
Gyvenimas ir darbas Olandijoje
Informacija Europos pilie iams, norintiems dirbti Olandijoje

Ketinate gyventi ir dirbti Olandijoje?
Tuomet atidžiai perskaitykite š  buklet . Prieš prad dami veikti, sužinokite daugiau apie tai, kokie
reikalavimai ir formalumai j  laukia. Taip išvengsite nusivylimo atvyk . Apsisprend  persikelti
sutaupysite daug laiko, jei išmanysite, kokia tvarka galioja jus (laikinai) priiman ioje šalyje.

Šiame informaciniame buklete pateikiama informacija apie:
• darbo s lygas Olandijoje
• darbo paieškas Olandijoje
• formalumus, kuriuos reikia sutvarkyti, jei norite gyventi ir dirbti Olandijoje

UWV WERKbedrijf vienija ieškan ius darbo asmenis ir darbdavius, ir dalyvauja EURES –
tarptautini  organizacij , užsiiman darbinimo paslaugomis, tinkle. UWV WERKbedrijf savo
duomen  baz je turi daug laisv  darbo viet  ir suveda darbdavius ir darbo ieškan iuosius. Š
informacin  buklet  išleido UWV WERKbedrijf kartu su Socialini  reikal  ir darbo ministerija,
kuri yra atsakinga už užimtumo skatinim , šiuolaikinius darbo santykius ir socialin s apsaugos
užtikrinim .

Jeigu perskait  š  informacin  buklet  dar tur site klausim  apie gyvenim  ir darb  Olandijoje,
apsilankykite UWV WERKbedrijf svetain je www.werk.nl/eures arba Socialini  reikal  ir darbo
ministerijos interneto svetain je www.employment.gov.nl. Taip pat galite kreiptis  ministerij
telefonu +31 70 333 44 44.

Turinys
1. Trumpas vadas
2. Formalumai atvykstant ir gyvenant Olandijoje
3. Darbo paieška
4. Darbe: darbo s lygos
5. Socialin s apsaugos sistema ir principai
6. Gyvenimas Olandijoje
7. Naudingi adresai

http://www.werk.nl/eures
http://www.employment.gov.nl.


1. Trumpas vadas
Nyderlandai yra palyginti maža šalis. Jos plotas 41.864 km2, gyventoj  skai ius – 16,4
milijono. Nors ir maža, ji yra šeštoji pagal dyd  pasaulio eksportuotoja ir investuotoja.
Olandija žinoma visame pasaulyje d l savo nuolatin s kovos su vandeniu. Be 450 km ilgio
pakrant s, ji dar turi daugyb  upi  ir ežer . Didel  dal  žem s sudaro lyg s polderiai, apsupti
pylim . Beveik pus  žem s yra žemiau j ros lygio ir yra dirbtinai apsaugota nuo užtvindymo.
Senov je nuo užtvindymo gelb davo mal nai, dabar jie vis dar teb ra b dingas oland
kraštovaizdžio bruožas.
Didžiausias kovos su j ra simbolis yra Deltos projektas. Tai didžiulis potvyni  užtvar
kompleksas, apsaugantis pietin  Nyderland  dal  nuo užtvindymo. Šio stulbinan io
inžinerijos projekto gyvendinimui prireik  penkiasdešimties met .

Nyderlandai yra konstitucin  monarchija su parlamentine sistema. Karalien  ir jos ministrai
vadovauja vyriausybei. Daugiau nei penki procentai gyventoj  šiuo metu yra užsienio
pilie iai. Daugiau informacijos ir pagrindinius duomenis apie Nyderland  socialin  ir politin
santvark , gyventoj  skai  ir ekonomik  galite rasti Užsienio reikal  ministerijos interneto
svetain je www.minbuza.nl.

2. Formalumai atvykstant ir gyvenant Olandijoje

Kas gali gyventi ir dirbti Olandijoje?
Žmon s iš ši  Europos šali  gali laisvai gyventi ir dirbti kitose valstyb se nar se: Belgijos,
Kipro, Danijos, Vokietijos, Estijos, Suomijos, Pranc zijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos,
Italijos, Latvijos, Lietuvos, Lichtenšteino, Liuksemburgo, Maltos, Nyderland , Norvegijos,
Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Slov nijos, Slovakijos, Ispanijos, ekijos, Jungtin s
Karalyst s, Islandijos ir Švedijos. Šios šalys yra Europos ekonomin  erdv s dalis. Tai reiškia,
kad j  pilie iai gali gyventi ir dirbti ten, kur jiems patinka, tereikia tik leidimo gyventi. Ši
tvarka taip pat taikoma Šveicarijos, su kuria sudaryta atskira sutartis, pilie iams.

Ko jums reik s?
Jeigu norite gyventi ir dirbti Olandijoje, turite tur ti:

Galiojant  pas
Sveikatos draudim  (jei norite gyventi ilgiau nei šešis m nesius)
Pakankamas pajamas

Leidimas gyventi / registracijos rodymas Europos S jungos šali  pilie iams
EEE valstybi  nari  arba Šveicarijos pilie iai, norintys gyventi Olandijoje ilgiau nei tris

nesius, arba jau išbuv  Olandijoje ilgiau nei tris m nesius, turi registruotis Imigracijos ir
nat ralizacijos departamente (Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND)). IND yra
organizacija, kuri gyvendina Olandijos imigracijos politik . Registruotis tikslinga, siekiant
gauti teis to gyvenimo šalyje rodym . Kartais prieš sudarydami darbo sutartis darbdaviai
prašo šio registracijos dokumento, o taip pat jo kartais reikia norint atsidaryti banko s skait .
Rumunijos ir Bulgarijos pilie iai negali registruotis, bet gali prašyti teis tos gyvenamosios
vietos rodymo (gyvenamosios vietos dokumento) iš IND.

Apribojimai
Atvykusieji iš Rumunijos ir Bulgarijos gali dirbti tik jei j  darbdavys jiems gauna darbo
leidim .  Šiuo  atveju  d l  darbo  leidimo  turi  kreiptis  darbdavys,  o  ne  darbuotojas.  Darbo
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leidimus Olandijoje išduoda Darbuotoj  draudimo agent ra (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)).

Kaip užsiregistruoti Immigratieen Naturalisatiedienst (Imigracijos ir nat ralizacijos
tarnyba – IND)
1. Pirmiausia turite registruotis savivaldyb je, kurioje gyvenate.
2. Baig  registracijos proced ras savivaldyb je turite skambinti IND ir susitarti d l
apsilankymo laiko.
3. IND jums išsi s laišk , patvirtinant  j  apsilankymo laik . Kartu su šiuo laišku gausite ir
registracijos form .
4. Šia form  turite užpildyti namie ir susirinkti visus reikalingus dokumentus.
5. Tuomet vykstate  IND skyri  registruotis.
6. IND patikrins j  registracij  ir išduos registracijos pažym jim .

