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Транспорт
Ти щодня ходиш на роботу і повертаєшся додому. Іноді ви домовляєтеся про перевезення з
роботодавцем, іноді подорожуєте самі. Прочитайте, які варіанти доступні.



Як мені подорожувати між домом і роботою?



Чи можу я скористатися транспортом, який організовує роботодавець?
Це відрізняється для кожної роботи. Ви знайшли житло через свого роботодавця?
Тоді він часто організовує ваш транспорт на роботу. І знову додому. Ми називаємо
це поїздкою на роботу. Це в мікроавтобусі чи в автобусі. Ви живете дуже близько
від своєї роботи? Тоді на роботу можна часто ходити пішки. Або роботодавець
позичає вам велосипед. Вам потрібно організувати власний транспорт? Тоді можна
скористатися громадським транспортом. Наприклад, згадайте поїзд, автобус,
трамвай або метро. Ви також можете подорожувати на власному автомобілі. Іноді
вам компенсують витрати на відрядження.



Чи потрібно користуватися транспортом роботодавця?
Іноді роботодавець організовує транспорт на роботу. Це в мікроавтобусі чи в
автобусі. Потім ви їдете на роботу з колегами. Вас підберуть біля вашого будинку і
відвезуть додому. Ви не зобов'язані цим користуватися. Ви також можете піти на
роботу самі по-іншому. Обговоріть це зі своїм роботодавцем. Тоді ви подорожуєте
самостійно.



Мій роботодавець організовує мій транспорт. Що робити, якщо
доводиться працювати понаднормово?
Іноді роботодавець організовує транспорт на роботу. Вам доведеться працювати
довше? Ми називаємо це надмірною роботою. Можливо, ви не зможете
скористатися цим транспортом. Це також стосується, якщо у вас немає
фіксованого робочого часу. Порадьтеся зі своїм роботодавцем, як у такому випадку
повернутися додому. Наприклад, громадським транспортом.



Чи можу я також отримати велосипед для подорожі між домом і
роботою?
Це визначає ваш роботодавець. У деяких випадках роботодавець позичить вам
велосипед. Іноді ви отримуєте від роботодавця компенсацію за покупку велосипеда.
Це часто влаштовують у сфері, в якій ви працюєте. У цьому випадку застосовується
колективний трудовий договір. Це колективний договір. Він містить робочі угоди
між роботодавцями та працівниками у вашому секторі. Тому цей порядок не
стосується всіх.



Я потрапив в аварію по дорозі на роботу. Що я повинен зробити?
Це дуже дратує. У день аварії ви можете взяти відпустку, наприклад, до лікарні.
Ми називаємо це екстреною відпусткою. Це дозволено лише в дуже особливих
особистих або несподіваних обставинах, які потребують відпустки. Ви повідомляєте
про цю відпустку свого роботодавця. Тоді ваша зарплата продовжиться. Для цього
також можуть бути укладені відступні угоди. Вони описані у вашому колективному
договорі. Це угоди між роботодавцями та працівниками у вашій галузі.
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Які витрати на транспортування між домом і роботою?



Чи можна вирахувати транспортні витрати з моєї заробітної плати?
Іноді роботодавець організовує ваш транспорт. Він не може вираховувати
транспортні витрати, якщо ви отримуєте мінімальну зарплату. За суворих умов
роботодавець може відраховувати лише витрати на медичне страхування або
житло з мінімальної заробітної плати. Ви отримуєте більше мінімальної зарплати?
У цьому випадку роботодавець може утримати витрати.



Я самостійно їжджу на роботу. Чи будуть мені відшкодовані мої витрати?
Ви їздите на роботу самостійно? Наприклад, автомобілем, велосипедом чи
громадським транспортом? Відшкодування вам цих витрат залежить від галузі, в
якій ви працюєте. Угоди між роботодавцями та найманими працівниками
поширюються на цю галузь. Іноді укладаються домовленості про відшкодування
витрат на проїзд з певної відстані. Або ваш роботодавець може організувати,
наприклад, чіп-карту OV. Тому цей порядок не стосується всіх.



Мій роботодавець хоче, щоб я забирав колег на роботу фургоном. Мені
за це треба платити?
Ваш роботодавець просить вас забрати колег? Наприклад, по дорозі на роботу з
фірмовим мікроавтобусом або автомобілем? Тоді це стосується вас як робочого
часу. За це тобі треба заплатити. Це не зараховується як робочий час для ваших
колег. Їм за це не платять.



Що мені робити, якщо моя життєва ситуація змінилася?



