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WW-uitkering

tijdens vakantie

Geachte mevrouw
CORRECTIEBRIEF
U heeft ons laten weten, dat u van plan bent om van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 op
vakantie te gaan.

Met deze brief laten wij u weten, dat u tijdens uw hele vakantie recht heeft op WW-uitkering.
Tijdens deze vakantie bent u vrijgesteld

van de sollicitatieplicht.

Per kalenderjaar geldt een maximum van twintig vakantiedagen. Als uw WW-uitkering niet is
begonnen op 1 januari van het kalenderjaar, is het aantal vakantiedagen dat u op kunt
nemen, evenredig lager.
U heeft dit kalenderjaar recht op 20 vakantiedagen. U gaat nu 5 dagen op vakantie. Tijdens
weekenden en feestdagen worden geen vakantiedagen opgenomen. Als er niets in uw
situatie verandert, houdt u dit jaar nog 15 dagen over om met behoud van WW-uitkering op
vakantie te gaan. Vakantiedagen die u aan het eind van het kalenderjaar overhoudt, kunt u
niet meenemen naar een volgend kalenderjaar.

Hiermee is onze brief van 12 maart 2008 komen te vervallen.
Wat verder belangrijk is
Als uw situatie wijzigt voordat u op vakantie gaat, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons
door. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of als u weer aan het werk gaat. Dit kan namelijk
belangrijk zijn voor uw recht op WW-uitkering tijdens uw vakantie.
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Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie

op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Werknemers via 0900 - 92 94 (lokaal tarief). Als u op vakantie in het buitenland bent, kunt
u UWV bereiken onder telefoonnummer +31 113 75 03 50. Als u belt, houd dan deze brief
bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 17 mei 2008 een bezwaarschrift
indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 2064, 3500 GB
Utrecht. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u uw telefoonnummer
in het
bezwaarschrift vermeldt en een kopie van deze brief meestuurt.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut
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Beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw
U heeft op 21 maart 2008 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van 12 maart 2008 over
uw WW-uitkering tijdens vakantie. Wij hebben een beslissing genomen op uw bezwaarschrift.
Uw bezwaren
U heeft de volgende bezwaren naar voren gebracht.
Op uw aanvraagformulier heeft aangegeven dat u van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008
op vakantie gaat.
In de beslissing van 12 maart 2008 wordt echter een vakantieperiode genoemd van
9 augustus 2008 tot en met 16 mei 2008.
Naar aanleiding hiervan heeft u op 13 maart 2008 telefonisch contact met ons Klant Contact
Centrum (KCC) opgenomen. Aan u werd toen meegedeeld dat u bericht zou ontvangen van
de uitkeringsafdeling WW. Dit is tot op heden niet gebeurd. Vandaar dat u thans bezwaar
maakt.
Hoorzitting
U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw bezwaren tijdens een hoorzitting toe
te lichten. Uw bezwaar is wel telefonisch met u besproken op 3 april 2008.
Heroverweging
Naar aanleiding van uw bezwaren hebben wij de beslissing waartegen u bezwaar maakt
heroverwogen.
Wij stellen vast dat uw bezwaar zich beperkt tot de in de bestreden beslissing genoemde
vakantieperiode, te weten de periode van 9 augustus 2008 tot en met 16 mei 2008.
Gebleken is dat wij in de beslissing van 12 maart 2008 voor wat betreft de aanvang van uw
vakantieperiode een onjuiste maand hebben vermeld. Wij hebben 9 augustus 2008 als
aanvang van uw vakantieperiode genoemd, in plaats van 9 mei 2008. ~oals u in uw
bezwaarschrift en eerder ook op uw aanvraagformulier heeft aangegeven, gaat u immers in
de periode van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 op vakantie. Uw bezwaar is dan ook op
dit punt terecht .
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Het betreft hier echter een administratieve misstelling in een mededeling van feitelijke aard,
die niet gericht is op rechtsgevolg. Naar onze mening heeft het u, gezien de verdere inhoud
van de bestreden beslissing, ook redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn, dat er in het
onderhavige geval sprake is van een zogenoemde kennelijke misslag.
Wij verzoeken u dan ook de eerste alinea van de bestreden beslissing gewijzigd te lezen in
die zin, dat de u ons heeft laten weten dat u van plan bent om van 9 mei 2008 tot en met
16 mei 2008 op vakantie te gaan en dat u over deze periode met behoud van uitkering op
vakantie kunt gaan.
Niet gesteld of gebleken is dat uw bezwaar zich richt op het rechtsgevolg van de beslissing,
namelijk dat u met behoud van uitkering de door gevraagde zes dagen op vakantie kunt
gaan en dat u hierna dit (kalender- )jaar nog 14 dagen overhoudt om op vakantie te gaan.
Uw bezwaar tast de rechtgevolgen van de onderhavige beslissing daarom niet aan.
Met inachtneming van het vorenstaande zijn wij van mening dat onze beslissing van
12 maart 2008 gehandhaafd kan blijven.
Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar ongegrond.
Wettelijke grondslag
Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op grond van artikel 19 en 20 van de
Werkloosheidswet, het Besluit vaststelling vakantieperiode met behoud van recht op
uitkering en de artikelen 7:3 en 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer staat boven
aan de brief. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst
zijn.
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening
van deze brief een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA UTRECHT.
De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie van deze brief
meestuurt.
Tot slot
Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor de gemaakte fout voor wat betreft de
vermelding van een foutieve aanvangsdatum van uw vakantieperiode en voor het feit dat u,
ondanks uw telefonisch verzoek van 13 maart 2008, tot op 4 april 2008 geen correctiebrief
heeft ontvangen van de uitkeringsafdeling WW.
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Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut
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Adviesbureau

