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Melding verblijf in het buitenland  

Met dit formulier meldt u vooraf een verblijf in het buitenland. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat, 
een ziek familielid gaat bezoeken of om een andere reden. 
 

1. Persoonsgegevens 
 Aanvrager Partner 

Cliëntnummer Ferm Werk   

Naam M / V M / V 

Geboortedatum    

Burgerservicenummer    

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Emailadres   

 

2. Verblijf in het buitenland 

 Aanvrager Partner 

Geplande datum vertrek     

Geplande datum terugkeer   

 

3. Ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren): 

 dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld, 

 bekend te zijn met de regels over verblijf buiten Nederland. 

 ermee bekend te zijn dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot 
terugvordering van verstrekte vergoedingen, 

 ermee bekend zijn dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en 
worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

 
Plaats: ………………………………..   Datum: ………………………………. 
 
Handtekening:       Handtekening partner:  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
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Regels voor verblijf in het buitenland 
Verblijf in het buitenland 
Voor het recht op uw uitkering geldt de voorwaarde dat u in Nederland verblijft. Als u langere tijd in het 
buitenland bent, voldoet u hier niet meer aan. Daarom zijn er regels opgesteld voor het verblijf in het 
buitenland. 
 
In totaal mag u 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Deze termijn staat in de wet en 
daar wordt niet van afgeweken. Het maakt niet uit wat de reden is voor het verblijf in het buitenland. U 
kunt de maximale periode in gedeelten opnemen, bijvoorbeeld door twee keer twee weken naar het 
buitenland te gaan. Het is echter niet toegestaan om bijvoorbeeld de laatste 4 weken van dit jaar en de 
eerste 4 weken van het volgend jaar achter elkaar naar het buitenland te gaan.  
 
Wat moet u doen voordat u vertrekt? 

 Meld uw verblijf in het buitenland  tijdig, zo mogelijk vier weken voor vertrek. Hiervoor gebruikt u dit 
formulier.  

 Als u in het kader van uw re-integratie of inburgering op school zit en/of een cursus volgt, dan 
verwachten wij dat u uw afwezigheid afstemt op de schoolvakanties en/of cursusdata. 

 U krijgt van Ferm Werk altijd een schriftelijke reactie. Als u door het verblijf in het buitenland de 
termijn van vier weken overschrijdt of u belemmert uw re-integratie, dan informeren wij u over de 
mogelijke gevolgen. 

 
Wat moet u doen als u terugkomt?  

 Meld u na terugkomst persoonlijk terug bij Ferm Werk.  

 Bewaar bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland, zoals bijvoorbeeld uw reserveringsbewijs 
en vliegtickets. Deze bewijsstukken levert u in bij terugkomst. Wij kunnen aan de hand hiervan 
controleren of u niet te lang in het buitenland bent geweest. 

 Als u door uw afwezigheid uw inkomstenverklaring niet op tijd kon inleveren, doe dit dan op de 1
e
 

werkdag na uw terugkomst. 
 
U bent langer weggebleven dan is toegestaan, wat nu? 
Als u langer in het buitenland bent gebleven dan de maximale termijn, dan heeft u over de periode dat 
u te lang wegbleef geen recht op uitkering. Hiervan wordt slechts bij zeer hoge uitzondering 
afgeweken.  
Als u door het te lange verblijf in het buitenland uw arbeidsverplichtingen niet of onvoldoende bent 
nagekomen, dient u daarnaast rekening te houden met een tijdelijke  verlaging van uw uitkering.  
 
 

 

 

Als u vragen heeft 

 

Kijkt u dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 

12.00 uur met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.  

 

Inleveren 

U kunt dit formulier met bewijstuk(ken) op de volgende manieren inleveren: 
 
- Per e-mail naar info@fermwerk.nl 
- Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden 
- Opsturen naar Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden 

Een postzegel is niet nodig 
 

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.  

 

http://www.fermwerk.nl/

