Postadres:

Participatiewet
/IOAW/IOAZ

Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk
Bezoekadres:

aanvraag toestemming
verblijf in het
buitenland of vakantie

Bezoekadres:
Verdilaan 7, 2671 VW
Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl

I n t e vu l l en d oor d e g e m e en t e:
Cl i ën t n u m m er :

N u m m er w er kpr oc es:

Belangrijk: u dient dit formulier uiterlijk 4 weken vóór vertrek in te leveren bij uw klantmanager.
1. Gegevens aanvrager (ieder meerderjarig gezinslid dient een eigen formulier in te leveren)
Hier worden gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de Wet basisregistratie personen (BRP)
Partners / weduwen moeten (ook) hun geboortenaam te vermelden.
Hoofdaanvrager

Echtgeno(o)t(e)/partner

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Omschrijving aanvraag (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
a. Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken om toestemming voor:
☐ verblijf in buitenland:
☐ vakantie in Nederland:
van

tot en met

(periode)

b. Gaan uw (eventuele) minderjarige kinderen met u mee?
☐ ja
☐ nee
☐ niet van toepassing
c.

Geldt dit verzoek voor aanvrager én partner?
☐ ja
☐ nee
☐ niet van toepassing
Zo nee, dan aangeven wat van toepassing is:
☐ alleen
☐ één persoon, namelijk
een andere periode, namelijk

(naam) verzoekt toestemming
(naam) verzoekt om toestemming voor een
tot en met
(datum)

d. Volgt u een re-integratie- of inburgering traject?
☐ ja en ik heb toestemming van mijn re-integratie consulent ……………………… (naam)
☐ nee
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e. Verbleef u dit kalenderjaar al eerder in het buitenland?
☐ ja
☐ nee
Zo ja, wie:
☐ Uzelf
☐ Partner
In welke periode? van

tot en met

(datum)

3. Ondertekening:
Met ondertekening verklaar ik dit formulier volledig naar waarheid en zonder enig voorbehoud te hebben ingevuld.
Ik ben mij er van bewust dat onjuist of onvolledig invullen van dit formulier gevolgen kan hebben voor mijn recht
op uitkering. Daarnaast kan dit leiden tot het opleggen van een boete.
Hoofdaanvrager

Echtgeno(o)t(e)/ partner

Naam

……………………………………

…………………………………………….

Datum

……………………………………

………………………………….………..

Handtekening

……………………………………

………………………………….………..

Formulier zonder postzegel opsturen naar:
Gemeente Westland
Afdeling Dienstverlening team inkomen
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk
Belangrijk: u dient dit formulier uiterlijk 4 weken vóór vertrek in te leveren bij uw klantmanager.

Extra informatie
Met een uitkering mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar in het buitenland verblijven. U kunt naar
het buitenland op vakantie gaan maar ook vanwege andere redenen naar het buitenland gaan. U kunt ook in
Nederland op vakantie gaan. In alle gevallen moet u hiervoor toestemming hebben van de gemeente.
Hoe vraagt u toestemming?
Uiterlijk 4 weken voor vertrek levert u dit formulier in bij uw klantmanager. U krijgt schriftelijk bericht of de
toestemming is verleend.
Toestemming bij het volgen van een re-integratie- of scholingstraject.
Indien u een re-integratietraject of scholingstraject volgt dient u naast de toestemming die u bij uw klantmanager
vraagt ook toestemming te vragen aan uw re-integratieconsulent of aan uw school. Ook hier mag u namelijk niet
zonder toestemming wegblijven.
Afmelden bij terugkeer
De dag na terugkeer uit het buitenland dient u zich persoonlijk te melden bij uw klantmanager met uw paspoort en
indien van toepassing uw vliegtickets. Uw uitkering kan anders tijdelijk verlaagd worden of zelfs worden beëindigd.
Verbleef u langer in het buitenland door ziekte of een andere vorm van overmacht, dan dient u dit met
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bewijsstukken aan te tonen. Ook hier geldt dat u geen recht op een uitkering heeft over de periode dat u te lang in
het buitenland verbleef.
Contact
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw klantmanager tijdens het telefonisch spreekuur op
telefoonnummer 14-0174. Hetzelfde geldt als u niet zeker weet of u toestemming heeft om te vertrekken.
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