
Naam vzw 
Adres 
Ondernemingsnummer: 
Rechtspersonenregister: 
Website: 
E-mail: 
 

Verklaring op eer 2019 
 
 

Ondergetekende ……………………………………………………..(naam), bevestigt hierbij dat hij/zij voor 
de vzw ………………………………………………………..vrijwilligerswerk zal verrichten in het jaar 2019. 
 
Hij/zij ontvangt hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding. 
 
 
Ondergetekende verklaart op eer om gedurende het jaar 2019 de volgende plafonds niet te zullen 
overschrijden: 
 
- Het totale bedrag van alle kostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt voor het vrijwilligerswerk in 
alle verenigingen samen is niet hoger dan 34,71 Euro per dag. 
 
- Het totale bedrag van alle kostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt voor het vrijwilligerswerk in 
alle verenigingen is niet hoger dan 1.388,40 Euro per jaar. 
 
- De totale kilometervergoeding bedraagt in alle verenigingen samen niet meer dan 2000 kilometer voor 
verplaatsingen. Deze limiet van 2000 kilometer geldt niet indien de hoofdactiviteit van de vrijwilliger het 
regelmatig vervoeren van personen betreft of het vervoer van personen kadert binnen de sociale 
doelstelling van de organisatie. Wanneer meerdere activiteiten worden uitgevoerd, mag de limiet van 
2000 km enkel worden overschreden voor de gereden kilometers in het kader van de activiteit van het 
regelmatig vervoeren van personen. 
 
- De kilometervergoeding overschrijdt volgende maximumbedragen niet: 
 
• Voor verplaatsingen met de eigen wagen of met het openbaar vervoer: 
 
voor de periode van 1/1/2019 tot 30/6/2019: max. € 0,3573 per km 
 
voor de periode van 1/7/2019 tot 31/12/2019: nog niet gekend 
 
• Voor verplaatsingen met de eigen fiets of speed pedelec: 
 
 voor de periode van 1/1/2019 tot 20/4/2019: max. € 0,20 per km 
 
voor de periode van 21/4/2019 tot 31/12/2019:  max. € 0,24 per km 
 
 
Optioneel: Ondergetekende verklaart in regel te zijn met alle formaliteiten, vereist om vrijwilligerswerk 
te kunnen doen, ingeval hij/zij een uitkering van de RVA, of enige andere (vervangings)uitkering 
ontvangt of heeft aangevraagd. 
 
Ondergetekende erkent dat enige inbreuk op het verklaarde kan leiden tot een regresvordering op de 
eigen persoon door de vzw die door deze inbreuk schade zou ondervinden (optioneel: of tot het verlies 
van uitkeringen) en verklaart in te staan voor de gevolgen ervan. 
 
Opgemaakt in twee exemplaren, te………………….. op ………………………… 
 

Naam en handtekening vrijwilliger 


