TOELATING OM HET LAND TE VERLATEN –
VOOR HET BUITENLANDSE KAMP TRAVEL O’CLOCK / TEXEL
Klantnummer: ………………………………………………………………… Gelieve deze fiche ten laatste 3 weken
voor het kamp
Naam begeleidende dienst of ouder: …………………………… terug te sturen naar:
Naam jongere: ……………………………………………………………….

BIZON
Tarbotstraat 61d
9000 Gent of info@bizonvzw.be

Minderjarigen die naar het buitenland gaan, hebben hiervoor toestemming nodig van ouders of voogd.
Jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechter (minderjarig én meerderjarig) hebben
toestemming nodig van de jeugdrechter om het land te verlaten. Voor asielzoekers of niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen moet er een toelatingsformulier aangevraagd worden bij de Dienst
Vreemdelingenzaken.
Daarom vragen we dit formulier ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige toelatingen
terug te sturen naar het secretariaat van BIZON. Wacht niet met het aanvragen van de nodige
toelatingen. Indien BIZON geen toelating toegestuurd krijgt, kan de jongere niet mee op kamp!

1. GEGEVENS DEELNEMER
1. Staat de jongere onder ouderlijk gezag of voogdij en is hij/zij minderjarig (d.w.z. jonger dan 18j.)?
JA / NEE (*)
→ Indien ja, moeten de ouders of voogd van de jongere hun toestemming geven om de jongere naar het
buitenland te laten reizen.
Hiervoor dien je een formulier ‘reistoelating minderjarigen’ in te vullen. Dit formulier kan je meestal
terugvinden op de website van je gemeente. Voor het wettigen van je handtekening moet je met het
formulier langsgaan bij de balie van de gemeente waar je woont. Zij zetten hier dan de nodige stempel op.
Voeg de toelating bij dit formulier.
→ Indien nee, ga naar vraag 2 en 3.
2. Staat de jongere onder toezicht van de Jeugdrechter?
JA/ NEE (*)
→ Indien ja, vraag een schriftelijke toelating om het land te verlaten aan bij de bevoegde Jeugdrechter.
Voeg deze toelating bij dit formulier.
(*) omcirkel wat past

zie ommezijde

Pagina 1 van 2

3. Is de jongere in een asielprocedure / een niet-begeleide minderjarige?
JA / NEE (*)
→ Indien ja, vraag een schriftelijke toelating om het land te verlaten aan bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (infodesk@ibz.fgov.be of 02/793.80.00).
Opgelet! U dient deze toelating tijdig aan te vragen. Voeg de toelating bij dit formulier.
(*) omcirkel wat past

2. PRIVACY
De gegevens op dit formulier zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel ingewonnen om de kwaliteit en de
veiligheid van het kamp voor alle deelnemers te verzekeren. In geen geval worden de gegevens doorgespeeld
aan derden. De contactgegevens die BIZON vzw via de inschrijvingen verkrijgt, worden met het oog op
latere correspondentie en samenwerking verwerkt in een intern adressenbestand. Indien u in detail wenst
te vernemen welke persoonsgegevens werden verwerkt, deze wil laten verbeteren of verwijderen, kan u zich
richten tot het secretariaat van BIZON vzw via info@bizonvzw.be of 09/236 30 09. Meer informatie over het
privacy beleid van BIZON vindt u op www.bizonvzw.be/diensten/formulieren.

Datum

Naam

Handtekening

………………………………

……………………………………………..

……………………………………………….
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