Reglement Rechtsbijstand CMHF
Artikel 1
1.

De CMHF draagt er zorg voor dat haar individuele leden en de leden van de bij haar aangesloten
verenigingen (hierna de leden), die daarvoor een jaarlijkse contributie (per lid) aan CMHF betalen, een beroep
kunnen doen op rechtsbijstand. Hiervoor heeft de CMHF ten behoeve van deze leden bij DAS een collectieve
rechtsbijstandverzekering afgesloten. De onder deze verzekering voor de leden verzekerde rechtsbijstand
wordt uitgevoerd door DAS. De CMHF zal zich inspannen hierbij de belangen van de leden te behartigen.

2.

De door CMHF ten behoeve van haar leden bij DAS afgesloten rechtsbijstandverzekering, geeft de
verzekerde leden juridische hulp, zowel eisend als verwerend, voor zover in een juridisch geschil de rechten
en belangen van het verzekerde lid rechtstreeks in het geding is. De verzekerde juridische hulp strekt zich
uitsluitend uit tot:
a. het geven van juridisch advies;
b. het corresponderen en voeren van correspondentie namens betrokkene met het bevoegd gezag,
werkgever en/of de bevoegde (uitvoerings- )instanties;
c. het voeren van verzoek-, bezwaar-, beroep-, hoger beroep- en klaagschriftprocedures voor de diverse
daarvoor bevoegde commissies, rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

3.

De verzekerde leden kunnen rekenen op juridische hulp bij conflicten over één van de volgende Nederlandse
rechtsgebieden:
a. ambtenarenrecht;
b. arbeidsovereenkomstenrecht;
c. sociaal zekerheidsrecht uitsluitend voor zover dat het recht op een werkloosheids-, bovenwettelijke-, WAOuitkering of wachtgeld betreft;
d. pensioenrecht.

4.

Het recht op de verzekerde juridische hulp bestaat gedurende de periode van het lidmaatschap van de CMHF,
respectievelijk een bij de CMHF aangesloten vereniging, welke de rechtsbijstand laat regelen door de CMHF.
Als het lidmaatschap bij CMHF of de aangesloten vereniging eindigt, kan er geen aanspraak meer worden
gemaakt op de door CMHF bij DAS afgesloten rechtsbijstandverzekering. Hebt u op het moment van
beëindiging van uw lidmaatschap een dossier lopen bij DAS, dan zal de behandeling van dat dossier
voortgezet worden. Voor eventuele nieuwe kwesties, na beëindiging van uw lidmaatschap bij CMHF, kunt u
als voormalig lid zich desgewenst laten bijstaan door DAS tegen een vergoeding van een uurtarief of tegen
een van tevoren overeen te komen vast bedrag.

Procedure
Artikel 2
1.

Het verzekerd lid kan uitsluitend aanspraak maken op de verzekerde juridische hulp door daartoe een
schriftelijk verzoek te richten aan de CMHF middels het invullen van een digitaal intakeformulier op de website
van de CMHF (www.cmhf.nl /Ledenservice ). Dit intakeformulier wordt automatisch naar intake@das.nl
verzonden voor behandeling.

2.

Als een lid een verzoek om juridische hulp rechtstreeks bij DAS indient, dan zal DAS dit verzoek niet in
behandeling nemen en retoursturen naar het lid en CMHF met het verzoek het dossier via de route zoals in
artikel 2.1 is genoemd in te dienen. Dit is voor zowel CMHF als DAS ook een controle dat alléén de leden van
de verenigingen die daarvoor hebben gekozen geholpen worden op basis van de door CMHF bij DAS
afgesloten verzekeringsovereenkomst. En indien er sprake is van een conflict dat onder de afgesloten
verzekering gedekt is, wordt de juridische hulp conform de toepasselijke voorwaarden verleend.

De van toepassing zijnde voorwaarden
Artikel 3
1.

2017

Op de rechtsbijstandverzekering die CMHF voor haar leden bij DAS heeft afgesloten zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
a. DAS Rechtsbijstandverzekering, voor leden van een bij de CMHF aangesloten vereniging (U015)
b. DAS Algemene voorwaarden (01-2016)
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