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VMM-45-230201 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Vlaamse Milieumaatschappij 
Regisseur van de Waterketen 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST 
T 053 72 65 77 
gip@vmm.be - www.vmm.be 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier verklaart u op erewoord dat 20% van de subsidieerbare werken uitgevoerd is conform artikel 24, 2°, 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 
32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

Wie vult dit formulier in? 
Een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale, intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) vult dit formulier digitaal in. 

Welke documenten moet u bij dit formulier voegen? 
Voeg een cumulatieve vorderingsstaat bij dit formulier met opsplitsing in subsidieerbare en niet-subsidieerbare posten, 
waaruit blijkt dat 20% van de subsidieerbare werken (uitgedrukt in aandeel gemaakte kosten ten opzichte van de 
aanbestedingsprijs van de subsidieerbare werken) is uitgevoerd. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Sla dit formulier (Dossiernummer_VS_VE.docx) en de vorderingsstaat op in een gezipte map ‘Dossiernummer_VS.zip’ en 
laad de map op in de tab ‘Voorschot’ van uw project via awisprojecten.vmm.be. Meer informatie daarover vindt u op 
www.vmm.be/subsidies. 

Gegevens van de aanvrager  

1 Vul de gegevens van de aanvrager in. 
De aanvrager is de gemeente of de instantie die optreedt als de begunstigde van de subsidie. 

Gegevens van het project  

2 Vul de gegevens van het project in. 

dossiernummer 

projectomschrijving 

Kostprijs van de werken  

3 Wat is het totale bedrag van de subsidieerbare werken die al uitgevoerd zijn? 

euro 
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Ondertekening  

4 Vul de onderstaande verklaring in. 

In naam van de opdrachtgever verklaar ik dat minstens 20% van de subsidieerbare werken uitgevoerd is en dat de 
gegevens over de kostprijs van de werken naar waarheid zijn ingevuld. 

datum 
dag maand jaar 

handtekening 

voor- en achternaam 

functie 

Privacywaarborg  

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op 
www.vmm.be/privacy staat het beleid van de VMM op het vlak van gegevensverwerking. U vindt er ook een 
omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens 
verwerken, kunt u mailen naar informatieveiligheid@vmm.be. 
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