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Datum ontvangst:
Registratienummer:
Zaaknummer:

Aanvraagformulier verblijf in buitenland of buiten de gemeente
Aankruisen als er sprake is van een bewindvoerder/curator

O

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner (indien van toepassing)

Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Heeft u toestemming van uw
trajectbegeleider en/of
werkgever?

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

2. Welke periode gaat u weg?
Datum vertrek:
Datum terugkomst:

3. Kruis aan wie er weg gaat
O Ikzelf (aanvrager)
O Partner
O Minderjarige kinderen

4. Waar gaat u heen?
O Buitenland, bestemming is ……………………………………………………………………………………
O Nederland, bestemming is ……………………………………………………………………………………

5. Bent u dit jaar al eerder weggeweest?
O Nee
O Ja, in periode …………………………………………tot en met ……………………………………………..
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6. Ondertekening
Ik heb dit hele formulier eerlijk ingevuld. Ik weet dat de gemeente kan vragen om aanvullende
bewijsstukken en dat de gemeente stukken bewaart. Ik weet dat de informatie die ik geef wordt
gecontroleerd bij andere instanties. Ik weet dat er onderzoek komt als ik fraude pleeg. Als ik onterecht
bijstand ontvang, moet ik die terugbetalen. Daarbovenop komt een boete.
Naar waarheid ingevuld op:………………………………………………………..(datum)
Handtekening aanvrager :…………………………………………………………
Handtekening partner*

:………………………………………………………….

Naam en stempel bewindvoerder/curator *:

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat uw
persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.
* indien van toepassing.

7. Toelichting / werkwijze
U mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven. Op grond van artikel 17, lid 1
Participatiewet moet elke uitkeringsgerechtigde verblijf buiten de gemeente doorgeven.
Wanneer u van plan bent op vakantie te gaan of buiten de gemeente te verblijven mag dit geen
negatieve gevolgen hebben voor uw traject of werk. Vraag uw trajectbegeleider en/of werkgever ruim
van tevoren om toestemming. Ook moet u het overleggen met de gemeente.
Lever dit aanvraagformulier tijdig, maar uiterlijk tien werkdagen voor vertrek in bij uw
inkomensconsulent of stuur het voor deze termijn op. Uw inkomensconsulent zal contact met u opnemen
en als er geen bezwaar is u toestemming geven. Heeft u geen contact gehad met uw
inkomensconsulent, dan heeft u dus (nog) geen toestemming!
Na terugkomst heeft u een afspraak met uw inkomensconsulent voor de terugmelding. Neem uw
reispapieren (tickets) en paspoort (Nederlands en buitenlands paspoort en/of verblijfsdocument) mee.
Gaat u zonder toestemming van trajectbureau, werkgever of gemeente weg of verblijft u te lang in het
buitenland, dan kan dit leiden tot een lagere uitkering of zelfs intrekking van uw uitkering.
Bent u niet tijdig terug van het verblijf in het buitenland, dan wordt uw uitkering geblokkeerd
en/of ingetrokken.

2

