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• Micro uit 
• Camera uit 
• Vragen in de chat 
• Opname? 
• Presentatie, prijslijst en andere nodige documenten > vanaf morgen te vinden op 

de website van Woonplus  



Programma

1. Voorstelling Woonplus 

2. Totstandkoming project 

3. Wetgeving 

4. Voorstelling All-In Tank Service 

5. Andere projecten Woonplus 

6. Vragen 
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Woonplus

•intergemeentelijke samenwerking tussen Laarne, Wetteren en Wichelen rond 
wonen 

•website: www.woonplus-lww.be

•nieuwsbrief 

•organiseren van infomomenten –
groepsaankopen 
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http://www.woonplus-lww.be/


Het project 

•2016 en 2018 (1ste en 2de tanksaneringsproject): dienstverlening naar de burger 
toe om een goedkopere prijs te bedingen voor de verwijdering/sanering van 
stookolietanks

•2021: start 3de tanksaneringsproject

•burger vraagt regelmatig naar een tussenkomst van gemeente of andere 
instantie

•voorkomen bodemverontreiniging en vermijden van hoge saneringskosten

•burgemeestersconvenant: engagement om CO2 uitstoot in de gemeente met 
40% te verminderen tegen 2030
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Verloop van het project 

•april - juni 2021: communicatie + interessepeiling

•juni - juli 2021: prijsvraag bedrijven + vergelijking offertes

•augustus 2021: selectie bedrijf op basis van meest voordelige 
prijzen/voorwaarden  firma zal zich straks voorstellen!

•september 2021: 2 infoavonden
• 14 september – Site Skala (Kalken) 

• 21 september – digitaal 
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Verloop van het project 

•tot 31 oktober 2021: aanvraag offerte rechtstreeks bij het bedrijf 

•binnen de maand na aanvraag offerte: eventueel plaatsbezoek door bedrijf + 
ontvangst offerte

•de offerte blijft 1 maand geldig

•opdracht tanksanering wordt binnen de 6 maanden na opsturen ondertekende 
offerte uitgevoerd
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Wetgeving (particuliere stookolietanks)

VLAREM II (besluit Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne) is van toepassing voor wat betreft de controle, het 
onderhoud en de buitengebruikstelling van stookolietanks. 

De regels zijn afhankelijk van de grootte (< of > 5000 kg ≈ 6.000 l) en de plaats 
van de tank (ondergronds of bovengronds).

Onderhoud, controle en buitengebruikstelling door erkend stookolietechnicus. 
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Wetgeving (particuliere stookolietanks)

1. PERIODIEKE CONTROLES

BOVENGRONDS
ONDERGRONDS

< 5.000 kg

* laatste conformiteitsattest met einddatum ≥ 1/3/2009

BOVENGRONDS ONDERGRONDS 

< 5.000 kg Géén* 5 jaar 

≥ 5.000 kg Beperkt: 3 jaar 
Algemeen: 20 jaar 

Beperkt: 2 jaar 
Algemeen: 15 jaar 
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Wetgeving (particuliere stookolietanks) 

1. PERIODIEKE CONTROLES - resultaat

Groene dop/merkplaat

= tank is OK, conform de wetgeving

Oranje dop/merkplaat

= tank met gebreken, geen aanleiding tot verontreiniging buiten de houder 
tank kan nog 6 maand gevuld worden 

Rode dop/merkplaat

= tank voldoet niet, verboden de tank nog te laten vullen
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Wetgeving (particuliere stookolietanks)
2. BUITENGEBRUIKSTELLING 

BOVENGRONDSE TANK 

< 5.000 kg: leegmaken + reinigen 

> 5.000 kg: leegmaken + reinigen + verwijderen 

ONDERGRONDSE TANK 

< 5.000 kg: leegmaken + reinigen + verwijderen*

> 5.000 kg: leegmaken + reinigen + verwijderen*

*als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank opgevuld 
worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal 
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Attest van buitengebruikstelling 

Kopers van woningen met een stookolietank vragen steeds vaker naar de 
attesten (certificaten) van keuringen en buitengebruikstelling.

Het is de erkende technicus die jou een attest (met zijn naam en 
erkenningsnummer) bezorgt waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling (met 
verwijdering van de tank) werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. 
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Waarom mijn stookolietank buitengebruik 
stellen? 

