Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,
toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor
Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het falende overheidsbeleid inzake
het stookolietankfonds" (nr. P2382)
15.01 Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, na acht jaar moeizaam onderhandelen kwam
er in 2013 een akkoord tot stand over een Belgisch stookolietankfonds. U herinnert zich dat.
Het fonds het zou financieel tussenbeide komen bij de sanering van een lekkende tank. U weet dat de
kosten voor het opruimen van de schade snel oploopt tot tienduizenden euro’s. Vanaf begin 2015 –
dat was in elk geval de bedoeling – zouden particulieren een beroep kunnen doen op dat fonds. Na de
aankondiging van de oprichting van dat fonds in 2013, na de moeizame onderhandelingen met de
Gewesten, gebeurde er echter niets meer. De federale overheid heeft het akkoord blijkbaar nog niet
goedgekeurd zoals de Vlaamse minister gisteren in het Vlaams parlement liet uitschijnen.
Ik heb hierover enkele vragen. Waar blijft de ondertekening van dat akkoord zodat het
stookolietankfonds eindelijk van start kan gaan? Waarom wordt het door de federale overheid niet
goedgekeurd? Wat is de concrete reden? Welke concrete stappen zult u als staatssecretaris zetten
om de federale overheid het akkoord zo snel mogelijk te laten ondertekenen?
15.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: U kent natuurlijk de belangrijkste krachtlijnen van dit
ontwerpakkoord. Ik zal ze niet herhalen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer goed akkoord zou
kunnen zijn, een voorbeeld van federalisme en coöperatie tussen de verschillende entiteiten.
Bovendien konden wij verwachten dat dit akkoord op korte termijn tal van positieve effecten zou
hebben op onze economie en tewerkstelling en dat het een hefboom zou kunnen vormen voor nieuwe
innovatieve saneringstechnieken. Kortom, ik meen dat iedereen hierbij zou winnen. Ik beschouw dit
als een voorbeeld van constructief federalisme.
Teneinde dit dossier tot een goed einde te brengen heb ik samen met mijn collega’s van Economie en
Financiën tot tweemaal toe - laatst op 24 januari - dit dossier aan de Ministerraad voorgelegd. Zoals
reeds gezegd in antwoord op parlementaire vragen heb ik ondanks de consensus hierover binnen de
regeringsploeg geen akkoord kunnen bereiken. Met name het feit dat de halvering van de BOFASbijdrage zou leiden tot een verlies van btw-ontvangsten van min of meer 9 miljoen euro in een periode
van vijf jaar heeft daarin een grote rol gespeeld.
Zoals reeds aangegeven, ben ik ervan overtuigd dat dit akkoord op middellange termijn, zowel
economisch als fiscaal een positief effect zal genereren.
Het is volgens mij te laat om daarover nu nog een akkoord te bereiken. Ik ben er evenwel van
overtuigd dat dit de basis zal vormen van de akkoorden die een volgende regering zo vlug mogelijk
moet kunnen afronden.
15.03 Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw
klaar en duidelijk antwoord.
Deze zoveelste Belgische vaudeville is werkelijk een schitterend voorbeeld van het door u zo
geroemde samenwerkingsfederalisme. Bravo! Wij zullen de burgers zeker op de hoogte brengen van
het zoveelste bewijs op rij dat de Belgische overheid niet werkt en ook nooit zal kunnen werken.
Mijnheer de staatssecretaris, dames en heren, u bent met zijn allen de beste pleitbezorgers van de
uiteindelijke splitsing van dit land. Ik dank u dan ook zeer uitdrukkelijk voor uw antwoord.

