Verklaring op erewoord
bij een steunaanvraag Screen Flanders
Steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-,
documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen

Titel project: ______________________________________________

Ik, ondergetekende en gemachtigde voor:
- naam onderneming (+ondernemingsnummer): ____________________________________________
verklaar dat ik alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid, correct en volledig heb ingevuld en
dat de digitale versie van het dossier dat bij de aanvraag is gevoegd, volledig overeenstemt met, en
conform is aan het papieren exemplaar, en dus geen afwijkende of daarmee tegenstrijdige informatie
bevat.
Ik geef de toestemming aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om elk nazicht, elk onderzoek of
elke controle te doen die noodzakelijk is voor de behandeling van deze aanvraag. Ik zal daarvoor alle
nodige inlichtingen verschaffen en een afschrift van de stavingsdocumenten overhandigen.
Ik verbind mij ertoe om de voorwaarden na te leven van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het
economisch ondersteuningsbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot
toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm of
van animatiereeksen, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Ik ben ervan op de hoogte dat, met toepassing van de wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn (Belgisch Staatsblad van 8
juli 1994), de onderneming strafbaar kan worden gesteld als ze:
− steun, of een gedeelte daarvan, aanvaardt of behoudt hoewel ze weet of behoort te weten dat ze er
geen recht of maar gedeeltelijk recht op heeft;
− wetens en willens onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt in verband met een aanvraag;
− de steun gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werden verkregen.

Datum:
Plaats:
Naam:
Functie bij de aanvrager:
Handtekening:

