
Jesteś ubezpieczony na wypadek utraty pracy,

Straciłeś ze swojego zatrudnienia więcej niż 5 godzin tygodniowo 

Po zakończeniu zatrudnienia w jednym miejscu jesteś gotowy 

W ciągu ostatnich 36 tygodni przepracowałeś minimum 26 tygodni

(przerwa pomiędzy jedną a drugą pracą wynosi mniej niż 10 tygodni),

Zostałeś zwolniony nie z własnej winy,

Zostałeś zwolniony lub pracodawca nie przedłużył Ci umowy o pracę. 

Jeśli straciłeś pracę i jeszcze nie znalazłeś innego miejsca zatrudnienia, 

masz prawo do złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Jako bezrobotny w Holandii jesteś oczywiście zobowiązany do szukania nowej

pracy, jednak od razu po zakończeniu zatrudnienia możesz złożyć wniosek 

o zasiłek, aby otrzymać zabezpieczenie finansowe na czas trwania

poszukiwań.

 

Kiedy masz prawo do zasiłku?

O zasiłek dla bezrobotnych możesz wnioskować, jeśli:

i nie masz prawa do otrzymania za nie wynagrodzenia (jest to częściowa

utrata pracy, która skutkuje prawem do tzw. dopłaty do godzin),

do natychmiastowego podjęcia pracy w innym,

W tej sytuacji, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, musisz mieć

pisemne oświadczenie pracodawcy, że nie ma dla Ciebie pracy. 

 

Na czym polega dopłata do godzin?

 

Jeśli straciłeś pracę w wymiarze częściowym, możesz złożyć wniosek 

o dopłatę do godzin, który składa się w taki sam sposób, jak ten o zasiłek 

dla bezrobotnych. Procedura wypłaty również odbywa się tak samo jak 

w przypadku zasiłku. 
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Pobierając dopłatę do godzin, jesteś zobowiązany do szukania pracy w pełnym

wymiarze zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że ta forma wsparcia finansowego

jest traktowana jak zasiłek. Jeśli więc po pobieraniu świadczenia całkowicie

stracisz zatrudnienie, nie będziesz mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych(!).

Utrata pracy lub utrata części godzin podczas pandemii koronawirusa

 

W czasie trwania pandemii koronawirusa zasady przyznawania prawa 

do zasiłku są takie same jak wcześniej. 

Również osoba zatrudniona jako pracownik tymczasowy ma prawo do

otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (oczywiście jeśli spełnia wymienione

wyżej kryteria).  

Będąc na zasiłku dla bezrobotnych, który jest konsekwencją pandemii, nadal

masz obowiązek szukania pracy. Urząd jednak zdaje sobie sprawę z tego, 

że w czasie pandemii i obowiązujących obostrzeń może to być znacznie

trudniejsze. 
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