•wettelijk verplicht

•voorkomen van bodemverontreiniging en hoge saneringskosten

•vermijden van discussies na verkoop van woning bij eventuele 
bodemverontreiniging

•certificaat van buitengebruikstelling vereist om verwijderde tank als schroot- of 
kunststof-afvalstof af te voeren naar een vergunde verwerker, een geregistreerd 
inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar
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Vlaamse renovatiepremie 

Categorie 4: de technische installaties 

Werken die in aanmerking komen: werken voor het uitbreken, weghalen en 
neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren en enkel 
als ze samengaan met het vernieuwen van de centrale verwarmingsketel. 

Meer informatie over de voorwaarden? 

•gemeentelijke woondienst 

•www.woonplus-lww.be/overkoepelende-renovatiepremie-vlaamse-overheid/

•www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie
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https://woonplus-lww.be/contact/
http://www.woonplus-lww.be/overkoepelende-renovatiepremie-vlaamse-overheid/
http://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie


Tankkeuring Tanksanering Nieuwe tanks
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http://vimeo.com/41068787


Wie zijn wij?

• Specialist inzake mazouttanks

• 25 jaar actief
· tankkeuringen (± 30.000 stuks/jaar)

· plaatsen van nieuwe mazouttanks (+/- 500/jaar)

· saneren en/of verwijderen van oude mazouttanks (± 4.000/jaar)

· overpompen van mazout

• 36 techniekers in dienst
· met erkenning van het Ministerie van Leefmilieu
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Wie zijn wij?

• 90 % werken bij particulieren

• 10 % industriële toepassingen

• 16 regionale kantoren

Anderlecht
Antwerpen
Bastenaken
Bergen
Bossuit
Eke
Eupen
Geel

Hasselt
Kampenhout
Lincent
Luik (Aywaille)
Merksplas
Namen
Sankt Vith
Tourpes
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Wetgeving tanksanering

• Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet omwille van lekken

· ledigen en reinigen

· binnen een termijn van 36 maanden verwijderen/uitgraven

· eventueel afvoeren en verwerken verontreinigde aarde

• Bij technische onmogelijkheid tot verwijderen

· ledigen en reinigen

· binnen een termijn van 36 maanden opvullen met schuim 

of gelijkwaardig inert materiaal
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Bovengrondse tank buiten. 
Hoe gaan we te werk?

1) Mazouttank leegzuigen

2) Mazouttank reinigen en afvoeren

3) Attest van reiniging en verwijdering

19



1) Mazouttank leegzuigen

2) Mazouttank reinigen 

3) Mazouttank verschroten (in kleine stukken knabbelen)

· vuur- en vonkvrij met knabbelschaar (brandgevaar uitsluiten)

· beperkte geurhinder

· veilig

4) Mazouttank verwijderen

5) Attest van reiniging en verwijdering

Bovengrondse tank kelder. 
Hoe gaan we te werk?
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Ondergrondse tank. 
Hoe gaan we te werk?

1) Mazouttank leegmaken

2) Ofwel reinigen en uitgraven

3) Ofwel reinigen en opvullen met bioschuim

· door unieke reinigingswagen

· milieuvriendelijk product

4)Attest van sanering of verwijdering
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Voordelen bioschuim

· Betere opvulling van de tank 

· Indien noodzakelijk kan de tank achteraf eenvoudig verwijderd worden

· Geen stabiliteitsproblemen of beschadigingen nutsleidingen/riolering

· 2 component product

· 25 % minder iso en polyol dan PUR

· Stabiel eindproduct

· Volledig recycleerbaar
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Alles op 1 dag met unieke reinigingswagen
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Veelgestelde vragen

• Komt mijn tank niet naar boven?

Neen, een tank (al dan niet gevuld) die reeds vele jaren 
in de grond zit, is vastgezogen in de aarde en komt niet 
meer naar boven.

• Kan de reiniging uitgevoerd worden via vul- of verluchtingsbuis? 

Dit raden we ten stelligste af. De tank kan enkel efficiënt en volledig gereinigd en 
opgeschuimd worden als we het mangat openslijpen!
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• Wie mag een sanering uitvoeren?

Door OVAM erkende bedrijven

Onder begeleiding van een erkend tanktechnicus

= erkend door het Ministerie van Leefmilieu

• Waarom dien ik deze sanering of reiniging uit te voeren?

Dit is wettelijk verplicht én noodzakelijk bij verkoop, schenking of erfenis van de 
woning.

Veelgestelde vragen
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• Welk BTW tarief is van toepassing?

· Voor saneringswerken geldt 21% BTW.

