
Regels en voorwaarden vakantieopgave

Vooraf toestemming vragen
 ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz of Bbz van de gemeente 

ingewaard. U bent verplicht om uw verblijf in het buitenland of binnen Nederland te melden door dit 

ormulier uiterlijk twee weken voor uw vertrek in te leveren. Uw klantmanager werk neemt vervolgens een 

eslissing op uw verzoek. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. 

f u toestemming krijgt is afhankelijk van het aangeboden re-integratietraject.

oe lang mag u met vakantie?
er kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) mag u maximaal 4 weken (28 dagen) op vakantie 

et behoud van uw uitkering. U mag ook niet lager dan vier weken achter elkaar op vakantie. U mag dus 

iet van 1 tot en met 31 december op vakantie en aansluitend daarop in het volgende jaar van 1 januari tot 

n met 31 januari. 
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Overleggen bewijsstukken
De dag nadat u weer in Lingewaard (huisadres) bent, dient u contact op te nemen met uw werkconsulent. 

Wij kunnen u vragen de volgende bewijsstukken over te leggen: 

 de brief waaruit blijkt dat u toestemming heeft gekregen voor uw verblijf in het buitenland of binnen

Nederland;

 kopie van uw paspoort en dat van uw partner;

 kopie van de reisbescheiden (vliegtickets e.d.);

 kopieën van de bankafschriften van de laatste zes weken en

 bewijzen van financiering van uw verblijf in het buitenland/vakantie.

Ben op tijd terug!
Voorkom problemen met uw uitkering en zorg dus dat u op tijd terug bent van uw verblijf in het buitenland of 

binnen Nederland. Blijft u langer weg dan toegestaan, dan schorten wij uw uitkering op. Dit houdt in dat er 

geen betalingen meer zullen worden verricht. Uiteindelijk bestaat de mogelijkheid dat wij overgaan tot 

beëindiging van uw uitkering. Over de periode dat u langer dan 4 weken op vakantie bent, wordt u 

uitgesloten van het recht op uitkering. 

Boete:
Als u uw verblijf niet (tijdig) opgeeft via dit formulier, zal de gemeente Lingewaard u een boete opleggen van 

minimaal € 150,00. 

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over vakantie en uw uitkering? Neemt u dan contact op met het de gemeente 
Lingewaard op telefoonnummer (026) 32 60 111. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur.
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