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ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
W HOLANDII
Bardzo często otrzymujemy od Was
pytania dotyczące Zasiłku dla
bezrobotnych oraz dofinansowania
do godzin.
Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać
Zasiłek dla bezrobotnych?
Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać
dofinansowanie do godzin?
Jakie macie prawa i obowiązki w trakcie
trwania zasiłku dla bezrobotnych oraz
dofinansowania do godzin.
Kiedy i na jak długo mogę przenieść zasiłek
do Polski lub innego kraju Unii Europejskiej?
W jaki sposób złożyć wniosek o zasiłek dla
bezrobotnych lub dofinansowanie do
godzin, kiedy otrzymam decyzje oraz
pieniądze?
Jakie trzeba spełnić warunki, aby Jakie
potrzebuję dokumenty do złożenia wniosku
o zasiłek dla bezrobotnych lub dofinansowania
do godzin? Zasiłek dla bezrobotnych?
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JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ
WARUNKI, ABY OTRZYMAĆ
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?
Należy przepracować minimum 26 tygodni w okresie 36 tygodni
(może być przerwa między zatrudnieniem oraz nie musi być to
jeden pracodawca tzn. np.: Możecie przepracować tydzień u
jednego pracodawcy, następnie mieć przerwę 2 tygodnie,
przepracować 3 miesiące u kolejnego pracodawcy, przerwa 4
tygodnie i praca u kolejnego pracodawcy kilka tygodni), oczywiście
może być to jeden pracodawca i bez przerwy, ale nie jest to
konieczne, najważniejszą zasadą jest przepracowane 26 tygodni w
okresie 36 tygodni.
Pracodawca musi was zwolnić lub nie przedłużyć umowy o
pracę, jeżeli sami rezygnujecie z pracy, nie macie prawa do zasiłku
dla bezrobotnych, urząd wysyła specjalny formularz do
wypełnienia dla byłego pracodawcy lub się z nim kontaktuje
telefoniczne. W formularzu pracodawca wypełnia dane dotyczące
waszego okresu zatrudnienia oraz do kiedy była umowa o pracę,
oraz powód jej zakończenia. Nie możecie też starać się o zasiłek
w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub z waszej winy.
Musicie posiadać adres zamieszkania (nie musi być to adres
zameldowania) na terenie Holandii, na ten adres będą wysyłane
wszystkie listy do Was oraz urzędnik może pojawić się u was w
domu w celu sprawdzenia, czy przebywacie na terenie Holandii.

Posiadać holenderski rachunek bankowy, wg prawa może być to
również polski rachunek bankowy, jednak urząd nie chce
wypłacać zasiłków na polskie rachunki bankowe.
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DOFINANOWANIE DO GODZIN
Jeżeli chodzi o dofinansowanie do godzin, jest to bardzo
często temat, na który otrzymujemy pytania, ponieważ
wiele osób słyszało, że takie coś istnieje, ale otrzymujecie
sprzeczne informacje.
Dofinansowanie do godzin jest zasiłkiem dla
bezrobotnych, ale w niepełnym wymiarze.
Co to oznacza w praktyce? Aby otrzymać
dofinansowanie do godzin, należy nabyć prawo do
zasiłku dla bezrobotnych, czyli przepracować minimum
26 tygodni w okresie 36 tygodni, oraz utracić minimum 5
godzin w skali tygodnia ze średniej obliczonej z ostatnich
26 tygodni pracy.

Przykład:
Przez ostatnie 26 tygodni pracowaliście
40 godzin w tygodniu, a w tym momencie pracujecie 30
godzin, w tej sytuacji urząd dopłaci wam do 40 godzin, czyli
zapłaci za 10 godzin.
Przez ostatnie 26 tygodni pracowaliście 32 godziny, a teraz
pracujecie 5 godzin, urząd dopłaci wam do 32 godzin, czyli
zapłaci za 27 godzin.
Przez ostatnie 26 tygodni pracowaliście 50 godzin, a teraz
pracujecie 40 godzin, urząd dopłaci do 50 godzin, czyli
zapłaci za 10 godzin.