Bezoekadres:
Vlietsingel 37
3831 SV Leusden
Tel: 033-4325941
Fax: 033-4325940
Mob: 06-30295646
E-mail: info@adviesbureauriahuisman.nl
www.adviesbureauriahuisman.nl
Postbankrekening: 5095432
BTWnr: NL 097832315

RiaHuisman

Sodal ezekerh eidswe tgevi ng

UWV, afd. Bezwaar en Beroep
t.a.v. de heer'
Postbus 2064

3500 GB Utrecht

Ons kenmerk: bezwaar WW
Betreft:

Leusden, 17 april 2008

Geachte heer
Naar aanleiding van uw beslissing op bezwaar d.d. 7 april 2008 zou het toch simpel zijn als de afdeling
de afdeling Bezwaar en Beroep met elkaar zouden communiceren.

ww

U stelt op pagina 2, 2e alinea dat ik 6 dagen met vakantie ga en nog 14 dagen tegoed heb.
Met deze stelling kan ik het niet eens zijn, waarschijnlijk vergeet u dat 2e Pinksterdag als zondag wordt
gerekend.
Dus voor mij is het 5 dagen vakantie en 15 dagen nog tegoed.
Zie brief van 4 april 2008, afd. WW, WW tijdens vakantie correctiebrief.
Tevens schrijft u dat de beslissing van 12 maart 2008 gehandhaafd kan blijven.
In de brief van 4 april 2008, afd. WW staat dat deze komt ter vervallen.
Plus en min is min dus per saldo is er nog geen goed besluit genomen.
Als u het eens bent met mijn stelling dat ik 5 dagen met vakantie ga en 15 dagen tegoed heb zou ik daarvan
graag van u een bevestiging ontvangen. Tijdig als het kan.
Hoogachtend,
Adviesbureau RiaHuisman

