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REGLEMENT VOEDSELBEDELING VOOR 
BEGUNSTIGDEN VAN HET FEAD 

 

 

 

Titel 1. Bepalen van de begunstigden voor de gratis voedselhulp van het FEAD 

Artikel 1 - Algemene bepalingen. 

De verdeling van gratis voedselhulp wordt sinds 2014 geregeld door het FEAD (Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen), onder toezicht van de POD Maatschappelijke Integratie. Aan de verdeling van 

voedselhulp worden enkele voorwaarden gekoppeld. Bijkomend moet het OCMW een minimum aan 

begeleidende maatregelen voorzien. 

Begunstigden moeten: 

1. inwoner zijn van de gemeente (effectief wonen); 
2. een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt. 

Artikel 2 - Berekening van de armoedegrens. 

De basis is de armoededrempel terug te vinden op de website van de FOD Economie en de instructies 
van de POD Maatschappelijk Integratie betreffende het FEAD. De armoededrempel wordt jaarlijks 

berekend en aangepast. 

Om het inkomen van een persoon te berekenen, wordt rekening gehouden met “de werkelijk beschikbare 

bestaansmiddelen” (dus inclusief kinderbijslag). Er kan rekening gehouden worden met schulden of hoge 
huurlasten op voorwaarde dat de procedure en berekeningen duidelijk worden vermeld bij de aanvraag. 

Artikel 3 - Praktische werkwijze. 

§ 1. De begunstigen moeten voldoen aan de minimumvoorwaarden. Hiervoor wordt het beschikbaar 
inkomen nagegaan en vergeleken met de Europese armoedegrens zoals gepubliceerd door de FOD 

Economie, eventueel na aftrek van hoge vaste kosten en/of schulden. Personen die in een collectieve 
schuldenregeling zitten, komen altijd in aanmerking.  

§ 2. De aanvraag tot het bekomen van een voedselpakket gebeurt steeds bij een maatschappelijk werker 

van de sociale dienst van het OCMW. Indien de aanvrager een lopend dossier heeft, wordt de aanvraag 
behandeld door zijn/haar maatschappelijk werker. Indien de aanvrager nog niet gekend is bij het OCMW, 

dan gebeurt de aanvraag bij de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de intake. 

§ 3. De maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit en gaat in de eerste plaats 

na of de aanvrager effectief in Ingelmunster woont en of hij/zij onder de armoededrempel leeft. 

Indien de aanvrager beschikt over een (gezins-)inkomen dat onder de armoededrempel ligt, dan blijft het 

financieel onderzoek beperkt tot het verzamelen van de bewijsstukken van deze inkomsten. 

Indien dit niet het geval is, wordt een inventaris opgemaakt met ten minste de vermelding van alle 
inkomsten, vaste kosten en schulden. Op die manier wordt voor alle inkomsten nagegaan of ze werkelijk 

beschikbaar zijn en of ze gebruikt kunnen worden om van te leven. Er kan rekening gehouden worden 
met schulden of hoge vaste kosten op voorwaarde dat deze vermeld worden in de inventaris.  

Voor personen in collectieve schuldenregeling geldt het bewijs van de collectieve schuldenregeling. 

De aanvragen worden besproken op de teamvergadering van de sociale dienst van het OCMW op basis 
van de gegevens uit het sociaal en financieel onderzoek. Indien betrokkene een inkomen heeft onder de 

armoedegrens, voldoet hij/zij aan de voorwaarden betreffende het financieel onderzoek. Indien de 
aanvraag gestaafd wordt met een inventaris, wordt op basis van het beschikbare restbedrag door het 

team een beslissing genomen. 

§ 4. Dit onderzoek wordt jaarlijks herzien. Het aanvraagformulier met het bewijs van het inkomen of met 
de beslissing wordt bijgehouden door de sociale dienst, een kopie van de aanvraag wordt bezorgd aan de 

verantwoordelijke van de voedselbedeling. 
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Titel 2. Werking van de voedselbedeling 

Artikel 4 - § 1. Nieuwe klanten krijgen een voorlopige goedkeuring voor drie maanden. Indien er nog 

nood is na drie maanden, kan er overgegaan worden tot een goedkeuring voor de rest van het jaar. 

§ 2. De data van de voedselbedeling worden jaarlijks per brief bezorgd aan de klanten. Er is een 

maandelijkse bedeling en een extra sinterklaasbedeling begin december. 

