3.3. MLA Minimale Levering Aardgas
Wat?
Een tweewekelijkse tussenkomst in de opladingen van de budgetmeter aardgas tijdens
de winterperiode. De toelage wordt per gezin toegekend voor de duur van de winter
door de overheid bepaald.
Deze toelage wordt voor max. 70% gesubsidieerd via de aardgas distributie
netbeheerder. De rest kan terug betaalbaar toegekend worden of kan ten laste
genomen worden door de Sociale Dienst. Indien de Sociale Dienst 30% ten laste
neemt kan dit teruggevorderd worden van het energiefonds of bij uitputting daarvan de
Budgetten Sociale Dienst.

Voorwaarden?
-

Algemene voorwaarden zoals beschreven in het algemeen reglement.
Specifieke voorwaarden:
o Er is een budgetmeter voor aardgas geïnstalleerd in de woning.
o Men moet voldoen aan de richtlijnen die jaarlijks vastgelegd worden door
de overheid en jaarlijks in november gecommuniceerd worden.
o In de beslissing kunnen maatregelen ter preventie van energiearmoede
als voorwaarde worden gesteld. (Bv. De komende zomer moet
maandelijks een bedrag opgeladen worden voor gas, een energiescan
uitvoeren, in schuldbegeleiding komen)
o Indien in het vorig jaar MLA werd toegekend, is opladen tijdens de
zomermaanden een vereiste. Hiervan kan afgeweken worden als dit
wordt aangetoond aan de maatschappelijk werker waarom dit niet is
gebeurd.

Hoe?
Er moet een aanvraag gebeuren bij de sociale dienst. De aanvraag gebeurt door de
klant zelf of door de maatschappelijk werker.

Bedrag?
Het bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de overheid, bepaald door de aard van de
woning en het al dan niet beschermd zijn van de klant. De OCMW-raad beslist over de
toepassing van deze maatregel. De richtlijnen van de overheid worden gevolgd.

Inkomstenvoorwaarden voor ten laste name 30% eigen aandeel: afhankelijk van het
individueel budgetplan.

Wettelijkheden?
- In toepassing van artikel 1 en artikel 57 § 1 van de Organieke Wet van 1976.
-

In toepassing van het energiebesluit van 19/11/2010 (art. 5.4.6 t.e.m. 5.4.10)
en de recentste ministeriële omzendbrief.

