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Gemeentebestuur Wuustwezel  
Gemeentepark 1 
2990 Wuustwezel 
Tel.:  03 690 46 00 
Fax.: 03 690 46 02 
gemeente@wuustwezel.be 

 

- 2016 - 
 FORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN PREMIE VOOR HET 

BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN STOOKOLIETANK 
 

1.  Administratieve gegevens 

Naam aanvrager: 
 
 

Adres aanvrager: 
 
 
 

Rijksregisternummer:  
 

Telefoonnummer:  
 

E-mailadres: 
 

IBAN: 
BIC: 
 

Bent u eigenaar of huurder van het gebouw? 
 

 Eigenaar 

 Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen) 
 

Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd? 
 

 Woning 

 Bedrijfsgebouw 

 Gemengd 
 

 

2. Gegevens betreffende de installatie 

Adres van de plaats waar de werken werden uitgevoerd: 

 Idem als adres aanvrager 

 Ander, …………………………………………………………………………………………………. 
 

Inhoud stookolietank: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats stookolietank (aankruisen wat van toepassing is): 

 In volle grond of geplaatst in een groeve 

 In kelder of in de woning 

 Bovengronds 
 

Indien het verwijderen technisch onmogelijk is, dient u hierbij de reden op te geven: 
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3. Bijlagen 

 

 De nodige bewijsstukken waaruit ondubbelzinnig blijkt dat u bent omgeschakeld op een andere brandstof 
dan stookolie of een nieuwe stookolietank heeft geplaatst. Dit bewijsstuk omvat bij voorkeur het 
aankoopbewijs van de nieuwe verwarmingsinstallatie of stookolietank of een foto van het kenplaatje van 
de verwarmingsinstallatie waarop het bouwjaar is vermeld.  

 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 heeft verwijderd of opgevuld. 

 

 
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk subsidiereglement voor het buiten 
gebruik stellen van stookolietanks.  

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

Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement, 

Ondergetekende geeft toestemming aan de door het College van burgemeester en schepenen aangestelde 
ambtenaren om de te betoelagen werken ter plaatse te controleren alvorens over te gaan tot uitbetaling van de 
subsidie.  

 
Wuustwezel, ………………………………….(datum) 
      
De aanvrager:       De eigenaar: 

Naam:        Naam: 

Adres:        Adres:  

Handtekening:      Handtekening: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Wuustwezel, 
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.  
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Vak bestemd voor de administratie 

Controle aanvraagdossier: gunstig – ongunstig 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

Controle ter plaatse: gunstig – ongunstig 

Datum controle: …………………………. 

Motivatie: 

 

 

 

Uit te betalen bedrag: …………………euro 

Beslissing schepencollege: 

Het college heeft in zitting van ………………… beslist om een subsidie van …………….. euro wel / niet toe te 
kennen. 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 
 


