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 Deze verklaring voegt u toe bij het formulier waarmee u een conceptdossier indient bij het agentschap Onroerend 
Erfgoed voor een erfgoedpremie via oproep. 
 
U print deze bijlage af, vult de verklaring in en ondertekent deze verklaring. Nadien scant u dit document in en voegt u 
het als bijlage toe bij de laatste vraag van het aanvraagformulier.  

 
 

 Ondertekening 

 
21 Vul de onderstaande verklaring in. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid ingevuld zijn. 

 Ik verklaar dat ik gemachtigd ben om de aanvraag in te dienen. 

 Ik verklaar dat de werken waarvoor ik een erfgoedpremie aanvraag, nog niet zijn gestart en dat ze pas zullen 
aanvangen na de vastlegging van de erfgoedpremie. 

 Ik verklaar dat ik voor de werken waarvoor ik de premie aanvraag geen van volgende fiscale voordelen aanvraag 
of gekregen heb: 

- een erfgoedlening investeringskrediet 
- een vermindering van verkooprecht of schenkbelasting 
- een vermindering van personenbelasting 

 Ik verbind me ertoe altijd te werken overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het 
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en, voor zover die van toepassing is, de wet van 15 juni 2006 betreffende 
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

 Ik verklaar dat ik geen achterstallige schulden heb bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, geen onderneming in 
moeilijkheden ben zoals vermeld in artikel 2, punt 18, van de verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 
juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard, en geen procedure heb lopen op basis van Europees of nationaal recht waarbij 
een toegekende steun wordt teruggevorderd. 

 Ik verbind me ertoe het agentschap Onroerend Erfgoed tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging in mijn 
situatie. 
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