Mevr. M.A.T. Huisman

Op al mijn diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden

en Betalingscondities

van toepassing

en
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Gewijzigde beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw
U heeft op 21 maart 2008 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van 12 maart 2008 over
uw WW-uitkering tijdens vakantie. In onze beslissing op bezwaar van 7 april 2008 hebben
wij uw bezwaar ongegrond verklaard. Gebleken is echter dat onze beslissing niet juist is.
Bij de beslissing op bezwaar hebben wij over het hoofd gezien, dat in uw vakantieperiode
van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 een feestdag gelegen is, te weten maandag
12 mei 2008 (2e Pinksterdag). Over deze dag behoeft derhalve geen vakantiedag te worden
opgenomen. Wij hebben daarom thans een nieuwe beslissing genomen op uw
bezwaarschrift.
Uw bezwaren
U heeft in uw bezwaarschrift van 21 maart 2008 de volgende bezwaren naar voren gebracht.
Op uw aanvraagformulier heeft u aangegeven dat u van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008
op vakantie gat. In de beslissing van 12 maart 2008 wordt echter een vakantieperiode
genoemd van 9 augustus 2008 tot en met 16 mei 2008.
Naar aanleiding hiervan heeft u op 13 maart 2008 telefonisch contact met ons Klant Contact
Centrum (KCC) opgenomen. Aan u werd toen meegedeeld dat u bericht zou ontvangen van
de uitkeringsafdeling WW. Dat gebeurde echter niet. Vandaar dat u bezwaar maakt.
Vervolgens heeft u naar aanleiding van onze beslissing op bezwaar van 7 april 2008 in uw
brief van 17 april 2008 geconstateerd dat wij ten onrechte 12 mei 2008,
zijnde 2e Pinksterdag, als op te nemen vakantiedag hebben aangemerkt. Tijdens weekenden
en feestdagen behoeven immers geen vakantiedagen te worden opgenomen. Gelet hierop
hebben wij ook ten onrechte beslist om het bezwaar ongegrond te verklaren. U verzoekt ons
dan ook om een gewijzigde beslissing op bezwaar te nemen, rekeninghoudend met het
gegeven dat u in de periode van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 5 dagen op vakantie
gaat en u derhalve dit jaar nog 15 dagen te goed heeft. In dit kader verwijst u ons ook naar
de correctiebrief van de uitkeringsafdeling WW van 4 april 2008.
Hoorzitting
Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden, aangezien volledig aan uw bezwaren tegemoet
wordt gekomen. Op grond van de wet kunnen wij om die reden van een hoorzitting afzien .
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Heroverweging
Naar aanleiding van uw bezwaren hebben wij de beslissing waartegen u bezwaar maakt
nogmaals heroverwogen.
In onze beslissing op bezwaar van 7 april 2008 schreven wij u dat wij in de beslissing van
12 maart 2008 voor wat betreft de aanvang van uw vakantieperiode een onjuiste maand
hadden vermeld. Wij hadden 9 augustus 2008 als aanvang van uw vakantieperiode
genoemd, in plaats van 9 mei 2008. Wij achtten uw bezwaar is dan ook op dit punt terecht.
Omdat deze foutieve vermelding echter een administratieve misstelling betrof in een
mededeling van feitelijke aard, die niet gericht is op rechtsgevolg en het u naar onze
mening, gezien de verdere inhoud van de bestreden beslissing, ook redelijkerwijs duidelijk
kon zijn, dat er in het onderhavige geval sprake was van een zogenoemde kennelijke
misslag, hebben wij u verzocht om de eerste alinea van de bestreden beslissing gewijzigd te
lezen in die zin, dat u ons heeft laten weten dat u van plan bent om van 9 mei 2008 tot en
met 16 mei 2008 op vakantie te gaan en dat u over deze periode met behoud van uitkering
op vakantie kunt gaan.
Gelet op het feit dat het rechtsgevolg van de beslissing door de foutieve vermelding van uw
vakantieperiode niet zou worden aangetast, hebben wij uw bezwaar vervolgens ongegrond
verklaard.
Thans is echter gebleken is dat het rechtsgevolg van de bestreden beslissing van
12 maart 2008, namelijk dat u met behoud van uitkering de door gevraagde zes dagen op
vakantie zou kunnen gaan en dat u hierna dit (kalender- )jaar nog 14 dagen overhoudt om op
vakantie te gaan, achteraf gezien toch ook niet juist is.
De reden hiervoor is dat in uw vakantieperiode, zoals u thans ook aanvullend heeft gesteld,
een feestdag gelegen is en wel 2e Pinksterdag. Over deze dag behoeft dan ook geen
vakantiedag te worden opgenomen.
U gaat dan ook in de periode van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 (slechts) 5 dagen op
vakantie en u houdt dit jaar derhalve nog 15 dagen over om met behoud van uitkering op
vakantie te gaan. Uw bezwaar is dus thans ook op dit punt terecht. Over het gewijzigde
aantal dagen heeft de uitkeringsafdeling WW u op 4 april 2008 een correctiebrief gezonden.
Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar gegrond. Dit betekent concreet voor u,
dat u in de periode van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 5 vakantiedagen behoeft op te
nemen en dat u dit kalenderjaar nog 15 dagen overhoudt om met behoud van uitkering op
vakantie te gaan. Deze beslissing op bezwaar treedt in de plaats van onze beslissing op
bezwaar van 7 april 2008 .
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Vergoeding kosten bezwaar en schade
U heeft verzocht om vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt in verband met de
behandeling van het bezwaar. Deze kosten vergoeden wij echter niet. Vergoeding van de
bezwaarkosten vindt plaats overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarin
is limitatief bepaald wanneer en welke kosten vergoed kunnen worden. Zo is ondermeer
bepaald dat bij een gegrondverklaring van het bezwaar, de kosten van door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand kunnen worden vergoed. Hiervan is in uw geval geen
sprake. U heeft zelf, respectievelijk in de hoedanigheid van belanghebbende, bezwaar
gemaakt.
Voorts heeft u verzocht om over te gaan tot de vergoeding van schade, die u lijdt, dan wel
zal gaan lijden tengevolge van de onrechtmatigheid van de bestreden beslissing. Deze
schade bestaat onder andere uit de wettelijke rente over de na te betalen uitkering en
eventuele gevolgschade.
Ons is niet gebleken van geleden schade zoals, door u bedoeld. Er bestaat derhalve geen
recht op de gevraagde schadevergoeding.
Wettelijke grondslag
Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op_grond van artikel 19 en 20 van de
Werkloosheidswet, het Besluit vaststelling vakantieperiode met behoud van recht op
uitkering, artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 7:3, 7:15 en 7:11 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer staat boven
aan de brief. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst
zijn.
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening
van deze brief een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA UTRECHT.
De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie van deze brief
meestuurt.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dhr.
Medewerker Bezwaarzaken
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