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U	  ontvangt	  een	  uitkering	  van	  Baanbrekers	  en	  u	  wilt	  met	  vakantie?	  	  
>	  Dan	  is	  het	  volgende	  voor	  u	  van	  belang.	  
	  
>	  Hoe	  lang	  mag	  u	  met	  vakantie?	  

• U	  mag	  maximaal	  vier	  weken	  per	  kalenderjaar	  in	  het	  buitenland	  zijn.	  Dit	  mag	  een	  
aaneengesloten	  periode	  zijn,	  maar	  kan	  ook	  bestaan	  uit	  meerdere	  korte	  periodes.	  In	  die	  vier	  
weken	  loopt	  uw	  uitkering	  door.	  	  

• De	  vakantieperiode	  van	  vier	  weken	  in	  het	  buitenland,	  mag	  niet	  aansluiten	  op	  die	  van	  het	  
voorafgaande	  kalenderjaar	  als	  hierdoor	  de	  totale	  periode	  van	  vier	  weken	  wordt	  
overschreden.	  

	  
>	  Moet	  u	  uw	  vakantie	  melden?	  

• Heeft	  u	  een	  uitkering	  en	  gaat	  u	  op	  vakantie	  in	  Nederland	  of	  in	  het	  buitenland?	  Dan	  moet	  u	  
dat	  tijdig	  aan	  ons	  doorgeven	  met	  het	  vakantiemeldingsformulier.	  Een	  volgend	  formulier	  kunt	  
u	  ook	  bij	  onze	  informatiebalie	  opvragen	  of	  downloaden	  op	  www.baanbrekers.org.	  	  

• Het	  vakantiemeldingsformulier	  moet	  uiterlijk	  één	  week	  vóór	  uw	  vertrek	  in	  het	  bezit	  van	  ons	  
zijn.	  Op	  deze	  manier	  kan	  uw	  werkmakelaar	  beoordelen	  of	  uw	  vakantie/verblijf	  in	  het	  
buitenland	  gevolgen	  heeft	  voor	  uw	  uitkering.	  U	  kunt	  uw	  vakantie	  ook	  persoonlijk	  doorgeven	  
aan	  onze	  informatiebalie	  en	  hier	  het	  vakantiemeldingsformulier	  invullen.	  Omdat	  de	  
maximaal	  toegestane	  periode	  om	  met	  behoud	  van	  uitkering	  op	  vakantie	  te	  gaan	  per	  
kalenderjaar	  wordt	  berekend,	  moet	  u	  ook	  korte	  vakanties	  op	  dezelfde	  manier	  melden.	  

• Valt	  een	  inleverdatum	  van	  uw	  rechtmatigheidsonderzoekformulier	  (ROF-‐je)	  in	  uw	  
vakantieperiode?	  Dan	  moet	  u	  bij	  terugkomst	  alsnog	  het	  ROF-‐je	  inleveren.	  Uw	  terugkeer	  
moet	  u	  altijd	  persoonlijk	  op	  de	  eerste	  werkdag	  na	  uw	  vakantie	  melden	  bij	  de	  informatiebalie	  
van	  Baanbrekers	  of	  uw	  inkomensconsulent.	  U	  dient	  zich	  hierbij	  te	  legitimeren.	  Tevens	  moet	  u	  
kopieën	  overleggen	  van	  tickets,	  paspoort	  (stempels)	  of	  andere	  bewijsstukken	  waaruit	  de	  
duur	  van	  verblijf	  in	  het	  buitenland	  blijkt.	  De	  uitkering	  wordt	  tijdens	  de	  vakantieperiode	  wel	  al	  
uitbetaald.	  

	  
>	  U	  blijft	  te	  lang	  weg.	  Wat	  gebeurt	  er	  dan?	  

• Blijft	  u	  te	  lang	  op	  vakantie	  in	  het	  buitenland?	  Dan	  beëindigen	  wij	  uw	  uitkering.	  De	  reden	  
waarom	  u	  langer	  wegbleef,	  speelt	  hierbij	  geen	  rol.	  Bent	  u	  te	  laat	  terug?	  Dan	  kan	  uw	  uitkering	  
worden	  hervat	  ,	  vanaf	  de	  eerste	  dag	  volgend	  op	  de	  dag	  dat	  u	  aantoonbaar	  bent	  	  
teruggekeerd	  uit	  het	  buitenland.	  Als	  u	  de	  datum	  van	  terugkeer	  niet	  kunt	  aantonen	  met	  
bewijsstukken,	  hanteren	  wij	  de	  dag	  dat	  u	  zich	  persoonlijk	  heeft	  gemeld	  bij	  Baanbrekers	  als	  de	  
datum	  waarop	  u	  bent	  teruggekeerd	  uit	  het	  buitenland.	  Over	  de	  dagen	  dat	  u	  te	  laat	  terug	  
bent,	  ontvangt	  u	  geen	  uitkering.	  	  	  

• Te	  laat	  terugkeren	  van	  vakantie	  kan	  uw	  re-‐integratie	  richting	  de	  arbeidsmarkt	  schaden.	  Wij	  
beoordelen	  dan	  of	  er	  reden	  is	  uw	  uitkering	  te	  verlagen	  over	  de	  periode	  dat	  u	  te	  laat	  bent	  
teruggekeerd.	  De	  reden	  van	  de	  te	  late	  terugkeer	  kan	  daarop	  wèl	  invloed	  hebben.	  	  

	  
>	  Bent	  u	  verzekerd	  tegen	  de	  ziektekosten?	  

• U	  moet	  er	  zelf	  voor	  zorgen	  dat	  u	  verzekerd	  bent	  tegen	  ziektekosten.	  In	  uw	  verzekeringspolis	  
leest	  u	  welke	  ziektekosten	  er	  worden	  vergoed.	  Tip:	  sluit	  -‐	  zo	  nodig	  –	  een	  reisverzekering	  af	  
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VAKANTIEMELDING	  
	  

Naam	  en	  voorletter(s):	   	  
	  

Geboortedatum:	   	  
	  

Adres:	   	  
	  

Postcode:	   	  
	  

Plaats:	   	  

Ik	  wil	  met	  vakantie	  
	  

van:	   	   tot	  en	  met:	   	  

Tijdens	  deze	  vakantie	   o Verblijf	  ik	  in	  Nederland*	  
o Verblijf	  ik	  in	  het	  buitenland*	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (*=	  aankruisen	  wat	  van	  toepassing	  is)	  
	  

In	  het	  lopende	  kalenderjaar	  ben	  ik	  wel/niet	  eerder	  met	  vakantie	  geweest	  	  
(doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is)	  
	  
Bent	  u	  het	  lopende	  kalenderjaar	  wel	  met	  vakantie	  geweest?	  Om	  hoeveel	  dagen	  ging	  het	  
dan?	  	  
	  
Aantal	  dagen:	  
	  
Plaats	  en	  datum	  ondertekening:	  
	  
	  

Handtekening:	  
	  

	  
>	  Heeft	  u	  een	  partner?	  Vul	  dan	  ook	  de	  gegevens	  hierna	  in.	  
	  

Deze	  vakantiemelding	  geldt	  ook/niet	  voor	  mijn	  partner	  	  
(doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is)	  
	  
Naam	  en	  voorletter(s)	  partner:	   	  

	  
Geboortedatum	  partner:	   	  

	  
Plaats	  en	  datum	  ondertekening:	  
	  
	  

Handtekening:	  
	  

 
 
 
 


