Opgave vakantieperiode

Datum ontvangst:

Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken
Postbus 140
9500 AC Stadskanaal
Bezoekadres
Openingstijden

Telefoon

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal
Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Donderdagavond van 17.30 tot 20.00 uur (alleen voor burgerzaken).
Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
0599 631 631

Persoonsgegevens
Hoofdgerechtigde

Partner

Telefoonnummer

vast:

mobiel:

Vakantieperiode en adres
vakantieperiode*

vertrekdatum

voorletters/achternaam
burgerservicenummer
Geboortedatum

Cliëntnummer
Adres
postcode/woonplaats

Vakantieadres
soort uitkering

terug op
land

Participatiewet / IOAW / IOAZ / Bbz

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij dat de hiervoor vermelde gegevens naar waarheid zijn verstrekt
datum
plaats
handtekening
handtekening partner

*Hoe lang mag u met vakantie?
U mag maximaal vier weken per kalenderjaar op vakantie. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor
iets anders, bijvoorbeeld voor een begrafenis.
z.o.z.

Die vier weken mag u zelf opdelen in perioden, bijvoorbeeld twee maal twee weken of één periode van vier
weken.
Zorg dat u op tijd terug bent. Hiermee voorkomt u, dat wij uw uitkering beëindigen. Als u niet op tijd terug bent
van vakantie moet u opnieuw een uitkering aanvragen. De uitkering kan nooit eerder ingaan dan de datum van
de nieuwe aanvraag.
Ook als u door bijzondere omstandigheden niet op tijd kon terugkeren (bijvoorbeeld door ziekte) krijgt u over de
periode dat u langer wegbleef geen uitkering! Ook dan moet u, na terugkeer, opnieuw een uitkering aanvragen.
Het is niet toegestaan om de vakantieweken van twee opeenvolgende jaren achter elkaar in december en
januari op te nemen, zodat de periode langer wordt dan vier weken.
U mag dertien weken weg als u van de gemeente een vrijstelling van de sollicitatie- en re-integratieplicht heeft
gekregen.
Let wel: om als (echt)paar gebruik te kunnen maken van deze langere vakantieperiode, moet u beiden aan de
voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval, dan moet u toestemming vragen. Neemt u hierover contact op met
uw klantmanager.
Tijdens de toegestane vakantieperiode wordt uw uitkering doorbetaald.
Bent u niet op tijd terug van vakantie, dan wordt uw uitkering stopgezet. U moet dan opnieuw een uitkering
aanvragen. De uitkering gaat niet eerder in dan op de dag van de (nieuwe) aanvraag. Ook als u door bijzondere
omstandigheden niet op tijd kon terugkeren (bijvoorbeeld door ziekte) krijgt u over de periode dat u langer
wegbleef geen uitkering!
Vakantiegeld
Begin juni wordt uw vakantiegeld betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal maanden dat u een
uitkering heeft ontvangen en van eventuele inkomsten uit loondienst.
Heeft u een schuld aan de afdeling Werk en Inkomen of aan derden, dan wordt uw vakantiegeld gebruikt om
deze schulden af te lossen. Is dit bij u het geval, dan zijn daarover met u afspraken gemaakt. Afhankelijk van de
hoogte van uw schuld krijgt u dan geen of gedeeltelijk vakantiegeld.
Vakantie doorgeven
Geef tenminste twee weken voor uw eerste vakantiedag op wanneer u met vakantie gaat. Een kortdurend
familiebezoek in Nederland, bijvoorbeeld voor een weekend, wordt niet beschouwd als vakantie. De gemeente
trekt dergelijke bezoeken niet af van uw vakantiedagen. U hoeft deze bezoeken ook niet door te geven aan de
gemeente.
Langere vakantie altijd vooraf bespreken!
Wilt u langer dan vier weken weg, bespreek dit met uw klantmanager en vraag naar de gevolgen voor uw
uitkering! Het is mogelijk om een schriftelijke beslissing te ontvangen op een verzoek om op vakantie te gaan. In
de regel is dit niet gebruikelijk bij een periode tot vier weken. In uw dossier wordt bijgehouden hoelang en hoe
vaak iemand op vakantie gaat. In de praktijk merkt u hier pas iets van bij een overschrijding van vier weken.