· Uitzonderingen waarbij het 6% BTW-tarief toegepast wordt:

· Vervanging stookolietank

· Plaatsing aardgasketel

· Volledige renovatie van de woning

Veelgestelde vragen
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Voorbeeld: te ondertekenen 6% BTW attest
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Voorbeeld: te ondertekenen 6% BTW attest
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Referenties

Notariskantoren
Vlaanderen 
Brussel

Samenaankoop organisaties
782 stuks

Gemeenten
Solva* 
Woonplus 
Wetteren 
Wichelen 
Laarne 
IOK Kempen 
Kruishoutem 
Herzele
Oosterzele 
Grimbergen
*17 gemeenten Zuid-Oost-Vlaanderen  

±1000 stuks
622 stuks 
250 stuks 
200 stuks 
172 stuks 
320 stuks 
55 stuks 
50 stuks 
60 stuks 
280 stuks

EPC bedrijven 
Onder meer: 
ACA (Roeselare) 
H&D Technics (Gent) 
Lambda 57 (Zottegem) 
Atrium (Nazareth) 
Bouwgroen (Hamme) 

Installateurs c.v. 
Onder meer: 
Six (Roeselare) 
Senec (nationaal) 
UTEL (Haaltert) 
Steurbaut (Oudenaarde) 
Van Severen (Knesselare)

60 stuks

300 stuks
150 stuks

Immo kantoren 
Onder meer: 
Pajota (Dilbeek) 
Century 21 (nationaal) 
lnsurimo (Dendermonde) 
lmmo Expert & Co (Ternat) 
Era (nationaal) 

Syndici
Vlaanderen 
Brussel 

Particulieren
3700 stuks per jaar 
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Prijzen Woonplus groepsaankoop 01/09/2021 – 31/10/2021

In de algemene kostprijs voor het verwijderen of opvullen van de tank wordt het ledigen, reinigen en afvoeren van de tank en tankinhoud 
(restant en reinigingswater tot 600L) naar erkende verwerker inbegrepen, alsook het afleveren van alle verplichte attesten (reinigen en 
buitengebruikstelling tank, verwerken afvalstoffen door erkend verwerker, desgevallend attest dat tank niet kon verwijderd worden, 
desgevallend afvoer verontreinigde grond naar erkend verwerker).

Tabel 1: Saneren ondergrondse tank (prijzen in euro excl. BTW)

=< 3.000 L 3.001 L - 5.000 L 5.001 L –10.000 L

Reinigen en verwijderen € 795 € 825 € 940

Reinigen en opvullen met schuim € 575 € 595 € 885

Reinigen en opvullen met zand € 845 € 890 € 1245

Tabel 2: Saneren bovengrondse tank (prijzen in euro excl. BTW)

=< 3.000 L 3.001 L - 5.000 L 5.001 L –10.000 L

Enkel reinigen € 275 € 275 € 380

Reinigen en verwijderen € 350 € 490 € 795

Reinigen, versnijden en verwijderen tank € 490 € 645 € 920
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Prijzen Woonplus groepsaankoop 01/09/2021 – 31/10/2021

Tabel 3: Bijkomende werken (prijzen in euro excl. BTW)

Eenheid Kostprijs

Leveren aanvulgrond (teelaarde) + opvullen gat €/m³ € 45

Leveren aanvulgrond (zavel) + opvullen gat €/m³ € 35

Kostprijs verwijdering per bijkomende liter restant tank €/l € 0,17

Kostprijs verwijdering per liter over te pompen bruikbare brandstof €/l € 0,17

Kostprijs afbreken gemetste put € € 108

Kostprijs afvoeren puin gemetste put € € 45

Kostprijs vrijmaken mangat €/uur € 54

Kostprijs afgraven en verwijderen van bijkomende verontreinigde 
grond rond de tank

€/uur
€/m³

€ 65 (kraanwerken)
€ 85 (afvoeren verontreinigde grond)

Andere: transport en analyse kost Minimumfactuur € 950

Tabel 4: Betalingsvoorwaarden

Eenheid

Termijn van betalen Dagen 15 dagen

Voorschotfacturen: grootte voorschot € € 0

Korting bij contante betaling % 0 %

Geldigheid individuele offerte Dagen 30 dagen

31



Prijzen Woonplus groepsaankoop 01/09/2021 – 31/10/2021

Tabel 5: Ervaring

Werken met eigen mensen of onderaannemers? Eigen medewerkers

Aantal werknemers? 35

Staat de erkende stookolietechnicus ingeschreven als personeelslid 
van het bedrijf of wordt er gewerkt via onderaannemer?

Personeelslid

Aantal jaren ervaring? Meer dan 25 jaar

Is het bedrijf ingesteld op een groot aantal werken? Ja
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Groepsaankoop tanksaneringen Woonplus
• Hoe wordt er concreet gewerkt naar uitvoering toe?

