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Op vakantie met  
een uitkering 
 Voor wie? 

Iedereen met een bijstandsuitkering in het kader 

van de Participatiewet 

 

Waarom? 

Als u op vakantie wilt, moet u dat minimaal 7 

dagen van tevoren melden 

 

Met behoud van uitkering op vakantie 

U ontvangt een bijstandsuitkering in het kader 

van de Participatiewet. Dan mag u met behoud 

van uitkering op vakantie en u mag op vakantie 

met wie u wilt. Maar er zijn wel een aantal regels 

waar u zich aan moet houden. 

 

Dit zijn de regels voor uw vakantie 

Voorkom problemen en houd u aan het 

volgende: 

 U mag per kalenderjaar (1 januari t/m 31 

december) vier weken (28 dagen) op vakantie 

en hebt dan geen sollicitatieplicht 

 Meldingsplicht: U meldt uw vakantie uiterlijk 7 

dagen voor vertrek. De melding kunt u doen 

met het vakantieformulier dat u op Werkplein 

Fivelingo kunt krijgen, invullen en inleveren. 

 U kunt het ook op de website downloaden. 

 U mag maximaal 4 weken in het buitenland 

verblijven. Blijft u langer dan verliest u uw 

recht op een uitkering! 

 Als u een traject volgt, plan dan uw vakantie in 

overleg met uw trajectbegeleider. 

 Kortdurend familiebezoek in Nederland is 

geen vakantie. Familiebezoek in het 

buitenland is altijd vakantie. 

 Als u ook een uitkering van een andere 

uitkeringsinstantie zoals UWV ontvangt, dan 

gelden voor u toch de regels van Werkplein 

Fivelingo. 

 Niet-opgenomen vakantiedagen kunt u niet 

meenemen naar het volgende jaar. 

 

Hebt u vragen? 

Hebt u vragen of begrijpt u niet goed wat voor u 

van toepassing is? Kom dan zonder afspraak langs 

of stel uw vraag telefonisch. Het is verstandig uw 

klantnummer of Burger Servicenummer (BSN) bij 

de hand te hebben. Dan kunnen wij uw vraag 

beter beantwoorden. 

 

 
 

Werkplein Fivelingo 

 

Werk, inkomen en participatie 

Singel 27 

9934 BR Delfzijl 

0596-63 93 50 

 

Kijk voor openingstijden  

en bereikbaarheid op werkpleinfivelingo.nl 

 

Disclaimer 

Deze uitgave is met zorg samengesteld en 

bedoeld om u te informeren. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de informatie die in deze 

uitgave wordt vermeld. 

 

 

http://www.werkpleinfivelingo.nl/

