Melding verblijf buitenland

Met dit formulier vraagt u toestemming voor verblijf in het buitenland aan als u een bijstandsuitkering ontvangt.
1. Gegevens aanvrager
Voornamen

_________________________________________________

Achternaam

_________________________________________________

Burgerservicenummer

_________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________

2. Persoonsgegevens partner (indien van toepassing)
Voornamen
_________________________________________________
Achternaam

_________________________________________________

Burgerservicenummer

_________________________________________________

3. Verblijf buitenland
Hierbij vraag ik voor:
□ mijzelf
□ mijn partner
toestemming voor verblijf in het buitenland voor de periode van:
________________________ (datum vertrek) ________________________ (datum terugkomst)
Bestemming: __________________________ (plaats)

_____________________________ (land)

Dit kalenderjaar ben ik/ zijn wij:
□ niet eerder in het buitenland verbleven (wegens vakantie of andere reden)

□ eerder in het buitenland verbleven (wegens vakantie of andere reden) gedurende _____ (aantal) dagen.
4. Ondertekening
Ik heb/ wij hebben kennis genomen van de informatie beschreven bij de toelichting op pagina 2:
Naam aanvrager

______________________________________________

Datum

______________________________________________

Handtekening aanvrager

______________________________________________

Handtekening partner

______________________________________________

5. Inleveren formulier
U moet dit formulier minimaal 1 week vóór vertrek naar het buitenland persoonlijk afgeven bij het Sociaal Team in
de Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. U kunt zich melden bij de
balie of bij de medewerker van het spreekuur. U kunt hier vragen naar een inkomensconsulent. Hij/zij neemt uw
formulier in ontvangst.
U ontvangt een brief met toestemming voor het verblijf in het buitenland per post.
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Melding verblijf buitenland
Toelichting bij formulier
Hieronder hebben wij enkele regels op een rijtje gezet om met behoud van uitkering in het buitenland te
verblijven. Lees deze regels goed door.
Gegevens voor toestemming voor verblijf in het buitenland
Wilt u met behoud van uw uitkering tijdelijk naar het buitenland gaan? Dan vraagt u minimaal 1 week van te voren
toestemming hiervoor bij de gemeente Oldebroek door middel van dit formulier.
Hoe lang mag u in het buitenland verblijven?
U mag per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maximaal 4 weken (28 dagen) aaneengesloten in
het buitenland verblijven. In totaal mag de periode van verblijf in het buitenland ook niet langer zijn dan 4 weken.
Ook niet als dit het kalenderjaar overschrijdt.
Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland?
Wanneer u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat, wordt uw uitkering (tijdelijk) stopgezet. Houd hier dus
rekening mee.
Wat moet ik doen bij thuiskomst?
Na thuiskomst meldt u zich binnen één werkdag. Dit kunt u doen door tussen 09.00 uur – 12.00 uur langs te komen
in de Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt zich melden bij de balie of bij de medewerker van het spreekuur. U
kunt hier vragen naar een inkomensconsulent. Wij weten dan dat u weer terug bent in Nederland.
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