У мене нове житлове приміщення. Чи я все одно отримаю транспорт на
роботу?
Ви домовляєтеся з роботодавцем про транспортування з дому до роботи. У вас
новий будинок, але ви не змінюєте роботу? У цьому випадку все ще діють ті самі
угоди, які ви уклали зі своїм роботодавцем. Ви отримуєте новий будинок від служби
зайнятості? Або ваша робота змінюється? Тоді добре домовитися про транспорт з
дому на роботу.



Нові правила транспортування через коронавірус



Мій роботодавець бере мене на роботу на повних фургонах. Чи дозволено
це з коронавірусом?
Під час транспортування між домом і роботою має бути якомога менше шансів
зараження коронавірусом. Іноді роботодавець організовує ваш транспорт.
Наприклад, у фургоні. Це не стосується правила про те, що під час поїздки
необхідно дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Ви повинні носити маску для
обличчя. Крім того, ваш роботодавець або ви повинні мати можливість
зарезервувати постійне місце. Ви також повинні пройти перевірку здоров’я перед
посадкою.



Чи зобов’язаний я носити маску під час транспортування на роботу?
Це залежить від того, як ви їдете на роботу. Ви подорожуєте громадським
транспортом? Тоді ви зобов'язані носити ковпак для рота. Ви подорожуєте
автобусом чи автобусом? Тоді ковпачок для рота також обов’язковий. Ви
подорожуєте на машині? Тоді ковпачок для рота не є обов’язковим. Вам настійно
рекомендуємо. Особливо, коли ви подорожуєте з людьми, з якими не живете в
одному будинку.



Номерні знаки Нідерландів



Моя машина має іноземний реєстраційний номер, чи можу я їздити на
ньому в Нідерландах?
Ви приїжджаєте до Нідерландів на власному автомобілі з рідної країни?
Наприклад, автомобіль, фургон або мотоцикл. Тоді ваш транспортний засіб має
іноземний реєстраційний номер. Ви можете їздити на цьому в Нідерландах. Але є
зобов’язання. Наприклад, що транспортний засіб зареєстровано на ваше ім’я в
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організації, яка організовує це в Нідерландах (транспортний орган). Тоді ваш
транспортний засіб має «активну реєстрацію». Ви також повинні мати «активне
страхування автомобільної відповідальності». Ваш автомобіль також повинен
проходити дійсний періодичний огляд.



Чи потрібно платити податок у Нідерландах, щоб керувати своїм
автомобілем?
Ви тимчасово проживаєте та працюєте в Нідерландах? А ви залишаєтеся в
Нідерландах на власному автомобілі чи мотоциклі? Прочитайте правила
оподаткування транспортних засобів з іноземним реєстраційним номером на сайті
податкових органів (голландською, англійською чи польською мовами).
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://urldefense.com/v3/__https:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect
/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties
/informatieblad_motorrijtuig_met_buitenlands_kenteken__;!!HhhKMSGjjQV-!s003jMQrJh1kZeXlFEm50wgkwkjWRlbLKt0BTd-vMg_lhs6UPv_zrWH_EsRdNRXWm9d9jM-v3o$)Тоді ви знаєте,
чи зобов’язані ви платити податок на свій транспортний засіб у Нідерландах. Чи
має ваш автомобіль іноземний реєстраційний номер? Іноді вам доведеться
перетворити це на голландський номерний знак. Це необхідно, наприклад, якщо
транспортний засіб зареєстровано на ваше ім’я і ви були зареєстровані в базі
персональних записів ( BRP ) більше 185 днів у Нідерландах.



Чи буде мій транспортний засіб перевірено, якщо я зареєструю його в
Нідерландах?
У Нідерландах транспортний засіб не може становити небезпеку дорожнього руху.
При реєстрації транспортного засобу враховується технічний стан автомобіля або
мотоцикла. Це робить голландський транспортний орган Rijksdienst Wegverkeer
(RDW). Транспортний засіб не відповідає технічним вимогам? Тоді RDW в
Нідерландах може прийняти рішення про визнання виданого реєстраційного
свідоцтва недійсним. Після цього автомобіль або транспортний засіб необхідно
повторно перевірити перед реєстрацією.

Не можете знайти те, що шукаєте?
Якщо у вас виникли додаткові запитання або якщо вам потрібен контакт по телефону, ви можете
зв’язатися з FairWork Foundation (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&
hl=en-US&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/)
. Ця організація зосереджується на підтримці не-голландських працівників у Нідерландах.
Допомога безкоштовна, і ви можете залишатися анонімним, якщо хочете.
(020)760 08 09
06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://wa.me/31651771249)
info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=enUS&_x_tr_pto=wapp)
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