Formulier melding vakantie, verblijf in buitenland of
verblijf buiten uw gemeente in Nederland.
Met dit formulier meldt u (indien van toepassing inclusief uw partner) uw vakantie in het buitenland of uw verblijf buiten uw
gemeente (in Nederland).
Stuur het volledig ingevulde formulier met uw handtekening (indien van toepassing ook de handtekening van uw partner) naar:
ua@rsddeliemers.nl of via de post: RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.
Op blad 2 leest u de spelregels over het verblijf in het buitenland of buiten uw gemeente (in Nederland).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0316) 27 95 33.

Belanghebbende

Partner (indien van toepassing)

Naam

: ……………………………………..

……………………………………..

Adres

: ………………………………………

……………………………………..

Postcode en woonplaats

: ………………………………………

……………………………………..

BSN

: ………………………………………

……………………………………..

Geboortedatum

: ……………………………………..

……………………………………..

Periode
Belanghebbende

Partner

Verblijf in Nederland maar buiten de gemeente

: □ nee

□ ja

□ nee

□ ja

Verblijf in buitenland

: □ nee

□ ja

□ nee

□ ja

Zo, ja land van verblijf

: ……………………………

……………………….…

Datum vertrek

: ……………………………

…………………….……

: ……………………………

…………………….……

Datum terugkomst

Voor echtparen met kinderen onder de 18 jaar
gaan de kinderen mee?
: □ nee □ ja
hoe lang gaan zij mee?
: …………………………………………………………………….

Verklaring en ondertekening
Ik (en mijn partner) heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de RSD kennis kan nemen van mijn (onze)
vakantie of verblijf in het buitenland of verblijf buiten de gemeente. Ik stem (wij stemmen) ermee in dat controle van de gegevens
kan plaatsvinden en weet (weten) dat bij onjuiste/onvolledige verstrekking van gegevens de uitkering kan worden ingetrokken en
kan worden teruggevorderd. Ik ben (wij zijn) op de hoogte van de informatie op de achterzijde van dit formulier.
Plaats: … ………………………………

Plaats: … ………………………………

Datum: ... ………………………………

Datum: …………………………………

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:
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Spelregels vakantie, verblijf in het buitenland of buiten de gemeente (in Nederland)
Algemeen
Wanneer u met behoud van uitkering op vakantie wil, of tijdelijk in het buitenland of buiten de gemeente wilt verblijven, dan moet u
dit formulier voor vertrek inleveren bij de RSD. Wanneer u dit niet doet kan aanleiding zijn om uw uitkering tijdelijk te verlagen
en/of boete op te leggen omdat u uw inlichtingenplicht niet correct bent nagekomen.
Onder verblijf in het buitenland, buiten de gemeente of vakantie, verstaan wij ook familiebezoek of andere redenen waarom
of waardoor u elders wilt of dient te verblijven.

Maximaal toegestaan verblijf in buitenland met behoud van uitkering
Gedurende 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar mag u met behoud van uitkering in het buitenland verblijven.
U mag de perioden van 2 kalenderjaren niet achter elkaar gebruiken. Bijvoorbeeld: wanneer u maximaal 4 weken met behoud van
uitkering op vakantie mag, is het niet toegestaan om in december de vier weken van het ene jaar te gebruiken en aansluitend in
januari de 4 weken van het volgende jaar. In de periode december / januari mag u maximaal 4 weken aaneengesloten met
behoud van uitkering op vakantie.

Maximaal toegestaan verblijf buiten de gemeente met behoud van uitkering
Er zijn hiervoor geen nadere regels omschreven. Dit betekent echter niet dat u onbeperkt buiten de gemeente kunt verblijven.
Twee zaken zijn van belang. In eerste plaats mag uw verblijf buiten de gemeente uw arbeids- en re-integratieverplichting en de
verplichting tot het leveren van een tegenprestatie naar vermogen zoals genoemd in artikel 9 lid 1 Participatiewet (PW), artikel 37
Ioaw en Ioaz niet in de weg staan. Daarnaast moet nog steeds duidelijk zijn dat u woonachtig bent in de gemeente waar u
ingeschreven staat. Een langdurig verblijf buiten de gemeente kan betekenen dat u geen recht op uitkering meer heeft. Dit is ter
beoordeling van de RSD. Indien u langer dan één week buiten de gemeente wilt verblijven, dan bent u verplicht dit door te geven
aan de RSD via dit formulier. Gedurende uw verblijf buiten de gemeente dient u nog wel te voldoen aan de verplichtingen die
voortvloeien uit het feit dat u een uitkering ontvangt. Dit betekent dat u dient te reageren op oproepen van de gemeente, uw
mutatieformulier dient in te leveren (indien van toepassing) en beschikbaar dient te blijven voor arbeid, re-integratie en het
verrichten van een tegenprestatie.

Partner blijft thuis
Indien u de norm voor een echtpaar ontvangt en één van de partners blijft thuis, dan dient u dit te melden op dit formulier. Dit geldt
ook voor de kinderen onder 18 jaar. Afhankelijk van de duur kan dit namelijk van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Ook
als één van de partners thuis blijft dient u beiden dit formulier te tekenen.

Te lang weg/te laat terug
Indien u de voor u geldende wettelijke duur overschrijdt, kan dit ernstige gevolgen voor uw uitkering met zich meebrengen. Het kan
leiden tot beëindiging van uw uitkering of tot tijdelijke verlaging van uw uitkering. Indien uw uitkering niet beëindigd wordt, heeft u
over de periode waarop u te lang weg bent geweest geen recht op uitkering. Die dagen komen dus voor uw eigen rekening. Wij
adviseren u hierover eerst uw klantmanager te informeren.

Terugmelding
U dient zich terug te melden wanneer:
Uw vakantie in het buitenland langer dan de vooraf gemelde periode heeft geduurd;
Uw vakantie in het buitenland langer dan 28 dagen heeft geduurd;
Uw verblijf buiten de gemeente langer heeft geduurd dan de vooraf gemelde periode.
U dient zich dan binnen twee werkdagen na terugkomst te melden bij de RSD. Neemt u dan alle bewijsstukken mee zoals
tickets, paspoort en eventuele andere bewijsstukken waaruit de duur van uw verblijf blijkt.

Bewaren reisbescheiden
U dient alle reisbescheiden te bewaren, omdat er steekproefsgewijs onderzoeken plaatsvinden naar het verblijf in het buitenland.

Wijziging?
Mocht zich voor vertrek of tijdens de vakantie een wijziging voordoen waardoor u eerder of later vertrekt of terugkomt, dan dient u
dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de RSD contact op te nemen via telefoonnummer (0031) (0)316) 27 95 33.
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