
Melding Vakantie/verblijf in het buitenland

Naam  ...................................................................................................................................
Adres  ...................................................................................................................................
Postcode  ...................................................................................................................................
Woonplaats   ...................................................................................................................................
Telefoonnummer (mobiel)  ...................................................................................................................................
BSN  ...................................................................................................................................
Datum vertrek  ...................................................................................................................................
Datum terug  ...................................................................................................................................

o Ik ga naar het buitenland, namelijk naar:  ..................................................................................................
o Ik blijf in Nederland
o Ik ga samen met mijn partner. Naam partner:  ...........................................................................................

Gebruikelijke vakantieduur
U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar in het buitenland zijn. Let u erop dat u minimaal 
twee weken voor uw vertrek deze melding doet.

Als u een traject volgt bij het Werkgevers ServicePunt (WSP) vergeet dan niet om dit ook aan uw werk-
consulent te vertellen.

Wanneer u langer dan 4 weken in het buitenland bent, dan heeft u geen recht op (algemene en bijzondere) 
bijstand. De reden van het verblijf buiten Nederland is daarbij op zichzelf niet van belang. 

Melden 
De dag nadat u terug bent in Nederland moet u dit melden bij de gemeente Rijswijk. Het is belangrijk dat u 
de volgende gegevens in levert:
• Kopie van uw paspoort met hierin de stempels van uw reis;
• Kopie van uw bijvoorbeeld de vliegtickets van uw reis, betaalbewijs tolweg of andere gegevens waar op-

staat wanneer u weg bent gegaan en wanneer u terug bent gekomen.

In sommige gevallen kan uw consulent andere afspraken met u maken. Bijvoorbeeld hoe u zich meldt of welke 
gegevens nog nodig zijn. 

Inleveren gegevens
Deze gegevens kunt u inleveren door:
• Deze te mailen naar stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van uw naam en uw BSN (burgerservice-

nummer). Graag de documenten in PDF-bestand meesturen;
• Of deze gegevens opsturen naar: Gemeente Rijswijk, afdeling Inkomen en Participatie, Postbus 5305, 

2280 HH Rijswijk;
• Of deze gegevens inleveren:Stadhuis gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15

Het liefst hebben wij dat u de gegevens digitaal inlevert. Wilt u daarom de gevraagde gegevens naar ons toe 
mailen?  
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Gemeente Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk 

Melding vakantie/verblijf 
in het buitenland
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Melding Vakantie/verblijf in het buitenland

Datum: Datum:
Handtekening Handtekening

Naam: Naam partner:

Privacy 
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Zie ook www.rijswijk.nl/privacybeleid
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