Toestemming
verlenen
JA

NEE

Medewerker

Opgave vakantieperiode
WWB, IOAW en IOAZ

Stuur dit formulier uiterlijk een maand voor uw vertrek naar:
Gemeente Wijdemeren
T.a.v. Dienstverlening
Antwoordnummer 11315
1230 VB Loosdrecht

OOOOOOOPGAVE
Uw gegevens graag
invullen

Uw gegevens
Naam en voorletters
BurgerServiceNummer
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer

Gegevens van uw partner
Naam en voorletters
BurgerServiceNummer
Vakantie periode graag
invullen

Welke periode gaat u op vakantie
Ik ga met vakantie:
Van

tot en met

O

binnenland

O

buitenland

O

binnenland

O

buitenland

O

binnenland

O

buitenland

Mijn partner gaat met vakantie:
Van

tot en met

Het hele gezin gaat op vakantie:
Van

tot en met

Ik ga niet op vakantie, maar moet naar het buitenland
Van

tot en met

O

buitenland

O

buitenland

Mijn partner gaat niet op vakantie, maar moet naar het buitenland
Van
Ondertekening

tot en met

Datum:

Handtekening

Handtekening partner

Vakantieformulier
Op vakantie?
Als u een uitkering heeft van de gemeente Wijdemeren, en met behoud van uitkering op
vakantie wilt gaan, vult u dan eerst dit formulier in? Dit geldt zowel voor vakantie in het
buitenland als in het binnenland. Dit geldt ook als u om andere redenen dan vakantie buiten
Nederland verblijft.
Wanneer doorgeven?
Wilt u uw afwezigheid minimaal vier weken van te voren doorgeven? Wij kunnen uw melding
dan goed verwerken.
Hoe lang mag u naar het buitenland?
U mag vier weken (28 dagen) per kalenderjaar op vakantie naar het buitenland.
Als u langer in het buitenland blijft, heeft u geen recht meer op een uitkering.
Vakantie in Nederland
Als u met vakantie in Nederland gaat, is dit in principe niet aan een maximumperiode
gebonden. Let op, u mag alleen tijdelijk buiten Wijdemeren verblijven en uw verblijfplaats
niet opgeven. Ook als u ergens anders in Nederland bent willen wij dat graag weten,
bijvoorbeeld omdat er mogelijkheden zijn voor werk. Daarom verzoeken wij u ook uw
vakanties in Nederland op te geven. Dit geldt ook als u om een andere reden dan vakantie
langer dan een paar dagen niet op uw eigen adres verblijft.
U volgt een traject?
Volgt u een re-integratietraject? Dan moet u altijd vooraf overleggen en/of toestemming
vragen van uw contactpersoon van het traject.
Dit geldt ook als u in Nederland blijft tijdens uw vakantie.
Inleveren
U kunt het formulier opsturen, in de brievenbus bij het gemeentehuis te doen of persoonlijk
afgeven bij de balie. Levert u formulier te laat of geheel niet in, dan kan Sociale Zaken
besluiten de uitkering op te schorten en/of u een verlaging van uw uitkering op te leggen.
Vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met het loket Zorg, Werk en
Inkomen, dagelijks bereikbaar van 08.30 uur tot 12.30 uur op het telefoonnummer 0356559558. Ook kunt u op deze tijden telefonisch contact opnemen met de gemeente via het
algemene nummer 14035.

