
 

 

Afhandelingsformulier voor 
allenreizende minderjarigen 

G/STN-F005 

Herziening: 01 

Datum: 20/11/2017 

 

 
1 . Informatie van alleenreizende minderjarige 
Volledige naam  

Familienaam 

 

Voornaam  

Vast adres  

 

Telefoonnummer  

Leeftijd op dag van vertrek Jaar: Maanden: 

Geslacht Man o Vrouw o 

Gesproken talen Engels o Frans o Nederlands o Duits o Chinees o Andere: 
(specificeer a.u.b.) 

 

 
2 . Vluchtinformatie 
 
Vluchtnr.: - Datum: Van: Tot: 
Vluchtnr.: - Datum: Van: Tot: 

Vluchtnr.: - Datum: Van: Tot: 
 

 
3 . Persoon die de alleenreizende midnerjarige afzet bij vertrek 
 
Volledige naam 

 
Familienaam 

 

 Voornaam  

Vast adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 
4 . Persoon die de alleenreizende minderjarige ontmoet en terug afzet op de tussenstop 
 
Volledige naam 

 
Familienaam 

 

 Voornaam  

Vast adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 
5 . Persoon die de alleenreizende midnerjarige ontmoet op aankomst 
 
Volledige naam 

 
Familienaam 

  
Handtekening voor 

vrijgave van 
Minderjarige uit 

bewaarneming van 
luchtvaartmaatschapp

ij 

 Voornaam  

Vast adres  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 

 
6 . Verklaring ouder/voogd van de alleenreizende minderjarige 

 
1. Ik bevestig dat ik heb geregeld dat de bovengenoemde minderjarige bij vertrek naar de luchthaven zal worden begeleid en dat hij op het 

tussenlandingspunt en bij aankomst door de genoemde personen zal worden ontmoet. Deze personen blijven op de luchthaven totdat de vlucht is 
vertrokken en/of zijn beschikbaar op de luchthaven op het geplande tijdstip van aankomst van de vlucht. 

2. Indien de minderjarige niet op het tussenlandingspunt of de bestemming wordt ontmoet, machtig ik de vervoerder(s) om alle maatregelen te treffen die 
zij nodig achten om de minderjarige in veilige bewaring te nemen, met inbegrip van de terugbezorging van de minderjarige aan de luchthaven van het 
oorspronkelijk vertrek, en ik ga ermee akkoord de vervoerder(s) schadeloos te stellen en te vergoeden voor de kosten en uitgaven die zij bij het nemen 
van dergelijke maatregelen hebben gemaakt. 

3. Ik verklaar dat de minderjarige in het bezit is van alle reisdocumenten (paspoort, visum(s), gezondheidsattest(en), ticket(s) voor het vervolg van de 
reis/de terugreis, voldoende financiële middelen, enz. die wettelijk verplicht zijn. 

4. Ik, ondergetekende ouder of voogd van de hierboven genoemde minderjarige, stem in met de bovengenoemde regels en verklaar dat alle verstrekte 
informatie in dit afhandelingsformulier voor onbegeleide minderjarigen van Air Belgium juist is. 

Naam  Handtekening 

Adres   

Telefoonnummer  

 

 
7 . Luchtvaartpersoneel vertantwoordelijk voor de alleenreizende minderjarige 

  
Naam en handtekening 

Code 
luchtvaartmaatschappij/afde
ling 

Begeleider bij vertrek luchthaven   

Begeleider in vlucht 1   

Begeleider op overstappunt 1  (indien van toepassing)   

Begeleider in vlucht 2      (indien van toepassing)   

Begel   



eider op overstappunt 2 (indien van toepassing) 

Begeleider in vlucht 3      (indien van toepassing)   

Begeleider bij aankomst luchthaven   

 
8 . Speciale Instructies 

 

Verspreiding: Origineel voor UMNR, kopie 1 voor overstapstation 1, kopie 2 voor overstapstation 2, kopie 3 voor aankomststation, kopie 4 voor vertrekstation 


