Attest van aanmelding
bij l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l verklaart:
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
heeft zich l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l gemeld bij
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l.

We hebben uw gegevens bekeken. We besluiten:
U bent verplicht om inburgering te volgen.
U mag inburgering volgen.
U bent geen doelgroep van inburgering. U kan inburgering niet volgen.

Dit kan soms nog veranderen:


als we meer informatie hebben;



of als uw situatie verandert.

Wat is inburgering?
Bij Inburgering helpen wij u om uw weg te vinden in de samenleving.
1. U volgt cursussen:


maatschappelijke oriëntatie (MO)



Nederlands op een eenvoudig niveau (A1 en A2)

2. U krijgt begeleiding:


De trajectbegeleider ondersteunt u als u vragen of problemen hebt.
De trajectbegeleider ondersteunt u ook bij uw plannen op korte en lange termijn.



Waar en wanneer volgt u de cursussen? Uw trajectbegeleider bespreekt dat met u.
Hij of zij houdt ook uw dossier administratief in orde.

Misschien moet u niet alle cursussen volgen. U hebt misschien een vrijstelling. Daarvoor hebt u
bewijzen nodig, of u doet een test. Uw trajectbegeleider bekijkt dat met u. Hebt u hier vragen over?
Stel ze aan uw trajectbegeleider.

Contract Inburgering
Voor de cursussen zijn er voorwaarden. Die leggen we vast in een Contract Inburgering.
U moet het contract ondertekenen en naleven.

Doet u dat niet?
Dan start een procedure. U kan een sanctie krijgen.
Welke sancties kunnen er zijn?


Krijgt u financiële steun van het OCMW of van VDAB? Dan kan OCMW of VDAB u een
sanctie geven.



In andere situaties kan u een boete krijgen van de Vlaamse Gemeenschap.



Huurt u een sociale woning in Vlaanderen? Of staat u op de wachtlijst? Dan kan de
verhuurder u een sociale woning weigeren.

Bescherming van persoonsgegevens
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l mag uw persoonsgegevens uitwisselen met
personen, organisaties of overheidsdiensten waarmee het samenwerkt. Het heeft een machtiging van
de Privacycommissie (CBPL) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).


Wilt u weten welke personen, organisaties en overheidsdiensten uw gegevens kunnen
krijgen? Vraag bij uw trajectbegeleider een lijst op.



De machtigingen kan u vinden op de website
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l



Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dat kan. U mag ze ook verbeteren. Stel uw vraag aan:
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Voor l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

De inburgeraar

Voor akkoord,

Voor akkoord,

(Voornaam, achternaam, functie binnen het

${klant_voornamen} ${klant_familienaam}

onthaalbureau Inburgering, handtekening)

${handtekening_klant}

(Datum)

(Datum)

