Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii
Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii nosi nazwę Werkloosheidswet (WW) i jest przyznawany
przez instytucję Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), która ma swoje
siedziby w każdym większym mieście w Holandii.
I.

Warunki, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić wszystkie niżej
wymienione warunki:

·
Przez ostatnie 36 tygodni pracować minimum 26 tygodni
·
Zostać zwolnionym z pracy przez pracodawcę, a nie na własne życzenie rozwiązanać stosunek
pracy

·
Być zdolnym do podjęcia nowej pracy
·
Posiadać ostatnią umowę o pracę oraz paski wypłaty (salarisy) za ostatnie trzy
miesiące.
Jeżeli dana osoba spełnia powyższe wymagania i chce uzyskać zasiłek dla bezrobotnych
powinna zgodnie z Holenderskimi przepisami niezwłocznie udać się do biura UWV
znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania w celu rejestracji lub w przypadku osób
zameldowanych w Holandii należy za pomocą DIGID kodów złożyć wniosek drogą
elektroniczną na www.werk.nl
Zgłaszając się do UWV Należy przygotować następujące dokumenty:
·
paszport lub dowód osobisty,
·
BNS numer (SOFI numer),
·
dokumenty potwierdzające czas zatrudnienia w Holandii,
·
polisa ubezpieczeniowa – bez ubezpieczenia nie można dokonać rejestracji,
·
dokumenty potwierdzające przebieg pracy w Polsce – gdyż do czasu pracy można
zaliczyć wcześniejsza prace w innych państwach, czas pracy i wysokość dochodów w innych
państwach ma wpływ na długość i wysokość zasiłku dla bezrobotnych w państwie w którym
dana osoba stara się o zasiłek.
Konieczne jest wypełnienie kilku formularzy urzędowych wydawanych przez UWV, z
których najważniejszy to druk U1 były formularz E 301.
Minimalny okres wypłaty świadczenia wynosi 3 miesiące. Przy dłuższym stażu pracy może
on wynieść maksymalnie 38 miesięcy. Bezrobotni w Holandii otrzymują do 75 proc. swojego
dochodu brutto przy czym średnia do tego świadczenia obliczana jest z ostatnich dwunastu
miesięcy pracy. Dokładny okres otrzymywania świadczenia i jego wysokość dobierane są
indywidualnie dla każdego bezrobotnego w zależności od jego stażu pracy i wcześniejszych
zarobków.
Zasiłek jest wypłacany, co 4 tygodnie. UWV przelewa pieniądze na konto bezrobotnego.
Wówczas wystawia również odcinek, na którym zawarta jest informacja o wysokości zasiłku
oraz potrąceniach.
II.

Ograniczenia

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które uniemożliwiają otrzymywanie zasiłku dla
bezrobotnych.
Prawa do zasiłku nie mają osoby które dojeżdżające co tydzień lub częściej do Holandii ze
swojego stałego miejsca zamieszkania (na przykład z Polski) oraz osoby samozatrudnione.
Podobnie wygląda sytuacja z pracownikami oddelegowanymi przez firmy macierzyste do
pracy na terytorium tego kraju, lub pracujące tam na rzecz agencji pracy tymczasowej, która
swoją siedzibę ma w Polsce. Obie te grupy zawodowe podlegają wyłącznie polskiemu
systemowi ubezpieczeń.
III.

Obowiązki

Po za korzyściami płynącymi z pozyskania zasiłku dla bezrobotnych na beneficjencie tego
świadczenia ciążą również pewne obowiązki. Najważniejszym z nich jest konieczność
zadeklarowania gotowości oraz chęć do znalezienia pracy. Wiąże się to z zobowiązaniem do
poszukiwania zatrudnienia przez cały okres pobierania świadczenia. Urząd może dokonać
kontroli czy dana osoba faktycznie aktywnie poszukuje zatrudnienia. Ponadto obowiązkiem
bezrobotnego jest również korzystanie z każdej pomocy udzielanej przez władze, m.in.
szkoleń z zakresu ubiegania się o pracę, ofert pracy. Osoba pobierająca zasiłek dla
bezrobotnych powinna pozostawać na terytorium Holandii. Kolejnym obowiązkiem jest
informowanie UWV o sytuacjach mających wpływ na zmianę dochodów.
IV.

Zasiłek rodzinny z NL możliwy do pozyskania również w Polsce

W momencie wyjazdu z Holandii i powrocie do Polski należy zarejestrować się w polskim
Urzędzie Pracy ponieważ jest możliwość zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w
Holandii przez okres trzech miesięcy. W takim przypadku konieczny będzie druk U2 były
formularz E 303 o wydanie którego należy złożyć wniosek do UWV.

