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Verzoek toestemming vakantie/verblijf buiten gemeente 

 
 

Toelichting op dit formulier 

• U hebt een uitkering en u wilt op vakantie of een poos in een andere gemeente verblijven? Daar moet u minstens 7 werkdagen van tevoren 

toestemming voor vragen. Ook verblijf in het buitenland (ongeacht waarom) moet altijd vooraf gemeld worden bij Werkplein Fivelingo. Daarvoor vult 

u het formulier in en levert het na ondertekening  in bij Werkplein Fivelingo of u stuurt het per post op. 

• Hoe lang u met behoud van uitkering in het buitenland mag blijven is afhankelijk van uw leeftijd:  

Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. 

• Inleveren bij Werkplein Eemsdelta, Singel 27, Delfzijl of: 

- Werkplein Fivelingo, Postbus 100, 9930 AC Delfzijl (let op: postzegel nodig) 

- Werkplein Fivelingo, Antwoordnummer 2026, 9900 VB Delfzijl (geen postzegel, let op: duurt 4 tot 5 dagen!).  

 

 

1  Gegevens   Uzelf    Uw partner  

Naam en voorletter(s)s   

Straat en huisnummer   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

Geboortedatum   

Burgerservicenummer   

Klantnummer    
 

 

2  Aanvraag   Uzelf    Uw partner  

Datum van de aanvraag   

Vakantie of verblijf   verblijf buiten gemeente      vakantie      

  verblijf buitenland 

  verblijf buiten gemeente     vakantie      

  verblijf buitenland 

Bestemming (land of gemeente)   

Periode  Van                               tot  Van                               tot 

Aantal aaneengesloten dagen   Inclusief weekenddagen:  Inclusief weekenddagen: 

Moet u afspraken voor bemiddeling 

naar werk of opleiding afzeggen? 

  ja 

  nee 

  ja 

  nee 

Bent u dit jaar eerder op vakantie 

geweest? 

  ja, van                         tot 

  nee 

  ja, van                         tot 

  nee 

 

 

3  Verklaring en ondertekening 

Door dit formulier te ondertekenen verklaar ik dat ik alle gegevens naar waarheid en volledig heb ingevuld. Ik weet ook dat het niet of onjuist vermelden van 

noodzakelijke gegevens kan leiden tot een boete, stopzetting van de uitkering en/of strafvervolging. Dat Werkplein Fivelingo deze gegevens kan checken bij 

het Inlichtingenbureau en Suwinet-Inkijk is mij bekend. 

Plaats  Datum  |  ..  |  ..  |  ..  | 

Uw handtekening:  

 

Handtekening partner: 

 

4  In te vullen door Werkplein Fivelingo 

 Toestemming verlenen, kopie verstrekken aan verzoeker(s)       

 Nog niet, in afwachting van onderzoek 

Opdrachtnummer  Medewerker  Datum  Paraaf 

 


