Bijlage aan proces-verbaal

VERKLARING BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
Geachte.
Bij deze stellen wij u in kennis van de inbreuk op het MB 23.03.2020 (zoals gewijzigd) houdende de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken.
O art 4 : verplichting om een masker of elk ander alternatief in stof te dragen in het openbaar
vervoer
O art 5 : verbod op samenscholing en bepaalde activiteiten
O art 8 : de verplichting van de burger om thuis te blijven, behalve voor strikt noodzakelijke
verplaatsingen
Overtreder :
(Naam – adres)
Tijdstip en locatie :
(……………………………….).
Mogen wij u vragen om als burgerlijk verantwoordelijke onderstaande vragenlijst in te vullen.
Deze zal samen met het opgestelde proces-verbaal overgemaakt worden aan het parket van de
procureur des Konings te ... Deze zal de beslissing nemen met betrekking tot het te geven gevolg.

Identiteitsgegevens burgerlijk verantwoordelijke
NAAM : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Voornaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum :………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ouder van : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik heb reeds kennis gekregen van de inbreuk begaan door mijn zoon/dochter
O Ja
O Nee
Het thuisgedrag van mijn zoon/dochter is
O normaal
O problematisch (verklaar)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gelieve deze vragenlijst tegen uiterlijk …. / ….. /2020 over te maken aan :
- per briefwisseling :
- per email :

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
Het gedrag van mijn zoon/dochter op school is
O normaal
O problematisch (verklaar)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
Er zijn situaties die kunnen wijzen op verontrustend gedrag en/of ongehoorzaamheid
O Neen
O Ja (verklaar) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik neem er tevens kennis van dat het als ouder mijn verantwoordelijkheid is om mijn zoon/dochter te
sensibiliseren, aan te manen en te wijzen op de noodzaak de maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID19 te beperken stipt na te leven. Ik engageer me dit te doen.
Artikel 84 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit
veroorzaakte schade: “In alle gevallen waarin een minderjarige (...) een als misdrijf omschreven feit
heeft gepleegd en welke maatregel ook tegen hem is genomen, kan, indien het feit vergemakkelijkt
werd door gemis aan toezicht, degene die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, veroordeeld
worden tot gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen en tot geldboete van één tot vijfentwintig
euro, of tot een van die straffen alleen, onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek en van de
bijzondere wetten betreffende de deelneming.”

Opgemaakt te …………………………… op ………………………………….

Handtekening ouder

Gelieve deze vragenlijst tegen uiterlijk …. / ….. /2020 over te maken aan :
- per briefwisseling :
- per email :

