
Op vakantie 
onder 
schooltijd

het verzoek is afgewezen 
maar u gaat toch op 
vakantie !

Als het aangevraagde verlof wordt 
afgewezen en u toch besluit om op vakantie 
te gaan maakt u zich strafbaar in het 
kader van de Leerplichtwet 1969 en zal 
tegen u, door de leerplichtambtenaar, een 
proces verbaal wegens luxe verzuim worden 
opgemaakt. 

Deze informatiefolder wordt u aangeboden 
door het Team Leerplicht van de gemeente 
Venlo.

Met vragen kunt u terecht bij de 

directeur van de school en bij de 

afdeling Leerplicht van de gemeente.



wanneer heeft u recht op 
vakantie onder schooltijd

Op vakantie onder schooltijd kan alleen 
aanspraak gemaakt worden als het kind 
tijdens de schoolvakanties niet met het gezin 
op vakantie kan gaan door de specifieke aard 
van het beroep van (één van) de ouders. 

Om aanspraak te kunnen maken moet u aan 
de volgende voorwaarden voldoen:
•	 als	u	zelfstandig	ondernemer	bent,	moet	

u dit aan kunnen tonen door inzage in uw 
boekhouding te geven of een verklaring 
van uw accountant te overleggen, waaruit 
moet blijken dat u afhankelijk bent van de 
hoofdinkomsten in die periodes waarin de 
reguliere schoolvakanties vallen. Meestal 
zijn dit seizoensgebonden inkomsten

•	 als	u	werknemer	bent	moet	u	een	
werkgeversverklaring  overleggen waarin 
duidelijk omschreven staat waarom u niet 
in de reguliere schoolvakanties verlof kunt 
krijgen, onder vermelding van de specifieke 
aard van uw beroep en de op te nemen 
verlofperiode. 

bij wie vraagt u vakantie 
aan

•	 De	aanvraag	voor	deze	schoolvakantie	
moet ten minste 8 weken van te voren 
bij de directeur van de school  schriftelijk 
worden ingediend, tenzij er kan worden 
aangetoond waarom dit niet mogelijk is.

•	 De	vakantie	mag	nooit	in	de	eerste	2	
weken van het nieuwe schooljaar vallen, 
mag maximaal 10 schooldagen beslaan 
en mag slecht één keer per schooljaar 
worden verstrekt. Het betreft de enige 
gezinsvakantie in dat schooljaar.

wat als een verzoek 
afgewezen wordt

Wanneer het verzoek voor vakantie schrif-
telijk wordt afgewezen en u bent het niet 
eens met dat besluit, dan kunt u schrif-
telijk bezwaar maken bij de persoon die het 
besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en ten minste de 
volgende gegevens bevatten:
•	 naam	en	adres	van	belanghebbende
•	 de	dagtekening	(datum)
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	dat	is	

genomen
•	 argumenten	die	duidelijk	maken	waarom	

u niet akkoord gaat met het besluit.

Wanneer het bezwaar niet door u maar 
namens een ander wordt ingediend, moet 
u een volmacht ondertekenen en bij het 
bezwaarschrift voegen.
U krijgt de gelegenheid om het bezwaar 
mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u 
schriftelijk bericht van het besluit dat over 
uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het 
besluit dan kan op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken 
schriftelijk beroep aangetekend worden 
bij de Arrondissementsrechtbank, sector 
Bestuursrecht.


