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U ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente
Rotterdam. Verblijft u tijdelijk in het buitenland?
Dan mag dat uw kans op betaald werk, uw opleiding
of uw reintegratietraject niet belemmeren.
Mag ik naar het buitenland?
Ja, als u een bijstandsuitkering of IOAW-/IOAZ-uitkering
ontvangt, mag u ieder jaar maximaal 28 dagen naar het
buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor (de hoogte
van) uw uitkering. Het maakt hierbij niet uit of u een
sollicitatieverplichting heeft of niet. U moet zelf bijhouden
of u genoeg dagen heeft om naar het buitenland te gaan.
Moet ik mijn verblijf in het buitenland vooraf melden?
Ja. Wanneer u de periode van uw verblijf in het buitenland
weet, dan neemt u zo snel mogelijk contact op met uw
contactpersoon voor Werk of Tegenprestatie.
Bij wie moet ik mijn verblijf in het buitenland melden?
U stemt vooraf met uw eventuele opleider, trajectaanbieder
of werkgever af of verblijf in buitenland mogelijk is. Daarna
stemt u met uw contactpersoon voor Werk of Tegenprestatie
af of verblijf in het buitenland mogelijk is. Als uw verblijf in
het buitenland mogelijk is, meldt u dit via het formulier
‘Melding verblijf buitenland’.
Heb ik tijdens mijn verblijf in het buitenland
ook verplichtingen?
Ja, uw verplichtingen lopen altijd door. Dat betekent dat
u er voor zorgt dat u op de hoogte blijft van de aan u toegestuurde post.

WI0053-1018

Mag ik langer dan 28 dagen naar het buitenland?
U mag maximaal 28 dagen naar het buitenland met
behoud van uw bijstandsuitkering of IOAW-/IOAZ-uitkering.
Over de tijd die u langer dan 28 dagen bent weggebleven,
ontvangt u geen uitkering.
Moet mijn partner ook het meldingsformulier invullen?
Ja. Als u getrouwd bent of samenwoont, heeft u een
uitkering voor gehuwden. U kunt samen één formulier
invullen. Als uw partner een andere periode naar het
buitenland gaat, moet hij/zij een eigen formulier invullen.

Krijg ik een reactie op mijn melding?
U meldt uw afwezigheid uiterlijk twee weken vóór vertrek.
Als u dat op tijd doet, ontvangt u altijd vooraf een brief of
uw uitkering wordt doorbetaald of dat uw afwezigheid
gevolgen heeft voor uw uitkering.
Moet ik mij melden als ik terug ben?
Als u per jaar langer dan 28 dagen in het buitenland bent
verbleven, hebben wij na uw terugkomst in Nederland een
bewijsstuk nodig van uw aankomstdatum in Nederland.
Dit is om de daadwerkelijke periode vast te stellen. U kunt
binnen 14 dagen na aankomst bewijsstukken opsturen
naar Werk & Inkomen, Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam.
Kunt u deze bewijsstukken niet aanleveren, dan meldt u
zich persoonlijk uiterlijk de eerste werkdag na aankomst
aan de balie op één van de volgende locaties: Locatie
Centrum, Coolsingel 40 of Locatie IJsselmonde, Herenwaard 23. Ook als u eerder terug bent, meldt u zich de
eerste werkdag na aankomst bij de balie.
Controleert de gemeente mijn afwezigheid?
De gemeente controleert regelmatig op afwezigheid, ook als
u daarvan geen melding heeft gemaakt. Klopt uw melding
niet? Of heeft u geen melding gedaan? Dan kan dit gevolgen
hebben voor uw uitkering en kunt u een boete krijgen. Bewaar
uw reispapieren daarom tot één jaar na uw afwezigheid.
Mag ik ergens anders binnen Nederland
verblijven met een bijstandsuitkering?
In principe mag u ergens anders in Nederland verblijven.
Bij verblijf ergens anders in Nederland lopen uw sollicitatieverplichting, opleidings- en/of re-integratieafspraken
door. De gemeente gaat er wel vanuit dat u tijdelijk buiten
de gemeente verblijft en u uw woonruimte in Rotterdam
niet opgeeft. Is dit wel het geval en gaat u verhuizen?
Dan geeft u dit aan de gemeente door via het wijzigingsformulier (bijstand).
Bij wie moet ik mijn verblijf ergens anders in Nederland
vooraf melden?
Kunt u zich tijdens uw verblijf ergens anders in Nederland
niet aan uw verplichtingen en afspraken houden? Stemt u
dan vóóraf af met uw eventuele opleider, trajectaanbieder
of werkgever. In ieder geval is het belangrijk dat u ook
contact opneemt met uw contactpersoon voor Werk of
Tegenprestatie. Die beoordeelt of het uw re-integratie of
tegenprestatie niet in de weg staat. Als u toestemming
krijgt, wordt er maximaal 28 dagen per jaar rekening mee
gehouden dat u zich niet aan uw verplichtingen houdt.
Let op: er wordt altijd van u verwacht dat u op de hoogte
blijft van de aan u toegestuurde post.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in dit
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Opsturen formulier per post
Gemeente Rotterdam
Team Beheer Inkomen
Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam

Melding verblijf
buitenland

Opsturen formulier per e-mail
inkomen11wi@rotterdam.nl
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer leest u hierover op Rotterdam.nl/privacy en op
Rotterdam.nl/uw-gegevens-bij-werk-en-inkomen.

Alleen met een correct ingevuld burgerservicenummer kan uw melding in
behandeling genomen worden
U mag de melding ook voor uw
partner doen. Dan moet het wel
om dezelfde periode gaan.

Ondergetekende
Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)
Burgerservicenummer

Voorletters

Telefoonnummer

Deze melding geldt ook voor mijn partner:
Naam

Burgerservicenummer

Deze melding is
Een 1e melding
Een wijziging van een eerdere melding
Een intrekking van een eerdere melding

Periode en aantal dagen
Vertrek op:

Aankomt in Nederland op:

Voor de juiste berekening van de periode telt u de datum van vertrek niet mee en
de datum van aankomst in Nederland wel. Als u op 1 april vertrekt en op 17 april
terug komt, bent u 16 dagen weg geweest. Namelijk van 2 tot en met 17 april.
U vult dan 16 dagen in. Weekenden en nationale feestdagen telt u ook mee.
Totaal aantal dagen
• Ik verklaar dat ik heb afgestemd met mijn contactpersoon van werk of

tegenprestatie én eventuele opleider, trajectaanbieder of werkgever voor mijn
verblijf in het binnen- of buitenland.
Naam contactpersoon Werk of Tegenprestatie

WI0053-1018

Datum afstemming

• Ik heb het informatieblad ‘Melding verblijf in buitenland’ gelezen en begrepen.
• Als ik mij niet houd aan de regels weet ik dat mijn uitkering kan worden

stopgezet en/of dat ik geld moet terugbetalen
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Indien van toepassing

Ondergetekende machtigt
Zijn/haar thuisblijvende partner voor de duur van de periode om eventuele
wijzigingsformulieren in te vullen, te dateren en te ondertekenen.
Naam gemachtigde
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Ondertekening
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Burgerservicenummer

Rotterdam,
Datum

Handtekening van mijzelf

Datum

Handtekening van mijn partner

