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We embrace every talent 
and spark joy in their lives.
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Ласкаво просимо 
до Accent!
Дякуємо за довіру компанії «Акцент». 
Ми сподіваємося на міцну, довгострокову співпрацю.

CHOOSE
THE JOB
YOU LOVE

54



IT, engineering 
& finance

Flexi & students

Freelancers

Accent Foreign
У нас також є близько 
50 іноземних офісів 
Accent, кожен з яких 
спеціалізується на 
певному секторі. 
Таким чином ми 
долаємо розрив 
між дефіцитними 
професіями та 
багатьма іноземними 
шукачами роботи, 
які прагнуть почати 
працювати в Бельгії.

робітники
 Construct
 Technical
 Industry & Production
 Transport & Logistics
 Food Industry
 Horeca

слуги
 Office & Sales
 Logistics
 Retail Fashion / 
Non-food

Large Accounts
Управління угодами з 
великими компаніями 
ведеться у відділі 
великих рахунків. Вони 
є сполучною ланкою 
між регіональними 
офісами та цими 
компаніями.
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Спеціаліст
для кожного 
сектора
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Чому варто 
обрати Accent?

Одна робота за раз... 
Минулого року ми змінили життя   
65 161 людини.
Ми маємо більш ніж 25-річний досвід роботи з персоналом, і ми раді 
поділитися з вами своїм багаторічним досвідом. Ми завжди цінуємо ваші 
відгуки, щоб ми могли постійно розвивати та вдосконалювати наші послуги.

Якщо ви читаєте це, швидше за все, це тому, що ви щойно прибули до Бельгії 
і хотіли б дізнатися більше про життя і роботу тут. Це означає початок нової 
глави у вашому житті.

“I am so glad I met them. All the employees are people with a 
big heart. Also, the entire team is permanently at your service 
and working hard to find the right job for you. Friendship, 
communication and support, everything I needed.”
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У вас багато запитань і ви також трохи нервуєте? 
Це абсолютно нормально! Нова країна, іноземна мова, 
інший закон…

Робота в Бельгії
Реєстрація в ратуші
Будь-який іноземний громадянин, який бажає перебувати в 
Бельгії більше 3 місяців, повинен зареєструватися в ратуші 
за місцем свого проживання протягом 8 днів з дати прибуття. 
Для реєстрації вам потрібна офіційна адреса та дійсне 
посвідчення особи. 

Яка конкретна процедура для 
українських біженців?
Після прибуття до Бельгії ви реєструєтесь за адресою 
Paleis 8, нa Heizel в Брюсселі. Там ви отримуєте тимчасове 
посвідчення, а також знайдете притулок, після поселення 
відвідаєте ратушу. Там ви отримаєте додаток 15 і пізніше 
картку А. Для отримання актуальної інформації відвідайте: 
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/2022-03/info-
brochure_Welkom_Vlaanderen_Oekraine_UK.pdf

У вас є автомобіль з іноземними номерами?
Після реєстрації в ратуші ви також зобов’язані зареєструвати 
там свій автомобіль. Для цього необхідно звернутися до 
відділу реєстрації транспортних засобів. Крім реєстрації, 
вам також доведеться сплатити податки та оформити 
обов’язкове страхування автомобіля. За невиконання 
передбачений штраф.

Робота в Бельгії
Що потрібно зробити в першу чергу:
 Реєстрація в ратуші 11
 Відкрийте рахунок у бельгійському банку 12
 Отримайте медичну страховку 12
 Пошук роботи 15

Добре знати:
 Податкова декларація 17
 Профспілки в Бельгії 18
 Безробіття 19
 Додаткові бонуси 20
 Допомога на дитину 21

Проживання в Бельгії
 Інтеграційний/мовний курс 22
 Законодавство про оренду в Бельгії 23
 Зони з низьким рівнем викидів у 
навколишнє середовище 24

 Державні свята в Бельгії 25

Bи, не самі. 
Не турбуйтеся. Ви наш пріоритет! 
Щоб бути до ваших послуг і допомогти вам інтегруватися 
якомога швидше та плавно, ми створили огляд із корисною 
інформацією. Читайте далі, щоб дізнатися більше.
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Відкрийте рахунок у 
бельгійському банку
У вас є можливість відкрити рахунок у бельгійському 
банку. Все, що вам потрібно, це дійсне посвідчення 
особи або паспорт.

Чи обов’язково мати рахунок у бельгійському банку? 
Ні, але це простіше. Подумайте про виплату зарплати, 
відпускних, пільг на дітей тощо. Маючи рахунок у 
бельгійському банку, ви отримуватимете виплати швидше.

