Formulier melding verblijf in het buitenland
Op de achterkant van het formulier staat algemene informatie over verblijf in het buitenland met behoud
van uitkering en het inleveradres van uw aanvraag.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Adres

________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

________________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________________

Burgerservicenummer

________________________________________________________________

2. Persoonsgegevens partner
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Burgerservicenummer

________________________________________________________________

3. Informatie verblijf in het buitenland
Vertrekdatum naar buitenland
Datum en terugkomst uit het buitenland

_____________________________________________________
_____________________________________________________
 met de auto  met het vliegtuig  anders………………….

Hoe gaat u naar het buitenland?
Wat is het adres of zijn de adressen waar
u verblijft tijdens uw verblijf in het
buitenland?

Land:
Plaats:
Adres:

Gaat uw partner mee?
4. Ondertekening
Datum


 ja


 nee

Handtekening

____________________________ __________________________________________________________
Hebt u een partner? Dan moet uw partner dit formulier ook ondertekenen.
Datum
Handtekening
____________________________

__________________________________________________________

Aan dit formulier kunt u geen rechten ontlenen.
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BIJLAGE: over uw aanvraag verblijf in het buitenland
Algemeen informatie
Als u naar het buitenland gaat dan vragen wij u dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan de ISD door
te geven met dit formulier.
U kunt maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven met behoud van uitkering. Als u
langer in het buitenland verblijft dan de periode waarvoor u toestemming hebt, kan uw uitkering worden
beëindigd. Als u in een kalenderjaar langer dan 4 weken (28 dagen) in het buitenland verblijft, hebt u geen
recht op uitkering over de dagen dat u langer dan 4 weken (28 dagen) in het buitenland verblijf.
Als u bijvoorbeeld 35 dagen in het buitenland verblijft in een kalenderjaar dan hebt u over 7 dagen geen recht
op uitkering.
Pensioengerechtigd?
Bent u met pensioen en ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet? Dan moet u uw
vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) indienen.
Inleveren
Stuur dit volledig ingevulde formulier met bewijsstukken naar:
ISD Bollenstreek
Postbus 255
2160 AG Lisse
U kunt het volledig ingevulde formulier met bewijsstukken ook inleveren bij het lokaal loket, het sociaal team of
Wmo Adviescentrum in uw woonplaats of per e-mail via info@isdbollenstreek.nl.
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