FORMULIER AANVRAAG VERBLIJF BUITEN GEMEENTE / VAKANTIE PW/IOAW
Opsturen

Afgeven

Stuur dit formulier naar:

U kunt dit formulier ook in de brievenbus doen bij:

Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

De hoofdingang van het gemeentekantoor
Eperweg 5 in Heerde

In te vullen door cliënt bij vakantie in het buitenland
Persoongegevens
Naam
Burgerservicenummer
Indien gehuwd/samenwonend:

O wel samen gelijktijdig op vakantie
O niet samen gelijktijdig op vakantie

Vakantiegegevens
U zelf

Partner

Eerste vakantiedag
Datum terugkeer huisadres
Naar welk land gaat u?
O Ik ben dit kalenderjaar nog niet met vakantie geweest.
O Ik ben eerder dit kalenderjaar ….. dagen met vakantie geweest.
Niet vergeten!
1.
2.
3.
4.
5.

Lees eerst de toelichting
Vul de verklaring volledig in.
Vergeet niet uw handtekening (en die van uw partner) te plaatsen.
Inwonende meerderjarige gezinsleden en hun eventuele partner dienen zelf een verklaring in te vullen en te
ondertekenen.
Vul voor elke periode een apart opgaveformulier in.

Naar waarheid ingevuld
Plaats: …………………….. Datum:
Handtekening
Cliënt:

Handtekening
Partner:

In te vullen door publiekscentrum
Datum uitgifte:

Datum indiening:.. .. …

TOELICHTING BIJ FORMULIER AANVRAAG VERBLIJF BUITEN GEMEENTE C.Q. VAKANTIE
PW/ IOAW

Geef uw vakantie schriftelijk door aan het publiekscentrum van de gemeente Heerde.
Willen u (en uw partner) op vakantie gaan? Meld dit dan altijd op tijd (minimaal vier weken van te
voren) bij het publiekscentrum van de gemeente Heerde. Dit geldt ook voor andere inwonende
gezinsleden (meerderjarige kinderen met hun evt. partner, uw vader en/of moeder).
Re-integratietraject.
Volgt u een re-integratietraject? Overlegt u dan ook ruim op tijd met het re-integratiebedrijf
wanneer u op vakantie wilt. Als het re-integratiebedrijf akkoord is met uw vakantie, meldt u dit bij
het publiekscentrum.
Coronavirus
Als u ervoor kiest om op vakantie te gaan naar een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies bij aanvang van de vakantie, kan dit consequenties hebben voor uw uitkering. Mocht u na
terugkomst uit een risicogebied niet kunnen werken of deelnemen aan een re-integratietraject door
bijvoorbeeld quarantaineverplichtingen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.
Hoe lang mag u op vakantie?
Per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) mag u maximaal vier weken (28 dagen) op
vakantie mét behoud van uw uitkering.
Naar het buitenland.
Hoe lang u naar het buitenland mag hangt af van uw leeftijd.
• U bent jonger dan 65 jaar
Bent u jonger dan 65 jaar, dan mag u maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar naar het
buitenland. Deze vier weken mogen niet aansluiten op de vier weken in het volgende kalenderjaar.
U mag dus niet in december vier weken weggaan en aansluitend in januari nog eens vier weken
weg.
• U bent 65 jaar of ouder
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u bijstand als aanvulling op de AOW? U mag dan maximaal 13
weken ( 91 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland.
Kom op tijd terug.
Voorkom problemen met uw uitkering en zorg dus dat u op tijd terug bent van vakantie. Neem
direct na uw vakantie contact op met het publiekscentrum. Blijft u langer weg dan toegestaan, dan
beëindigt de gemeente uw uitkering.
Ziek tijdens uw vakantie?
Wordt u ziek tijdens uw vakantie in Nederland? U moet dit zelf melden bij de gemeente. Meestal
wordt uw uitkering dan niet beëindigd. Wordt u ziek tijdens uw vakantie in het buitenland? Dan
wordt uw uitkering na vier weken beëindigd. Bij terugkeer in Nederland moet u een verklaring van
een arts overleggen. Hieruit moet blijken dat u niet in staat was om eerder terug te reizen naar
Nederland. U ontvangt geen uitkering over de periode dat u langer weg was dan vier weken. Wel
kunt u door een verklaring van een arts mogelijk een maatregel op uw uitkering voorkomen. Heeft u
toestemming gekregen om 13 weken op vakantie te gaan, dan wordt uw uitkering uiteraard
beëindigd na 13 weken.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen over vakantie en uw uitkering? U kunt hiermee terecht bij het publiekscentrum.

