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Inkomen 

 

Postbus 111 

2600 AC Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Verschijningsplicht 
 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Dan heeft u regelmatig afspraken met een consulent 

van Werkse! of met uw consulent van de gemeente Delft. U bent verplicht hiernaar toe te gaan; dat is 

de verschijningsplicht. Het betekent ook dat u altijd moet reageren op uitnodigingen die u krijgt om op 

een bepaalde dag en tijd ergens naar toe te gaan. Komt u niet naar een afspraak, dan kan dat gevolgen 

hebben voor uw uitkering.  

Voor wie gelden deze regels? 

Voor iedereen die een uitkering ontvangt van de gemeente Delft. 

 

Over wat voor afspraken gaat het? 

U heeft verschijningplicht als u een afspraak heeft met bijvoorbeeld:  

 uw consulent bij Werkse!. 

 re-integratiebedrijven of opleidingsinstituten waar u een traject volgt 

 de arts van Werkse! 

 consulent van de gemeente Delft 

 

Wat gebeurt er als ik niet verschijn? 

Komt u niet naar een afspraak en heeft u dat niet vooraf laten weten? Dan wordt uw uitkering 

verlaagd, omdat u zich niet aan de regels heeft gehouden.   

 

Wat moet ik doen als ik echt niet kan komen? 

Volgt u een traject en kunt u door ziekte niet bij een afspraak zijn? Dan moet u zich officieel 

ziekmelden. Hoe u dat doet leest u www.delft.nl zoek op ‘ziek en beter’. Kunt u om een andere 

belangrijke reden niet bij een afspraak zijn? Dan moet u die afspraak altijd van tevoren afzeggen of 

verzetten. U moet wel een goede reden hebben om de afspraak te veranderen. U moet die reden ook 

kunnen aantonen. Soms moet u verlof aanvragen. Kijk hiervoor op www.delft.nl en zoek op 

‘verlofregeling’.  

 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u: 

- Kijken op www.delft.nl en zoek op ‘verschijningsplicht’  

- Bel 14015 (werkdagen 8.30 – 17.00 uur) 

- Heeft u een afspraak met uw consulent Werk bij Werkse! en kunt u echt niet komen, bel dan 

015 215 400. 
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- Heeft u een afspraak met een consulent van de gemeente en kunt u niet komen, bel dan 

14015.  

 

 

Informatie 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering, 

denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. Abonneren kan via 

www.delft.nl/bijsluiter. 

 