 IND galite kreiptis telefonu nuo 0900 - 123 45 61 (0,10 EUR/min) darbo dienomis 9:00-
17:00. Iš užsienio skambinkite telefonu +31 20 889 30 45 (šiuo numeriu negalima
prisiskambinti iš Nyderland ). Nor dami susitarti d l paskyrimo laiko, pasirinkite
„afsprakenlijn“ (paskyrimo linija) variant .

EEE valstybi  nari  ir Šveicarijos pilie iai, kurie dirba Olandijoje, turi tokias pa ias teises,
kaip ir Olandijos pilie iai: teises  darbo užmokest , socialin s apsaugos ir naryst s
profesin se s jungose teises, darbo s lygas, galimybes gauti b st , gyti profesin
išsilavinim . Nor dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.ind.nl.

Rumunijos ir Bulgarijos pilie iai gali gauti teis tos gyvenamosios vietos rodym  iš IND
(www.ind.nl). Užpild  form , pateikite j  vienam iš IND biur . Prieš apsilankym
pasiskambinkite  savo vietos IND skyri  ir susitarkite d l laiko telefonu 0900 - 123 45 61
(skambu io kaina – 0,10 eur  už minut ). Jums pasakys, k  atvykstant reikia tur ti su savimi.

Bendrasis mokes  ir socialin s apsaugos numeris (pilie  paslaug  numeris)
Prieš pradedant dirbti Olandijoje, jums reik s bendrojo mokes  ir socialin s apsaugos
numerio (pilie  paslaug  numerio; olandiškai – burgerservicenummer (BSN). Kai ieškosite
darbo arba prad site dirbti, visi (potencial s) darbdaviai ir darbinimo agent ros prašys
nurodyti š  numer . Pilie  paslaug  numer  galite gauti savivaldyb s, kurioje j s gyvenate,
Rotuš je (Stadhuis). Jei ketinate gyventi Olandijoje trumpiau kaip tris m nesius, SOFI
(mokes  ir socialinio draudimo) numerio galite paprašyti viename iš mokes  inspekcijos
padalini . Jo taip pat reikia, jei atvykstate ia dirbti, bet ne gyventi. Daugiau informacijos bei
mokes  tarnyb  adresus rasite www.belastingdienst.nl, arba paskambin  0800-05 43 (iš
Nyderland ) arba +31 55 538 53 85 (iš užsienio).

Kas gali atvykti su jumis  Nyderlandus?
 šeimos nariai ir giminai iai, kurie yra j  išlaikomi, pavyzdžiui, vaikai. Jie turi tokias

pat teises kaip ir j s.

3. Darbo paieška

Patartina prad ti ieškoti darbo dar prieš išvykstant  Nyderlandus. ia jums gali pad ti
Europos darbo mobilumo portalo (EURES) konsultantas j  šalyje. EURES yra Europos
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užimtumo tarnyb  tinklas. J  interneto svetain , kurioje pranešama apie laisvas darbo vietas:
www.ec.europa.eu/eures. Taip pat šioje svetain je galite ti savo CV.

Prieš išvykstant
Primas etapas: sužinokite, koki  darb  si loma asmenims su j  turima kvalifikacija ir
išsilavinimu. Šiuo atžvilgiu j  diplom (-us), gytus j  kilm s šalyje, reik vertinti
pagal oland  kriterijus. Tuomet j  žinios ir džiai Oland  darbdaviui bus iš karto aišk s.

Olandijoje
Olandijoje galite vertinti ir savo užsienyje gytus diplomus. UWV WERKbedrijf perduos

 prašym  kompetentingai institucijai, kuri patikrins j  dokumento autentiškum  ir
išsamum . Šis procesas gali užtrukti nuo aštuoni  iki devyni  savai . Jei jau este rad  darb
Olandijoje, d l savo diplomo vertinimo galite tiesiogiai kreiptis  Informatiecentrum
Diploma Waardering (Kvalifikacijos vertinimo informacijos centras – IcDW), apeidami
UWV WERKbedrijf. Informacijos apie užsienio diplom  vertinim  rasite ia: www.idw.nl.

UWV WERKbedrijf
Darbo Olandijoje paieška dažnai prasideda nuo UWV WERKbedrijf. UWV WERKbedrijf
pad s rasti darb  ir suteiks patarim , informacijos ir pagalbos. Informacijos apie laisvas
darbo vietas ir kitas reikalingas žinias rasite apsilank  www.werk.nl.

Laikinojo darbinimo agent ros
Olandijoje yra daug laikino darbinimo agent . J  apžvalg  rasite
www.uitzendbureau.pagina.nl. Jei nemokate oland  kalbos, geriau kreiptis  laikinojo
darbinimo agent ras, skirtas užsienie iams. Ši  agent  apžvalg  rasite www.werk.nl/eures.

Apskritai, laikinojo darbinimo agent ros si lo tik laikin  darb , ta iau gali pasi lyti ir
nuolatin .

Internetas
Be UWV WERKbedrijf (www.werk.nl) interneto svetain s, dar yra daug kit  darbo paieškos
tinklalapi . J  s rašus rasite www.vacature.overzicht.nl ir www.werk.startpagina.nl.

Darbo skelbimai
Oland  laikraš iuose, o ypa  šeštadieniuose numeriuose yra daug darbo skelbim . Didžiausi
nacionaliniai laikraš iai – NRC Handelsblad, Trouw, De Volkskrant, De Telegraaf ir
Algemeen Dagblad.

Darbo paieška ne per skelbimus
Olandijoje populiari dar viena darbo paieškos forma: galite kreiptis mones, nors jose šiuo
metu ir n ra laisv  viet . J  prašymas dažnai gali b ti saugomas tol, kol tinkama darbo
vieta atsiranda. Informacij  apie konkre ias bendroves galite gauti iš Prekybos r  (Kamer
van Koophandel, www.kvk.nl) arba iš ambasados ar konsulato savo kilm s šalyje. Prieš
siun iant prašym  patartina paskambinti jus dominan iai monei ir gauti papildomos
informacijos, taip pat paklausti, kam reik  adresuoti laišk .

