
VERKLARING INZAKE STRAFPUNTEN
HERZIENE TENDERREGELING 
GARNALENVISSERIJ WADDENZEE

Verklaring inzake strafpunten (art. 7 lid g van de Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenfonds) 

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat hij in de periode als bedoeld in de Verordening (EUR) nr. 2015/288, voorafgaand aan 
de aanvraag:
• in het kader van het Europees Visserijfonds (EVF) of het EFMZV geen fraude heeft gepleegd als omschreven 

in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen; 

• geen ernstige inbreuk heeft gemaakt als bedoeld in artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad 
of in artikel 90, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009;  

• niet betrokken is geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van vissersvaartuigen die zijn opgenomen 
in de lijst van de Unie van IOO-vaartuigen als bedoeld in artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008, 
of van vaartuigen die de vlag voerden van landen die overeenkomstig artikel 33 van die verordening als niet-
meewerkende derde landen zijn aangemerkt;  

• geen ernstige inbreuk op de voorschriften van het GVB heeft gemaakt, die in andere door het Europees 
Parlement en de Raad vastgestelde wetgeving als zodanig worden aangemerkt  

• geen strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en 
de Raad heeft gepleegd, indien de aanvraag gericht is op steun op grond van hoofdstuk II van titel V van deze 
verordening. 

Op bovenstaande punten kan in opdracht van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds een controle worden 
uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

ONDERTEKENING

Aanhef de heer mevrouw Achternaam

Functie

Plaats Datum

Handtekening

Het plaatsen van een digitale handtekening volstaat niet. Alleen een geprint en ondertekend formulier is toegestaan. 

De Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en 
uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
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