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BAANBREKERS ACTUEEL – VOORJAAR 2017 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Nabetaling WW-uitkering 
 
Ontving u of ontvangt u een WW-uitkering met een ingangsdatum tussen 1 juli 2015 en 1 december 
2016? Dan heeft u mogelijk recht op de reparatieregeling dagloon WW. UWV betaalt dit uit in de 
maand april 2017. Het is belangrijk om Baanbrekers tijdig op de hoogte te stellen als u dit geld 
ontvangt. Dit kan met uw ROF of via een mutatieformulier. Wilt u dan ook meteen de brief en 
specificatie van UWV meesturen? 

 

> Regels rondom vakantie en verblijf in het buitenland 

 
De vakantieperiode komt er weer aan. Graag brengen we de regels rondom vakantie en verblijf in het 
buitenland bij u onder de aandacht. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met behoud van 
uitkering op vakantie of in het buitenland verblijven. U moet elke vakantie (hoe kort ook) altijd aan 
ons doorgeven. Dit kan met het vakantiemeldingsformulier. Dit formulier ligt voor u klaar bij 
Baanbrekers. Het staat ook als download op www.baanbrekers.org. Meerdere korte vakanties tellen 
we bij elkaar op om te beoordelen of u binnen de periode van 28 dagen blijft.  
 
Terug? Dan melden! 
Bent u terug van vakantie of uw verblijf in het buitenland? Meld dit dan de eerstvolgende werkdag 
persoonlijk bij onze balie. Als u samen met uw partner op vakantie bent geweest, dan moet uw 
partner zich ook persoonlijk melden. Bij de melding moet u uw legitimatiebewijs en bewijsstukken van 
uw vakantieduur laten zien. Denk hierbij aan een vliegticket en stempels in uw paspoort. Mocht u zich 
niet (tijdig) persoonlijk terugmelden van uw vakantie, dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op 
uitkering. Ook kunt u een boete krijgen. 

 

> Wat houdt de inlichtingenplicht in? 
 
Wij ontvangen regelmatig vragen over de inlichtingenplicht. Hieronder zetten wij op een rij wat de 
inlichtingenplicht voor u inhoudt. Houdt u zich niet aan deze plicht? Dan kunt u een boete krijgen. 

 Ontvangt u van ons rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROFjes)? Dan vult u deze elke maand 
volledig en juist in. Onderteken het formulier en lever het voor de aangegeven datum in. 

 Ontvangt u van ons geen ROFjes? Dan moet u wijzigingen die van belang zijn voor het recht op 
uitkering binnen vijf werkdagen na de wijziging doorgeven via een mutatieformulier. De volgende 
wijzigingen moet u altijd doorgeven: 
o Wijziging in uw adres. 
o Wijziging in uw gezinssituatie. 
o wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner. 
o Wijziging van het aantal personen dat op uw adres woont.  
o Wijziging in uw vermogen, het vermogen van uw partner of het vermogen van een kind jonger dan 

achttien jaar. 

 U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of 
u nog het juiste bedrag krijgt. 

 Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 

 Gaat u naar het buitenland? Dan geeft u dit door via het vakantiemeldingsformulier, uiterlijk één 
week voorafgaand aan uw vertrek. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. 
Meld uw terugkeer van vakantie altijd persoonlijk op de eerste werkdag na uw vakantie. Dit kan 
bij de informatiebalie van Baanbrekers. 

 

> Uitbetaling vakantiegeld in 2017. 

 

Goed om te weten: het gereserveerde vakantiegeld betalen wij eind juni 2017 uit. 

http://www.baanbrekers.org/

