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Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea
contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?
Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldmisdrijven)
Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Haga
Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001
info@schadefonds.nl
E-mail:
Site web: https://www.schadefonds.nl/english-information/
Adresa poștală:
Postbus 71
NL-2501 CB
Haga
Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu
asistența din țara mea de origine)?
Da.
În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:
– cererea?
– documentele justificative?
Limba neerlandeză, limba engleză.
Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?
Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente.
Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da,
cum pot să le plătesc?
Nu.
Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot
să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?
Nu trebuie să fiți prezent pe parcursul procedurii.
În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?
Nu se aplică.
Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate
/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?
Acest lucru depinde de personalul medical în cauză și de evaluarea efectuată de experții noștri medicali.
Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?
Nu se aplică.
Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?
Cel mult 26 de săptămâni.
În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?
În limba neerlandeză sau în limba dumneavoastră maternă.
Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?
Prin formularea unei contestații. A se vedea mai sus.
Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?
Nu.
Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?
Slachtofferhulp Nederland: https://www.slachtofferhulp.nl/english/.
Telefon: 0900-0101.
Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
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modificate în curând.