Laiškai – prašymai
Darbo prašymus geriausia rašyti oland  kalba, nebent reklamoje b  nurodyta, kad priimami
laiškai ir kita kalba. Laiškai turi b ti spausdinti. Olandijoje laiškai su prašymais paprastai yra
trumpi, glausti ir tiksl s. Tur tum te nurodyti, kod l kreipiat s ir kod l manote, kad esate
tinkamas šiam darbui. Taip pat prasta nurodyti, kad mielai pasinaudotum te galimybe aptarti

 prašym  asmeninio pokalbio metu.
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Kreipimosi tvarka
Kreipimosi d l darbo proced ra priklauso nuo j  ieškomo darbo pob džio. Darbdaviai,
ieškantys žem s kio ir nekvalifikuot  darbuotoj , paprastai pageidauja susitikti su jais
asmeniškai. Žinoma, darbdavys supras, kad negal site atvykti  Nyderlandus vien d l
pokalbio, tod l pirmiausia turite nusi sti laišk . Standartin  proced ra labiau išsilavinusiems
darbuotojams, vidurin s grandies vadovams ir  aukštesnes pareigas kandidatuojantiems
darbuotojams apima spausdint  motyvacin  laišk  su CV.

Gyvenimo aprašymas (curriculum vitae)
Olandijoje gyvenimo aprašymas (CV) yra glaustas ir aiškus. Jame chronologine tvarka
paprastai išvardijamas išsilavinimas, mokymosi ir darbo patirtis. Stenkit s išsitekti viename
A4 formato lape (daugiausia dviejuose). Oland  CV nurodomos tik datos ir faktin
informacija, o motyvacija aprašoma laiške. Oland  darbdaviai pirmenyb  teikia trumpiems ir
glaustiems CV, tod l nerašykite nieko, kas nesusij  su darbu, d l kurio kreipiat s. Ta iau
pom gius ir socialin  veikl  oland  darbdaviai laiko svarbiais, tad pamin kite juos savo CV.
Pabandykite išvardyti veikl , kuri yra susijusi su darbu, d l kurio kreipiat s. Pavyzdžiui,
žaidimas komandin se sporto šakose gali rodyti, kad gal site dirbti kaip komandos narys.
Pritaikykite savo CV kiekvienai laisvai darbo vietai, d l kurios kreipiat s. Nereikia traukti
nuorod  ar diplom  kopij , nes darbdavys j  prašys tik v liau. J  CV turi b ti pateikta ši
informacija (tokia tvarka):

Asmeniniai duomenys
Išsilavinimas ir mokymasis ( skaitant svarbius kursus)
Darbo patirtis (su tiksliomis datomis)
Pom giai ir interesai

Europass
Jei ieškote darbo arba norite vykti studijuoti  Europ , svarbu nurodyti, k  mokate ir k
sugebate. Tuo atžvilgiu jums pravers Europass.
Europass parengia Europos gyvenimo aprašym  (Europass CV), kuris naudojamas visoje
Europoje. Be šio CV, Europass taip pat pateikia praktinius dokumentus apie kalbos džius,
darbo patirt  ir diplomus. Jei norite sužinoti daugiau apie Europass, apsilankykite savo šalies
nacionalinio Europass centro (NEC) interneto svetain je.

Pokalbis d l darbo
Per darbo interviu darbdaviai klausin s apie j  motyvacij  ir patirt . B kite pasireng
atsakyti  klausim , kod l pasirinkote b tent ši mon . Darbdaviai taip pat dažnai prašo
pareišk  nurodyti savo teigiamus ir neigiamus charakterio bruožus. Darbo interviu paprastai
veda vienas ar du darbuotojai. Kartais procesas apima du ar tris interviu. Susitikimo
pabaigoje tur site galimyb  patys užduoti klausimus. Darbdaviai labai vertina, jei išnaudojate
ši  galimyb , tad gerai pasirenkite šiai pokalbio daliai.

Darbo r šys
Olandijoje galite gauti darb , už kur  atlyginim  moka oland  darbdavys (tiesiogiai arba per
darbinimo agent ), laikin  darb  pas darbo naudotoj , arba galite dirbti savarankiškai.

Svarbu, kad j  darbo pob dis b  aiškus, nes nuo to priklausys j  darbo s lygos, pajam
mokes io mok jimas ir tai, ar b site apdraustas pagal Olandijos draudimo schemas.

Samdomas darbas
Jei dirbsite samdom  darb , jums bus taikomos Olandijos darbo s lygos. J  darbdavys
mok s darbo užmokes io mokest  ir socialinio draudimo mokas  draudimo sistem . B site
apdraustas nuo nedarbo, ligos ir nedarbingumo. Kaip samdomas darbuotojas, tur site tas



pa ias teises kaip ir Olandijos pilietyb  turintys darbuotojai. Jei dirbsite per Olandijos
darbinimo agent , dar bus taikomos ir šios taisykl s:

darbinimo agent ra negali prašyti iš j  pinig  už darbinim .
darbinimo agent ra turi jus iš anksto informuoti raštu apie darbo s lygas darbo

vietoje.
darbinimo agent ra arba mon , kurioje dirbate (jei darbinimo agent ra neturi

kolektyvines darbo sutarties) jums mok s pagal kolektyvin  darbo sutart  (CAO).

Laikinas darbas pas darbo naudotoj
Yra trys skirtingos laikino daro pas darbo naudotoj  r šys:

 Galite dirbti monei savo šalyje, kuri komandiruoja jus  Olandijos (dukterin ) mon .
Galite dirbti Olandijoje, sidarbin  per darbinimo agent  arba laikino darbo
agent  savo šalyje.
Galite dirbti savo šalies mon je, kuri atlieka darbus Olandijoje.

Pagrindin  taisykl  yra ta, kad dirbate pagal savo šalies darbo s lygas. Taip pat taikoma ir
visa eil darbinimo s lyg , kurios priimtos Olandijoje, t.y.: darbo laikas ir pertraukos;
atostogos; atlyginimas; laikinojo darbo sidarbinus per darbinimo agent  taikomi terminai
ir nuostatos; darbo sveikatos, saugos ir higienos reikalavimai; apsaugos priemon s

iosioms, neseniai pagimdžiusioms moterims, vaikams ir jaunimui; ir nediskriminavimas.

Savarankiškas darbas
Jei dirbsite savarankiškai, gal site pats sau nustatyti darbo s lygas, pavyzdžiui, taikom
valandin kain . Taip pat tur site pats pasir pinti draudimu nuo ligos, nedarbo ar darbingumo
netekimo. Tur site pats mok ti mokes ius. Jei nor site savarankiškai dirbti Olandijoje, jums
reik s deklaracijos, kuri  gal tum te parodyti klientams. Deklaracij  galite gauti dviem

dais:
• Jei esate savarankiškai dirbantis savo šalyje. Tokiu atveju galite prašyti deklaracijos iš
savo vietos valdžios institucijos, kurioje b  nurodyta, kad dirbate savarankiškai. Tur dami
ši  deklaracij  galite prad ti dirbti Olandijoje kaip savarankiškai dirbantis asmuo. Pastaba: ši
tvarka tai taikoma tik jei teikiate paslaugas vairiems klientams Olandijoje. Jei dirbate tik
vienam klientui, pagal Olandijos statymus esate laikomas samdomu darbuotoju.
• Iš Belastingdienst (Mokes  administracijos) galite prašyti Verklaring arbeidsrelatie
(Nepriklausomo verslininko statuso deklaracijos – VAR). Šios deklaracijos galite prašyti,
pavyzdžiui, staliaus ar programuotojo veiklai. Ši deklaracija neišduodama komercinei veiklai,
pavyzdžiui produkt  pardavimui ir pirkimui. Jeigu atliekate kelis darbus (pvz., vert jo ir ryši
konsultanto), turite prašyti deklaracijos kiekvienai veiklos r šiai atskirai. Deklaracijos tur ti
neprivalote, ta iau jos gali paprašyti  klientas.

