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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van donderdag 19 december 2019

Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, Marie-
Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen: Raadsleden
Joris Gaens: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur

9. Reglement voedselpakket

De raad

DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,

Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op het besluit van 18 augustus 2009 betreffende de reglementering rond de bedeling van 
voedselpakketten

Overwegende dat dit reglement aan vernieuwing toe is

B E S L U  I T :

Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen

Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 

Artikel 1 De raad keurt volgende reglementering inzake de voedselbedeling goed met ingang 
van 1 januari 2020:

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 RMl als leefloon en 
andere personen kunnen recht hebben op een maandelijks voedselpakket. 

Qua financiële voorwaarden: 

Personen die het RMl 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 thv 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.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Bij verordening

(get.) Maike Stieners De leden (get.) Joris Gaens
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Maike Stieners Joris Gaens
Algemeen directeur Voorzitter
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