
Reglement voedselbedeling – vanaf 1 juni 2021 

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOEDSELPAKKET 

Qua aanvraag:  

Cliënten kunnen zelf een aanvraag indienen tot het bekomen van een voedselpakket. De 

maatschappelijk werker zal via een sociaal onderzoek oordelen of de cliënt al dan niet in aanmerking 

komt. 

Cliënten kunnen ook door de maatschappelijk werker aangereikt worden voor het afhalen van een 

voedselpakket. 

Qua rechthebbenden:  

Personen die in budgetbeheer zijn bij ons OCMW,  personen die genieten van het RMI als leefloon en 

andere personen kunnen recht hebben op een maandelijks voedselpakket.  

Qua financiële voorwaarden:  

Personen die het RMI als leefloon of financiële steun equivalent leefloon genieten hebben geen 

bewijslast en kunnen zonder inkomensvoorwaarden een voedselpakket ontvangen.  

Bij andere personen die een voedselpakket aanvragen zal er een sociaal onderzoek gebeuren dat de 

inkomsten en uitgavenbalans in kaart brengt en zo duidelijk maakt wat betrokkenen nog ter 

beschikking hebben om levensmiddelen te kopen.  

Qua beschikbaarheid/afhaling van het pakket:  

Het voedselpakket kan elke derde woensdag van de maand afgehaald worden in Moelingen, 

Batticestraat ter hoogte van nr. 86 tussen 14u en 16u. 

Voor diegenen die mobiliteitsproblemen hebben kan, op aanvraag, het pakket geleverd worden door 

het OCMW . 

Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bijv. hospitalisatie, ...) dient hij het OCMW 

hiervan te verwittigen uiterlijk op maandag voor 12 uur in de week dat het pakket ter beschikking is 

of geleverd moet worden.  

Indien de cliënt het pakket niet op de voorziene data kan afhalen, dient hij tevens het OCMW hiervan 

te verwittigen (contactpersoon: Tiny Slenter).  

Wanneer de rechthebbende cliënt zijn pakket twee keer niet afhaalt zonder verwittiging zal hij geen 

recht meer hebben op voedselpakketten. 

De rechthebbende cliënt wordt op de hoogte gebracht van deze reglementering. 

 

 

 

 

 

 



DEEL 2: AANBOD VERZORGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

Werking 

Bij de maandelijkse voedselbedeling wordt een aanbod van verzorgings- en onderhoudsproducten te 

koop aangeboden aan de cliënten. Dit aanbod wordt besteld bij de organisatie Depot Margo en aan 

de cliënten aangeboden aan de prijs waarvoor het OCMW de producten heeft aangekocht.  

Betalingsmodaliteiten 

Ieder gezin dat beroep doet op de maandelijkse voedselbedeling ontvangt eenmalig een tegoed van 

5 euro per gezinslid voor de aankoop van verzorgings- en onderhoudsproducten. Op de locatie van 

de bedeling is een productenlijst beschikbaar en wordt een individuele fiche per gezin bijgehouden. 

Hierop worden de afgenomen producten genoteerd en wordt het beschikbaar bedrag per gezin 

bijgewerkt.  

Wanneer het beschikbaar saldo niet meer toereikend is voor volgende afnames, dient de cliënt een 

tegoed bij te storten op de rekening van het OCMW (BE13 0910 0100 0139), vooraleer er opnieuw 

producten kunnen worden aangekocht. Hiervoor wordt minimaal 5 euro aanvaard. 

Bij beëindiging van de deelname van de cliënt aan de voedselbedeling, wordt het eventueel 

resterend tegoed dat de cliënt zelf heeft voorzien, teruggestort op rekening van de cliënt. 

Steunverlening 

De producten kunnen kosteloos ter beschikking worden gesteld van de cliënt in het kader van een 

steunverlening door het Vast Bureau of de voorzitter in geval van een dringende steun. 

 

  


