
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 
(verzoek om afwijking op het verbod inzake kinderarbeid) 

 

C. INLICHTINGSFICHE PER KIND (voor elk kind een apart blad in te vullen) 
 

1. ldentificatie van het kind 
Naam en Voornaam :  …………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum :  …………………………………..  Geslacht:    M / V         Nationaliteit:  ……………….. 
 
2. De activiteit 
Juiste omschrijving :  dansoptreden 
Plaats van de werkzaamheden :  Den Blank, Overijse  
Datum of periode :  18 mei 2019  
Beginuur :  15u         -      Einduur : 17u30  
Datum of periode :  18 mei 2019  
Beginuur : 20u          -      Einduur : 22u30 
Datum of periode :  19 mei 2019 
Beginuur : 14u     -           Einduur : 16u30  
Datum of periode :  19 mei 2019  
Beginuur : 18u30     -           Einduur : 21u 
 
 
3. Zo er schoolverzuim is 
Op welke data ?                        Niet van toepassing  

Waarom moeten de prestaties plaats vinden op een schooldag?  
 
4. Vergoeding 
Bedrag van de overeengekomen vergoeding (in geld) :  Niet van toepassing  
indien een geschenk, aard en waarde :  Niet van toepassing 
Financiële instelling waarbij de geïndividualiseerde spaarrekening op naam van het kind werd geopend :    Niet van toepassing  
Rekeningnummer :    Niet van toepassing  

 

VERKLARING VAN DE OUDERS 
Ondergetekende :  ……………………………………………………………………….…………. 
Vader, moeder, voogd (schrappen wat niet past) van  …………………………………………. 
woonachtig te :  ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
verklaart zich akkoord met de tewerkstelling van bovengenoemd kind volgens de in deze 
aanvraag beschreven modaliteiten.  In geval van schoolverzuim zal ik instaan voor het laten 
inhalen van de verloren lessen en taken. Ik zal ook de gevolgen dragen die verbonden zijn 
aan dit verzuim. 
Te …………………………………………. (plaats),  de ………………………………… (datum) 
 
Handtekening,   ……………………………………. 
 

 
ADVIES VAN DE SCHOOLDIRECTEUR (Enkel in te vullen in geval van schoolverzuim) 

Niet van toepassing 
Ondergetekende :   
Directeur van de instelling   
verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag om bovengenoemd kind de hierboven 
beschreven werkzaamheden te doen verrichten die schoolverzuim met zich meebrengen op 
volgende dagen of halve dagen:   
Omtrent dit schoolverzuim, de eventuele invloed op de schoolresultaten, de eventuele 
maatregelen heeft hij/zij volgende opmerkingen: 
 
                                        , de   
 
Handtekening, 

 