Oтримайте медичну страховку
У Бельгії обов’язковим медичним страхуванням управляє 
фонд медичного страхування. Кожен, хто працює в Бельгії, 
зобов’язаний зареєструватись у кстраховій установі.

Ця страховка погашає частину медичних витрат, 
визнаних Національним інститутом соціального 
страхування (RIZIV). Також виплачується допомога у 
разі втрати працездатності. У Бельгії будь-який житель 
може зареєструватися в одному з визнаних фондів 
медичного страхування. Бельгійське медичне страхування 
коштує близько 10 євро на місяць. Ця сума може дещо 
відрізнятися в залежності від вибраної страхової компанії.

Що, якщо я не зареєструюсь 
на медичну страховку?
Якщо ви не зареєструєтесь, вам доведеться самостійно 
покривати всі витрати, пов’язані з медичними 
втручаннями, лікуванням, ліками, госпіталізацією або будь-
якими іншими медичними послугами в Бельгії. Ви також 
не матимете права на виплату у разі хвороби, тимчасові 
виплати у разі нещасного випадку на виробництві, премії 
за народження дитини тощо.

Які переваги я маю, якщо я зареєструюсь?
Ваше медичне страхування оплачує значну частину витрат 
на відвідування лікаря, деякі ліки, частину витрат у разі 
нещасних випадків, госпіталізацію, частину вашої зарплати 
у разі хвороби тощо.

Чи будуть відшкодовані всі витрати?
Ні, якщо ви госпіталізовані, відшкодування з вашого 
медичного страхування може бути недостатнім. Настійно 
рекомендується придбати додаткову страховку з 
інтегрованим пакетом госпіталізації. Ваш консультант 
Accent може надати вам більше інформації про цей вид 
страхування.

У разі нещасного випадку на виробництві ваше особисте 
страхування не несе відповідальності, а страхування від 
нещасного випадку на виробництві вашого роботодавця 
покриває всі медичні витрати.
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Пошук роботи
Accent як компанія з пошуку талантів може допомогти 
вам знайти підходящу роботу. Наша ніша Accent Foreign 
спеціалізується на працевлаштуванні новачків у Бельгії. Ми 
звертаємо увагу на ваші навички, потреби та ваше походження, 
і надаємо вам рекомендації щодо підходящої роботи через 
наші понад 60 офісів по всій Бельгії та понад 150 іноземних 
колег. Щоб знайти наші пропозиції щодо роботи відвідайте: 
https://foreign.accentjobs.be/ Ми раді Вам допомогти!

Спеціально для українських шукачів роботи Акцент створив 
платформу у співпраці з Promote Ukraine. Ця платформа 
з’єднує бельгійських роботодавців з українськими шукачами 
роботи. Там ви знайдете всі вакансії українською мовою. 
Будь ласка, відвідайте: http://www.jobsforukraine.be

Ви також можете шукати роботу через бельгійські 
державні агентства зайнятості. 
У Бельгії служби зайнятості організовані 
різними регіонами та громадами:
 Actiris для столичного регіону Брюсселя; 
https://www.actiris.brussels/en/citizens/

 Forem (французькою мовою) для Валлонського регіону; 
https://www.leforem.be/

 VDAB (голландською мовою) для фламандського регіону; 
https://www.vdab.be/english

Ці чотири державні установи публікують на своєму 
веб-сайті вакансії.

Термін очікування інвалідності
Якщо ви непрацездатні, а інвалідність визнана лікарем або 
вашою касою медичного страхування, ви маєте право на 
допомогу по хворобі, якщо дотримані такі умови:

 У вас є трудовий договір або ви щойно його розірвали. 
В останньому випадку ви повинні розірвати договір за 
30 днів або менше до початку вашої непрацездатності.

 Ви пропрацювали 180 днів (повний робочий день) або 
800 годин (неповний робочий день) протягом 12 місяців, 
що передували непрацездатності. Деякі неробочі дні 
(наприклад, дні з гарантованою оплатою або святкові 
дні) вважаються робочими днями.                                           
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Щоб визначити тип договору, необхідно 
враховувати кілька моментів:
Який вид робіт виконується, (сині комірці, білі комірці) 
Далі, структура контракту (студент, тимчасовий працівник 
агентства, морський працівник , віддалений працівник, 
іноземний працівник тощо) Після визначення статусу 
працівника умови найму мають бути встановлені 
відповідно до терміну дії контракту (безстроковий контракт, 
строковий контракт або контракт на конкретне завдання). 
Нарешті, необхідно враховувати кількість годин (повна чи 
неповна зайнятість).

