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Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde
Algemene Voorwaarden van toepassing, die op verzoek verkrijg-
baar zijn.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaat-
schappij N.V.

2 verzekeringnemer: de parochie of gemeente die de verzeke-
ring met DAS is aangegaan en als zodanig in de polis wordt
genoemd.

3 verzekerden:
1 de verzekeringnemer;
2 de bestuursleden van verzekeringnemer;
3 de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligers;
4 de aan verzekeringnemer gelieerde stichting, voorzover 

deze een begraafplaats onderhoudt en/of beheert.

Artikel 2 De verzekerde activiteiten

Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefe-
ning van zijn activiteiten voor verzekeringnemer, heeft hij aan-
spraak op rechtsbijstand, voorzover hij in dat geschil betrokken is
geraakt in een op geld waardeerbaar belang.

Artikel 3 De franchise

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als
het belang van zijn verzoek ten minste € 225,- beloopt.

Artikel 4 De uitsluitingen

DAS verleent geen rechtsbijstand:
1 in geschillen waarop het kerkelijk recht van toepassing is;
2 in geschillen over grafrechten en grafmonumenten;
3 in geschillen die betrekking hebben op zedendelicten;
4 in geschillen over het verwerven, voorhanden hebben, onder-

houden, besturen en verkopen van motorrijtuigen, vaartuigen
en luchtvaartuigen;

5 bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance
van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat
verzekerde in faillissement of surseance van betaling verkeert;

6 bij incasso van vorderingen uit overeenkomst;
7 in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zoals

auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzondering
van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam;

8 in geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals
subsidies;

9 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmati-
ge daad, waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats
komende regresvorderingen en vorderingen op grond van 
artikel 5:37 BW;

10 bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een
bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een over-
heidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen;

11 in geschillen over onroerende zaken, tenzij deze betrekking
hebben op:
- de op het polisblad vermelde onroerende zaken;
- de nog niet op het polisblad vermelde onroerende zaken, 

bestemd voor eigen gebruik, met uitzondering van geschillen
over aanneemovereenkomsten met een aanneemsom van 
meer dan € 100.000,- en mits verzekerde voldoet aan de
verplichtingen uit artikel 9; waarbij in beide gevallen boven-
dien geldt dat een eventuele aanneemovereenkomst
schriftelijk is aangegaan en daarop een arbitraal beding
van toepassing is;

12 in geschillen over milieuzaken; 
13 in geschillen:

- over het stichten van een parochie of gemeente of het 
beëindigen van de verzekerde parochie of gemeente;

- met organen van de parochie of gemeente of over samen-
werkingsverbanden;

- over het verwerven van een (deel van een) parochie of 
gemeente alsmede het overdragen van (een deel van) de
verzekerde parochie of gemeente;

14 in geschillen over het aantrekken en beheren van kapitaal of
het verschaffen van zekerheid.

Artikel 5 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter 
en het toepasselijk recht

Rechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de Neder-
landse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepas-
sing is.

Artikel 6 De verlening van de rechtsbijstand

1 De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loon-
dienst van DAS. Als er geen redelijke kans (meer) is het
gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverle-
ning gestaakt. Als verzekerde het oneens blijft met het oordeel
van DAS over de (ver)haalbaarheid, dan kan hij DAS schrifte-
lijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een
advocaat naar zijn keuze uit een lijst van advocaten, die DAS
op verzoek aan hem verstrekt. De verlening van rechtsbijstand
wordt door DAS voortgezet in overeenstemming met het oor-
deel van de advocaat. Als verzekerde zich niet met het oor-
deel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehan-
deling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij
daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld,
dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand.

2 Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behan-
deling of een deel daarvan over te dragen aan een externe
deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd om, na overleg met
verzekerde, opdrachten daartoe te verstrekken. DAS is niet
aansprakelijk voor schade door of in verband met de werk-
zaamheden van een door DAS ingeschakelde externe des-
kundige. 01
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Artikel  7 De kosten van rechtsbijstand

1 DAS vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand:
1 alle interne kosten: de kosten van deskundigen in 

loondienst van DAS;
2 tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis, de volgende

externe kosten:
- de kosten van de externe deskundigen die door DAS 

worden ingeschakeld, voorzover deze kosten nood-
zakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de opdracht;

- de kosten van getuigen voorzover door een rechter 
toegewezen;

- de proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of
waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;

- de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- en
verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een
buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst 
wordt door de ingeschakelde advocaat;

- de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging
van een vonnis binnen vijf jaar nadat dit vonnis onher-
roepelijk is geworden.

2 Het in 7.1.2 genoemde kostenmaximum geldt niet voor een
opdracht aan een advocaat, indien verzekerde heeft gekozen
voor de door DAS voorgestelde advocaat.

Artikel 8 Verplichtingen van de verzekerde

Als verzekerde een beroep op rechtsbijstand wil doen, meldt hij zijn
verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de (schadever-
oorzakende) gebeurtenis aan bij DAS, waarbij hij alle gegevens die
op de toedracht en de omvang van de schade betrekking hebben,
dient te overleggen.
Door het inschakelen van derden en/of advocaten buiten DAS om,
vervalt elk recht op aanspraak op rechtsbijstand door DAS.

Artikel 9 Risicowijziging

1 De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschil-
len, die voortvloeien uit het risico zoals dit door DAS is geac-
cepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend.

2 DAS vraagt de verzekeringnemer periodiek om een opgave
omtrent het risico. Op grond hiervan beslist DAS of de dek-
king, de omschrijving van het risico en de premie aan eventu-
ele wijzigingen worden aangepast.

3 De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerst-
volgende periodieke opgave, maar moeten door de verzeke-
ringnemer direct worden opgegeven:
- de wijziging van de verzekerde hoedanigheid of het doel;
- de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen ten gevolge 

van een fusie, samengaan, splitsing of overname.
4 Een verzoek om rechtsbijstand voortvloeiend uit een gewijzigd

risico neemt DAS alleen in behandeling als:
- de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de

eerstkomende periodieke opgave;
- de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake

vanaf de wijzigingsdatum betaalt.
5 Als de verzekeringsnemer de periodieke opgave niet opstuurt,

is DAS bevoegd de verschuldigde premie met 30% te verhogen.
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