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AANVRAAG PREMIE VOOR HET LEDIGEN, REINIGEN EN VERWIJDEREN OF 

OPVULLEN VAN EEN BUITENGEBRUIK GESTELDE STOOKOLIETANK 

Aanvrager (naam en voornaam): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres van de saneringswerken:  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik ben eigenaar / huurder (schrappen wat niet past) 
in geval van huurder: gelieve toestemming van de eigenaar toe te voegen 

Gegevens betreffende de stookolietank: 

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 (in liter):  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligging van de tank:       ONDERGRONDS/BOVENGRONDS 

Is de tank geledigd en gereinigd?         JA/NEEN 

Is de tank verwijderd?           JA/NEEN 

Indien niet verwijderd, waarom niet?  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Is de tank opgevuld?          JA/NEEN 

Indien opgevuld, met welk materiaal? …………………………………………………………………………………………………………. 

Datum van verwijdering of opvulling: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Verplicht bij te voegen documenten: 
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• Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus of milieudeskundige 
waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld 
overeenkomstig de geldende wetgeving. 

• Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus of milieudeskundige. 
• Het in artikel 21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer 

van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen. 
• Een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank heeft verwijderd of opgevuld 

(aanvraag maximum 6 maanden na factuurdatum). 
• Een plan waarop de ligging van de stookolie tank duidelijk staat aangeduid. 

Ondergetekende geeft de toestemming aan de bevoegde gemeentelijke ambtenaar om ter 
plaatse een controle uit te voeren. 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen van het subsidiebesluit. 

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

Datum:   

Handtekening: 
 

 

Terug te sturen naar Gemeentebestuur Wortegem-Petegem tav Milieudienst 
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