§ 3. Iedere klant krijgt een pasje met daarop zijn/haar naam en een nummer. Dit pasje geeft aan dat 

iemand recht heeft op voedselbedeling. Indien iemand niet persoonlijk langs kan komen naar de 

voedselbedeling, kan men dit vragen aan familie of vrienden. Die moeten dan het pasje kunnen 
voorleggen vooraleer men een voedselpakket kan ontvangen. 

§ 4. Iedereen kan vrij naar de voedselbedeling komen op de voorziene data van 14.00 u. tot en met 
16.00 u. Mensen die werken kunnen op afspraak komen in de voormiddag, of na 16.00 u. (tot 17.00 u.). 

Indien dit niet lukt, kan er via de maatschappelijk werker een afspraak gemaakt worden om de 

donderdagvoormiddag langs te komen tussen 8.30 u. en 9.30 u. 

§ 5. Een voedselpakket wordt gratis voorzien, er worden geen kosten aangerekend. Een voedselpakket 

bestaat uit droge voeding, brood, vers fruit, verse groenten en sporadisch wordt vlees aangeboden. 

Er worden producten uitgedeeld die geschonken worden door de voedselbank, de provincie West-

Vlaanderen, supermarkten, bedrijven en het FEAD. Het OCMW stelt ook een budget ter beschikking om 
zelf producten aan te kopen. 

§ 6. Klanten in nood die extra hulp kunnen gebruiken naast de voedselbedeling, kunnen per uitzondering 

een noodpakket ophalen in De Cirkel of het sociaal huis. Hiervoor is een reglement noodpakketten 
opgemaakt. 

 

Titel 3. Schrapping uit de lijst voedselbedeling 

Artikel 5 - § 1. Mensen die twee maal niet langs komen naar de voedselbedeling zonder te verwittigen, 

worden van de lijst geschrapt. Zij moeten opnieuw een aanvraag doen bij een maatschappelijk werker 
om weer recht te hebben op voedselbelbedeling. Indien er daarna nogmaals bij dezelfde klant een 

afwezigheid is zonder te verwittigen, dan wordt deze persoon voor de rest van het jaar geschrapt. De 
klanten worden hiervan per brief op de hoogte gesteld. 

§ 2. Klanten die medewerkers of vrijwilligers van de voedselbedeling bedreigen of fysiek aanvallen 
worden geschrapt van de voedselbedelingslijst. 

§ 3. Klanten die verhuizen buiten de gemeente worden geschrapt van de voedselbedelingslijst. 

§ 4. Klanten waarvan de financiële toestand gewijzigd is, en daardoor niet meer aan de voorwaarden 
voldoen, worden geschrapt van de voedselbedelingslijst. 

 

Titel 4. Sancties bij misbruik 

Artikel 6 - § 1. Als er klanten voedsel of non-food artikelen doorverkopen die werden geschonken door de 

voedselbedeling, worden deze onmiddellijk geschrapt van de voedselbedelingslijst en kunnen er 
administratieve sancties volgen. 

§ 2. Klanten die betrapt worden op sluikstorten van producten aangeboden door de voedselbedeling, 
worden onmiddellijk geschrapt van de voedselbedelingslijst. Het gemeentebestuur kan in dit geval 

eventueel aanvullende sancties opleggen. 

 

Titel 5. Voedselveiligheid 

Artikel 7 - § 1. Verse voeding en diepvriesvoeding worden altijd verpakt in niet verwarmde ruimtes. Het 
betrokken personeel draagt hierbij altijd handschoenen. 

§ 2. Op alle voedingsmiddelen is een etiket aanwezig met de inhoud van de verpakte goederen. Mensen 
met een voedselallergie kunnen op deze manier altijd de ingrediënten bekijken. 
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§ 3. Op iedere doos is een sticker met de aankomstdatum aanwezig. Indien grote zakken 

diepvriesgoederen herverdeeld worden, staat de datum waarop dit gebeurd is op de doos. Plastieken 

bakken met verse voeding worden na gebruik altijd afgewassen. 

§ 3. Brood uit de diepvries mag niet opnieuw ingevroren worden. Dit wordt op de zakken vermeld door 

middel van een etiket. 

§ 4. Er worden soms producten geschonken waarvan de vervaldatum overschreden is. Deze producten 

worden op eigen risico door de klant meegenomen en geconsumeerd. Het OCMW kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gezondheidsklachten. Deze producten worden vrij 
aangeboden om mee te nemen. Vervallen producten worden nooit rechtstreeks gedoneerd. 

 

 

Reglement aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 19 december 2016. 

 


