
 

 

 

VERBLIJF IN HET BUITENLAND EN/OF  

NEDERLAND 

MET BEHOUD VAN UITKERING 

Participatiewet/IOAW/IOAZ 

 
Informatie 
Vakantie of verblijf in het buitenland/in Nederland (buiten uw gemeente) met behoud van uitkering 
(Participatiewet, IOAW en IOAZ) is maximaal 4 weken per kalenderjaar toegestaan. De 
vakantieperiode hoeft niet aaneengesloten opgenomen te worden. Het is derhalve mogelijk dat u in 
één kalenderjaar meerdere malen met behoud van uitkering in het buitenland/in Nederland (buiten uw 
gemeente) verblijft, zolang de gezamenlijke duur maar niet meer bedraagt dan 4 weken. 
Verblijft u per kalenderjaar langer dan de voor u van toepassing zijnde termijn buiten Nederland of 
buiten uw woongemeente, dan hebt u geen recht (meer) op uitkering. 
 
 
Bent u in dit kalenderjaar al op vakantie geweest in het buitenland en/of Nederland?   
 ja              nee. 
Zo ja, gedurende periode ……………………. tot en met ………………….. 
 
 
Opgave van verblijf in het buitenland/in Nederland met behoud van uitkering 
Als u in dit kalenderjaar (bijvoorbeeld wegens vakantie) naar het buitenland gaat en/of verblijft in 
Nederland (buiten uw gemeente), moet u dit formulier invullen en vóór uw vertrek persoonlijk 
inleveren bij uw contactpersoon van de afdeling Publiekscentrum, team Werk en inkomen.  
 
Door u in te vullen: 
Verblijfplaats buitenland/in Nederland: 
 

.………………………………….………………………………….. (naam van de straat en huisnummer)  

……………………………………………………………………… (naam van de plaats) 

……………………………………………………………………… (naam van het district) 

……………………………………………………………………… (naam van het land)  

 
Soort uitkering:   Participatiewet / IOAW / IOAZ   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Uitkeringsgerechtigde: Partner: 

Naam en voorletters   

Geboortedatum   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Datum vertrek   

Datum terugkomst   

 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren in bovengenoemde periode in het buitenland/in 
Nederland (buiten zijn/haar/hun gemeente) te verblijven en de eventuele consequenties voor 
het recht en de betaling van de uitkering te accepteren. 
 
Plaats: ……………………………………….  Datum: …………………………… 
  
Handtekening:   Handtekening partner: 
 
 
 
 



In te vullen door de gemeente                                                                                                                    

 
Advies: 
 
 toestemming verlenen om met behoud van uitkering gedurende de periode van ………….. 

    tot en met ………… in het buitenland/in Nederland (buiten zijn/haar/hun gemeente) te  

    verblijven; 

 
 de uitkering met ingang van …………… beëindigen in verband met overschrijding van de                                      

.   maximaal toegestane termijn per kalenderjaar (= 4 weken) 

 

Datum:  …………………   Naam consulent: …………………………………..   Paraaf: ……. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Besluit: 
 
Conform advies: 
 
Datum: ………………….   Naam toetser: ………………………………………  Paraaf : ……. 
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