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Dit document is ter informatie. De Verklaring op eer – consumptiecheques moet worden ingevuld via de enquête. 
De enquête wordt gesloten op 28/2/2021. 

 
VERKLARING OP EER MET BETREKKING TOT DE CONSUMPTIECHEQUES 

 

Ondergetekende, 
Naam, voornaam: ………………………………………………………………………………………….. 
Functie: ………………………………………………………………………………………….. 
Mailadres: ………………………………………………………………………………………….. 
Handelend in hoedanigheid van gemachtigde afgevaardigde voor de instelling: 
Instellingsnummer bij de Kamer: ……………………………………………………………………… 
Naam van de instelling: ……………………………………………………………………… 
Straat: ……………………………………………………………………… 
Postcode: …………………………………Plaats: …………………………………… 
RSZ-nummer (met kengetal): ……………………………………………………………………… 
Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………… 
 

Verklaart op eer: 
- Totaal aantal VTE (voltijdse equivalenten) van de werknemers (incl. jobstudenten) in de referteperiode 

1/1/2020 t.e.m. 30/9/2020 waarvoor de consumptiecheques worden toegekend (exclusief de periode van 
tijdelijke werkloosheid): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Totaal aantal VTE berekend op de periode van tijdelijke werkloosheid in de referteperiode 1/1/2020 tem 
30/9/2020 (indien van toepassing): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Totaal aantal VTE van het interim-personeel in de referteperiode 01/01/2020 t.e.m.30/9/2020 (indien van 
toepassing)*: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*De toekenning van de consumptiecheques voor interim-personeel zit niet mee in de financiering van de consumptiecheques op 

basis van de initiële afspraken. Deze gegevens worden louter informatief opgevraagd in het geval de initiële afspraken voor interim-
personeel later herbekeken zouden worden. 

- Totaal bedrag van de berekende consumptiecheques die worden toegekend (exclusief interim):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- In de CAO van 11/1/2021 wordt in artikel 5, §2 de regeling voorzien om een eerdere lokale toekenning van 
consumptiecheques te beschouwen als een voorschot.  
Heeft u instelling op bedrijfsniveau een CAO afgesloten met betrekking tot de consumptiecheques, zoals 
omschreven in artikel 2 van de CAO van 11/1/2021, waarin werd voorzien dat deze als voorschot mogen 
worden beschouwd? 
 Ja 
 Nee 
Indien  Ja gelieve de CAO op bedrijfsniveau m.b.t. de consumptiecheques op te laden in de enquête 

- Deze verklaring op eer dient te worden voorgelegd op het intern overlegorgaan van uw instelling indien u 
hierover beschikt.  
 
Verklaart de gegevens voor echt te hebben ingevuld (handtekening en datum) : ………………………… 
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