Melding/ verzoek toestemming verblijf in het buitenland
of buiten de gemeente
Lever dit formulier uiterlijk twee weken voor vertrek in.
1.

Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer

: ………………………………..……..….…..

………………………………..……..….…..

Burgerservicenummer

: ………………………………..……..….…..

………………………………..……..….…..

Naam

: ………………………………..……..….…..

………………………………..……..….…..

Geboortedatum

: ………………………………..……..….…..

………………………………..……..….…..

Telefoon

: ………………………………………..

Mobiele telefoon …….…………………..

E-mail

: ………………………………………..

……………………………………………..

2.

Soort melding en periode



verblijf in het buitenland



verblijf in Nederland in de gemeente …………………………………………….

Aanvrager:

Datum vertrek ……………………………… Datum terugkeer ………………………………

Partner:

Datum vertrek ……………………………… Datum terugkeer ………………………………

Bent u dit jaar al eerder met behoud van uitkering in het buitenland geweest?
Aanvrager

 nee

 ja, van ………………………. tot ……………………………………………………

Partner

 nee

 ja, van ………………………. tot ……………………………………………………

3.

Re-integratietraject ( zie toelichting achterop dit formulier)

Volgt u een opleiding, re-integratietraject of taalcursus die door uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente wordt
onderbroken?
Aanvrager

 nee

 ja en ik vraag toestemming dit te mogen onderbreken.

Partner

 nee

 ja en ik vraag toestemming dit te mogen onderbreken.

4.

Verklaring en ondertekening

Ik heb/ wij hebben alle gegevens correct en volledig ingevuld.
Plaats:

……………………………………

Datum: ………………………………..

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

………………………………………………

………………………………………………

In te vullen door de klantmanagers Activering en Inkomen
Ingenomen op ……………………………...

door :……………………………………………………….

Akkoord verblijf aanvrager door

: ……………………………………………………….

Akkoord verblijf partner door

: ……………………………………………………….

Akkoord onderbreking traject aanvrager door

: ……………………………………………………….

Akkoord onderbreking traject partner door

: ……………………………………………………….

Beschikking te verzenden door

: ……………………………………………………….
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Toelichting
Wanneer u een bijstandsuitkering of IOAW/IOAZ-uitkering ontvangt (verder in de tekst omschreven als uitkering) mag u maximaal
vier weken ( 28 dagen) per jaar met behoud van uw uitkering in het buitenland verblijven..
Weekenden tellen daarbij ook mee. U hoeft de dag van vertrek niet mee te rekenen, de dag dat u terugkomt wel. Gaat u langer dan
vier weken naar het buitenland? Dan worden de extra dagen gekort op uw uitkering.
U hoeft uw vakantiedagen niet in één keer op te nemen. Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. En de dagen
van twee opeenvolgende jaren achter elkaar opnemen mag alleen als het er samen minder dan 28 zijn. Dus: 10 dagen in
december en aansluitend 7 dagen in januari mag wel; 21 dagen in december en aansluitend 10 dagen in januari mag niet.
U heeft recht op bijstand als u in Nederland verblijft in de gemeente waarin u staat ingeschreven. Wanneer u langere tijd in een
andere gemeente verblijft, moet u daar een uitkering aanvragen. Er kunnen redenen zijn voor dit langdurig verblijf in een andere
gemeente, maar om de gevolgen daarvan te kunnen beoordelen moet u verblijf in een andere gemeente van langer dan één week
vooraf melden en daarvoor toestemming vragen.
Vooraf melden en toestemming vragen:
Melden

U moet een voorgenomen verblijf in het buitenland altijd melden, ongeacht hoe lang u naar het buitenland gaat.

Een verblijf in een andere gemeente in Nederland moet u alleen melden als dit langer dan een week duurt.
U meldt dit uiterlijk twee weken voor vertrek.
Toestemming vragen
Volgt u een opleiding, re-integratietraject of taalcursus en wordt dit door het verblijf in het buitenland of buiten de gemeente
onderbroken? Uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente mag de voortgang van uw traject niet in de weg staan.
Daarom heeft u toestemming van uw klantmanager activering nodig, dit geldt zowel voor verblijf in het buitenland als verblijf van
langer dan een week in een andere gemeente in Nederland. De toestemming vraagt u uiterlijk twee weken voor uw vertrek aan.
Wanneer u stage loopt of vrijwilligerswerk doet, heeft u ook toestemming nodig van de werkgever waar u stage loopt of de
organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.
Wanneer u een opleiding volgt, kunt u alleen in de schoolvakanties naar het buitenland gaan of buiten de gemeente verblijven.
Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze regels voor u en uw partner afzonderlijk.

Terugmelden
Als u terug bent uit het buitenland of uit een andere gemeente moet u dat altijd aan ons melden. Uw klantmanager informeert u hoe
u dit moet doen.

Langer verblijf buitenland
Gaat u langer dan de toegestane periode naar het buitenland dan beëindigen wij uw uitkering. De reden waarom u langer in het
buitenland bent gebleven is daarbij niet van belang. Pas wanneer u weer meldt dat u terug bent, kan de afdeling Werk, Inkomen en
Zorg u opnieuw een uitkering verstrekken. Over de dagen dat u langer in het buitenland verbleef, heeft u geen recht op uitkering,
zelfs niet als er een goede reden was om langer weg te blijven.
Blijft u meer dan 30 dagen langer weg dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Verblijf buiten de gemeente zonder melding/toestemming
Als u uw verblijf in het buitenland of verblijf buiten de gemeente in Nederland van meer dan één week niet heeft gemeld en
daarvoor geen toestemming heeft gevraagd kunnen wij u een boete of een maatregel opleggen omdat u zich niet aan de
inlichtingenplicht of de verplichting van artikel 55 Participatiewet heeft gehouden. Wij kunnen u daarnaast ook een maatregel
opleggen als u zich daardoor niet aan uw re-integratieverplichtingen hebt gehouden.
Terugkomst
Bij terugkomst van uw verblijf buiten de gemeente dient u zich terug te melden. Uw klantmanager informeert u hoe u zich moet
terugmelden.
Meer weten
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

