
VAKANTIEVERKLARING WERKGEVER/ZELFSTANDIGE 

(artikel 11, onder f en artikel 13a Leerplichtwet 1969) 

 

Ondergetekende verklaart dat 

 

Gegevens van de werknemer: 

 

Naam en voornamen  : …………………………………………………………………………………. 

Adres    : ...………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  : ………………………….……………………………………………………… 

 

   Bij hem/haar in dienstverband werkt. Door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen 

vakantieverlof kan opnemen in geen enkele van de voor zijn/haar leerplichtige of kwalificatieplichtige 

kind(eren) geldende schoolvakanties. Graag hieronder toelichten: 

- De specifieke aard van zijn/haar beroep. 

- (per schoolvakantie) werkzaamheden.  

- motivatie ernstige bedrijfseconomische gevolgen bij verlof werkgever.  

…………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………..…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om die reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de hieronder genoemde periode.  
 

Dat hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar niet 
mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtige of kwalificatieplichtige kind(eren)  

   geldende schoolvakanties. Hij /zij is om die reden erop aangewezen vakantie op te nemen in de  
   hieronder genoemde periode. 
 
1. Gegevens van het verlof: 

 
Periode van …………………………………………….……t/m…………………………………………………. 

 
2. Aanduiding van de specifieke aard van uw beroep en van de reden waarom de daarmee 

samenhangende werkzaamheden verhinderen vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties 
op te nemen. Is er sprake van ernstige bedrijfseconomische risico’s bij verlof? Zo ja, graag 
toelichten.     
  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ondertekening: 
 

Naam van het bedrijf: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ..………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum: ……………………………………………… Handtekening werkgever:……..…………………………. 

Firmastempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleveren 
Uw verklaring moet u tegelijk met het formulier “aanvraagformulier Vakantie en Verlof” inleveren. Een 
aanvraag voor vakantie onder schooltijd moet u minimaal acht weken van te voren en schriftelijk aan de 
schooldirecteur voorleggen. Bij een positief besluit kan de directeur éénmalig maximaal tien schooldagen 
vakantieverlof in een schooljaar toestaan.  
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend 
verzameld en vastgelegd voor de beoordeling van uw aanvraag voorvrijstelling van geregeld schoolbezoek. 
 
Valsheid in geschrifte 
Artikel 225 Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing. “Hij die een geschrift dat bestemd 
is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en 
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte 
gestraft, met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie”. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact op met de betrokken schooldirecteur of de 
leerplichtambtenaar van uw gemeente.  


