
 Aanvraag van een subsidie voor de 
installatie van een elektronisch logboek 
aan boord van een vissersvaartuig 

LV-01-100922 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

  
Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid 
Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE 
Tel. 059 43 19 22 – Fax 059 43 19 22 
E-mail: zeevisserij@vlaanderen.be 
Website: www.vlaanderen.be/zeevisserij 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u als eigenaar van een vissersvaartuig bij de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid van het 
Departement Landbouw en Visserij een aanvraag indienen om een subsidie te verkrijgen van maximaal  4500 euro voor 
de aanschaf en installatie van een elektronisch logboek aan boord van uw vaartuig. Communicatiekosten komen niet in 
aanmerking voor subsidiëring.  

Wie vult dit formulier in? 
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die eigenaar is van het vissersvaartuig, of zijn vertegenwoordiger vult dit 
formulier in. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken naar de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, waarvan het adres 
vermeld staat in het formulierhoofd. 

 

 Gegevens van de rederij 

1 Vul de gegevens van de rederij in. 

 naam        

 letter en nummer vaartuig       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

2 Vul de gegevens van de contactpersoon in. 

 voor- en achternaam        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 

 Financiële gegevens  

3 Hebt u de kosten voor de aanschaf en de installatie van de apparatuur voor 31 december 2010 gedaan? 

  ja. Ga naar vraag 4. 

  nee. U komt niet in aanmerking voor een subsidie. 

4 Hoeveel bedragen de totale kosten voor de aanschaf en de installatie van de apparatuur? 
Vermeld het bedrag dat op de factuur vermeld staat. 

       euro 

5 Op welk rekeningnummer wilt u de subsidie ontvangen? 

       -               -      

 

 Bij te voegen bewijsstukken  

6 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan. 
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7 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  de originele aankoop- en installatiefactuur van de apparatuur, die door de reder gewaarmerkt is 

  een bewijs van betaling. Een mogelijk betalingsbewijs is een kopie van een rekeninguittreksel. 

  een certificaat van deugdelijkheid voor de hardware 

  een attest van ERS-software, met vermelding van type en versie 

  het technisch rapport van de inwerkingstelling, dat afgeleverd is door de installateur 

 

 Ondertekening 

8 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum  dag     maand     jaar          

 handtekening 
 
  

      

 voor- en achternaam        

 

 Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 

9 De afdeling Landbouw- en Visserijbeleid neemt binnen dertig dagen nadat ze dit formulier heeft ontvangen, een 
beslissing over uw aanvraag. Die beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld.  
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