Vakantie en verblijf buiten Oldenzaal

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie
of gaat u om een andere reden naar het buitenland?
Dan gelden bijzondere regels. In de folder Vakantie en verblijf buiten Oldenzaal leest u meer
over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Met onderstaand formulier maakt u melding van
uw vakantie of verblijf in het buitenland.
Gegevens
Naam en voorletters
Geboortedatum
Adres
BSN-nummer

Aanvrager

Partner

Kruis aan wat van toepassing is en vul de periode in.
Ik vraag toestemming voor verblijf/vakantie in het buitenland of voor verblijf buiten Oldenzaal met behoud van uitkering.
Eerste dag
………………………….. (dd-mm-jjjj, dit is de eerste dag na uw vertrek)
Dag van terugkomst ………………………….. (dd-mm-jjjj)

ja
ja
ja

Ik verblijf in die periode buiten Nederland
Ik verblijf in die periode in Nederland
Ik verzoek om ontheffing van de uitkeringsverplichtingen
Ik ben in dit kalenderjaar al eerder afwezig geweest, namelijk
van ………………………….. tot en met …………………………..

nee
nee
nee

(dd-mm-jjjj)

Uw verblijfadres:
Land: …………………………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………..App. nummer ………..
Wij kunnen u altijd vragen of u reisbescheiden kunt laten zien. U moet dus in ieder geval bewaren:
Vliegtickets, huurcontracten van uw verblijflocatie, visum, andere bewijzen waaruit blijkt waar u verblijf
hebt gehouden.
Verklaring
Ik weet dat mijn uitkering stopt, verlaagd of terugbetaald moet worden als ik mij niet houd aan de regels. Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels over verblijf/vakantie buiten Oldenzaal zoals die zijn vermeld op dit formulier.
Plaats
Datum

Handtekening
aanvrager

Handtekening
partner

Inleveren
Levert u dit formulier ten minste 3 weken voor vertrek in bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 2. U kunt het formulier ook opsturen naar Gemeente Oldenzaal, Maatschappelijk Plein, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Alleen bij tijdige inlevering van het formulier kunnen wij u op tijd berichten als uw vertrek problemen oplevert voor uw uitkering. Alleen met een correct
ingevuld BSN-nummer kunnen wij uw melding in behandeling nemen.
Datum ontvangst …………….……………….. (in te vullen door de gemeente Oldenzaal)

versie april 2017

Vakantie en verblijf buiten Oldenzaal - Voorwaarden
U ontvangt een uitkering om in uw levensonderhoud te voorzien. U ontvangt die uitkering van de gemeente Oldenzaal, omdat u in Oldenzaal woont. Gaat u op vakantie of gaat u om een andere reden
naar het buitenland? Dan gelden bijzondere regels. Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Verblijf/vakantie in het buitenland
Gaat u naar het buitenland voor vakantie of vanwege een andere reden? Dan is het goed om te weten
dat u per kalenderjaar maximaal 4 weken (28 dagen) in het buitenland mag verblijven met behoud van
uitkering. U hoeft deze 28 dagen niet in één keer te gebruiken. Dat kan ook in een aantal perioden.
Vakantiedagen kunt u niet meenemen naar een volgend jaar. Ook mag u de periode van het aankomende jaar niet ‘vastplakken’ aan het huidige jaar. U mag dus niet acht weken aaneengesloten in het
buitenland verblijven in december en januari. Bent u langer dan 28 dagen weg, dan stopt uw uitkering.
En als u zonder toestemming van de gemeente in het buitenland verblijft, dan kan dat ook gevolgen
hebben voor uw uitkering. Bent u van plan om naar het buitenland te gaan? Dan moet u dat met het
formulier Vakantie en verblijf buiten Oldenzaal bij ons melden.
Vakantie in Nederland
Wilt u uw vakantie in Nederland doorbrengen? Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet onder het
kopje Voorwaarden en verplichtingen. U meldt uw vakantieperiode via het formulier Vakantie en verblijf buiten Oldenzaal.
Kort verblijf buiten Oldenzaal
Bent u om andere redenen dan vakantie voor korte tijd buiten Oldenzaal? Dat kan natuurlijk. Het hoeft
geen belemmering te zijn voor uw uitkering. Een kort verblijf buiten Oldenzaal hoeft u niet te melden.
U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de bijstand.
Voorwaarden en verplichtingen bij verblijf buiten Oldenzaal
 Uw eventuele re-integratietraject mag niet in gevaar komen.
 De kansen op een baan mogen niet in gevaar komen.
 U blijft bereikbaar voor ons.
 U krijgt onze eventuele oproepen en andere post op tijd onder ogen.
 De uitkeringsverplichtingen blijven van toepassing, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk van bent
vrijgesteld.
Aanvragen
Om uw verblijf in het buitenland of uw vakantieperiode aan te vragen, vult u het formulier Vakantie en
verblijf in het buitenland in. Levert u dit formulier ten minste 3 weken voor vertrek in bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal. U kunt het formulier ook inleveren bij uw contactpersoon of opsturen naar Gemeente Oldenzaal, Maatschappelijk Plein, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
Onze reactie
Gaat het om een periode die niet langer is dan de maximale periode? En komen uw uitkeringsverplichtingen niet in gevaar? Dan kunt u ervan uitgaan dat u toestemming krijgt. U krijgt in dat geval geen
bericht van ons. Als u langer afwezig bent dan is toegestaan, hoort u zo snel mogelijk van ons wat de
gevolgen voor u zijn. Houd er rekening mee dat u niet langer recht hebt op bijstand als u te laat terugkeert uit het buitenland.
Wat doet u als u na uw verblijf buiten Oldenzaal thuis terugkomt?
U hoeft zich alleen te melden als u langer dan 28 dagen ononderbroken buiten Oldenzaal hebt verbleven. Uiterlijk op de eerste werkdag na uw vakantie meldt u zich dan persoonlijk bij het Maatschappelijk
Plein aan de Ganzenmarkt 2. Wij beoordelen dan de voortzetting van uw uitkering en overwegen een
maatregel op de uitkering.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze informatie? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.
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