
REGLEMENT VOEDSELPAKKET 
 
Art. 1 
 De voorwaarden tot het bekomen van een voedselpakket zijn: 
 
- De aanvraag:  
Cliënten kunnen zelf een aanvraag indienen tot het bekomen van een voedselpakket. De 
aanvraag zal op het eerstvolgend Vast Bureau voorgebracht worden.  
 
- De rechthebbenden:  

• Personen die in budgetbeheer zijn bij ons OCMW,   

• personen die genieten van het RMl (Recht op Maatschappelijke Integratie)als leefloon en  

• andere personen kunnen, indien zij voldoen aan de hieronder vermelde (financiële) 

voorwaarden recht hebben op een maandelijks voedselpakket.  

- De financiële voorwaarden:  

• Personen die het RMl als leefloon of  

financiële steun (gelijk aan het  leefloon) genieten hebben geen bewijslast en kunnen zonder 

inkomensvoorwaarden een voedselpakket ontvangen.  

• Personen in budgetbeheer indien hun wekelijks beschikbare leefgeld niet voldoende is om 

levensmiddelen te kopen.  (d.w.z. hun inkomen dat overblijft na de betaling van alle 

lopende kosten zoals huur, elektriciteit, verzekeringen, aflossingen schulden,…)  

• Voor andere personen die een voedselpakket aanvragen zal 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. Na dit onderzoek 

gelden dezelfde grenzen als voor personen in budgetbeheer. 

  
- De beschikbaarheid/afhaling van het pakket:  
Het voedselpakket kan op woensdag afgehaald tussen 16 uur en 17 uur.   
Plaats en uur zullen aan de betrokkenen meegedeeld worden. 
Voor diegenen die mobiliteitsproblemen hebben kan, op aanvraag, het pakket geleverd. 
  
Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bijv. hospitalisatie, ...) dient hij het  
OCMW hiervan te verwittigen. 
  
Indien de cliënt het pakket niet op de voorziene data kan afhalen, dient hij tevens het OCMW  
hiervan te verwittigen (contactpersoon: Tiny Slenter). Het pakket kan enkel nog in de resterende  
dagen van de voorziene week afgehaald worden en dit tijdens de spreekuren van het OCMW.  
 
Wanneer de rechthebbende cliënt zijn pakket twee keer niet afhaalt zonder verwittiging zal hij  
geen recht meer hebben op voedselpakketten. 
  
Art. 2 
Klachten met betrekking tot het voedselpakket dienen schriftelijk gemeld te worden bij het  
OCMW t.a.v. Tiny Slenter. Mondelinge klachten kunnen niet behandeld worden.  
 
De rechthebbende cliënt wordt op de hoogte gebracht van deze reglementering. 
 
 
 


