juridisch lidmaatschap vergoed vanuit het OODB 
(paragraaf 2). Alle eventueel lopende zaken worden afgehandeld onder dezelfde voorwaarden door 
advocatenkantoor als zijnde basis lidmaatschap. 
Bij drank en drugs gerelateerde zaken kan geen beroep op juridische ondersteuning vanuit het OODB 
worden verleend behoudens zaken waarbij de schuldvraag niet bij het lid ligt. 
Indien een lid na afsluiting van een procesgang wederom een beroep op juridische ondersteuning 
doet binnen een jaar na de laatste uitspraak, beslist het Bestuur van de ODB of ondersteuning 
verleend wordt. In overeenstemming met de slotbepaling van dit reglement. 
Indien iemand zich aanmeldt als lid met een reeds lopende zaak beslist het hoofdbestuur of de 
persoon wordt ingeschreven als lid en in welke mate hij hulp van de ODB kan verwachten e.e.a. wordt 
schriftelijk aan de persoon medegedeeld. 

 
Paragraaf 7 
Overige voorwaarden voor rechtskundige bijstand 
In alle gevallen moeten de gronden waarvoor de rechtskundige bijstand wordt gevraagd aantoonbaar 
zijn, dan wel dienen de aan de bijstand verbonden kosten in een redelijke verhouding te staan tot het 
belang van de zaak. 



 

 
Paragraaf 8 
Aanspraak 

1.   Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op rechtskundige bijstand indien de aanvrager lid is van 
de ODB 

2.   Indien het lid het lidmaatschap van de ODB beëindigt, zal de rechtskundige hulp in beginsel 
worden stopgezet. 

3.   Het lid dat een aanvraag heeft ingediend voor rechtskundige ondersteuning zal schriftelijk dienen 
in te stemmen met de in paragraaf 2 lid 10 bedoelde beslissing. 

 
Paragraaf 9 
Indienen aanvragen 
Alle aanvragen voor juridische ondersteuning moeten schriftelijk of via de ODB website bij het 
hoofdbestuur worden ingediend. 

 
Paragraaf 10 
Beslissingsbevoegdheid 

1.   ODB, over alle gevallen waarin en met betrekking tot de vraag of procedures worden gevoerd 
beslist het hoofdbestuur. 

2.   Aan eerdere door het hoofdbestuur van de ODB genomen besluiten over vorm, omvang van 
rechtsbijstand in het kader van dit reglement, kunnen door anderen geen rechten ontleend 
worden. 

 
Paragraaf 11 
Slotbepaling 

1.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het hoofdbestuur bevoegd om in de geest van de 
ODB te handelen. 


