
 

 

 

Melding Vakantie en/of verblijf 
buiten de gemeente 
(P-wet/IOAW/BBZ/IOAZ)  
 

Verblijf in het buitenland 

1. Per kalenderjaar is een verblijf in het buitenland, met behoud van uitkering, toegestaan voor 

een periode van maximaal: 

a. 4 weken voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd NIET hebben bereikt 

b. 13 weken voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

2. De periode van verblijf mag verspreid of aaneengesloten worden opgenomen. 

3. Als de periode van verblijf samenvalt met de jaarwisseling, dan mag het verblijf toch niet 

langer als 4 of 13 weken duren.  

4. De maximale periode voor verblijf in het buitenland geldt per persoon. Ook als u een 

gezamenlijke huishouding met een partner voert. Dit kan bijv. tot gevolg hebben dat een 

partner die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt 13 weken in het buitenland mag 

verblijven en de partner die de pensioengerechtigde leeftijd niet heeft bereikt maximaal 4 

weken. 

5. U bent verplicht om uw verblijf in het buitenland twee weken voor uw vertrek te melden door dit 

formulier in te leveren bij de balie van het gemeentehuis, in verband met een onderzoek naar de 

doorbetaling van uw uitkering. U krijgt een kopie van dit formulier mee naar huis.  

6. Als u met spoed naar het buitenland vertrekt adviseren wij u dringend om voorafgaand aan het 

vertrek mondeling contact op te nemen met uw inkomensconsulent. 

7. Het is niet toegestaan een traject in de richting van werk of een opleiding zonder voorafgaande 

toestemming van uw arbeidsconsulent te onderbreken voor verblijf in het buitenland. 

8. In de door u opgegeven periode van verblijf in het buitenland hoeft u uw inkomensgegevens  

(loonstroken) niet voor de voorgeschreven dag in te leveren. Na terugkomst moet u deze 

gegevens nog wel inleveren. 

9. Na het verblijf in het buitenland moet u zich zo snel mogelijk en uiterlijk op de eerste werkdag 

na terugkomst persoonlijk melden bij de balie van het gemeentehuis. U moet dan bewijsstukken 

meenemen waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland bent geweest (bijv. vliegtickets, stempels 

paspoort). Ook moet u dan uw eventuele inkomensgegevens over die periode inleveren. 

10. Als u langer dan de toegestane periode in het buitenland verblijft, ontvangt u geen uitkering 

over de periode dat u te lang bent weg geweest en kan uw uitkering beëindigd worden. U 

ontvangt dan een beschikking binnen twee weken nadat u zich bij de gemeente heeft gemeld. 

11. Wij kunnen als u zich niet aan de bovenstaande voorschriften houdt bovendien een maatregel 

of een boete opleggen. Ook in dat geval ontvangt u een beschikking.  

12. U ontvangt van ons geen beschikking als u heeft voldaan aan de voorwaarden en uw uitkering  

ongewijzigd wordt voortgezet. 

 

 

Verblijf in Nederland maar buiten de gemeente. 

13. U dient de gemeente te allen tijde te informeren over tijdelijk verblijf buiten de gemeente en het 

adres op te geven waar u verblijft. 

14. Als u deelneemt aan een traject in de richting van werk of een noodzakelijke opleiding volgt dan 

dient u met een mobiele telefoon bereikbaar te blijven zodat u binnen korte tijd na oproep kunt 

verschijnen bij een potentiële werkgever. Dit geldt niet als het een vakantie betreft. 

15. Als u langer als 4 weken buiten de gemeente verblijft dan dient u bovendien vooraf 

toestemming te vragen aan uw inkomensconsulent. 

16. Als u niet bereikbaar bent tijdens uw verblijf buiten de gemeente, dan gelden de gewone regels 

voor verblijf in het buitenland (regels 1 t/m 12). U levert ook dit formulier in. De periode van 

verblijf buiten de gemeente dan is maximaal 4 of 13 weken, al dan niet in combinatie met 

verblijf in het buitenland. 
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In te vullen door cliënt bij vakantie of verblijf in het buitenland of vakantie in Nederland 

 

Naam en voorletters cliënt: Naam en voorletters partner:  

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 

 

BSN-nummer cliënt: BSN-nummer partner: 

 …………………………………..  ………………………………….

  

Bent u dit kalenderjaar al Bent u dit kalenderjaar al 

eerder met vakantie geweest?     Ja / Nee eerder met vakantie geweest?     Ja / Nee 

  

Welke periode gaat u met vakantie? Welke periode gaat u met vakantie? 

 

Van ………………………. t/m …………………………….. Van ………………………. t/m ……………………… 

 

Bestemming: ………………………………………………. Bestemming: …………………………………………….. 

 

      

Handtekening:  Handtekening  

cliënt:  partner: 

 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 

    

     

      

    

In te vullen door cliënt bij tijdelijk verblijf buiten de gemeente anders dan vakantie 

 

Naam en voorletters cliënt: Naam en voorletters partner:  

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 

 

BSN-nummer cliënt: BSN-nummer partner: 

 …………………………………..  …………………………………

     

Reden voor tijdelijk verblijf buiten de gemeente: Reden voor tijdelijk verblijf buiten de gemeente: 

 

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 

 

 

  

 

Handtekening client: Handtekening partner:   

   

 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 

    

      

In te vullen door consulent 

 

Uitkering doorbetalen tot: …………………………………………………………………………………………………… 


