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Verklaring op eer 
 Vul de naam van het project in. 

      

Ondertekenende partners van het samenwerkingsverband van het project in het kader van de Hergebruik 
Restwater, verklaren op eer dat ze alle nodige inspanningen zullen leveren om het project zo goed mogelijk uit te 
voeren volgens de projectbeschrijving in het aanvraagformulier.  Ze verklaren dat ze alle nodige inspanningen zullen 
leveren om de resultaten zoals vooropgesteld in de projectbeschrijving binnen de vooropgestelde termijn 
(december 2025) te behalen en dat het samenwerkingsverband behouden blijft en het project operationeel blijft na 
afloop van de projectperiode voor een periode van minimum 5 jaar, te rekenen vanaf de oplevering van het project. 
 
Bij mogelijke afwijkingen ten opzichte van de vooropgesteld projectbeschrijving zal de subsidieverlenende overheid zo 
snel mogelijk ingelicht worden voor het bespreken van het verdere verloop van het project.  
Als blijkt dat onvoldoende inspanningen worden geleverd, zal het Departement Landbouw en Visserij de 
gesubsidieerde bedrijven aansporen om bijkomende initiatieven te nemen. Als niet wordt ingegaan op dit verzoek, 
kan het betaalde voorschot (en de eventueel reeds uitbetaalde schijven)  gedeeltelijk of integraal worden 
teruggevorderd. 
Het departement Landbouw en Visserij kan tot 5 jaar na de oplevering van het project controles uitvoeren of 
documenten opvragen om de goede werking van het project te beoordelen. Als in het kader van deze controles wordt 
vastgesteld dat het project niet meer of slechts ten dele operationeel is, kunnen de verstrekte subsidies geheel of 
gedeeltelijk worden teruggevorderd. 
 
De samenwerking zal verlopen volgens de principes van goed partnerschap. De ondertekenende partners verklaren 
hierbij het volgende: 
- Ik heb het uitgeschreven project goed gelezen en ga akkoord met het werkplan en het projectbudget. 
- Ik zal alle partners geregeld inlichten over de vooruitgang van het project. 
- Ik engageer me om een actieve rol te hebben op de overlegmomenten.  
- Ik engageer me tot medewerking bij het voorbereiden van de functionele en financiële verantwoording indien 
nodig. De toepasselijke staatssteunregelgeving zal moeten worden gerespecteerd.  
- Significante wijzigingen in het project dienen eerst besproken te worden met alle partners. 
- Discussiepunten die eventueel ontstaan tijdens de looptijd van het project dienen in eerste instantie in 
overleg te worden besproken met de partners. 
- Ik zal de nodige schikkingen nemen indien nodig om zowel tijdens als na de afloop van het project controle en 
toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken. Hierbij wordt vrije toegang verleend tot de lokalen, 
exploitaties, sites waar het project plaatsvindt, tot alle investeringen die betrekking hebben op het project en tot alle 
boekhoudkundige bewijsstukken en documenten in verband met het project, en dit voor de bevoegde ambtenaren 
van de Vlaamse overheid. 
- Ik verleen op eenvoudige vraag van de Vlaamse overheid medewerking aan evaluatieonderzoeken. 
- Samen met de andere partners realiseren we een eigen financiële inbreng van minimaal 20% van de totale 
projectkost.  
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- Het project kan stopgezet worden in de loop van het project zou blijken dat het project niet tot de gewenste 
doelstellingen kan leiden wat moet gemeld worden bij het Departement Landbouw en Visserij. 
- Bij vermelding in publicaties, mededelingen en presentaties zal het logo van de Vlaamse overheid en de 
vermelding “met steun van de Vlaamse Overheid” duidelijk zichtbaar aangebracht worden om te voldoen aan de 
communicatieverplichtingen. 
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