
Lever dit formulier in bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. 

 

 
  

  

 

 

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW 

of IOAZ en gaat u op vakantie naar het buitenland? Dan bent u 

verplicht hiervoor vooraf toestemming te vragen.  

Voor een verzoek om toestemming voor verblijf in het buitenland vragen wij u dit formulier in 

te vullen. Lees ook de voorwaarden in de bijlage: hierin hebben wij uw rechten en plichten wat 

betreft uitkering en vakantie op een rij gezet. 

 

Wettelijke vakantieduur  

• U mag per kalenderjaar maximaal 4 weken (= 28 dagen) met behoud van uitkering 

in het buitenland verblijven. 

• Wanneer u langer op vakantie gaat of in het buitenland verblijft dan deze 4 weken, heeft 

u geen recht op een uitkering over de periode dat u langer weg blijft.  

• Uw uitkering kan om deze reden zelfs beëindigd worden. Houd hier rekening mee. 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletters en naam           

Geboortedatum            

Burgerservicenummer           

Straatnaam en huisnummer          

Postcode     ___________________________________ 

Telefoonnummer            

Emailadres      ___________________________________ 

 

Gegevens partner (met wie u in één huis woont) 

Voorletters             

Naam             

Geboortedatum           

Burgerservicenummer           

 

 

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen. 

Lees ook de voorwaarden goed door! 

 

Verzoek toestemming 
verblijf buitenland  

  



Lever dit formulier in bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. 

 

 

Ik heb / wij hebben een uitkering op grond van de   Participatiewet (PW)    

  IOAW  

  IOAZ 

 

Ik verzoek/ wij verzoeken voor  mijzelf    mijn partner  beiden  

toestemming voor verblijf in het buitenland van:  _____________t/m_______________ 

Ik ga / wij gaan naar:   Land :      _

     Plaats :  __________________________ _ 

 

Ondertekening  Ik heb / wij hebben bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld. 

 

Handtekening aanvrager:      

Datum:        

           Plaats:        

 

 

Handtekening partner:      

Datum:        

           Plaats:        

 

 

Voorwaarden 

• U levert dit formulier uiterlijk 4 weken vóór vertrek naar het buitenland bij de gemeente 

Oisterwijk in. Wij beoordelen uw verblijf in het buitenland en sturen het formulier retour. 

• Na thuiskomst, meldt u zich binnen één werkdag persoonlijk bij de receptie van de 

gemeente (tijdens openingstijden). U dient dit formulier mee te nemen. Wij weten dan 

dat u weer terug bent.  

• Neem uw paspoort of identiteitskaart mee 

• Neem kopieën van uw reispapieren mee waaruit blijkt wanneer u in het buitenland bent 

verbleven en op welke datum u terug bent gekomen (bijvoorbeeld: vliegtickets, boeking 

hotel, ticket veerboot en dergelijke)  

 

 

 

 

 

 



Lever dit formulier in bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. 

 

 

======================================================== 

 

Beoordeling door gemeente (in te vullen door de gemeente) 

 Toestemming verlenen 

 Toestemming niet verlenen om reden:____________________________________ 

 Toestemming verlenen voor de periode van _____________  tot ______________* 

(*alleen wanneer gedeeltelijke toestemming wordt verleend in afwijking van de aanvraag) 

 

U dient zich uiterlijk teruggemeld hebben op:  _________________ 

 

Plaats: ________________    

Datum: ________________    

 

Paraaf medewerker: _______________      

 

 

 

Bij terugmelding: 

Datum terugmelding: _________________  

 

Handtekening: 

 

Aanvrager    Partner     Paraaf gemeente 

 

 

……………………….   ……………………….   ……………………… 

 

 

 

 