У Бельгії мінімальна заробітна плата та тривалість 
робочого часу регулюються законом та/або колективними 
трудовими договорами на галузевому рівні. Фактична 
заробітна плата є частиною більшого пакету винагород, 
який отримує працівник.

Податкова декларація
Якщо у вас буде трудовий контракт в Бельгії, податки також 
будуть сплачені тут. З вашого тижневого/місячного доходу 
буде вирахована сума грошей, і в травні або червні ви 
отримаєте запрошення від бельгійської фінансової установи 
задекларувати свої доходи за попередній рік.

Декларацію можна подати кількома способами:
 Паперова версія: у цьому випадку у вас є час 
подати форму до кінця червня.

 Tax-on-web: у цьому випадку ви маєте до середини 
липня подати електронну форму.

 Через бухгалтера: якщо вашу декларацію 
розглядає визнаний

 бухгалтера, електронну форму можна подати до кінця 
листопада (в окремих випадках до середини липня).

Для отримання додаткової інформації відвідайте: 
https://finance.belgium.be/en/private-individuals/tax-return 
У більшості міст є спеціальні офіси, де вони можуть 
безкоштовно заповнити цю форму. Адреса та години 
роботи будуть в конверті разом із запрошенням.
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Профспілки в Бельгії
Профспілки («синдикати») представляють і підтримують 
працівників та їх інтереси. Вони також обробляють кілька 
видів платежів від державних установ. У Бельгії ви можете 
вибрати між трьома різними профспілками: 

 ABVV/FGTB
 ACV/CSC
 ACLVB/CGSLB

Чи обов’язковим є вступ до профспілки? Ні, ніхто не 
зобов’язаний вступати до профспілки. Однак ті, хто 
не вступає, не можуть користуватися додатковими 
пільгами, які можуть запропонувати профспілки. Якщо 
ви не приєдналися до профспілки, вас автоматично 
покриває Фонд допомоги по безробіттю (HVW/CAPAC). Це 
безкоштовно й обробляє лише ваші платежі від державних 
установ, не пропонуючи додаткових послуг.

Яка вартість членства в профспілці? Члени повинні 
сплачувати певну суму щомісяця, щоб зберегти своє 
членство. Для кожної профспілки сума не однакова. Внесок 
працівника в середньому становить 15 євро на місяць

Безробіття
Що робити, якщо ви станете безробітним? Що потрібно 
зробити, щоб отримати пільги? Є кілька важливих кроків, 
яких необхідно виконати, коли ви станете безробітним:

1. Зареєструватися як шукач роботи у вашому регіональному 
агентстві зайнятості: VDAB у Фландрії, Actiris у Брюсселі 
або Le Forem у Валлонії протягом 8 календарних днів.

 https://www.vdab.be/
 https://www.actiris.brussels/
 https://www.leforem.be/

2. Негайно зверніться до своєї профспілки або HVW/CAPAC. 
Не забудьте взяти з собою реєстрацію, яку ви отримали 
від VDAB, Actiris або Le Forem, і документ C4 (довідку з 
безробіття), який ви отримали від свого роботодавця.

Ваша платіжна установа повідомить вас, чи маєте ви право 
на допомогу по безробіттю. Якщо ви маєте право, вони 
виплатять вам допомогу по безробіттю.
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Додаткові бонуси
Залежно від галузі, в якій ви працюєте, ви можете 
отримувати додаткові пільги на додаток до своєї 
зарплати. Деякі з них є обов’язковими для сектора, деякі 
є необов’язковими. Ось приклад таких пільг: додаткова 
пенсія, еко-ваучери або ваучери на харчування, бонуси в 
кінці року, гроші на відпускні, оплачуваний декрет, тимчасова 
компенсація по безробіттю через негоду,

Допомога на дитину
Майже кожна дитина, яка проживає в Бельгії, має право 
на дитячу допомогу. Допомога на дитину виплачується 
щомісяця.

Крім того, ви маєте право на допомогу по вагітності та 
пологах при народженні дитини, а також на допомогу при 
усиновленні дитини. У Бельгії за це відповідають регіони. 
Тому ваша дитина підпадає під дію законів регіону, де вона 
проживає.

БРЮССЕЛЬ
У Брюссельському регіоні функціонує 5 організацій 
дитячих виплат (https://www.iriscare.brussels/fr/citoyens/
familles-avec-enfants/caisses-allocations-familiales/), які 
відповідають за виплату допомоги по вагітності, пологах та 
виплат на дитину. Famiris є публічнoю.

