
Melding verblijf buitenland/buiten gemeente 
 

Ga je naar het buitenland of verblijf je buiten de gemeente? 

 

• Gebruik dan dit formulier om dat aan ons door te geven.  

• Per kalenderjaar mag je 4 weken in het buitenland verblijven. Dit mag een aaneengesloten 

periode zijn, maar kan ook bestaan uit meerdere periodes. Dan loopt je uitkering door.  

Als je langer dan 4 weken in het buitenland bent, vervalt het recht op een uitkering. 

• Een verblijf van 7 dagen of langer buiten de eigen gemeente moet je ook aan ons doorgeven.  

• Als je deelneemt aan een traject/project vraag je toestemming aan jouw Participatiecoach. 

• Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je specialist uitkeringen.  

• Lever dit formulier ingevuld en ondertekend, 5 werkdagen vóór je vertrekt, persoonlijk in bij de 

balie van Senzer aan de Churchilllaan 109 in Helmond of via de e-mail bij je Specialist uitkeringen 

of Participatiecoach.  

• Uiterlijk de eerste werkdag na terugkomst meld je je persoonlijk bij Senzer om ons te laten 

weten dat je weer terug bent. Vergeet dan niet jouw paspoort en (als je naar het buitenland bent 

geweest) reispapieren (tickets of iets dergelijks) mee te nemen. Lukt het je niet om je de eerste 

werkdag na terugkomst te melden, neem dan zo snel mogelijk contact op met je Specialist 

uitkeringen.  

• Dit formulier kun je op jouw computer invullen door te typen in de gekleurde vlakken. 

 

Corona 

Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Vervelend! Neem dan contact op met uw Specialist 

uitkeringen.   

 

  



Melding verblijf buitenland/buiten gemeente 

Terug in week:                 

 

Naam:                                                                       

BSN-nummer:                                                         

Geboortedatum:                                                    Cliëntnummer:                                                                                

Straat:                                                                       Huisnummer:                 

Woonplaats:                                                           Postcode:                               

Partner?  ☐ ja:                                                       Geboortedatum:                                                   

 

☐ Periode van                                                             tot en met                                                           

 

☐ Ik ga met mijn partner (alleen van belang bij een gezinsuitkering). 

 

☐ Ik blijf in Nederland. Ik ga naar:                                                                                                                                

☐ Ik ga naar het buitenland. Ik ga naar:                                                                                                     

 

☐ Ik ben dit jaar al naar het buitenland geweest van                                          tot en met                                      

 

Ondertekening 

 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

 

Plaats:                                                         

Datum:                                                       

 

 

Jouw handtekening: 

 

________________________________ 

 

 

 

 

In te vullen door receptie van Senzer: 

 

Datum aanmelding: ________________ Datum terugmelding: ________________ 

 


