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JAARGANG 4

Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Op vakantie?

Gaat u op vakantie in Nederland of (als het straks weer mogelijk is)
in het buitenland? Uw uitkering loopt dan gewoon door. Denkt u
er wel aan dat u ons op tijd doorgeeft dat u weg gaat. Doet u het
niet volgens de regels kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.
Daarom hebben we alles even op een rijtje gezet.

Gaat u niet op vakantie in Nederland of
naar het buitenland?
Dan hoeft u niets te doen.

u vertrekt. U vindt het formulier op
www.bwri.nl. Lukt dit niet? Dan kunt u
bellen met uw casemanager inkomen.

houdt u daar natuurlijk rekening mee.
Doet u dit niet? Dan loopt u risico dat u
(tijdelijk) minder uitkering krijgt.

Hoe kunt u doorgeven dat u naar het
buitenland gaat of op vakantie in
Nederland?
U kunt hiervoor het vakantie opgaveformulier invullen en
1. mailen naar
uitkeringsadministratie@bwri.nl; of
2. terugsturen naar BWRI, postbus 50,
9610 AB Sappemeer; of
3. in de brievenbus van de
Haydnlaan 2 te Hoogezand stoppen.

Vakantie afstemmen op uw verplichtingen
Iedereen die werkt heeft recht op vakantie.
Het opnemen van vakantiedagen gaat altijd in
overleg met de werkgever. Dit geldt natuurlijk
ook voor u als u een traject naar werk of
scholing volgt.

Buitenland
De reden waarom u naar het buitenland gaat
maakt niet uit. Dat kan dus ook een andere reden
zijn dan vakantie. U mag in totaal 28 dagen per
kalenderjaar in het buitenland blijven.

Het formulier moet in ieder geval twee
weken voor uw vertrek door ons zijn
ontvangen. Dit is nodig om toestemming te
kunnen geven voordat u vertrekt. Dan weet
u tenminste zeker dat alles in orde is voordat

www.bwri.nl

Ook dan overlegt u (vóór het plannen
van uw vakantie) met uw werkcoach of
onderwijsinstelling.
Als u een opleiding volgt is het logisch dat u
tijdens de schoolvakanties uw vakantie plant
Uw vakantie of verblijf in het buitenland
mag uw kans op werk niet verkleinen. Als u
een traject volgt of in opleiding bent

4 weken weg
Gaat u aan het eind van het jaar weg en
komt u aan het begin van het nieuwe
jaar terug? In totaal mag u niet langer
wegblijven dan 4 weken. U mag de dagen
van het ene jaar dus niet bij het andere jaar
plakken. Dus niet 8 weken achter elkaar!
Deze voorwaarden gelden per persoon.
Als u langer weg blijft krijgt u over die
periode geen uitkering. Zie ook “door
Corona-crisis langer in het buitenland”.
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Door Corona-crisis
langer in het buitenland
Zit u langer in het buitenland dan de 28
dagen die met behoud van een uitkering
mag? Normaal moeten we dan uw uitkering
beëindigen. Er is een uitzondering namelijk als
het reisadvies groen of geel was bij vertrek maar
gewijzigd is in oranje of rood.
Reisadvies groen en geel: Noodzakelijke en
niet noodzakelijke reizen toegestaan
Voor gebieden waarvoor het ministerie van
buitenlandse zaken het reisadvies groen
of geel geeft, geldt de maximale duur voor
verblijf in het buitenland. Dit is 28 dagen per
kalenderjaar. Blijft u langer weg moeten wij uw
uitkering stopzetten.
Als terugkeer binnen de maximale periode
niet mogelijk is door een (tijdens het verblijf )
gewijzigd reisadvies in oranje of rood of als
sprake is van een lokale “lockdown”, kan het
maximaal verblijf op grond van bijzondere
redenen verlengd worden. Als u ons op tijd

Beslag van
de deurwaarder
goed
berekend?

www.bwri.nl

informeert kunnen wij voorkomen dat de
uitkering wordt stop gezet.
Reisadvies oranje en rood : Niet
noodzakelijke reizen niet toegestaan
Als u reist naar een gebied waarvoor het
ministerie van buitenlandse zaken het
reisadvies oranje of rood geeft of niet
noodzakelijke reizen niet is toegestaan, is dit
uw eigen verantwoordelijkheid. In dit geval
moeten wij uw uitkering (na 28 dagen verblijf
in het buitenland per kalenderjaar) stop zetten.
Dit geldt ook als u naar een gebied gaat waarin
sprake is van een lokale “lockdown”.
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
e.hut@bwri.nl
mef.koenders@bwri.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

Een deurwaarder kan beslag leggen op uw
uitkering als u uw schulden niet betaalt. Vanaf
1 januari 2021 mag de deurwaarder 5% van uw
uitkering inhouden.
Als het beslag voor 1 januari 2021
is gelegd, dan is het percentage
waarschijnlijk nog steeds 10%. De
deurwaarder heeft een overgangsperiode
tot en met 31 december 2021 waarin ze
hun beslag moeten aanpassen naar 5%.
Wilt u een versnelde aanpassing?
U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de
deurwaarder. BWRI moet uitvoeren wat de
deurwaarder zegt en kan dus niks veranderen
zonder opdracht van de deurwaarder.
Als u dit jaar voor het eerst te maken kreeg
met beslag van de deurwaarder mag het
beslag niet meer zijn dan 5% van uw uitkering
(inclusief vakantiegeld). Is er voor een hoger
bedrag beslag gelegd is de kans groot dat de
deurwaarder een fout heeft gemaakt.

Denkt u dat dit bij u zo is?
Mail ons op uitkeringsadministratie@
bwri.nl of informeer bij uw casemanager
beheer. Wij passen het beslag dan zo
snel mogelijk aan. Wat u in de maanden
daarvoor te veel betaald heeft, kunt u
terug vragen van de deurwaarder. Als
de deurwaarder dit niet wil doen kunt u
contact opnemen met het Juridisch Loket
(0900-8020). Komt het voor de rechter kunt
u bijzondere bijstand aanvragen voor de
eigen bijdrage rechtshulp.
Zak- en kleedgeld
Als u zak- en kleedgeld ontvangt
(‘inrichtingsnormi) is het beslag geen
5% maar 1/3 van de norm voor zaken kleedgeld.