Daugiau informacijos
Jei turite klausim  apie Verklaring arbeidsrelatie, kreipkit s  Belastingdienst per tinklalap
www.belastingdienst.nl, telefonu 0800-05 34, arba iš užsienio +31 55 535 385.

Sezoninis darbas
Ieškantiems darbo ieško žem s kio sektoriuje yra galimyb  registruotis CV duomen  baz je
www.seasonalwork.nl.

Kolektyvin s arba individualios darbo sutartys
Kolektyvin  darbo sutartis (CAO) yra susitarimas d l darbo s lyg  tarp konkre ios mon s
arba sektoriaus profesini  s jung  ir darbdavi . Šios sutartys yra taikomos visiems mon s
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darbuotojams, o ne tik profesin s s jungos nariams. Kolektyvin s darbo sutartys apima
susitarimus vairiausiais klausimais, pavyzdžiui, d l atlyginim , darbo užmokes io sistem ,
darbo laiko, rotacijos, pamaininio darbo, atostog , papildomo atlygio už viršvalandžius,
darbo s lyg  ir pensij . Individualios darbo sutartys visada sudaromos pagal kolektyvin
sutart . Individuali darbo sutartis yra susitarimas tarp j  ir darbdavio. Darbdavys yra
teisiškai pareigotas registruoti tam tikrus reikalus, pavyzdžiui, atsiskaitymo lapeliuose arba
atskiro laiško forma. Rašytin  darbo sutartis yra labiausiai paplitusi alternatyva. Joje
nurodoma ši informacija:

Darbdavio ir darbuotojo pavadinimas, vardas/pavard  ir adresai;
Vieta(-os), kurioje(-se) turi b ti atliekamas darbas
Darbuotojo pareigos arba darbo pob dis
Darbo sutarties pradžios data
Darbo sutarties trukm , jei ji n ra sudaroma neribotam laikui
Teis  atostogas arba b das, kuriuo jos apskai iuojamos
Darbo užmokestis ir jo mok jimo dažnis (laikotarpis)
prastos darbo dienos arba darbo savait s trukm

Informacija apie mokas  pensij  fond
Informacija apie laikin  darbo sutart , jei taikoma
Taikoma kolektyvin  darbo sutartis
Informacija apie bandom  laikotarp , jei taikoma
sp jimo apie atleidim  / iš jim  iš darbo laikotarpis, arba kokiu b du jis yra

apskai iuojamas

Kai kurie šiame s raše nurodyti klausimai turi b ti nurodomi tik kolektyvin je darbo sutartyje
(CAO), kuri taikoma visam pramon s šakos sektoriui. Pavyzdžiui, tai taikoma atostogoms,
sp jimo laikotarpiui, darbo užmokes iui ir / arba darbo laikui (jei kolektyvin je sutartyje šie

klausimai yra aptarti).

Nuolatinio arba laikino darbo sutartis
Apskritai yra dviej  r ši  sutartys: nuolatinio ir laikino darbo. Nuolatinio darbo sutartis
galioja neribot  laik , laikino darbo sutartis gali galioti nuo keli  dien  ar m nesi  iki met .
Laikino darbo sutartis automatiškai baigiasi sutarto laikotarpio pabaigoje.

Minimalus darbo užmokestis
Kaip Nyderland  darbuotojas, turite teis  gauti ne mažesn  atlyg  ei teis s aktuose numatytas
minimalus darbo užmokestis. statymai numato minimal  darbo užmokest  jaunimui iki 23
met . Jo dydžiai nurodyti Socialini  reikal  ir darbo ministerijos interneto svetain je
(www.szw.nl arba www.employment.gov.nl). Minimalus darbo užmokestis taikomas visai
darbo savaitei (be viršvalandži ). Jei dirbate ne vis  darbo laik , jums bus mokama
proporcingai nuo dirbto laiko. Priklausomai nuo atitinkam  susitarim  šiuo klausimu, darbo
užmokest  gausite kas savait , kas m nes  ar kas keturias savaites. Iš savo darbdavio gausite
atsiskaitymo lapel , kad gal tum te pasitikrinti sumok  sum .

Atostogos
Kiekvienas Nyderland  darbuotojas turi teis  visiškai apmokamas atostogas. Teis
atostogas kaupiasi visus metus. Minimalus atostog  dien  skai ius,  kur  turite teis  po
vieneri  darbo met , yra lygus j  per savait  sutart  darbo dien  skai iui, padaugintam iš
keturi  (paprastai 4 x 5 = 20 dien ). Jei pas atitinkam  darbdav  neišdirbote vis  met , j
atostog  dien  skai ius bus apskai iuotas proporcingai dirbtam laikui.
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4. Darbe
Darbo s lygos
Darbo laikas ir pertraukos
Siekiant apsaugoti sveikat  ir užtikrinti saug  darbe, taikomos konkre ios darbo laiko ir
pertrauk  taisykl s. Jos taikomos visiems darbuotojams. Jei dirbate savarankiškai, šios
taisykl s netaikomos, išskyrus atvejus, kai yra pavojus padaryti žal  tre iosioms šalims,
pavyzdžiui, keliuose. Tokiu atveju turite paisyti minimali  poilsio valand . Laikas, kur
praleidžiate darbo vietoje, taip pat skai iuojamas kaip darbas, tod l, pavyzdžiui, jei laukiate
klient , tai taip pat laikoma darbo laiku.

Leistinos darbo valandos ir poilsio laikas vairiose darbo vietose skiriasi. Apskritai,
netur tum te dirbti ilgiau nei dešimt valand  per pamain  ir ilgiau nei vidutiniškai 45
valandas per savait . Viršvalandinis darbas kartkart mis yra leidžiamas. Taip pat kiekvien
dien  turite tur ti vienuolikos valand  poils  (kuris gali b ti sutrumpintas iki aštuoni  valand
kart  per savait ) ir kart  per savait  – 36 poilsio valandas iš eil s. Turite teis  trumpas
pertraukas. statymuose yra nustatytos griežtos taisykl s, taikomos naktin ms pamainoms.
Jeigu Jums priklauso keturiolika valand  poilsio po naktin s pamainos, ir bent 48 valandos
po serijos naktini  pamain , bet ne daugiau kaip septyni . Specialios taisykl s taikomos
muzikantams, medikams ir transporto sektoriaus ir j ros pramon s darbuotojams; jas galima
rasti adresu www.szw.nl.

