
Tankslag: gezamenlijke 

sanering stookolietanks

Hoogstraten, 28 november 2018



Kempen2020

• Streekproject waarin alle 29 gemeenten 

zich engageren om 20% CO2 te besparen 

op hun grondgebied tegen 2020

• www.kempen2020.be

http://www.kempen2020.be/


Verloop infoavond 

• Tankslag

– Waarom? 

– Doelgroep

– Timing

• Alternatieve wijzen om te verwarmen 

• Waarom een tank saneren?

• Hoe verloopt een sanering?

• (Financiële) ondersteuning 



Tankslag

Samenwerking tussen IOK en gemeenten:
• Arendonk

• Baarle-Hertog

• Beerse

• Hoogstraten

• Merksplas

• Oud-Turnhout

• Ravels

• Rijkevorsel

• Turnhout

• Vosselaar



Tankslag

• Door geïnteresseerde inwoners te 

groeperen in een groepsaankoop kunnen 

goede voorwaarden bedongen worden 

bij firma’s die isolatiemateriaal leveren en 

plaatsen. 

• In de kostprijs zit een belangrijk aandeel 

‘vaste’ kosten: transport, reiniging 

materiaal...



Waarom tankslag?

• Een aantal tanks dreigt vergeten te 

geraken door: 

– Niet weten hoe een verwijdering aan te 

pakken

– Verwijdering uitstellen vanwege kostprijs 

– Na verkoop: ligging tank niet gekend door 

nieuwe eigenaar



Waarom tankslag?

Uit onderzoek blijkt dat (o.a. PREMAZ-

onderzoek 2001):

• de ‘vergeten’ tank kan gaan lekken 

(doorroesten)
– 13% van de tanks gecorrodeerd 

– 3,5% van de tanks niet lekvrij

• kan de bodem/grondwater verontreinigen
– 0,85% van de tanks

• opruimen stookolievervuiling véél duurder 

dan cleaning



Doelgroep tankslag

• Tanks buiten dienst

• Niet goedgekeurde tanks (geen groene 

dop)

• Vergeten tanks

• Overschakelen op andere energiebron



Timing groepsaankoop

• Vanaf oktober 2018: infocampagne

– Infobladen gemeente 

– Website IOK, gemeenten

– Pers (kranten, RTV…) 

– Infoavonden 

− Maandag 12 november in Beerse

− Woensdag 28 november in Hoogstraten

− Dinsdag 4 december in Oud-Turnhout 



Timing groepsaankoop

• Oktober- februari: inschrijving
− Via www.iok.be/tankslag

− Via milieudienst gemeente 

− Via inschrijvingsformulier op infoavond 

– Vrijblijvend – zonder verplichting 

– Inschrijvers worden verder op de hoogte 

gehouden 



Timing groepsaankoop

• Prijsvraag: 

– Inschrijven tot 14 december 2018

– Eenvoudige prijsvraag: oproep indienen 

offertes

– Verzamelen binnengekomen offertes



Timing groepsaankoop

• Beoordeling offertes op stuurgroep

– Maandag 28 januari 2019 in Turnhout 

– Door stuurgroep van toekomstige klanten 

– Het zijn zij (en zij alleen) die de uiteindelijke 

beslissingen nemen 

– Doel: inspraak van de deelnemers 

– Deelname aan stuurgroep is mogelijk 

opgeven bij inschrijving 



Timing groepsaankoop

• Voorstelling firma(‘s)

– Maandag 4 maart 2019 in Merksplas 

– Gekozen firma(‘s) stellen zichzelf, hun 

werkwijze, prijzen en voorwaarden voor 

– Mogelijkheid tot vragen stellen aan firma(‘s)

– Mogelijkheid tot contacten leggen en 

afspraken maken 



Timing groepsaankoop

• Uitvoering werken

– Vanaf maart 2019

– U dient zelf gekozen firma(‘s) te contacteren 

– Aannemer komt telkens vooraf langs om 

offerte op maat te maken 

– Geen tussenkomst meer van de gemeenten 

of IOK



Verloop infoavond 

• Tankslag

– Waarom? 

– Doelgroep

– Timing

• Alternatieve wijzen om te verwarmen 

• Waarom een tank saneren?

• Hoe verloopt een sanering?

• (Financiële) ondersteuning 



Verbod verkoop stookolieketels

• Verbod verkoop 

stookolieketels vanaf 

2035, voor nieuwbouw en 

ingrijpende energetische 

renovatie vanaf 2021

• Fossiele brandstoffen = 

eindig verhaal

• 21% Vlaamse gezinnen 

verwarmt op stookolie 

overschakeling op 

alternatieven



Andere energiebron

• Volgens TRIAS ENERGETICA:

– Stap 1. Beperk de energievraag 

(goede isolatie, gedrag)

– Stap 2. Gebruik duurzame 

energiebronnen (zonne-energie, 

wind, etc.)

– Stap 3. Gebruik eindige 

energiebronnen efficiënt (hoog 

rendement).