Oznacza to, że urząd nie dopłaca do 40 godzin, jak bardzo
często od Was słyszymy, tylko dopłaca do średniej ilości
godzin wypracowanych przez was przez ostatnie pół roku.
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PRAWA I OBOWIĄZKI W TRAKCIE
TRWANIA ZASIŁKU DLA
BEZROBOTNYCH ORAZ
DOFINANSOWANIU DO GODZIN:
Musicie przebywać na terenie Holandii
Być dostępnym dla holenderskiego rynku pracy
oraz aktywnie poszukiwać pracy ( próby
znalezienia pracy należy zapisywać , minimum 4
próby na 4 tygodnie i wysyłać do UWV za pomocą
Sollicitatie formulier), próby poszukiwania pracy
należy przechowywać przez minimum 2 lata po
zakończeniu zasiłku,
Wszystkie zamiany należy niezwłocznie zgłaszać
do UWV, zmiana adresu zamieszkania, numeru
telefonu, podjęcie pracy ( nawet chwilowe), urlop (
nawet bardzo krótki),
Stawiać się na każde wezwanie UWV lub
Werkbedrijf;
Macie prawo do 2 dni płatnego urlopu na
miesiąc zasiłku, aby skorzystać z urlopu, należy
przesłać do UWV wijzigingformulier, podając daty
planowanego urlopu, w trakcie urlopu nie jesteście
zobowiązani do poszukiwania pracy.
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KIEDY I NA JAK DŁUGO MOGĘ
PRZENIEŚĆ ZASIŁEK DLA
BEZROBOTNYCH DO POLSKI LUB
INNEGO KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ?
Pierwsza i najważniejszą zasadą jest to, iż musicie
całkowicie stracić pracę, w przypadku dofinansowania do
godzin nie można go przenieść do Polski lub innego kraju UE.
Zasiłek można przenieść do Polski po minimum 4
tygodniach poszukiwania pracy na terenie Holandii, nie
oznacza to, jednak iż po 4 tygodniach od utraty pracy można
wyjechać do innego kraju. Minimum 2 tygodnie przed
planowanym wyjazdem do Polski należy skontaktować
się z UWV i poprosić o przeniesienie zasiłku, aby móc złożyć
wniosek o przeniesienie, musi być wydana pozytywna
decyzja o przyznaniu zasiłku.
Zasiłek można przenieść na maksymalnie 3 miesiące, do
każdego kraju Unii Europejskiej w niektórych przypadkach
można poprosić o dłuższe przeniesienie, maksymalnie do 6
miesięcy, ale jest to sytuacja wyjątkowa.
Po przeniesieniu zasiłku macie 7 dni na zarejestrowanie w
Polskim urzędzie pracy lub w kraju, do którego
wyjechaliście i wtedy podlegacie pod miejscowy urząd pracy.

Przeniesienie zasiłku nie jest wyjazdem na wakacje tylko
wyjazd w celu znalezienia w Polsce lub innym kraju UE
pracy.
Po otrzymaniu pozwolenia na przeniesienie zasiłku nie
można wyjechać do innego kraju przed datą przeniesienia
zasiłku.
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W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK O
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB
DOFINANSOWANIE DO GODZIN, KIEDY
OTRZYMAM DECYZJE ORAZ PIENIĄDZE?
Osoby zameldowane, posiadające kod DiGiD, składają
wniosek za pomocą strony werk.nl.
Osoby niezameldowane, muszą udać się do Werkbedrijf
zgodnie ze swoim adresem zamieszkania
W obecnym czasie (dzisiaj mamy 08-06-2020) Werkbedrijf są
zamknięte dlatego też, aby otrzymać wniosek o zasiłek,
należy zadzwonić do UWV.
Po wypełnieniu zgłoszenia urzędnik wysyła informację
z prośbą o przesłanie wniosku o zasiłek dla
bezrobotnych na podany adres zamieszkania.
Po otrzymaniu wniosku należy go jak najszybciej
wypełnić oraz odesłać na adres podany we wniosku.
Urząd na wydanie decyzji ma maksymalnie 4 tygodnie od
otrzymania wniosku, jeżeli potrzebują więcej dokumentów (
zostaniecie o tym poinformowani listownie) wydanie decyzji
może się przedłużyć.
Pieniądze zostaną wypłacone na konto po otrzymaniu
przez UWV formularza Inkomstenopgave (nawet w
przypadku braku dochodów), formularz ten osoby
zameldowane znajdą na uwv.nl. Osoby niezameldowane
otrzymają go poczta po otrzymaniu decyzji o przyznaniu
zasiłku lub dofinansowania do godzin. Jeżeli formularz nie
zostanie przesłany pocztą, należy skontaktować się z UWV i
go zamówić.
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JAKIE POTRZEBUJĘ DOKUMENTY DO
ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK DLA
BEZROBOTNYCH?
Wbrew powszechnej opinii Ontslagbrief, czyli wypowiedzenie
umowy o pracę lub potwierdzenie o braku zatrudnienia nie jest
konieczne do złożenia wniosku o zasiłek. Nie mniej jednak UWV,
kontaktuje się z pracodawcą i pyta, jaki był powód braku pracy, lub
wraz z wnioskiem o zasiłek wysyła dokument do wypełnienia przez
pracodawcę do podania powodu braku pracy.
Do złożenia wniosku potrzebne są:
dane osobowe takie, jaki imię i nazwisko
adres zamieszkania
data zakończenia zatrudnienia
dane ostatniego pracodawcy wraz z okresem
zatrudnienia
rodzaj umowy o pracę

ilość podpisanych umów o pracę
ilość przepracowanych godzin przez ostatnie
2 tygodnie pracy oraz średnia ilość przepracowanych
godzin u ostatniego pracodawcy.

WWW.POL-ADVIES.NL

7

Myślimy, że e-book, którego właśnie przeczytaliście
(bo przeczytaliście, a nie tylko zerknęliście? PRAWDA?)
rozjaśni wam temat zasiłku dla bezrobotnych,
dofinansowania do godzin oraz przeniesienia zasiłku.

Oczywiście, jeżeli macie pytania piszcie do nas
😊

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
POLUB NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU
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