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 cluster infrastructuur 
milieu 

NDC 975.222:485.12 

Premiereglement 
 

Verwijderen / opvullen stookolietanks 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-04-28 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-04-28 
 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-01-30 

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een premie voor 
het verwijderen of opvullen van stookolietanks. 
Deze premie is met andere gemeentelijke premies 
cumuleerbaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Voorwaarden. 
 
Afdeling 1 — Algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Om in aanmerking te komen voor een premie 
moeten de volgende voorwaarden samen vervuld 
zijn: 
1° De buiten gebruik gestelde stookolietank moet 

gelegen zijn op het grondgebied van de ge-
meente. 

2° De stookolietank maakt deel uit van een ver-
warmingsinstallatie van een onroerend goed 
dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt 
gebruikt. 

3° De tank werd uitsluitend gebruikt voor de 
opslag van stookolie. 

4° Er wordt bij voorkeur overgeschakeld op min-
der vervuilende of hernieuwbare energie-
bronnen. 

 
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Bovengrondse tanks. 
1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt 

in overleg met een erkende stookolietechnicus 

of milieudeskundige in de discipline houders 
van gassen of gevaarlijke stoffen. 

2° De stookolietechnicus of milieudeskundige 
stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de 
buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens 
de regels van het vak. Het certificaat vermeldt 
o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit do-
cument wordt gevoegd bij de premieaanvraag. 

3° Een tank met een inhoud van minder dan 
5000 kg (6000 liter) mag verkocht worden 
voor verder gebruik. De tank moet op de 
nieuwe plaats gekeurd worden en wordt be-
schouwd als een nieuwe opslaghouder. Het 
keuringsverslag wordt gevoegd bij de premie-
aanvraag. 

4° Tanks met een inhoud van 5000 kg (6000 liter) 
of meer moeten worden verwijderd, tenzij 
verwijdering materieel onmogelijk is. De 
stookolietechnicus of milieudeskundige ver-
meldt in zijn certificaat de reden waarom de 
verwijdering onmogelijk is. Het bestuur kan de 
premie weigeren indien de reden niet vol-
doende wordt geacht. 

5° Tanks met een inhoud van minder dan 5000 kg 
(6000 liter) moeten altijd worden verwijderd. 

 
§ 2. Ondergrondse tanks. 
1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt 

in overleg met een erkende stookolietechnicus 
of milieudeskundige in de discipline houders 
van gassen of gevaarlijke stoffen. 

2° De stookolietechnicus of milieudeskundige 
stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de 
buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens 
de regels van het vak. Het certificaat vermeldt 
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o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit do-
cument wordt gevoegd bij de premieaanvraag. 

3° Tanks moeten worden verwijderd, tenzij ver-
wijdering materieel onmogelijk is. De stook-
olietechnicus of milieudeskundige vermeldt in 
zijn certificaat de reden waarom de verwijde-
ring onmogelijk is. Het bestuur kan de premie 
weigeren indien de reden niet voldoende 
wordt geacht. 

4° In geval van niet verwijdering, moet de tank 
leeggemaakt, gereinigd én opgevuld worden 
met zand, schuim of een gelijkwaardig inert 
materiaal. De stookolietechnicus of milieudes-
kundige vermeldt dit in zijn certificaat. 

 
Hoofdstuk 3 — Premies. 
 
Artikel 4. 
[De premie bedraagt, onafhankelijk van de werke-
lijke kostprijs van de buitengebruikstelling: 
– 200 euro voor het verwijderen van een stook-

olietank ingegraven in volle grond of geplaatst 
in een groeve; 

– 70 euro voor het opvullen van een stookolie-
tank ingegraven in volle grond of geplaatst in 
een groeve; 

– 70 euro voor het verwijderen van een boven-
grondse stookolietank of een stookolietank 
geplaatst in een kelder.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25 
met ingang van 2018-01-01] 

 
Artikel 5. 
De premie wordt enkel toegekend indien na bui-
tengebruikstelling van de stookolietank niet ver-
warmd wordt met butaan, propaan of steenkool. 
 
Artikel 6. 
Voor hetzelfde project kan slechts één maal een 
premie worden verleend. 
 
Hoofdstuk 4 —Aanvraag. 
 
Artikel 7. 
De premie moet worden aangevraagd door de 
eigenaar of huurder van het gebouw waar de 
stookolietank deel uitmaakt van de verwarmings-
installatie. 
De huurder voegt bij zijn aanvraag de schriftelijke 
toestemming van de eigenaar. 
 
Artikel 8. 
De aanvraag van een premie moet uiterlijk zes 
maanden na de factuurdatum gebeuren. 
 
Artikel 9. 
De aanvraag gebeurt via het e-loket op de ge-
meentelijke website of met een formulier dat op 

eenvoudig verzoek kan verkregen worden. 
 
Artikel 10. 
De volgende documenten worden gevoegd bij de 
aanvraag: 
– Een certificaat van de erkende technicus 

waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling 
werd uitgevoerd volgens de regels van het 
vak. Dit certificaat vermeldt de naam en het 
erkenningsnummer van de erkende technicus 
of deskundige. 

– Het in artikel 25, § 2, van het Materialende-
creet van 23 december 2011 bedoelde afgifte-
bewijs. 

– Een kopie van de facturen van de firma die de 
stookolietank verwijderd of opgevuld heeft. 
De facturen moeten dateren van 1 januari 
2016 of later. 

– Een situatieplan: kaart van het perceel met 
hierop de ligging van de stookolietank aange-
duid. 

– Gedateerde foto’s van de buitengebruikstel-
ling. 

– Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de 
woning (wanneer de aanvraag uitgaat van de 
huurder). 

Het gemeentebestuur kan bijkomende bewijs-
stukken vragen. 
 
Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager 
over de toekenning of weigering van de premie 
binnen de 30 dagen na de datum van de indiening 
van de premieaanvraag. Deze termijn begint pas 
te lopen vanaf wanneer de aanvraag volledig is en 
alle gevraagde documenten ingediend zijn. 
 
Artikel 12. 
Het ingediende project komt niet in aanmerking 
voor een premie wanneer blijkt dat: 
1° de voorwaarden van dit reglement niet nage-

leefd zijn; 
2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd 

zijn; 
3° de verklaringen in de aanvraag manifest on-

juist zijn; 
4° de installatie niet beantwoordt aan de geest 

van dit reglement. 
 
Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd. 
 
De aanvrager kan zijn project aanpassen en een 
nieuwe aanvraag indienen. 
 
Artikel 13. 
De bevoegde ambtenaren van het gemeentebe-
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stuur kunnen ter plaatse controleren of aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
Het gemeentebestuur kan een bevoegde dienst 
opdracht geven vaststellingen ter plaatse uit te 
voeren. De aanvrager wordt hiervan vooraf op de 
hoogte gebracht. De aanvrager verleent vrije 
toegang tot het perceel. 
 
Artikel 14. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de pre-
mie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur 
de premie uit op het rekeningnummer van de 
aanvrager vermeld op het aanvraagformulier. 
 

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 15. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks 
aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbe-
taalde premies. 
 
Artikel 16. 
Het college van burgemeester en schepenen re-
gelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 17. 
[…] 

 


