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Reglement minimale levering via de aardgasbudgetmeter
I.

Doel

Artikel 1. Verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, hier specifiek met betrekking tot
het voorkomen dat gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en
die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door
hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van
de budgetmeterkaart.

II.

Toepassingsgebied

Artikel 2. Dit reglement is van toepassing op alle personen die een hulpvraag tot het bekomen van een de
minimale levering via de aardgasbudgetmeter formuleren waarvoor het OCMW Waregem het
bevoegde centrum is.
1.1. Daarenboven is dit reglement enkel van toepassing op personen waarbij een budgetmeter aardgas
werd geplaatst.

III.

Definitie budgetmeter

Artikel 3. Een budgetmeter is een aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de aardgas dat u
verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in
de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u gas verbruiken.

IV.

Algemene toekenningsvoorwaarden

Artikel 4. De ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ kan enkel toegekend worden voor opladingen
van de budgetmeter aardgas die gebeuren vanaf 1 november tot en met 31 maart, tenzij dit
anders werd bepaald door de Vlaamse overheid.
Artikel 5. De modaliteiten betreffende de aanvraag, toekenningsvoorwaarden, toe te kennen bedragen,
beslissing, ingangsdatum, termijn en periodiciteit van toekenning, oplading van het toegekende
bedrag zijn conform de procedure van de Vlaamse overheid voor OCMW’s die opteren gebruik te
maken van het systeem van de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’.
Artikel 6. Het OCMW recupereert tot 70% van het uitgekeerde bedrag, vermeld in de tabel met
halfmaandelijkse toekenningen bij de aardgasdistributienetbeheerder. Het resterende percentage
(30%) wordt door het OCMW als steun ten laste genomen en niet gerecupereerd bij de hulpvrager.

V.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 7. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
het sociaal onderzoek en verlenen op basis van dit onderzoek een positief of negatief advies aan
het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
Artikel 8. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst neemt de beslissing over het al dan niet toekennen
van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter.

VI.

Kennisgeving

Artikel 9. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing van het Bijzonder Comité voor de sociale
dienst via een gemotiveerde beslissingsbrief binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de
beslissing.
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