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Beknopte samenvatting
Burgers met een budgetmeter aardgas die over onvoldoende middelen beschikken om deze op te laden, kunnen in de winter
zonder aardgas en dus zonder verwarming vallen. Het systeem van minimale levering aardgas gedurende de winterperiode
dient om dit te vermijden. De OCMW’s dienen een standpunt in te nemen over het al dan niet instappen in het systeem van
minimale levering aardgas tijdens de winterperiode. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient ook een beslissing te
nemen over de financiering van de maatregel.

Motivering
Aanleiding en context
De minimale levering aardgas gedurende de winterperiode: toelichting
Artikels 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit voorzien in een regeling voor de
minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter in de winterperiode. De OCMW’s
kunnen autonoom beslissen al dan niet mee in het systeem te stappen. Het besluit stelt dat zij die niet
over voldoende middelen beschikken om de budgetmeter voor aardgas tijdens de
winterperiode voldoende op te laden, zich kunnen wenden tot hun OCMW met een hulpvraag. Om te
vermijden dat de gastoevoer van de hulpvragers in de winterperiode dreigt onderbroken te worden,
kunnen zij een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking krijgen. De hoeveelheid aardgas is
afhankelijk van de woonsituatie (appartement, rijwoning, halfopen bebouwing, open bebouwing) en
wordt bepaald door de minister. De bedragen die men mag opladen worden vastgelegd in een tabel. Het
OCMW dient door middel van een sociaal-financieel onderzoek te bepalen of er een reëel probleem van
energiearmoede bestaat waardoor de huishoudelijke afnemer niet over voldoende middelen beschikt om
zijn budgetmeter voor aardgas tijdens de winterperiode voldoende op te laden.
De doelgroep bestaat uit de gezinnen die over een budgetmeter aardgas beschikken. In Antwerpen zijn
dat er ongeveer 5.000.
Concreet dienen burgers die gebruik mogen maken van de minimumlevering aardgas gedurende
de winterperiode zich om de twee weken bij het OCMW aan te bieden met hun budgetmeterkaart.
Deze wordt vervolgens voor een bepaald bedrag (opgelegd door de minister) opgeladen. Het bedrag
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dat wordt opgeladen op de kaart moet volstaan om de woning minimaal te verwarmen. In
de omzendbrief voor de winterperiode 2014-2015 verklaarde de minister dat de minimale
hoeveelheid bepaald werd als zijnde 60% van het gemiddelde aardgasverbruik in de drie
wintermaanden.
De periode van minimale levering duurt van 1 december 2015 tot en met 28 februari 2016. Indien het na
28 februari 2016 nog koud is, kan de minister de periode minimale levering aardgas verlengen, telkens
met 2 weken.
Financiering van de maatregel
70% van de kost wordt ten laste genomen door de distributienetbeheerders Eandis en Infrax.
De resterende 30% wordt ten laste genomen door het OCMW. Het OCMW kan beslissen de 30%
terug te vorderen van de klanten.
Net als de voorbije winterperiodes vordert het OCMW 30% van de kost terug van de klanten.
De regelgeving stelt dat het niet terugbetalen van de 30% een reden kan zijn voor weigeren van een
volgende aanvraag. Voorstel is om een aanvraag minimale levering aardgas te weigeren indien de klant
nog geen terugbetalingen deed voor de voorbije winter 2014-2015 én ook voor één of
meerdere vroegere winters niets terugbetaalde. Indien er in dergelijke situatie toch een positief voorstel
wordt gemaakt voor de toekenning van de minimale levering aardgas 2015-2016 dient de
maatschappelijk werker dit in de verslaggeving uitgebreid te motiveren.
Juridische grond
Artikels 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010
houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit).
Regelgeving: bevoegdheid
Artikels 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit voorzien in een regeling voor de
minimale levering aardgas via de aardgasbudgetmeter in de winterperiode. Artikel 5.4.7 stelt dat het
OCMW er kan voor opteren om in het systeem mee te stappen. De OCMW's dienen een standpunt in
te nemen over het al dan niet mee instappen in het systeem minimale levering aardgas.
De brief van de minister met de richtlijnen voor de winterperiode 2015-2016 is nog niet verstuurd. In de
richtlijnen van de voorbije winterperiode werd gesteld dat een beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn noodzakelijk is.
Argumentatie
Waarom meestappen in het systeem van de minimale levering aardgas gedurende de
winterperiode?
Voor elektriciteit bestaat een automatische minimale levering, waarvan de geldende regeling vervat zit
in artikel 5.3.5 en 5.3.6 van het Energiebesluit. Wie het even financieel moeilijk heeft, kan elektriciteit
blijven verbruiken zonder te betalen, weliswaar op 10 ampère.
Voor aardgas is de regeling anders. Indien men het opgeladen bedrag op de budgetmeterkaart
heeft opgebruikt, heeft men nog een noodkrediet, net zoals bij de budgetmeter elektriciteit. Is ook
dit noodkrediet opgebruikt, dan is er geen gastoevoer meer en moet men zijn budgetmeterkaart
opladen om te kunnen verbruiken. De budgetmeter voor aardgas kent het systeem van een minimale
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levering niet omdat aardgasapplicaties een minimum debiet nodig hebben om te kunnen functioneren.
Het is niet mogelijk om een beetje gas te leveren. Wie dus niet voldoende heeft opgeladen, kan
zonder aardgas vallen.
Wie beschikt over een normale meter krijgt maandelijks een vast bedrag gefactureerd. Dit is
anders voor wie beschikt over een budgetmeter. In de zomer moet men slechts kleine bedragen opladen,
in de winter grote bedragen. Daarom is het risico om zonder aardgas te vallen in de winter groter dan in
de zomer.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist in te stappen in het systeem van minimale levering
aardgas gedurende de winterperiode 2015-2016.
Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist 30% van de kost terug te vorderen van de klant.
Artikel 3
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement Actie
MI
Organisatie minimale levering aardgas
winterperiode 2015-2016

Timing
Na beslissing Raad voor
Maatschappelijk Welzijn

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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