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Aanvraagformulier subsidie voor het verwijderen of opvullen van buiten 
gebruik gestelde stookolietanks 

 
Gegevens van de aanvrager 

Naam van de aanvrager: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres van de aanvrager: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………… 

Rekeningnummer en gegevens rekeninghouder: ………………..………………………………..……………………….. 

Omschrijving van de buiten gebruik gestelde stookolietank 

Adres van de woning waar de stookolietank buiten gebruik werd gesteld: 

 Idem als adres aanvrager 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Werd de tank hoofdzakelijk gebruikt voor de verwarming van een woning? 

 ja 

 neen 

Werd de tank uitsluitend gebruikt voor stookolie? 

 ja 

 neen 

Inhoud van de tank: ………………… liter 

Ligging tank: 

 ondergronds, in volle grond 

 ondergronds, in een groeve 

 bovengronds, buiten 

 in kelder 

 andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Werd de tank gereinigd? 

 ja 

 neen 
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Werd de tank verwijderd? 

 ja 

 neen  

Reden waarom de tank niet werd verwijderd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

De tank moet verwijderd worden, tenzij dit technisch niet mogelijk is. Dit kan ondermeer zijn: omdat er een 

verharding boven de tank ligt, of om veiligheidsredenen omdat de tank op minder dan 50 cm van een gebouw ligt, 

… 

Werd de tank opgevuld? 

 ja, met ……………………………………………………………. 

 neen  

 

 
Verplicht bij te voegen documenten: 

- Een plannetje met de ligging van de tank. 

- 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. 

 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk subsidiereglement voor het 

verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks. 

Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement. 

 
Voor akkoord,  Plaats en datum, 

   
  ......................................... 

  Handtekening 
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  De aanvrager 
  Naam:……………………………………. 
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