
Postadres : Postbus 35, 4530 AA  TERNEUZEN
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Bezoekadres : Stadhuisplein 1 Terneuzen
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Internet: www.terneuzen.nl

Verzoek toestemming verblijf in 
het buitenland

Cliëntnummer |______________________________________________

Datum indiening |______________________________________________

Werkproces |______________________________________________

1 Persoonsgegevens aanvrager

Naam |______________________________________________
(voorletters, voorvoegsel(s), achternaam / van vrouwen de meisjesnaam)

Burgerservicenummer (BSN) |______________________________________________

Geboortedatum |______________________________________________

Geslacht  man  vrouw

Adres |______________________________________________

Postcode en woonplaats    |________________________________

Telefoonnummer |______________________________________________

2 Persoonsgegevens partner 

Naam |______________________________________________
(voorletters, voorvoegsel(s), achternaam / van vrouwen de meisjesnaam)

Burgerservicenummer (BSN) |______________________________________________

Geboortedatum |______________________________________________

Geslacht  man  vrouw

Telefoonnummer |______________________________________________

3 Aanvraag vakantie

U moet vooraf en tijdig toestemming vragen om in het buitenland te verblijven. Tijdens een kalenderjaar 
heeft u recht op maximaal vier weken verblijf in het buitenland. Wij wijzen u er op, dat u pas naar het 
buitenland mag gaan nadat wij u hiervoor toestemming hebben verleend. U ontvangt hiervan schriftelijk 
bericht. 
 Wij verzoeken u ook kennis te nemen van de informatie in de bijlage.

Datum vertrek |______________________________________________

Datum terugkomst |______________________________________________

Bestemming / reisdoel |______________________________________________

Toelichting |______________________________________________

|______________________________________________

4 Ondertekening

handtekening aanvrager, handtekening partner,

_________________________________ _________________________________

Datum ___________________________ Plaats ____________________________
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Verzoek toestemming verblijf in 
het buitenland

BIJLAGE

In deze bijlage geven wij een aantal richtlijnen voor het aanvragen van verblijf in het buitenland:

1. U moet uw verblijf in het buitenland tijdelijk aanvragen ( via het aanvraagformulier) en 
uw verblijf in het buitenland melden via mijn inkomen.
U geeft aan wanneer u vertrekt en wanneer u terug komt

2. De dag van vertrek wordt niet meegenomen in de vier weken
3. U moet na terugkomst van vakantie zelf uw rechtmatigheidsverklaring invullen. 

  
U kunt op de volgende manier aantonen dat u op vakantie bent geweest over de periode 
waarover aan u toestemming is verleend.

Terugkomst

 U komt op de dag ná terugkomst naar de balie van de vestiging in Terneuzen. Wanneer 
dit in het weekend valt komt u op de maandag volgend op uw aankomst;

 U maakt een kopie van uw vliegtickets (als u met het vliegtuig hebt gereisd);
 U maakt een kopie van uw ID-kaart of van uw paspoort van de bladzijde met de 

stempels van de douane (als die er zijn);
 U vraagt een medewerker van de balie om op die kopie de datumstempel plus paraaf te 

zetten;
 U vraagt de medewerker van de balie alle stukken door te sturen naar uw consulent  

Het melden van de datum van vertrek en terugkomst valt onder uw inlichtingenplicht. Als wij 
twijfelen aan de juistheid van de door u verstrekte gegevens, kunnen wij extra informatie bij u 
opvragen. 

Recht op bijstand

U heeft geen recht op bijstand (artikel 13, eerste lid onder e van de Participatiewet):
 als u per kalenderjaar langer dan vier weken buiten Nederland verblijft 
 als u een aaneengesloten periode van langer dan vier weken buiten Nederland verblijft 

Tijdens de dag van vertrek uit Nederland heeft u nog recht op bijstand. Over de dag van 
terugkomst uit het buitenland heeft u geen recht op bijstand. 