• Eerst zullen alle inschrijvingen opgelijst worden en dan volgt:

1. Plaatsbezoek indien geen standaardsituatie (R + O) + afgeven offerte 

2. Indien standaardsituatie – opsturen / mailen offerte

3. Geldigheid offerte: 1 maand

4. Inplanning werken: de neutralisaties worden gegroepeerd uitgevoerd (6 à 8 neutralisaties per dag) en starten 1 maand na ontvangst 
van de eerste goedgekeurde offerte

5. De werken nemen ongeveer 1u à 1u30min in beslag

6. Klant voorziet parkeerruimte op de straat langs de kant van de woning: ca. 25 meter voor de reinigingswagen. Indien parkeerborden 
nodig, worden deze door de klant bij de gemeente / politie aangevraagd. 

7. Na uitvoering van de werken wordt de factuur opgemaakt

8. Na ontvangst van de betaling van onze factuur wordt het wettelijk attest van buitengebruikstelling conform de VLAREM II 
reglementering opgestuurd

WIJ AANVAARDEN INSCHRIJVINGEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE GROEPSAANKOOP TOT 31/10/2021
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WEBLINK OFFERTE – BEVESTIGING EN BTW 6% ATTEST

Via de website van www.woonplus.tanksaneringen.be kan u rechtstreeks de 
offerte aanvragen voor de sanering die u wenst te laten uitvoeren. 

Op deze weblink kan u ook de offerte bevestigen indien deze uw goedkeuring 
krijgt met de keuzemogelijkheden de werken te laten uitvoeren aan 6% BTW of 
21% BTW.

Zoals eerder vermeld is het BTW tarief van 6% toepasbaar bij:

· Vervanging van de stookolietank

· Plaatsing nieuwe aardgasketel

· Volledige renovatie van de woning

En mits ondertekening van het 6% BTW-attest.

Groepsaankoop tanksaneringen Woonplus
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http://www.woonplus.tanksaneringen.be/


Inschrijven voor aanvragen offerte kan via:

· Website: www.woonplus.tanksaneringen.be

· Telefonisch: 0800 11 124

· Via mail: woonplus@tanksaneringen.be

Groepsaankoop tanksaneringen Woonplus
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Zijn er nog vragen?
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Lokaal renovatieproject
Laarne en Wichelen  

STAP 1: Inschrijven voor het gratis renovatieadvies aan 
huis via de provincie Oost-Vlaanderen (Steunpunt 
Duurzaam Bouwen en Wonen)

STAP 2: Renovatieadvies aan huis door adviseur MAW 
(Milieu Advies Winkel te Gent) 

STAP 3: Ontvangen van adviesverslag 

STAP 4: Begeleiding en ontzorging door BENOvatiecoach
van Energiehuis BEA voor, tijdens en na de werken 

voor: vergelijken van offertes, zoeken naar de 
geschikte aannemers 
tijdens: wat is voor mij de beste optie? 
na: aanvragen van premies 
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Lokaal renovatieproject 
Laarne en Wichelen 
INFOMARKT LAARNE 

•Dinsdag 19 oktober – 18u00 tot 21u00 

•Site Skala, Colmanstraat 51, 9270 
Kalken 

•Infomoment over het project om 
19u30 

INFOMARKT WICHELEN 

•Dinsdag 26 oktober – 18u00 tot 21u00 

•Sociaal Huis (2de verdieping) – Oud 
Dorp 2, 9260 Wichelen 

•Infomoment over het project om 
19u30

 Verschillende infostandjes (Fluvius, Energiehuis BEA, Steunpunt Duurzaam Bouwen 
en Wonen, MilieuAdviesWinkel, Woonplus, gemeentelijke woondiensten, …) waar je 
terecht kan met allerlei vragen over je renovatieplannen. 
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Wetteren renoveert! 
Wijk Stuyvenberg
WETTEREN RENOVEERT! 

Binnenkort volgt hierover meer 
informatie.

STUYVENBERG

•riolering

•mobiliteit 

•wonen 

•buurtgevoel 

 woonkwaliteit, toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
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VRAGEN? 

WOONPLUS-LWW@LAARNE.BE

WWW.WOONPLUS-LWW.BE

09 365 46 36 – 04 70 88 07 76

GEMEENTELIJKE WOONDIENSTEN 
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WWW.ALLINTANKSERVICE.BE

0800 11 206

SLUIS 2  BUS 4  

9810 EKE   

mailto:WOONPLUs-lww@laarne.be
http://www.woonplus-lww.be/
https://woonplus-lww.be/contact/
http://www.allintankservice.be/

