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PRÍDAVKY NA DIEŤA V HOLANDSKU
Rodinné prídavky v Holandsku môže poberať len jeden z rodičov (otec alebo matka) zamestnaný v Holandsku (pracujúci v Holandsku
a odvádzajúci odvody na sociálne poistenia v Holandsku). Rodičia nemusia byť v manželskom zväzku. Pokiaľ sú rodičia rozvedení
alebo žijú oddelene, o rodinné prídavky sa môže uchádzať len jeden rodič.
Všetky deti do 17 rokov majú právo poberať rodinné prídavky, ktoré sú vyplácané štyrikrát ročne, čiže raz kvartálne. Deti vo veku od
16 do 17 rokov sú oprávnenie poberať dôchodok pod podmienkou ich účasti na povinnej školskej dochádzke. Prídavky budú
vyplácané na uvedený bankový účet. Suma úhrady rodinného prídavku závisí od veku dieťaťa. Prislúcha však za tie kvartály, počas
ktorých žiadateľ o prídavky pracoval v Holandsku počas prvých kalendárnych 14 dní každého kvartálu, čiže 02 - 14 januára, 01 - 14
apríla, 01 - 14 júla a 01 - 14 októbra.
Rodinné prídavky môžu byť poberané za druhý a tretí mesiac daného kvartálu, rozhodnutie však prijíma úrad a závisí od iných
podmienok. Počas procesu uchádzania sa o pridelenie prídavkov môže úrad požiadať o poskytnutie informácií a predloženie
originálov rôznych dokumentov, z ktorých najčastejšie vyžaduje:
- potvrdenie peňažných prevodov vykonávaných z Holandska na účet opatrovateľa dieťaťa na Slovensku v podobe výpisu z bankového účtu, potvrdenie transferu z banky, iné doklady o platbe (požiadavka povinná pre všetkých uchádzačov o rodinné prídavky);
- sofinummer žiadateľa;
- adresa pobytu žiadateľa partnera a detí;
- adresa zamestnávateľa v Holandsku a obdobia zamestnania žiadateľa v Holandsku;
- potvrdenie o poberaní alebo nepoberaní rodinných prídavkov na Slovensku;
- potvrdenie o zamestnaní;
- potvrdenie o návšteve školy, ktorú dieťa navštevuje;
- potvrdenie o spoločnom bydlisku;
- doklady: sobášny list, rodný list.
Úrad môže požiadať o vyššie uvedené doklady a informácie v každom štádiu prebiehajúceho procesu uchádzania sa o rodinné
prídavky, až do momentu vydania rozhodnutia. Osoba, ktorá sa omešká s poskytnutím príslušných informácií a dodaním dokumentov alebo neodpovie na výzvu úradu, musí počítať so zamietnutím pridelenia prídavkov. Proces prideľovania rodinných prídavkov na
holandských úradoch môže trvať dokonca niekoľko mesiacov, do značnej miery závisí aj od toho, ako efektívne zamestnávateľ,
slovenské inštitúcie a žiadateľ dodajú požadované informácie a dokumenty.
Výška prídavkov na deti v Holandsku
Suma v eurách za jeden kvartál
0-5 rokov 6-11 rokov
12-17 rokov
219,97 € 267,10 € 314,24 €
Prídavky na dieťa v Holandsku sú vyplácané kvartálne, tzn. každé tri mesiace.
Dôležité: rodinné prídavky môžu byť poberané len v jednom štáte EÚ. Osoby, ktoré poberajú rodinné prídavky na Slovensku sa môžu
uchádzať o prídavky v Holandsku, po vydaní kladného rozhodnutia však budú musieť vrátiť rodinné prídavky poberané na Slovensku
v ich plnej výške (len za obdobie, za ktoré boli rodinné prídavky pridelené v Holandsku tak, aby sa predišlo dvojitému poberaniu
plnení).
Po tom, čo od holandskej poisťovne SVB získate prídavky na deti, je možné, že vám vznikne nárok aj na ďalší príspevok, ktorý SVB
vypláca v spolupráci s holandským daňovým úradom Belastingdienst. Ide o príspevok pre nízkopríjmové rodiny, takzvaný Kindgebonden buget
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