ФЛАНДРІЯ
У Фландрії допомога на дитину називається «groeipakket», 
а допомога по вагітності та пологах «startbedrag». Корисну 
інформацію можна знайти на веб-сайті Groeipakket: https://
www.groeipakket.be/en

ВАЛЛОНІЯ
Щодо Валлонії, ви можете знайти більше інформації 
в розділі допомоги на дитину на веб-сайті Валлонії 
(французькою): https://www.wallonie.be/fr/demarches/benefi-
cier-dallocations-familiales-en-wallonie#
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Ваше життя в Бельгії
Інтеграційний/мовний курс
Якщо ви вирішили будувати своє майбутнє життя в Бельгії, 
радимо пройти інтеграційний курс. Ця програма включає:

 Мовний курс
 Курс про життя в Бельгії, де ви дізнаєтеся про ринок 
праці, систему навчання, життя, свої права та обов’язки 
та багато іншого.

 Можливо, також знайти допомогу у пошуку школи для 
ваших дітей.

 Інформація про спорт, культуру та дозвілля.

Ви можете знайти більше інформації за цим посиланням: 
https://www.integratie-inburgering.be/en

Хочете легко інтегруватися?
Тоді ми настійно радимо вам пройти курс голландської мови. 
Знайомство з голландською мовою допоможе вам не тільки 
на роботі, а й у особистому житті. Для отримання додаткової 
інформації та підтримки відвідайте: https://www.integratie-in-
burgering.be/en

Законодавство про 
оренду в Бельгії
Коли ви орендуєте будинок в Бельгії, 
вам слід знати кілька речей:

 Між орендарем та орендодавцем має бути 
письмова угода, яку обидві сторони підпишут 
 до заселення орендаря.

 Вам також доведеться сплатити гарантію на оренду, 
еквівалентну 2-місячній оренді. Це є передбачено 
бельгійським законодавством.

 Ви несете повну відповідальність за регулярну та 
своєчасну оплату оренди.

 Крім того, ви несете відповідальність за оплату всіх 
рахунків за комунальні послуги, таких як страхування за 
електроенергію, газ, воду, Інтернет та пожежу.

 Ваш обов’язок – підтримувати житло в належному стані.
 Усі витрати на відшкодування збитків повинні нести ви 
як орендар.

 Ви можете ділитися будинком з кимось іншим, 
якщо про це повідомлено власника і лише за умови, 
що резиденція придатна для розміщення такої кількості 
мешканців. Існують суворі правила, що обмежують 
кількість осіб, яким дозволено перебувати в 
будь-якому об’єкті.

 Ви зобов’язані вчасно повідомити орендодавця про 
свій від’їзд. Зазвичай це три місяці до запланованої 
дати закінчення договору оренди.
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Зони з низьким рівнем викидів 
у навколишнє середовище
Можливо, це не перше, що вам спадає на думку, але якщо ви 
хочете приїхати до Бельгії на автомобілі, зверніть увагу, що 
в Бельгії є екологічні зони, так звані LEZ. На даний момент 
зонами з низьким рівнем викидів в Бельгії є: Антверпен, 
Брюссель і Гент. Щоб покращити якість повітря, в ці міста 
заборонено їздити автомобілі з найбільшим забрудненням. 
Категорія та євростандарт вашого автомобіля визначають, 
чи можна вам в’їжджати в LEZ. Категорія транспортного 
засобу та євростандарт зазначені в свідоцтві про 
реєстрацію вашого автомобіля та в Car Pass.

Державні свята в Бельгії
У Бельгії ми маємо 10 офіційних святкових днів, які 
потрібно зазначити у вашому порядку денному. Вам 
не доведеться працювати в ці дні, але все одно будете 
отримувати 100% своєї зарплати. Добре знати!

10 бельгійських державних свят:
• 1 січня, Новий рік
• Квітень, Великодній понеділок
• 1 травня, День праці
• травень, Вознесіння
• травень/червень, білий понеділок
• 21 липня, національний день
• 15 серпня, Успіння
• 1 листопада, День усіх святих
• 11 листопада, День перемир’я
• 25 грудня, Різдво

А якщо державне свято припадає на вихідний?

Якщо святкові дні припадають на вихідний день, вони 
переносяться або на наступний робочий день, або на 
інший день, визначений підприємством.

2524



Добре пам’ятати

Питання? Не вагайтеся та зв‘яжіться з нами:

Accent Jobs For People NV

www.foreign.accentjobs.be
www.praca.accentjobs.be
www.munca.accentjobs.be

Ваш кар‘єрний консультант:

........................................................................................................

Ваш номер телефону:

........................................................................................................
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Follow us 


