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BAANBREKERS ACTUEEL – VOORJAAR 2019 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> 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 inlichtingenplicht in? 
 
Regelmatig krijgen wij de vraag om uit te leggen wat wij de inlichtingenplicht inhoudt. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: alles wat van belang kan zijn voor uw recht op een 
uitkering of onze hulp moet u aan ons doorgeven.  
 
Voorbeelden 
Voor het gemak sommen we een aantal voorbeelden op. 
 

 Uw woonsituatie en uw adres. 

 Uw gezinssamenstelling (medebewoners). 

 Uw inkomen en vermogen. 

 Uw opleiding. 

 Uw gegevens over de tegenprestatie of vrijwilligerswerk. 
 
Inkomen en vermogen 
Als u werkt en u ontvangt daarvoor salaris, dan heeft u inkomen. Heeft u heel veel geld op de 
bank staan? Of heeft u een eigen woning die (bijna) is afbetaald, dan heeft u vermogen. Deze 
zaken hebben gevolgen voor uw recht op een uitkering en op de hoogte van die eventuele 
uitkering. Soms zijn er zaken waar u niet aan denkt als u het over inkomen of vermogen 
heeft. Hierna sommen we een aantal minder voor de hand liggende voorbeelden op die tot 
inkomen of vermogen worden gerekend. Ook deze zaken zijn van invloed op uw recht op een 
uitkering en op de hoogte van die eventuele uitkering.  
  

http://www.baanbrekers.org/


 
Voorjaar 2019 

 
 

BAANBREKERS ACTUEEL – VOORJAAR 2019 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

Denk hierbij onder meer aan: 
 

 Opbrengsten uit loterijen en kansspelen (gokken, pokeren). 

 Giften en bijschrijvingen van derden.  

 Contante stortingen op uw rekening.  

 Ontvangst van kostgeld (van bijvoorbeeld kinderen). 

 Ontvangst van bijdragen in de kosten van levensonderhoud (denk aan kosten voor 
de boodschappen, de zorgverzekering, de huur). 

 Ontvangst van een andere uitkering (dus niet een Participatiewetuitkering). 

 Afkoop van het pensioen en/of een verzekering. 

 Teruggaven van de inkomstenbelasting. 
 
Al deze ontvangsten moet u doorgeven met uw ROFje of mutatieformulier. U moet kunnen 
aantonen van wie en waarvoor u de bedragen heeft ontvangen.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. 

 

> Participatieraad zoekt twee nieuwe leden 

 
De Participatieraad van Baanbrekers is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit iets voor u? Of 
voor iemand die u kent?  
 
Wat is de Participatieraad? 
De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van alle klanten behartigt, 
die vallen onder de werking van de Participatiewet. De Participatieraad bestaat uit maximaal 
negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van de inwoners van de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de Participatiewet. 
Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-adviesraad, is belangrijk. De leden van 
de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en inspraak in de vorming, de uitvoering 
en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.  
 
Meer weten? 
Meer informatie over deze vacature vindt u op www.baanbrekers.org. U kunt ook mailen 
met participatieraadvoorzitter Cor Huibers, participatieraad@baanbrekers.org. 

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijk dan regelmatig onze website: 
www.baanbrekers.org. En volg ons op de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube en LinkedIn. Links naar onze sociale media staan op www.baanbrekers.org.  
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