
MINIMALE  
LEVERING AARDGAS
november 2018  -  maart 2019

Je hebt een budgetmeter aardgas en je verwarmt met aardgas?
Je hebt te weinig geld om je budgetmeter op te laden?
Ga dan langs bij het OCMW/Sociaal Huis van jouw gemeente om  
de ‘minimale levering aardgas’ aan te vragen!

Wat is het ?
De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas, 
twee maal per maand, gedurende de winterperiode van 1 november tot  
31 maart. Dit bedrag wordt op de budgetmeterkaart gezet.
Na de winter kan het OCMW 30% van de tussenkomst aan jou terugvragen. 

Wat moet je doen?
Ga naar het OCMW/Sociaal Huis van je gemeente en vraag of je in 
aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. 
Ook als je geen klant bent van het OCMW. 

TWEEWEKELIJKSE TUSSENKOMSTEN 2018-2019
 Woningtype Niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer
   (=recht op sociale maximumprijs)

 Appartement € 34,66 € 20,66

 Rij- of hoekhuis € 48,66 € 29,66
 (max. 2 open gevels)

 Vrijstaand of halfopen € 57,66 € 35,66
 (meer dan 2 open gevels)

  WAT NEEM JE MEE?
• Je identiteitskaart

• Je gele budgetmeterkaart 
aardgas

• Een bewijs van de inkomsten van 
alle gezinsleden (bijvoorbeeld 
loonfiches, attesten van 
uitkering, rekeninguittreksel …)

• Een bewijs van je vaste kosten 
(huur, water, energie, internet, 
verzekeringen …)

• Eventueel de contactgegevens 
van je schuldbemiddelaar

Wat gebeurt er verder?
Je hebt een gesprek met de maatschappelijk werker van het OCMW. 
Die onderzoekt of je wel of niet in aanmerking komt voor de minimale  
levering. Ben je reeds klant bij het OCMW, dan heeft het OCMW de meeste  
informatie al. 

Meer informatie:
Jan Maris
opbouwwerker Energie en Armoede
M 0486 25 85 48
E jan.maris@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
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