Saugus darbas
 darbdavys turi užtikrinti saugi  ir sveik  darbo aplink . Nelaiming  atsitikim  ir

susirgim  pavojus reikia kuo labiau sumažinti. Jei vis dar išlieka pavojing  situacij
galimyb , darbdavys turi išduoti asmenin s apsaugos priemones (pavyzdžiui, šalm  ar
akinius). Privalote naudoti šias priemones ir esate už tai atsakingas.

Nediskriminavimas
Olandijos statymai draudžia diskriminuoti žmones d l j  religijos, asmenini  ar politini
sitikinim , ras s, lyties, tautyb s, seksualin s orientacijos, šeimos pad ties, darbo laiko

(darbas pilnu ar nepilnu etatu), negalios arba l tin s ligos, darbo sutarties r šies (nuolatinis
arba laikinas darbas), arba amžiaus. Samdydamas darbuotojus, skirdamas premijas ar
atleisdamas iš darbo, darbdavys negali diskriminuoti d l bet kurios iš ši  priežas .

Vienodas apmok jimas už darb
Už t  pat  darb  turi b ti atlyginama vienodai. Darbo užmokestis negali skirtis d l toki
veiksni , kaip lytis, ras , tautyb , negalia arba l tin  liga, darbo valand  skai ius, arba darbas
pagal laikin  sutart . Už t  pat  darb  einant skirtingas pareigas turi b ti atlyginama vienodai.
Darbdavys negali skirti darbo darbuotojui, pasirengusiam atlikti j  už mažesn  atlyginim  nei
tai padaryt  kitas darbuotojas. Tai nereiškia, kad visi turi gauti t  pa  alg  už t  pat  darb .
Pavyzdžiui, asmeniui, turin iam daug patirties, darbdavys gali mok ti didesn  atlyginim , nei
tam, kuris k  tik prad jo dirbti.

Privalomas identifikavimas
Prad jus dirbti, darbdavys paprašys pateikti j  asmens dokumento original . Darbdavys
privalo patikrinti jo autentiškum  ir galiojim , ir turi pasidaryti jo kopij . Pavyzdžiui,
vykdami  Belastingdienst (Mokes  administracij ) arba Arbeidsinspectie (Sveikatos ir
Saugos Inspekcij ), visada pasiimkite asmens dokument  su savimi, nes ten tur site j
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pateikti. Taip pat asmens dokumentas reikalingas, jeigu sidarbinote per darbinimo agent
ar  dirbate  savarankiškai.  Galiojantis  asmens  dokumentas  yra  vienos  iš  EEE  šali  pasas,
Europos tapatyb s kortel  arba užsienie io asmens tapatyb s kortel
(vreemdelingendocument). Vairuotojo pažym jimas kaip asmens dokumentas sidarbinant
negalioja, nes jame nieko nenurodyta apie pilietyb  ir j  teis  gyventi šalyje.

Išnaudojimas ir prekyba žmon mis
Jeigu esate ver iamas dirbti nesaugioje aplinkoje, gaunate neproporcingai maž  atlyginim
arba dirbate itin ilgas darbo valandas, tai yra išnaudojimas. Jei visa tai dar lydi prievarta arba
jums teikiama klaidinanti informacija, tai gali b ti prekyba žmon mis. Prekybos žmon mis
aukos gali kreiptis pagalbos. Prievarta laikoma, jeigu:

s pats neorganizavote savo kelion s ir netvark te savo dokument , jei j  pas  ar
kelion s dokumentus turi kitas asmuo.
Piktnaudžiaujama j  b gštavimais d l nelegalaus gyvenimo Olandijoje ar
deportavimo
Turite atiduoti nepagr stai didel  dal  savo pajam
Turite sumok ti gana didel  skol

 jud jimo laisv  ribojama ir turite laikytis tre iosios šalies nurodym
s ar j  šeima esate šantažo ar turto prievartavimo aukoms

Jei esate prekybos žmon mis auka, galite pasinaudoti B9 schema. Trumpai kalbant, ši schema
jums suteikia teis :

Ne ilgiau kaip trij  m nesi  apsisprendimo laikotarp , per kur  turite nuspr sti, ar
norite pateikti skund
Laikin  leidim  gyventi, kol bus tiriamas kriminalinis nusikaltimas ir vyks tariam
baudžiamasis persekiojimas
Socialin  apr pinim , kuris apima apgyvendinim , pašalp  ir gydym
Nukent jusieji, kurie yra pateik  skund  d l prekybos žmon mis ir/arba kurie yra
liudytojai, gali dirbti tol, kol galioja j  leidimas gyventi

Prekybos žmon mis aukos gali pranešti apie tai policijai arba Arbeidsinspectie (Sveikatos ir
saugos inspekcijai). Tiek vyrai, tiek moterys gali kreiptis pagalbos ir informacijos  Stichting
tegen vrouwenhandel (Kovos su prekyba moterimis fondas – STV). Šis fondas organizuoja ir
koordinuoja pirmin  ( tariam ) prekybos žmon mis auk  glob  ir inicijuoja pagalbos teikim .
Galite kreiptis  pagalbos tarnyb  elektroniniu paštu stv@opvang.nl arba telefonu +31 33 448
11 86.

5. Socialin s apsaugos sistema ir principai
Jei dirbate nuolatin  darb , jums taikomos Olandijos socialinio draudimo schemos. Šiame
skyriuje iš esm s paaiškinama, k  tai reiškia jums.

Pilnai apmokamas ligos laikotarpis
Jei sergate, darbdavys privalo mok ti jums atlyginim  dvejus metus. Gausite ne mažiau kaip
70% savo buvusio atlyginimo. Kartais kolektyvin se darbo sutartyse numatoma, kad už
pirmas kelias ligos dienas, kai nedirbate, nebus mokama. Jei darbo sutartis baigiasi j  ligos
laikotarpio metu, j  atlyginimo mok jim  perims Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (Darbuotoj  draudimo vykdomoji agent ra – UWV). Kaip
darbuotojas, privalote stengtis pasveikti. Jei to nedarysite, darbdavys gali nutraukti darbo
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užmokes io mok jim  ir galiausiai jus atleisti. Tokiu atveju sirgdami netur site teis s gauti
ligos pašalpos iš Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Nedarbingumas
Jei sergate ilgiau kaip dvejus metus ir dar negalite gr žti  darb , galite gyti teis
nedarbingumo išmok . Tai priklauso nuo darbo, kur  vis dar galite atlikti. UWV nuspr s, ar
turite teis  išmok , ir tos išmokos dyd .

