Minimale levering van elektriciteit en aardgas
De Vlaamse overheid regelt voor mensen met een budgetmeter een minimale levering van
elektriciteit en aardgas.



Elektriciteit : De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan
elektriciteit, zelfs wanneer er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.
Aardgas : Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering
om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet
heeft opgebruikt, dreigt zonder aardgas te vallen. De Vlaamse overheid kan, via het
OCMW in de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) voor mensen die hun
budgetmeter voor aardgas niet kunnen opladen, zorgen voor een minimale
levering.

Voorwaarden:
In de winterperiode kunt u via het OCMW een beperkte financiële steun krijgen om uw
aardgasbudgetmeter op te laden. Normaal loopt die winterperiode van 1 december tot 1
maart. Als het winterweer langer aanhoudt, kan de minister van Energie beslissen de periode te verlengen. De winterperiode 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 31
maart.
Procedure:
De sociale dienst van het OCMW onderzoekt eerst per aanvraag of u kampt met een probleem van energiearmoede (d.i. problemen hebben met het betalen van de energiefacturen) en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor uw
budgetmeter. Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het ter beschikking stellen
van aardgas via de budgetmeterkaart.
Om de 14 dagen kunt u een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag, afhankelijk van het type woning en uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer'
of niet). Klik hier voor het aanvraagformulier.
Bedrag:
Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2018-2019
vastgesteld door de minister van Energie:

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.
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