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U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Uw werkgever
ontslaat u en het ontslag ligt niet aan u. Dan kunt u een
werkloosheidsuitkering krijgen uit Duitsland of Nederland.
Wie krijgt een
Als u werkloos wordt krijgt u een werkloosheidsuitkering. Krijgt u ontslag door
werkloosheidsuitkering? uw eigen schuld of neemt u zelf ontslag? In Nederland heeft u dan geen recht
op een uitkering. In Duitsland krijgt u dan te maken met een ‘Sperrzeit’.
Uw werkloosheidsuitkering wordt dan 12 weken geblokkeerd.
Ontslag in Nederland
Daarvoor gelden andere regels dan in Duitsland. Informeer bij de
Bundesagentur für Arbeit in de regio waar u woont, waar u op moet letten.
Let bijvoorbeeld op of uw werkgever zich aan de opzegtermijn houdt.
U en uw werkgever kunnen samen afspreken dat uw dienstverband stopt.
U gaat akkoord met uw ontslag. Dat heet ‘ontslag met wederzijds
goedvinden’. U krijgt dan een werkloosheidsuitkering en uw werkgever hoeft
geen toestemming te vragen aan UWV WERKbedrijf (UWV) of de rechter.
Met een ontslag met wederzijds goedvinden kunt u soms voorkomen dat u
‘verwijtbaar werkloos’ wordt en geen uitkering krijgt.
Ontslag met wederzijds goedvinden
Dit ontslag moet wel volgens vaste regels verlopen. Zo neemt uw werkgever
het initiatief en legt u afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst.
Bijvoorbeeld afspraken over een ontslagvergoeding. Onderteken nooit zo
maar een beëindigingsovereenkomst. Kijk altijd eerst op www.uwv.nl voor
meer informatie.

Welke werkloosheids
uitkering krijgt u?

Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van twee dingen: of
u grensarbeider bent en of u helemaal of gedeeltelijk werkloos wordt. U bent
een grensarbeider als u minimaal één keer per week naar huis gaat.
Er zijn drie mogelijkheden:
-- u bent grensarbeider en wordt helemaal werkloos. U krijgt dan een Duitse
werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld);
-- u bent grensarbeider en wordt gedeeltelijk of tijdelijk werkloos. U krijgt dan
een Nederlandse werkloosheidsuitkering;
-- u bent geen grensarbeider. U gaat dus niet elke week naar huis in Duitsland.
Blijft u in Nederland, dan krijgt u een Nederlandse werkloosheidsuitkering.
Gaat u terug naar Duitsland, dan krijgt u een Duitse werkloosheidsuitkering.
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Gedeeltelijk of tijdelijk werkloos
Blijft u in dienst, maar kunt u niet werken door bijvoorbeeld werktijdverkorting
of door slechte weers-omstandigheden? Verliest u minimaal vijf arbeidsuren of
de helft van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week bij een werkweek
van minder dan tien uur? Dan bent u gedeeltelijk of tijdelijk werkloos.
U krijgt alleen een uitkering als uw ontslag niet uw schuld is. Voor de Duitse
werkloosheidsuitkering gelden ook deze voorwaarden:
-- u heeft in de laatste twee jaar vóór uw werkloosheid minimaal 360 dagen
gewerkt, en
-- u heeft zich uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag werkloos gemeld bij de
Bundesagentur für Arbeit.
Voor de Nederlandse werkloosheidsuitkering gelden deze voorwaarden:
-- u werkte vóór uw ontslag 26 van de 36 weken, en
-- u werkt door uw ontslag minimaal vijf uur per week minder.

Hoeveel werkloosheids
uitkering krijgt u?

