VERKLARING WERKGEVER
1. Gegevens van het bedrijf:
naam van het bedrijf : ______________________________________________
eigen bedrijf : ja / nee adres : _____________________________________________
postcode en plaats : ____________________________________________________
telefoon : ______________________________________________ ______________
Ondergetekende verklaart dat de hier na te noemen werknemer
2. Gegevens werknemer:
naam / voorna(a)m(en) : ______________________________________________
adres : _____________________________________________________________
postcode en plaats: : ______________________________________________ __
bij hem in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen vakantieverlof
kan nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties. De specifieke aard
van zijn/haar beroep betreft in dit verband:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hij/zij is daarom aangewezen om vakantie te nemen in de periode
3. Gegevens van het verlof:
periode : _______________________________________________________________
reden motivatie : _______________________________________________
________________________________________________ _______________________
4. Ondertekening:
datum: ______________ handtekening:______________________________________

Inleveren:
Het ingevulde formulier dient te worden
ingeleverd bij de directeur of locatieleider van
de school.

Informatie:
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de
locatieleider of directeur van de school.

Verklaring werkgever

Toelichting
Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige of kwalificatieplichtige jongeren van de
schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school/onderwijsinstelling vastgestelde
vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van
één van die ouders/verzorgers verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie
opneemt.
De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de
leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16
jaar is geworden. Aansluitend bestaat er een kwalificatieplicht. Daaronder wordt verstaand een
schoolbezoekplicht die doorloopt tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of tot een eerder
moment waarop een jongere een vwo- of havo-diploma of een mbo-diploma behaalt.
Strafbepaling
Volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht kan degene die valselijk een verklaring opmaakt
of een verklaring vervalst die als bewijs van enig feit moet dienen worden gestraft met 6 jaar
gevangenisstraf of een boete van de vijfde categorie
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaren van het RBL Midden-Gelre
telefoonnummer : 026-3774963
e-mail
: info@rblmidden-gelre.nl
postadres
: Postbus 5283, 6802EG Arnhem
bezoekadres
: Eusebiusbuitensingel 49, 6828HZ Arnhem
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