Sveikatos draudimas
Kiekvienas darbuotojas turi apsidrausti sveikatos draudimu. Apsidrausti galite bet kurioje iš
daugelio oland  sveikatos draudimo kompanij . Fiksuota moka yra maždaug EUR 1.100
vienam asmeniui per metus. Kai kuriais atvejais galite sudaryti draudimo sutart  su užsienio
draudiku, su s lyga, kad toks draudimas atitinka Olandijos statymus. Jei turite klausim  apie
privalom  sveikatos draudim , kreipkit s  visuomen s informavimo tarnyb  Postbus 51
telefonu 0800-80 51, arba +31 10 428 95 51, jei skambinate iš užsienio.

Nedarbas
Jei neteksite darbo d l priežas , kurios nepriklauso nuo j , ir neturite kito darbo, galite
gauti bedarbio pašalp . Ta iau turite b ti išdirb s ne mažiau kaip šešis m nesius. J
pašalpos dydis ir jos mok jimo laikotarpis priklauso nuo to, kiek dirbote. Pašalpa visada yra
laikina. Netekus darbo svarbu kuo grei iau užsiregistruoti UWV WERKbedrijf.
UWV WERKbedrijf jums paaiškins, kokios yra j  teis s ir pareigos.
Jei dirbate savarankiškai, turite pats pasir pinti draudimu nuo nedarbo. Daugiau informacijos
apie socialin  apsaug  galite gauti iš UWV WERKbedrijf (biur  adresus rasite www.werk.nl)
arba iš UWV: www.uwv.nl.

Socialin  pagalba
Gyvendami Olandijoje, tur tum te uždirbti pakankamai l  pragyvenimui. To nepaj giantys
padaryti asmenys gauna socialin  param  iš savivaldyb s, kurioje jie gyvena. Ši pagalba
teikiama laikinai ir jos tikslas yra paskatinti asmen  v l kuo grei iau pasir pinti savimi
dirbant apmokam  darb .

Teis gauti socialin  param turite tik tam tikrais atvejais. Pavyzdžiui, neturite teis s 
socialin  param  per pirmuosius tris m nesius nuo savo gyvenimo šalyje. Jei atvykote 
Olandij  ieškoti darbo, negalite kreiptis d l jokios finansin s paramos. Jei vis d lto kreipsit s

l socialin s paramos, tai gali tur ti neigiam  pasekmi  j  teisei gyventi Olandijoje.

Pensija
Kai tik apsigyvensite ar prad site dirbti Olandijoje, prad site kaupti teises  pensij . Bendra
senatv s pensija (Algemeen Ouderdomspensioen – AOW) yra universali minimali pensija.
Daugelis moni  taip pat moka mokas  pensij  fond , siekdami užtikrinti papildom  pensij
savo darbuotojams. Apie tai jums daugiau paaiškins j  darbdavys.

Pašalpos už vaikus
Jei gyvenate ar dirbate Olandijoje ir turite vaik  iki 18 met , tada turite teis  vaiko pašalp .
Praneš  apie savo vaiko gimim  Civilini  reikal  departamentui (Dienst Burgerzaken) savo
savivaldyb je, automatiškai gausite paraiškos form  d l pašalpos vaikui. Jei persikeldami 
Nyderlandus jau turite vaik , turite patys kreiptis d l pašalpos vaikui. Nor dami gauti
daugiau informacijos, apsilankykite www.svb.nl.
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Daugiau informacijos
Socialini  reikal  ir darbo ministerija du kartus per metus skelbia informacin  biuleten ,
kuriame nurodo visas taisykles ir sumas, susijusias su socialine apsauga. Š  biuleten  rasite
www.szw.nl arba www.employment.gov.nl.

 šalyje sukauptos draudimo teis s perleidimas arba perdavimas
Nyderlandai yra sudar  tarpusavio susitarimus su daugeliu šali  d l j  šalyje sukaupt
teisi  perleidimo ar perdavimo Nyderlandams.
Tai reiškia, kad gyvendami Olandijoje, gal site gauti išmokas, kurias esate sukaup  savo
šalyje.
Atitinkam  informacij galite gauti iš išmok  agent  savo kilm s šalyje. Tai gali b ti
nedarbo pašalpos, pašalpos vaikui, ligos ir motinyst s išmokos ir senatv s pensijos, našlio ir
invalidumo pensijos.
Nor dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.werk.nl/eures ir
www.belastingdienst.nl

Mokes iai
Jei gaunate atlyginim , j  darbdavys automatiškai išskai iuos mokes ius iš darbo
užmokes io ir sumok s juos Belastingdienst (Mokes  administracijai) kartu su socialinio
draudimo mokomis. Mokestis nuo atlyginimo yra avansu mokamas pajam  mokestis.
Pajam  mokestis renkamas nuo pajam  iš vairi  šaltini .

Yra trys mokes  r šys:
I r šis: pajamos iš darbo santyki  ir b sto nuosavyb s
II r šis: pajamos iš pardavim
III r šis: pajamos iš santaup  ir investicij

Mokes iai, kuriuos mokate nuo pajam  iš darbo santyki  ir b sto nuosavyb s (I r šis) did ja
palaipsniui, did jant pajamoms, tad gaudami didesnes pajamas turite mok ti daugiau
mokes . Nor dami gauti papildomos informacijos, kreipkit s  Priva  asmen  mokes
administracij  (Belastingdienst Particulieren) tel. 0800-0543 arba apsilankykite
www.belastingdienst.nl).

6. Gyvenimas Olandijoje
EEE šalies pilie iams nereikia leidimo gyventi, kad b  galima dirbti Olandijoje. Ta iau
toks dokumentas gali b ti naudingas.
Prieš sudarydami darbo sutart  darbdaviai jo gali paprašyti. Bankams jo reik s atidarant
banko s skait . Taip pat jo gali prašyti kitos oficialios staigos. D l leidimo gyventi galite
kreiptis  Civilini  reikal  departamento imigracijos tarnyb  (Dienst Burgerzaken) pagal
savivaldyb , kurioje gyvenate. EEE valstybi  nari  arba Šveicarijos pilie iai, norintys
gyventi Olandijoje ilgiau nei tris m nesius, arba jau išbuv  Olandijoje ilgiau nei tris

nesius, turi tik registruotis IND. Tinklalapyje www.ind.nl rasite smulkius nurodymus ir
visas taisykles apie gyvenim  Olandijoje.

stas
Jei norite išsinuomoti b st , galite užsiregistruoti B sto asociacijoje. Kadangi dažnai
laukian  b sto s rašai yra ilgi (ypa  dideliuose miestuose), paprastai grei iau pavyksta
rasti b st  per priva ias nuomos agent ras. Jos paprastai ima m nesio nuomos dydžio
mokest  kaip užstat . statyme numatytas sp jimo apie nuomos pabaig  terminas yra ne
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mažiau kaip vienas m nuo. Nuomininkus Olandijoje gina Huurwet (Nuomos statymas).
Pagal j  patalpos turi atitikti tam tikrus kriterijus ir turi b ti gerai priži rimos. Kai kuriais
atvejais jums gali b ti skirta finansin  parama b sto nuomai. Tai priklauso nuo j  pajam  ir
nuo mokamo nuomos mokes io dydžio. Pasiteiraukite savo nuomotojo arba savivaldyb s
tarybos, arba apsilankykite www.huurtoeslag.nl.. Nor dami gauti daugiau informacijos apie
Olandijos b sto politik , apsilankykite www.vrom.nl.