Duitse werkloosheidsuitkering
De Duitse werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) is 60% van uw laatste
netto inkomen. Heeft uw huishouden minderjarige kinderen, dan krijgt u 67%.
Meestal krijgt u de uitkering maximaal 12 maanden. Dat hangt af van hoe lang
u werkte. Als u ouder bent dan 50 jaar, dan kunt u langer een uitkering krijgen.
Leeftijd

Arbeids verleden

Maximale uitkeringsduur

tot en met 50 jaar

12 maanden

6 maanden

tot en met 50 jaar

16 maanden

8 maanden

tot en met 50 jaar

20 maanden

10 maanden

tot en met 50 jaar

24 maanden

12 maanden

51 tot en met 55 jaar

30 maanden

15 maanden

56 tot en met 58 jaar

36 maanden

18 maanden

59 tot en met 64 jaar

48 maanden

24 maanden

Nederlandse werkloosheidsuitkering
Die gaat uit van uw dagloon. Dat is het loon dat u gemiddeld per werkdag
verdiende in een bepaalde periode. De eerste twee maanden krijgt u 75% van
het dagloon. Daarna krijgt u 70%. Er geldt een maximumuitkering.
Hoe lang u een Nederlandse werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van het
aantal jaren dat u gewerkt heeft. Voor elk gewerkt jaar vanaf 1998, krijgt u een
maand uitkering. De jaren vanaf uw 18e verjaardag tot 1998 tellen ook mee,
ook als u toen niet gewerkt heeft. Meer informatie vindt u op de website van
het UWV.
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Een Duitse werkloosheidsuitkering vraagt u aan bij de Bundesagentur für
Arbeit in de regio van uw woonplaats. Kijk op www.arbeitsagentur.de voor de
kantoren. Vraag het UWV om een PDU1-formulier (voorheen E301-formulier)
waaruit blijkt hoe lang u in Nederland heeft gewerkt. Dit kan via
telefoonnummer +31 (0)88 898 20 01. De Bundesagentur für Arbeit heeft het
PDU1-formulier nodig om uw werkloosheidsuitkering te kunnen berekenen.
Een Nederlandse werkloosheidsuitkering vraagt u aan bij het UWV in de regio
van uw werkgever. Kijk op www.werk.nl voor de kantoren. Geef bij de Bundes
agentur für Arbeit de ‘Arbeitsbescheinigung’ af die u van uw werkgever heeft
gekregen. U krijgt dan een PDU1-formulier waaruit blijkt hoe lang u in
Duitsland heeft gewerkt. Het UWV heeft het PDU1 formulier nodig om uw
werkloosheidsuitkering te kunnen berekenen.

Waar bent u sociaal
verzekerd als u de
uitkering krijgt?

Vanaf het moment dat u alleen een werkloosheidsuitkering van het UWV
krijgt, blijft u in Nederland sociaal verzekerd. Krijgt u Duits Arbeitslosengeld?
Dan bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland. U bouwt dan geen
AOW-pensioen meer op, de kinderbijslag stopt en u bent niet langer in
Nederland verzekerd tegen ziektekosten. U bent dan verzekerd in Duitsland.

Wat als …

… u de AOW-leeftijd of de Duitse pensioengerechtigde leeftijd bereikt?
Dan stopt uw werkloosheidsuitkering. De pensioengerechtigde leeftijd in
Duitsland wijkt wel af van de AOW-leeftijd.
… u met vakantie wilt?
Met een Duitse uitkering kunt u maximaal drie weken op vakantie zonder dat
u uw uitkering verliest. In Nederland is dit maximaal vier weken. In beide
landen heeft u toestemming nodig van de uitkeringsinstantie.
… u buiten Nederland een baan gaat zoeken?
Als u buiten Nederland een baan gaat zoeken, dan kunt u nog minimaal drie
maanden en maximaal zes maanden een werkloosheidsuitkering krijgen.
Voor meer informatie neemt u contact op met het UWV, kijk op www.uwv.nl.

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze
leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.svb.nl/bdz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via
telefoonnummer +31 (0)24 343 18 11. Wij helpen u graag verder.

