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Licentienr. official:  
 

Naam:  

 
Geboortedatum:  

 

 
Rijksregisternummer:  

 
 

Het rijksregisternummer zal enkel gebruikt worden voor de opmaak van de nodige fiscale fiches 
of registratie in het 
vrijwilligersregister. 
 
IBAN:  
 
Correspondentieadres:  
 
 
 
 
 
 
Facturatiegegevens: (indien van toepassing)  
Naam: 
 

Adres: 
 
 
 

Ondernemingsnummer: 
 

Rechtsvorm: 

  

    
 

Voor het vlotte verloop van de officiële wedstrijden is het vereist dat je beperkte persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-
mailadres en regio) worden verstrekt aan de desbetreffende organisatie. Dit ligt in de lijn van onze privacyverklaring waarmee je als 
lid van Paardensport Vlaanderen akkoord gaat. 
(Indien dit niet het geval zou zijn kan je dit vermelden) 
 

*schrappen wat niet past 
Provinciale afdeling*:  WVUR  HROV  VOR  HGVBB  KR 
Ik neem in 2021 een wedstrijdlicentie*: ja / nee    
Ik wil graag een uitbreiding op de basisverzekering: 
I (+ 15 euro)*  ja / nee    
R (+ 25 euro)*  ja / nee  
L (+ 80 euro)*  ja / nee     
P (+ 100 euro)*  ja / nee 
 
Vergoedingsmogelijkheid*: 1A 1B 2 3 4 5  
We zetten de verschillende uitbetalingsmogelijkheden eventjes voor je op een rijtje:  
• OPTIE 1A – CONVENANT 
Deze optie 1A kan maximaal toegepast worden voor de eerste 31 dagen, waarin je optreedt als 
official. Deze bedragen zijn onkostenvergoedingen, vrijgesteld van belasting conform het 
convenant dd. 2 februari 2010 (FOD Financiën). 
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• OPTIE 1B – VERENIGINGSWERK 
Om onder het verenigingswerk te kunnen vallen moet je ten minste 18 jaar oud zijn en mag je op 
kwartaalbasis maximaal gemiddeld 50 uur per maand prestaties als verenigingswerker 
verrichten. In dit statuut mag je tot 6.390 euro per jaar bijverdienen. De inkomsten uit 
verenigingswerk mogen niet meer dan 532,5 euro per maand bedragen.  
Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is een solidariteitsbijdrage van 10% van 
de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de RSZ. Bijgevolg zal Paardensport 
Vlaanderen 10% rechtstreeks betalen bovenop het aan u betaalde bedrag aan de RSZ.  
Er is eveneens een belastingheffing van 10% voor de verenigingswerker via de 
inkomstenbelasting.  
De nieuwe wet omtrent het verenigingswerk is in voege gegaan op 1 januari dit jaar. Wie in 2021 
dus reeds onder het verenigingswerk vergoed werd zal hiervoor belast worden. 

Info verenigingswerk  
➢ Brochure verenigingswerk  
➢ https://www.verenigingswerk.be/nl/  

• OPTIE 2 – INKOMSTENFICHE 281.50 
Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor verenigingswerk, meer dan 31 dagen uitoefent 
en je kan geen factuur uitschrijven voor je geleverde prestaties, val je onder deze optie en 
wordt er na afloop van het jaar een inkomstenfiche 281.50 uitgeschreven door Paardensport 
Vlaanderen. Deze fiche dien je mee op te nemen in je inkomstenbelasting. Vraag hierover zeker 
advies bij een deskundig persoon.  RSVZ kan je vanaf bepaalde bedragen verplichten om aan te 
sluiten.  
 
• OPTIE 3 – FACTUUR 
Indien je een factuur kan uitschrijven voor de geleverde prestaties, val je onder deze optie en 
kan je de vermelde bedragen (excl. BTW) factureren. Indien je, als official, kunt factureren, is 
het aangewezen om altijd voor optie 3 te kiezen. 
 
• OPTIE 4 – VRIJWILLIGERSWERK 
Vergoedingen die de sportsector aan officials toekennen zijn niet belastbaar wanneer de 
onkostenvergoedingen maximaal € 35,41 per dag en maximaal € 1416,16 per jaar bedragen. 
Naast de forfaitaire vergoeding is er de terugbetaling van de werkelijk bewezen vervoerskosten 
tot maximaal 2.000 kilometer per jaar aan € 0,3542 per afgelegde kilometer. 
 
• OPTIE 5 - GRATIS  
De official wenst niet vergoed te worden (enkel voor endurance en eventing). 
 

Door het ondertekenen van dit formulier verklaar je je akkoord met de statuten, reglementen en 
de werking van Paardensport Vlaanderen. Om de uitbetaling van je officialvergoeding vlot te 
laten verlopen is het noodzakelijk dat je inlichtingsfiche correct ingevuld aan Paardensport 
Vlaanderen wordt bezorgd en dat de betaling voor je licentie is gebeurd.  
 
Handtekening official  
 
 
 
 
 

https://www.dynamoproject.be/node/15118
https://www.verenigingswerk.be/nl/

