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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERWIJDEREN OF OPVULLEN 
VAN BUITEN GEBRUIK GESTELDE STOOKOLIETANKS 

artikel 1: Met ingang van 1 januari 2008 wordt het verwijderen of opvullen van een buiten 
gebruik gestelde stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement 
financieel aangemoedigd. 

artikel 2: Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

■ De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op grondgebied van 
de gemeente Ingelmunster. 

■ De stookolietank behoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat 
hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. 

■ De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. 
De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 l. 

■ Het verwijderen omvat: 

Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de 
bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot 
opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met 
zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal; 

■ Het verwijderen of opvullen gebeurt of gebeurde 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 

artikel 3: Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie dienen de volgende stukken te 
worden voorgelegd door de aanvrager: 

■ Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, 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, die 
het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank. 

■ 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. 



  

artikel 4: Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten worden de volgende 
subsidies verleend: 

■ De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde 
stookolietank bedraagt 200,00 euro indien de stookolietank is ingegraven in 
volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de subsidie is 
onafhankelijk van de werkelijke kostprijs voor het verwijderen en kan slechts 
één maal per woning worden toegekend. 

■ De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde 
stookolietank bedraagt 150,00 euro indien de stookolietank bovengronds of in 
een kelder is geplaatst. Het bedrag van de subsidie is onafhankelijk van de 
werkelijke kostprijs voor het verwijderen en kan slechts één maal per woning 
worden toegekend. 

artikel 5: De bevoegde gemeentelijke ambtenaar kan ter plaatse een controle uitvoeren. 
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt, zal er 
geen subsidie worden uitbetaald. 

artikel 6: Als overgangsmaatregel wordt de subsidie eveneens uitbetaald met terugwerkende 
kracht voor de particuliere stookolietanks die conform de bepalingen van dit 
reglement werden verwijderd of opgevuld sedert 1 juni 1995 en waarvoor de 
vereiste bewijsstukken kunnen voorgelegd worden. (…) (23 november 2010) 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 april 2008 
Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 november 2010 