Hernieuwbare energiebronnen

• Zonneboiler 

• Warmtepomp 

• Pelletketel

• Warmtenet



Verloop infoavond 

• Tankslag

– Waarom? 

– Doelgroep

– Timing

• Alternatieve wijzen om te verwarmen 

• Waarom een tank laten saneren?

• Hoe verloopt een sanering?

• (Financiële) ondersteuning 



Waarom een tank saneren?

• Wetgeving

• Voorkomen bodemvervuiling

– Goede huisvader

– Grote kosten bodemsanering



Wetgeving

• Vlarem:

– Stookolietanks die buiten gebruik worden 

gesteld, moeten geledigd worden

– In de grond ingegraven houders moeten 

verwijderd worden

– Als verwijderen niet mogelijk:

− Opvullen met zand, schuim of ander inert materiaal

– Erkende technicus stelt een certificaat op

− Certificaat = noodzakelijk voor verkoop woning



Voorkomen schadegevallen

• Bij bodemverontreiniging

– Goede huisvader:

− Onmiddellijk verwijderen van verontreiniging

− Inschakelen bodemsaneringsdeskundige

− Op de hoogte brengen van bevoegde ambtenaar

− Bodemsaneringsdeskundige schrijft 

evaluatierapport

– Vele malen duurder dan tanksanering

• Nieuw saneringsfonds (wellicht 2e helft 

2019)



Verloop infoavond 

• Tankslag

– Waarom? 

– Doelgroep

– Timing

• Alternatieve wijzen om te verwarmen 

• Waarom een tank saneren?

• Hoe verloopt een sanering?

• (Financiële) ondersteuning 



Hoe verloopt een sanering?

• Stap 1: Reinigen tank

– Alle schadelijke stoffen 

verwijderen

– Mangat moet hiervoor 

eerst vrijgemaakt 

worden (kan eventueel 

zelf gedaan worden bij 

sommige firma’s)



Hoe verloopt een sanering?

• Stap 2: Verwijderen of opvullen tank

– Afhankelijk of verwijdering mogelijk is of niet

– Opvullen met inert materiaal (zand, schuim)



Verloop infoavond 

• Tankslag

– Waarom? 

– Doelgroep

– Timing

• Alternatieve wijzen om te verwarmen 

• Waarom een tank saneren?

• Hoe verloopt een sanering?

• (Financiële) ondersteuning 



Vlaamse renovatiepremie

• Kosten saneren stookolietank inbrengen?

– Enkel indien plaatsing HR- ketel of duurzame 

verwarmingsinstallatie! (categorie 4)

• 20 of 30% premie (max. € 7.500 euro voor CV)

• Max. 2 aanvragen in 10 jaar

• Voor bewoners/ verhuurders (opgelet: 

inkomensgrenzen!)

• Woning is min. 30 jaar oud 

• Meer info: www.wonenvlaanderen.be

http://www.wonenvlaanderen.be/


Premies nieuwe verwarming

• Warmtepomp

– € 300- € 4.000 (afhankelijk van type)

• Zonneboiler

– € 550/ m2 collectoroppervlakte (max. 40% factuur, 

max. € 2.750)

• Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

– Extra bonus vanaf 3de investering (€ 1.250)

• Condensatieketels (enkel voor beschermde 

klanten)

– €1.800

• Meer info: www.energiesparen.be

http://www.energiesparen.be/


Vlaamse energielening

• Voor energiebesparende investeringen in 

de woning

• Vanaf 2019 enkel nog voor sociale 

doelgroep

• Meer info: 

Ellen Vanhoudt, IOK

ellen.vanhoudt@iok.be

www.iok.be

mailto:Ellen.vanhoudt@iok.be
http://www.iok.be/


Bezoek energiemeesters

• Gratis begeleiding bij energiebesparende 

maatregelen in je woning door vrijwillige 

energiemeester 

• Meer info of inschrijven: 

www.kempen2020.be/energiemeester

hans.vannuffelen@kampc.be

T 014 27 96 63

http://www.iok.be/energiemeester
mailto:hans.vannuffelen@kampc.be


Ondersteuning renovatiecoach

• Gratis ondersteuning bij grondige 

energiezuinige renovatie (BEN-niveau)

• Renovatiecoach van Kamp C:

– Huisbezoek om staat woning te bekijken

– Bepaalt mee prioritaire werken 

– Helpt bij opmaak stappenplan

– Bekijkt offertes mee 

– Volgt de werken mee op

– Aanspreekpunt voor vragen



Ondersteuning renovatiecoach

• Meer info of inschrijven: 

www.kempen2020.be/ben

duurzaamheidsteam@iok.be

014 56 42 57

http://www.kempen2020.be/ben
mailto:duurzaamheidsteam@iok.be


Vragen?
Paul Vanhoof 

paul.vanhoof@iok.be

T 014 56 42 57

www.iok.be/tankslag

mailto:Gert.druyts@iok.be
http://www.iok.be/tankslag