Jei perkate b st , galite gauti daugiau informacijos iš bank  ar kit  finans  paslaug  teik
(hipotekos makleri ). Hipoteka Olandijos rinkoje paprastai trunka trisdešimt met , ta iau
galima pasirinkti ir trumpesn  laik . Pal kanos, kurias mokate už savo b st , yra atskaitomos
iš pajam  mokes io. Už perduodam  (parduodam ) turt  mokamas šeši  procent  mokestis.
Informacijos apie b st  patartina teirautis savivaldyb je, kurioje planuojate gyventi.
Dauguma savivaldybi  turi savo interneto svetaines, kuriose galite rasti svarbius telefono
numerius. Informacijos apie b st  galite rasti ir viešojoje bibliotekoje. Taip pat galite
naudotis internetu.

Naminiai gyv nai
Jei persikeliate iš vienos ES valstyb s nar s  kit  valstyb  nar , muitin s leidimo perkelti
savo turt  nereikia. Tas pats pasakytina ir apie daugum  augintini . Ta iau patartina
pasiteirauti muitin s, ar n ra koki  nors apribojim  tam tikriems gyv nams. Jaunesniems nei
keturi m nesiai gyv nams gali prireikti gyv  sveikatos pažym jimo ir dokumento,
patvirtinan io, kad gyv nas paskiepytas nuo pasiutlig s (vyresniems nei trij  m nesi
amžiaus gyv nams). Gr žtant  savo kilm s šal  gali b ti taikoma kita tvarka.

Pinigai
Neb tina perkelti  Nyderlandus vis  savo finansini  reikal . Vis d lto patartina Olandijoje
atsidaryti banko s skait . Tam reik s bent vieno oficialaus asmens dokumento ir leidimo
gyventi. Kai kurie bankai taip pat gali paprašyti pateikti pajam rodymus, pavyzdžiui,
atlyginimo lapelius.

Gimim , mir  ir santuok registracija
Gimim , mirt , santuokos sudarym , nauj  adres  ir panašius poky ius turite užsiregistruoti
savivaldybi  registre per nustatyt  laikotarp .

Šeimos gydytojai
Iškart atvyk  Nyderlandus turite užsiregistruoti pas šeimos gydytoj . Šeimos gydytoj  galite
pasirinkti savo gyvenamojoje vietoje. Dauguma gydytoj  teikia konsultacijas tam tikru
paskirtu laiku. Nor dami gydytis ligonin je visada turite gauti savo šeimos gydytojo
siuntim . Vienintel  šios taisykl s išimtis yra dant  prieži ra bei gydymas nelaiming
atsitikim  ir skubios pagalbos atvejais didži  ligonini  skyriuose.

Automobilis
Jei atsivešite savo automobil , turite j  užregistruoti Rijksdienst voor wegverkeer
(Nacionalin  keli  eismo tarnyba – RDW).  RDW galite kreiptis telefonu numeriu 0900 – 07
39 arba per tinklalap  www.rdw.nl. Per pusmet  nuo atvykimo  Nyderlandus turite
užsiregistruoti automobil , sumok ti Olandijos keli  mokest  bei gauti Olandijos valstybin
automobilio numer . Prieš išduodant registracijos numer , j  automobilis pirmiausia bus
patikrintas. Jei norite likti Olandijoje ilgiau nei metus, turite pasikeisti savo vairuotojo
pažym jim  Nyderland  vairuotojo pažym jim  (net jei jau turite rausv  ES vairuotojo
pažym jim ). Taip pat galite pasikeisti savo vairuotojo pažym jim  po met , ta iau tuomet
tur site pateikti papildom  informacij , pavyzdžiui, medicinos pažym jim . Jei norite dirbti
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Olandijos mon je sunkvežimio vairuotoju, jums reik s tur ti sunkiasvori  krovinini
transporto priemoni  licencij  (greta prasto vairuotojo pažym jimo).

Transportas
Nyderlandai yra gana maža ir tankiai apgyvendinta šalis. Be automobili  ir geležinkelio,
dvira iai taip pat yra svarbi transporto forma (galb t net viena iš geriausi , ypa
didžiuosiuose miestuose). Daugyb  žmoni  važin ja dvira iais pramogaudami ir
poilsiaudami.

Parduotuv s
Parduotuv s paprastai dirba nuo antradienio iki penktadienio, nuo 9:00 ar 10:00 iki 18:00.
Dauguma parduotuvi  yra uždarytos pirmadien  (ryte). Šeštadieniais dauguma parduotuvi
dirba iki 17:00. V lai vakare prekyba paprastai vyksta ketvirtadieniais (didesniuose
miestuose) arba penktadieniais (mažesniuose miestuose ir kaimuose). Daugelis parduotuvi
miest  centruose taip pat veikia ir sekmadieniais. Didieji prekybos centrai užsidaro vakare
nuo 20:00 iki 22.00.

Švietimo sistema
Vaikai Olandijoje turi lankyti mokykl  nuo penkeri  iki aštuoniolikos met . Tai taikoma
visiems vaikams, kurie gyvena Olandijoje nuolat arba ilgesn  laikotarp , nepriklausomai nuo

 tautyb s ar religijos. Beveik visi vaikai nuo ketvirtojo gimtadienio lanko mokykl , kad
gal  priprasti prie jos. Mokyklose taip pat žaidimais gilinamos vaik  oland  kalbos žinios.
Tai itin naudinga vaikams, kurie neturi galimybi  kalb ti olandiškai namuose. Daugiau
informacijos apie Olandijos švietimo sistem  rasite Švietimo, kult ros ir mokslo ministerijos
interneto svetain je adresu www.minocw.nl.

