Reglement minimale levering aardgas

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 november
2019

Artikel 1: Wettelijke basis
Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid, inzonderheid artikelen 5.4.6 tot en met 5.4.10.
Artikel 2: Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst
§1. De aanvrager moet woonachtig zijn of verblijven in de gemeente Aalter waardoor het OCMW van
Aalter bevoegd is inzake maatschappelijk dienstverlening.
§2. De aanvrager komt in aanmerking voor minimale levering aardgas wanneer het beschikbare
gezinsinkomen ontoereikend is waardoor de aanvrager en zijn gezin niet in staat zijn om een
menswaardig leven te leiden en de aardgasbudgetmeter onvoldoende/ niet kan opladen.
§3. De aanvrager is bereid om in begeleiding te komen bij het OCMW.
Artikel 3: Specifieke bepalingen
§1. De aanvraag kan enkel toegekend worden in de winterperiode. De winterperiode wordt altijd
aangekondigd via een omzendbrief. De winterperiode loopt van 1 november tot en met 31 maart.
§2. De aanvrager beschikt over een aardgasbudgetmeter.
§3. De cliënt kan ten alle tijde de budgetmeter extra opladen bovenop het bedrag dat het OCMW
opgeladen heeft.
§4. Het OCMW kan extra voorwaarden verbinden aan een toekenning:
▪ schuldbemiddeling opstarten;
▪ maatregelen om het energieverbruik te minderen (energiescan);
▪ afspraken omtrent opladingen in de niet – winterperiode;
▪ …;
Artikel 4: Bedrag
§1. Het bedrag van oplading is afhankelijk van type van de woning en het feit of de aanvrager al dan niet
recht heeft op de sociale maximumprijzen van aardgas. Het bedrag wordt toegekend per halve maand.
Deze bedragen worden door de Vlaamse Overheid bepaald. De meest recente bedragen kunnen
teruggevonden worden op de website: https://www.vlaanderen.be/minimale-levering-van-elektriciteit-enaardgas-voor-wie-een-budgetmeter-heeft.
§2. Het bedrag kan al dan niet (gedeeltelijk) terug vorderbaar gesteld worden.
Artikel 5: Aanvraag
§1. De netbeheerder bezorgt het OCMW wekelijks een lijst van mensen die al dertig dagen hun
aardgasbudgetmeter niet meer hebben opgeladen. Op basis van deze lijst informeert het OCMW deze
mensen door hen schriftelijk te contacteren.
§2. De cliënt dient zelf een aanvraag in bij het OCMW.
§3. De aanvrager hoeft niet vermeld te staan op de lijst van de aardgasbudgetmeter.
§4. Bij elke aanvraag tot ten laste name gebeurt er een sociaal financieel onderzoek. De aanvrager zal
de maatschappelijk werker inzage geven in zijn/haar patroon van inkomsten en uitgaven en persoonlijke
rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden. Indien nodig kan er in het kader van het sociaal financieel
onderzoek extra informatie of bewijsstukken opgevraagd worden om het onderzoek te vervolledigen.
§5. Het bijzonder comité voor de sociale dienst zal op basis van de vaststellingen uit het sociaal financieel
onderzoek de aanvraag beoordelen.
§6. Het sociaal financieel onderzoek moet volgende elementen bevatten:
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▪

Het risico van de energiearmoede voor het gezin in kwestie, met bijzondere aandacht voor de
financiële situatie;
▪ De woontypologie aangegeven volgens de richtlijnen van Vlaanderen;
▪ Het al dan niet recht hebben op de sociale maximumprijzen voor energie. Dit kan door de sociale
dienst nagegaan worden in de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ).
▪ Periodiciteit van de opladingen: eenmalige minimale oplading of herhaalde opladingen (de
gehele winterperiode). De opladingen kunnen maandelijks of tweemaal in de maand gebeuren;
▪ Het bedrag van de oplading;
▪ De financiële mogelijkheden met betrekking tot het terugbetalen van de minimale
aardgaslevering. Het maximale bedrag van de terugbetaling bedraagt 30% van het opgeladen
bedrag;
§7. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan slechts afwijkingen op dit reglement toestaan in
uitzonderlijke situaties en op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag.
§8. Er dient naast het sociaal verslag ook een aanvraagformulier ingevuld te worden zodat het OCMW
de toegekende steun een deel kan terugvorderen bij de netbeheerder.
Artikel 6: Controle en uitbetaling
De uitbetaling van het toegekende bedrag gebeurt rechtstreeks op het rekeningnummer van
netbeheerder. Via een online applicatie (Atos Certifciaat) wordt het bedrag gelinkt aan de
budgetmeterkaart van de aanvrager.
Artikel 7: Stopzetting en terugvordering
Elke wijziging in de sociaal-financiële situatie kan tot een herziening of stopzetting leiden wanneer
blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 8: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 12 november 2019.
Artikel 9: Geldigheidstermijn
Het reglement minimale levering aardgas van prefusiebestuur Aalter wordt opgeheven met ingang
van 12 november 2019.
Dit reglement is van toepassing tot en met 31 december 2025.
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