
 

Aanvraagformulier  
Toestemming verblijf in buitenland of verblijf buiten de gemeente 
 
 
1. Persoonsgegevens Aanvrager
 Partner 
 
Achternaam                                                                                                             
 
Voorletters                                                                                                             
 
Adres                                                                                                             
 
Postcode en plaats                                                                                                             
 
Geboortedatum                                                                                                             
 
Telefoonnummer                                                                                                             
 
 
2. Ik wil weg over de periode van 
Ik verzoek  toestemming voor een verblijf in het buitenland of verblijf buiten de gemeente. 
 
Vetrekdatum:                                                        tot en met 
 
Datum terug:                                                        
 
3. Ik blijf in Nederland/ga naar het buitenland 

 ik blijf in Nederland 
 ik ga naar het buitenland 

 
 mijn partner gaat mee 
 ik ga zonder partner  
  n.v.t. (ik heb geen partner) 

 
4. Re-integratietraject/werk 
Ik volg een re-integratietraject,  taalcursus of ik heb werk dat door het verblijf in buitenland of 
verblijf buiten de gemeente zal worden onderbroken  

 ja   (let op: mogelijk krijgt u dan geen toestemming!) 
 nee 

 
Mijn partner volgt een re-integratietraject,  taalcursus of heeft werk dat door het verblijf in 
buitenland of verblijf buiten de gemeente zal worden onderbroken 

 ja   (let op: mogelijk krijgt uw partner dan geen toestemming!) 
 nee    
 n.v.t. 

 
 
5. Ondertekening 
Datum                                                        Datum                                                       
 
Handtekening                                                        Handtekening                                                      
Aanvrager partner 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Wij geven u toestemming om de gevraagde periode in het buitenland /buiten de gemeente te 
verblijven. 
 
 
Akkoord Klantmanager Werk en Inkomen: 
 
 
Datum                                                        Handtekening                                                      
 
 
Op de eerste werkdag na verblijf in het buitenland of verblijf buiten de gemeente, dient u zich voor 
12.30 uur persoonlijk bij de receptie van de gemeente Goirle te melden. U moet een 
legitimatiebewijs meenemen (geen rijbewijs). 
 
Gedurende de toegestane periode van verblijf in het buitenland of verblijf buiten de gemeente 
wordt uw uitkering normaal uitbetaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Belanghebbende hebben/heeft zich tijdig terug gemeld, geen consequenties voor de uitkering 
(formulier opbergen in dossier). 

  
Datum                                                        Handtekening                                                      
 
 

  Belanghebbende hebben/heeft zich te laat of niet terug gemeld, werkproces inboeken GWS. 
Werkproces nummer:  

  

Deze pagina wordt door de gemeente ingevuld 

Terugmelding 



 
 

 

 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Verblijf buitenland of buiten de gemeente met behoud van uitkering 
 
Enkele regels om met behoud van uitkering in het buitenland of buiten de gemeente te verblijven 
zijn hieronder op een rijtje gezet. 
 
U verblijft in het buitenland: 

 Als u in het buitenland wilt verblijven zorgt u dat het volledig ingevulde formulier uiterlijk 4 
weken voor uw vertrek bij ons binnen is.  

 U mag per jaar 4 weken (= 28 dagen) met behoud van uitkering naar het buitenland. 

 U ontvangt van Sociale Zaken bericht omdat u alleen met toestemming van de gemeente in 
het buitenland mag verblijven. 

 Op de eerste werkdag na verblijf in het buitenland meldt u zich voor 12.30 uur persoonlijk bij 
de receptie van de gemeente Goirle. Als uw partner ook in het buitenland is geweest, meldt 
u zich samen met uw partner. U moet een legitimatiebewijs (geen rijbewijs) meebrengen. 

 Als u (en/of uw partner) langer dan toegestaan in het buitenland blijft (blijven), dan wordt de 
uitkering beëindigd (of gewijzigd naar de dan ontstane situatie). U moet dan een nieuwe 
uitkering aanvragen waarbij een verlaging op uw uitkering zal worden bezien. 

 
U verblijft in Nederland maar buiten de gemeente: 

 Als u in Nederland, buiten de gemeente wilt verblijven zorgt u dat het volledig ingevulde 
formulier uiterlijk 4 weken voor uw vertrek bij ons binnen is 

 Gaat u langer dan 4 weken (= 28 dagen) dan ontvangt u van ons bericht omdat u alleen met 
toestemming van de gemeente langer dan 4 weken buiten de gemeente mag verblijven. Op 
de eerste werkdag na uw vakantie, meldt u zich voor 12.30 uur persoonlijk bij de receptie 
van de gemeente Goirle. Als uw partner ook op vakantie is geweest, meldt u zich samen met 
uw partner. U moet een legitimatiebewijs (geen rijbewijs) meebrengen. 

 
Algemeen: 

 Zit u via de gemeente in een re-integratietraject stelt u dan ook het desbetreffende re-
integratiebedrijf op de hoogte. 

 Volgt u een taalcursus, informeer dan ook de instelling waar u de taalcursus volgt. 

 Gedurende de toegestane periode van verblijf in het buitenland of verblijf buiten de 
gemeente wordt uw uitkering normaal uitbetaald.  