Pajamos ir pragyvenimo kaina
Pragyvenimo išlaidos Olandijoje yra didel s, palyginti su daugeliu kit  šali . Didel  savo
pajam  dal  dauguma žmoni  išleidžia b stui. Consumentenbond (vartotoj  asociacija) gali
suteikti daugiau informacijos apie pragyvenimo išlaidas Olandijoje
(www.consumentenbond.nl).

Valstybin s švent s
Olandijoje yra dvi valstybin s švent s: Koninginnedag (Karalien s diena) balandžio 30 d. ir
Išlaisvinimo diena geguž s 5 d. Taip pat yra visa eil  šven , kurios daugelyje moni  yra
nedarbo dienos: Nauj  met  diena (sausio 1 d.), Didysis penktadienis, Velyk  pirmadienis,
Šeštin s, Sekmin s, Kal  pirmoji ir antroji diena. Ar per tas dienas nedirbsite, priklauso
nuo susitarim  tarp darbdavi  ir darbuotoj  kolektyvin se sutartyse arba susitarim  j
darbo sutartyje. Geriausia yra paklausti savo darbdavio, per kokias šventes jums bus poilsio
diena. Jei dirbate per šventes, tai nereiškia, kad automatiškai turite teis  papildom  atlyg
(papildom  poilsio laik  arba pinigus). Tai n ra reglamentuojama statymais, bet priklauso
nuo darbdavio ir darbuotojo susitarim . Daugiau informacijos rasite kolektyvin je darbo
sutartyje arba savo individualioje darbo sutartyje.

Kult rinis ir socialinis gyvenimas
Daugiau informacijos apie kult rin  ir visuomenin  gyvenim  Olandijoje, pavyzdžiui, parod
ir rengini  kalendori , galite rasti www.holland.com.

http://www.minocw.nl.
http://www.consumentenbond.nl).
http://www.holland.com.


7. Naudingi adresai

Yra daug organizacij , kurios gali jums pad ti, jei norite dirbti ir gyventi Olandijoje.

Arbeidsinspectie (Sveikatos ir saugos inspekcija)
Arbeidsinspectie tikrina, ar darbdaviai ir darbuotojai griežtai laikosi saugos taisykli  darbe.
Jei darbdavys nesilaiko statymuose numatyt  darbo saugos reikalavim , j s kaip darbuotojas
galite pateikti skund . Tar iau pirmiausia turite bandyti išspr sti problem  pats su savo
darbdaviu. Arbeidsinspectie visada stengiasi išlaikyti j  skundo anonimiškum . Nor dami
gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.arbeidsinspectie.nl.

UWV WERKbedrijf
Nuo UWV WERKbedrijf reik  prad ti darbo paieškas Olandijoje. Taip pat galite kreiptis 
UWV WERKbedrijf atleidimo iš darbo klausimais ir prašyti bedarbio pašalpos. Daugumoje
savivaldybi  yra UWV WERKbedrijf biuras. Daugiau informacijos apie darb  Olandijoje ir
UWV WERKbedrijf biur  adresus rasite www.werk.nl.

EURES
EURES (Europos užimtumo tarnyba) yra bendra organizacija su Europos Komisija,
darbinimo agent romis EEE šalyse ir kitomis regionin mis ir nacionalin mis institucijomis,

pavyzdžiui, profesin mis s jungomis ir darbdavi  organizacijomis. EURES teikia
informacij , konsultacijas ir darbinimo paslaugas. Daugiau informacijos rasite
www.eures.europa.eu arba www.werk.nl/eures.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Darbuotoj  draudimo vykdomoji agent ra – UWV)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen yra atsakinga už nedarbo, ligos, n štumo ir
nedarbingumo pašalpas ir kt.  UWV galite kreiptis telefonu 0900 - 92 94 arba apsilankykite
www.uwv.nl, kur rasite UWV padalini  adresus.

Sociale Verzekeringsbank (Socialinio draudimo bankas - SVB)
Be kit  paslaug , Sociale Verzekeringsbank (SVB) yra atsakingas už senatv s pensij
(AOW) ir vaik  pašalp  mok jim . Aplankykite www.svb.nl, kur sužinosite daugiau apie
organizacij  ir pensij  schemas, kurias kuruoja SVB. Daugiau informacijos taip galite gauti
telefonu +31 20 656 56 56.

Profs jungos
Profesin s s jungos atstovauja darbuotoj  interesus derybose su darbdaviais d l darbo s lyg ,
kurios  yra  rašomos   kolektyvines  darbo  sutartis  (CAO).  Profs jungos  taip  pat  teikia  savo
nariams konsultacijas ir param  darbo gin uose. www.vakbond.nl yra pateiktas vis
profesini  s jung  s rašas (tik oland  kalba). Didžiausios profesin s s jungos Olandijoje yra
šios:

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Aplankykite www.fnv.nl arba
skambinkite FNV paslaug  linija 0900 - 330 03 00 (0,10 EUR/min.); veikia
pirmadien , antradien  ir penktadien  12:30-16:00), arba kreipkit s el. paštu
info@vc.fnv.nl.

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Aplankykite www.cnv.nl arba skambinkite
0900 - 268 46 36 (0,10 EUR/min.). Taip pat galite rašyti cnvinfo@cnv.nl.

http://www.arbeidsinspectie.nl.
http://www.werk.nl.
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Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP). Aplankykite
www.vakcentralemhp.nl, skambinkite +31 345 851 900 arba rašykite info@vc-
mhp.nl.

Juridisch Loket
Kreipkit s  Juridisch Loket (teisin  pagalba) nemokamos teisin s informacijos ir
konsultacij . Jie konsultuoja daugeliu teisini  klausim , skaitant su j  darbu susijusius
klausimus. Jie taip pat gali nukreipti jus  kitas staigas. Ši staig  adresus galima rasti
adresu www.hetjl.nl. Taip pat galite skambinti 0900-80 20 (0,10 EUR/min.).

Postbus 51
Postbus 51 yra Olandijos vyriausyb s visuomen s informavimo centras. Galite kreiptis  ši
staig  visais su valdžia ir valdymu susijusiais klausimais.  Postbus 51 galite kreiptis vairiais

dais: telefonu 0800 - 80 51 (skambutis nemokamas) arba iš užsienio +31 70 308 19 85
prastinis tarifas); el. paštu: vragen@postbus51.nl, arba per tinklalap  www.postbus51.nl.

Socialini  reikal  ir darbo ministerija (SZW)
Atsakymus  klausimus apie socialin  apsaug  Olandijoje galite gauti paskambin  Socialini
reikal  ir darbo ministerij  tel. 0800-90 51 (skambutis nemokamas) arba iš užsienio: +31 70
333 44 44. Nor dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite  www.szw.nl arba
www.employment.gov.nl.

UWV WERKbedrijf
Communicatie
Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Autoriai neprisiima atsakomyb s už leidinyje pateikiam  informacij .
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