لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها
لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على راتبك أو المنحة المالٌة التً تحصل علٌهاٌ .عنً
ذلك رسمٌا ً بأن المُحضر القانونً قد قام بإٌصال إعالم بحجز تنفٌذي ألموال المُدٌن الموجودة لدى أطراؾ ثالثة.
إن رب العمل الذي تعمل لدٌه أو المؤسسة التً تقدم لك المنحة المالٌة مرؼمان استناداً إلى هذا الحجز بأن ٌقوموا
باحتجاز جزء من دخلك وأن ال ٌقوما بدفعه إلٌكٌ .جري تحوٌل هذا الجزء من دخلك إلى المحضر القانونً.
بشكل دائمً ،فسوؾ ال ٌتم فرض الحجز على كل دخلك .سٌجري االستمرار فً دفع
إذا كنت تسكن أو ُتقٌم فً هولندا
ٍ
جزء من دخلك إلٌكٌُ .طلق على ذلك الجزء اسم الجزء المعفً من الحجز .سٌقوم المحُضر القانونً باحتساب مقدار
هذا الجزء المعفً من الحجز .ولذلك ٌحتاج المحضر القانونً إلى عدد من البٌانات المتعلقة بدخلك ومصارٌفك .ولذلك
فإنه من المهم أن تقوم بتقدٌم تلك البٌانات بأسرع وقت ممكن إلى المحضر القانونً .فعندها فقط سٌكون بإمكان
بشكل جٌد مقدار المبلػ المعفً من الحجز الخاص بك.
ٌحسب
المحضر القانونً أن
َ
ٍ
ك تقدٌمها هً مبلػ اإلٌجار (الكراء) الذي ٌجب أن تدفعه ومقدار مبلػ قسط التأمٌن
ومن بٌن البٌانات التً ٌجب علٌ َ
الصحً ،وكما ٌجب علٌك أن تقدم مقدار مبلػ عالوة اإلٌجار (الكراء) وعالوة التأمٌن الصحً إذا كنت تستلمها.
إذا كانت لدٌك أو لدى شرٌكك مصادر دخل أخرى إلى جانب الدخل الذي فُ ِرض علٌه الحجز (وحتى لو لم تكن
متزوجا ً أو كان زواجك ال ٌتضمن المشاركة فً ممتلكات الزوجٌة) ٌجب علٌك إبالغ المحضر القانونً عن ذلك
الدخل .وٌجب علٌك أن تبلػ بالذات عن دخل الشرٌك إذا ُ
طلِبت منك تلك البٌانات .وفً حالة عدم قٌامك بتقدٌم تلك
البٌانات ،فمن المحتمل أن ٌقوم المحضر القانونً باتخاذ قرار بتخفٌض مقدار المبلػ المعفً من الحجز إلى النصؾ.
ٌعنً ذلك بأنه سٌجري احتجاز جزء أكبر من دخلك ولن ٌجري دفعه إلٌك.
فً حالة تؽٌر وضعك األسري أو دخلك ،فمن المحتمل أن ٌكون لذلك تأثٌر على مقدار المبلػ المعفً من الحجز .قم
دائما ً بتبلٌػ المحضر القانونً بالتؽٌرات .سٌقوم المحضر القانونً بتعدٌل المبلػ المعفً من الحجز عند الحاجة.
ٌمكنك االتصال بالمحضر القانونً من أجل الحصول على توضٌحات بخصوص حقوقك وواجباتك.
فً حالة وقوعك فً مشاكل مالٌة ال تستطٌع الخروج منها بنفسك ،فسٌكون من األفضل أن تبحث عن مساعدة فً هذا
المجال.
استفسر لدى بلدٌتك ما هً المؤسسات التً ٌمكن أن تقدم لك المساعدة.
المُحضر القانونً

انتبه :تم إعذاد هذا المنشىر التىضيحي من قِبل المنظمة المهنية الملكية للمحضزين القانىنيين وتهذف إلى تقذيم شزح مبسظ للخطىط العزيضة للىثيقة التي تم إعالمك بها.
وبسبب هذا المسعى إلى تقذيم شزح ُمبسظ ال يمكن ال ُمطالبة بحقىق استنادا إلى هذا المنشىر التىضيحي.

