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Uw contactpersoon
Vanaf 1 mei 2014 zijn onze clienten weer opnieuw verdeelt. Het kan zijn dat u nu een ander
contactpersoon heeft dan voorheen. In onderstaande tabel kunt u zien wie uw
Wanneer u belt met een vraag wordt er een terugbelverzoek ingepland bij uw consulent.
Op deze manier weet u wanneer u een telefoontje terug kunt verwachten
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Voorlopige aanslag belastingdienst.
Iedereen die voor 1 april 2014 aangifte
inkomstenbelasting/premie volksverzekering
bij de belastingdienst heeft gedaan, krijgt
voor 1 juli 2012 de voorlopige aanslag.

Vergeet u niet om een kopie van de
voorlopige aanslag in te leveren bij de
afdeling Werk en Bijstand? Graag een kopie
van de voor- en achterkant inleveren. Later
ontvangen we graag de definitieve aanslag.
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De Cliëntenraad Werk en Inkomen
Achtkarspelen ( CR-Acht )
CR-acht wil een spreekbuis zijn voor iedereen
met een minimum inkomen in Achtkarspelen.
De Cliëntenraad wil zoveel mogelijk laten zien
wat het effect is van het gemeentelijk beleid
op het dagelijkse leven van mensen met een
minimum inkomen.
Vakantie 2014
Gaat u op vakantie? Vergeet niet om dit van
tevoren door te geven.Ook als u een
bijstandsuitkering ontvangt, wilt u wel eens
met vakantie. Daar zijn wel regels voor. Er
geldt een maximumperiode en u moet uw
vakantie altijd 4 weken van tevoren
doorgeven. Hoe geef ik mijn vakantie door?
De vakantie geeft u minimaal 4 weken
voordat u op vakantie gaat door op het
wijzigingsformulier. U kunt dit formulier
vinden op onze website. Hoe lang mag ik in
het

Ze probeert zoveel mogelijk in contact te
komen met mensen uit de doelgroep.
Ook wil zij graag weten welke ideeën er leven
bij de doelgroep zelf om uit de uitkering of
het minimum inkomen te komen.
De Cliëntenraad is bereikbaar op www.cracht.nl . Hier vindt u ook ons forum.
Ons e-mail adres is info@cr-acht.nl

buitenland zijn? Iedereen mag maximaal 4
weken per jaar in het buitenland zijn,
bijvoorbeeld met vakantie. Dit mag ook in 2
of 3 korte perioden, als het in totaal maar
niet meer is dan 4 weken. Bent u ouder dan
de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u
maximaal 13 weken met behoud van
uitkering met vakantie. Om problemen met
uw uitkering te voorkomen adviseren wij u
om bij twijfel altijd contact op te nemen met
uw consulent.

