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Gemeentelijke premie voor initiatieven die de sociale 
banden bevorderen in de context van de gezondheidcrisis 
Verklaring op eer in verband met het aantal begunstigden 

Bescherming van persoonsgegevens: 

 

Jouw gegevens worden door het gemeentebestuur van Etterbeek verwerkt in het kader van het reglement 

betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor initiatieven die de sociale banden bevorderen in 

de context van de gezondheidscrisis. Er worden geen gegevens gedeeld met derden. 

Dit document en andere gegevens over jou of over jouw initiatief worden bewaard gedurende de 

administratieve bewaartermijn van de gemeentelijke archieven. 

Het recht op toegang en verbetering van jouw gegevens kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar 

duurzamewijk@etterbeek.be of een brief naar de dienst DWC Kazernenlaan 31/1, 1040 Etterbeek. 

 

Met vragen in verband met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens kan je terecht bij onze functionaris 

voor gegevensbescherming via e-mail naar dpo@etterbeek.be. 

 

Titel van het initiatief:  

Projectontwerper: 

- Naam: 

- Voornaam: 

- Die handelt in naam van: 

- Adres: 

Hierbij verklaar ik op eer dat in totaal minstens ... verschillende personen hebben deelgenomen aan 

het bovengenoemde initiatief (of er rechtstreeks van hebben genoten). Om de persoonsgegevens te 

beschermen, moet de projectdrager in zijn bewijsstukken elementen verbergen die het mogelijk 

maken om de begunstigden te identificeren (onder andere het gezicht wazig maken en de familienaam, 

het telefoonnummer, het e-mailadres en het adres verbergen). 

Ik bevestig kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement betreffende de 

toekenning van een gemeentelijke premie voor initiatieven die de sociale banden bevorderen in de 

context van de gezondheidscrisis, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/01/2021, en 

deze te aanvaarden en ik verklaar alle gegevens ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht. 

Bewijzen bijvoegen van het aantal begunstigden (lijst van aanwezigheden, attesten, screenshots, 

afbeeldingen, foto's, video's, berichten, enzovoort). 

Datum en handtekening met de vermelding “Voor waar en oprecht verklaard”: 

Gemeentebestuur – Duurzaam Wijk Contract 

 

Kazernenlaan 31/1 

1040 Brussel                duurzamewijk@etterbeek.be 

 

1040 Etterbeek 
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