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Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan mag u per kalenderjaar 28 dagen in het buitenland 
verblijven. U bent verplicht om uw gewenste vakantieperiode  aan ons door te geven. U doet uw 
vakantieaanvraag met dit formulier. Ook als u om een andere reden dan vakantie naar het 
buitenland gaat. 
 
BSN  :  ___________________________________________(In te vullen door aanvrager) 

Emailadres :  ___________________________________________ (In te vullen door aanvrager) 

 

Lees eerst de informatie op de achterkant. 
1. Periode 
Ik vertrek op : _______________________________________________ (dag/maand/jaar) 
Ik kom terug op : ______________________________________________(dag/maand/jaar) 
 
Gaat u 3 weken of langer naar het buitenland? Dan meldt u zich bij terugkomst zo snel mogelijk bij de 
gemeente. U neemt dan uw paspoort en bewijsstukken van de reisdagen mee (zie ook de 
vakantieregels). 
 
2. Plaats 
Waar verblijft u? 

 Nederland  Buitenland 
 
3. Partner 

 Ik heb geen partner 
 Mijn partner gaat niet mee op vakantie 
 Mijn partner gaat in dezelfde periode op vakantie 
 Mijn partner gaat in een andere periode op vakantie: partner vult zelf een formulier in. 

 
4. Re-integratie 

 Ik werk. Ik heb wel/geen toestemming van mijn werkgever gekregen voor mijn vakantie.  
 Ik volg een opleiding of ik ga hier binnenkort mee beginnen. Mijn vakantie valt wel/niet in de 

schoolvakantie. 
 
Het formulier is naar waarheid ingevuld 
 
Datum: _______________________ 
 
Handtekening    Handtekening partner 
 
________________________  ________________________  

(In te vullen door aanvrager) 

Naam: 
 
Adres: 

Postcode/Plaats: 

Datum ontvangst: 
(In te vullen door de gemeente) 
 

Zaaknummer: 
 

Wij gaan akkoord met de 
aangevraagde vakantieperiode: 
(in te vullen door de gemeente) 
Datum   Paraaf 
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1. In welke situatie toestemming vragen 
Voor ieder verblijf in het buitenland, dus ook voor bijvoorbeeld 2 nachten, dient u een 
aanvraagformulier in te leveren. Het maakt niet uit of u naar het buitenland gaat voor vakantie, een 
weekendje weg, familiebezoek of werk. Blijft u in Nederland? Dan levert u een aanvraagformulier in 
als u 7 aaneengesloten nachten of langer weg gaat. 
 
2. Vooraf aanvragen 
U levert dit formulier tenminste 4 weken voor vertrek in bij de gemeente. U kunt uw vakantieperiode 
aanvragen door dit formulier: 

- via de website van de gemeente in te vullen en te versturen 
- te mailen naar de gemeente waar u woont (info@alphen-chaam.nl; info@baarle-

nassau.nl; info@gilzerijen.nl) 
- in te leveren bij de balie van het gemeentehuis 
- per post toe te sturen naar de gemeente (ter attentie van Administratie Sociaal Domein) 

Is uw aangevraagde periode akkoord bevonden? Dan krijgt u dit formulier binnen 2 weken van ons 
teruggestuurd met een stempel voor akkoord. Of wij nemen contact met u op als wij vragen hebben 
over uw vakantieperiode. Wij adviseren u daarom nog géén vakantie te boeken als u dit formulier 
nog niet terug heeft gekregen. 
 
3. Achteraf terug melden 
Gaat u 3 weken of langer naar het buitenland? Dan meldt u zich bij terugkomst zo snel mogelijk terug 
bij het gemeentehuis. U neemt dan uw paspoort en bewijsstukken van de reisdagen mee. Hierbij 
kunt u denken aan vliegtickets of douanestempels. Als u zich niet terug meldt, dan loopt u het risico 
dat wij uw uitkering stoppen. 
 
4. Moet ik mijn vakantiedagen in één keer opmaken? 
U mag uw 28 vakantiedagen over het hele kalenderjaar verdelen. Zolang u maar niet langer wegblijft 
dan waarvoor u toestemming hebt gekregen. Het is niet mogelijk om vakantiedagen te sparen en 
mee te nemen naar het volgend jaar. 
 
5. Buitenland 

 U mag maximaal 28 dagen op vakantie in het buitenland. Ook de dagen van het weekend tellen 
mee. Gaat u langer dan 28 weg? Dan stoppen wij uw uitkering na 28 dagen. 

 Ook als u om een andere reden dan vakantie naar het buitenland gaat moet u dit melden. 

 De dag van vertrek telt als dag in Nederland. De dag van terugkomst in Nederland telt als dag in 
het buitenland. 

 
6. Uw re-integratietraject 
Bij iedere vakantie (in Nederland én in het buitenland) beoordelen wij of de vakantie uw re-integratie 
in de weg staat. Als wij vinden dat u uw re-integratie belemmert door uw vakantie, dan kunnen wij 
uw uitkering tijdelijk verlagen als u tóch gaat.  
 
7. School of werk 
As u een opleiding volgt, mag u alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Werkt u? Dan moet u 
ook toestemming aan de werkgever vragen. 


