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Punt 5. Milieu 

Goedkeuren subsidiereglement buitengebruikstellen stookolietanks. 
 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem-II), zoals verschillende malen gewijzigd; 

Overwegende dat het volgens Vlarem-II wettelijk verplicht is om buiten gebruik 

gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen met een inert 

materiaal; 

Overwegende dat ondanks deze wettelijke verplichting veel personen nalaten om buiten gebruik 

gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen met een inert 

materiaal en er zich bijgevolg nog heel wat ondergrondse stookolietanks, vervuild met stookolie of 

stookolieresten, bij privaatwoningen bevinden; 

Overwegende dat deze tanks vroeg of laat zullen doorroesten waardoor de stookolie in de bodem of het 

grondwater kan terecht komen; 

Overwegende dat de gemeente daarom met dit subsidiereglement een extra stimulans wil geven om 

buiten gebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te 

verwijderen of op te vullen met een inert materiaal; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, dd. 21/11/2007; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Na bespreking en beraadslaging; 

 

Beslist: met 16 stemmen ja en 5 onthoudingen 

 
Art. 1. 

Met ingang van 01/01/2007 (factuurdatum) wordt het buiten gebruik stellen van een stookolietank 

overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement, financieel aangemoedigd. 

 

Art.2. 

De subsidie is afhankelijk van volgende voorwaarden: 

1. De buitengebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn binnen de gemeente Anzegem. 

2. De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als 

woongelegenheid wordt gebruikt. 

3. De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie voor de 

verwarming van een woongelegenheid. 

4. Het buiten gebruik stellen van een stookolietank omvat (onverminderd de bepalingen van het 

decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn 

uitvoeringsbesluiten): 

a) ofwel het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank. 

b) ofwel dient bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen overgegaan te worden tot opvulling. 

Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander 

gelijkwaardig inert materiaal. 

5. Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of 

milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 

juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II). 
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6. De premie dient aangevraagd te worden door de eigenaar van de stookolietank of de gebruiker 

van de stookolietank mits een geschreven toelating van de eigenaar. 

 

Art.3. 

Om aanspraak te kunnen maken op de toelage dienen door de aanvrager volgende stukken te worden 

voorgelegd: 

- Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus waarin deze duidelijk en 

ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art.6.5.5.5 

van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne. 

- Het in art.21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 

afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen. 

- De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft met betalingsbewijs. 

 

Art. 4. 

De toelage voor het buiten gebruik stellen van een stookolietank bedraagt: 

- 100 euro voor het verwijderen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven 

in volle grond of is geplaatst in een groeve; 

- 75 euro voor het opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in 

volle grond of is geplaatst in een groeve; 

- 50 euro indien de tank bovengronds buiten of vrijstaand in een kelder of woning is geplaatst. 

 

Het bedrag van de toelage kan slechts eenmaal per woning worden toegekend en mag niet hoger zijn 

dan de werkelijk gemaakte kosten. 

De gemeente behoudt zich het recht voor om een gemeentelijke ambtenaar ter plaatse een controle uit te 

voeren.  

Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal geen toelage worden 

uitbetaald. 

De toelages worden uitbetaald binnen de in het budget voorziene kredieten. 

 
Art. 5. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 

onderhavig reglement. 

 

Gedaan in zitting als ten hoofde, 

De Secretaris,        De Voorzitter, 

Patrick VANDEPUTTE      Victor GERNIERS 

 

Voor eensluidend afschrift, 

Anzegem, 6 december 2007 

 

De Secretaris,        De Burgemeester, 

 

 

 

Patrick VANDEPUTTE      Victor GERNIERS  


