
 

 

 

Heeft u een uitkering en wilt u op vakantie? Dan zijn er enkele regels:  

 

1. Er is een maximumperiode  

2. Als u een re-integratietraject volgt moet u vooraf toestemming aan het re-

integratiebedrijf vragen.  

 

 

Hoe lang kunt u op vakantie naar het buitenland?  

Hoe lang u met behoud van een uitkering met vakantie kunt, is afhankelijk van uw leeftijd:  

 

• Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u maximaal vier weken 

aaneengesloten met vakantie,  

• Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u maximaal 13 weken aaneengesloten 

op vakantie.  

 

Voor Werk & Inkomen is de reden dat u buiten Almere verblijft niet van belang. Of u op 

vakantie gaat, of bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden ergens anders verblijft, dat 

maakt niet uit.  

 

Wilt u langer met vakantie?  
Wilt u langer met vakantie, dan moet u dit vooraf met uw klantmanager bespreken. U kunt het 

formulier ‘Vakantiemelding’ dan niet gebruiken. In de periode die u langer met vakantie bent 

in het buitenland, ontvangt u geen bijstandsuitkering. Zodra u terug bent, moet u zich melden 

bij Werk & Inkomen.  

 

Ook gevolgen voor uw partner  

Heeft u een partner, en gaat uw partner zonder toestemming langer dan vier weken met 

vakantie naar het buitenland, dan heeft uw partner geen recht op bijstand meer. U ontvangt 

dan een uitkering voor een alleenstaande. 

  

Kortere vakanties mogelijk  

U kunt de periode dat u met vakantie gaat ook verdelen. In totaal mag u per jaar niet langer 

wegblijven dan de periode die voor u geldt.  

 

Niet twee jaar achter elkaar  

U mag de vakantieperioden van twee jaar niet achter elkaar opnemen. Bijvoorbeeld december 

van het ene jaar en januari van het volgende jaar. Er moet dus een periode zitten tussen de 

vakantie van het ene jaar en de vakantie van het volgende jaar.  

 

Te laat terug  

Bent u niet op tijd terug, dan moet u zich na terugkeer direct melden bij Werk & Inkomen. Is 

uw uitkering inmiddels beëindigd, dan moet u deze opnieuw aanvragen. Daarnaast kan uw 

uitkering verlaagd worden (een maatregel).  

 



Vakantie altijd doorgeven  

Als u met vakantie gaat, dan moet u dit altijd minimaal vijf werkdagen van tevoren doorgeven 

aan Werk & Inkomen. Dit doet u via www.almere.nl/uitkering. U heeft daarvoor een DigiD 

nodig.  

 

Heeft u geen DigiD dan kunt het formulier ‘Melding vakantie / verblijf buiten Almere’ 

gebruiken. Dit formulier vindt u in de bewaarmap die u van Werk & Inkomen heeft 

ontvangen. Heeft u dit formulier niet meer, dan kunt u deze ophalen van 8.30 tot 17.00 uur 

bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis.  

 

Vakantie te laat gemeld?  

Meldt u uw vakantie niet op tijd, uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek, dan kan Werk & 

Inkomen u niet meer tijdig inlichten over de gevolgen voor uw uitkering, als u te lang naar het 

buitenland gaat. 

 
 

Uitbetaling vakantiegeld  

U heeft recht op vakantiegeld. Dit geld wordt iedere maand gereserveerd. De uitbetaling vindt 

plaats in de maand juni, of bij beëindiging van uw uitkering. Deze betaling staat los van uw 

uitkering van juni.  

 

Vragen?  

Heeft u vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar 

telefoonnummer 14 036.  
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