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Geçim yardımı katkı 

payı (Bijstandsverhaal)  

“Bijstandsverhaal” dolaylı olarak aile hukukuna giren 
bir prosedür, belediye tarafından uygulanabilen katkı 
payıdır. 
 
Boşanma sırasında nafaka talep edilmemesi sık sık 
görülür. Eski eşlerden biri belediyeden geçim yardımı 
talep ettiği zaman, belediye diğer eski eşten katkı 
payı ister. Bu belediyenin diğer eski eşe yüklediği bir 
tür nafakadır. Belediye, nafaka yükümlüsü eski eşten 
mali bilgilerini ister ve bu bilgilere dayanarak, katkı 
payının miktarını belirler. Nafaka yükümlüsü ödeme 
yapmadığı takdirde, belediye, mahkemede dava 
açarak, nafaka yükümlüsünü ödemede bulunmaya 
zorlayabilir. 
 
Katkı payı gerek küçük çocuklar, gerekse eski eş 
yararına istenebilir. Belediye her yıl nafaka 
yükümlüsü eski eşin gelirlerini araştırır. Belediyenin 
talep ettiği katkı payını körü körüne kabul 
etmemeniz önemlidir. Deneyimlerimizden biliyoruz 
ki, belediye yanlış ya da eksik bilgiler kullanılması 
nedeniyle, sık sık hatalı hesaplamalar yapmaktadır. 
Bir uzmandan yardım almanız çok önemlidir. Böylece 
çoğu zaman masraflı bir hukuki süreç engellenebilir. 
 

Bir davadan örnek. 

Bir süre önce Rotterdam Belediyesi bir müvekkilden 
aylık € 425,–  katkı payı istedi.  Belediye 
hesaplamada müvekkilin eski bilgilerini kullanmıştı. 
Müvekkilimiz 5 aydır işsiz ve çok daha düşük olan 
WW yardımı almaktaydı. Bunun yanında belediye 
bazı ilgili masrafları hesaba katmamıştı. 
 
Belediyeye göre müvekkilimizin bu arada yaklaşık 
€2.000,–  borcu birikmişti ve kendisini dava açmakla 
tehdit ediyordu. 
 
Avukat, müşterinin gerçek maddi gücünü doğru 
hesapladı. Sonuç olarak, müvekkilin hiç parası 
kalmıyordu; ve dolayısıyla belediyeye hiç ödeme 
yapamazdı. Sonunda belediye hatasını kabul etti ve 
katkı payı yükümlülüğü geri çekildi. 
 
 

 

Mahkemede kendinizi 

savunmak için bir avukata 

ihtiyacınız bulunmakta. 

 
Belediyeden bir mektup aldıysanız veya belediye 
zaten bir dava açtıysa ya da bir mahkeme kararı 
varsa, izin verin, size yol gösterelim. 
 

 

“Bijstandsverhaal” davası hakkında 

daha geniş bilgi veya kendi 

durumunuzla ilgili sorularınız için bizi 

hemen arayın.  
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