REGLEMENT VOEDSELBEDELING VIA HET FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE
MEEST BEHOEFTIGEN ( FEAD)
Art. 1 Doel

De voedselhulp beoogt in eerste instantie cliënten een ondersteuning te bieden bij
hun beperkte beschikbare gezinsinkomen maar dient ook als onderdeel van een
begeleidingsplan te worden aanzien.
Art. 2 Begunstigden

Komen in aanmerking voor de gratis voedselbedeling: de meest behoeftigen zoals
omschreven in Verordering (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen artikel
2&2.
Inwoners van Laakdal die onder de armoedegrens leven en die een
begeleidingstraject hebben bij de sociale dienst van het OCMW Laakdal.
Personen die in het lokaal opvanginitiatief verblijven komen niet in aanmerking
voor de gratis voedselbedeling.
Het is de verantwoordelijkheid van het OCMW om te voorzien in de materiële
behoeften ( inclusief voedsel).
Art. 3 Armoedegrens
De armoedegrens voor een alleenstaande is vastgesteld op 14.246 euro/netto per
jaar. Het bedrag van de armoedegrens wordt jaarlijks aangepast in het reglement
van de dienst Maatschappelijke integratie voor het Fonds voor Europese hulp aan
de meest behoeftigen.
Art. 4 Totale beschikbare gezinsinkomen
Er wordt rekening gehouden met het totale beschikbare gezinsinkomen en het
aantal gezinsleden om de armoedegrens te berekenen.
Uitgangspunten:
o Het beschikbare gezinsinkomen is de som van alle inkomens van de
aanvrager zelf en alle inwonende gezinsleden op hetzelfde adres.
o Het gaat uitsluitend over de maandelijks terugkerende inkomsten.
o Er wordt rekening gehouden met de netto inkomens.
o Er wordt rekening gehouden met de meest recente inkomsten op het
moment van de aanvraag.

o Er wordt ook rekening gehouden met extra uitgaven zoals
- hoge ziektekosten, onderhoudsgeld voor kinderen en ex-partner,
schulden,…
Welke inkomens worden in aanmerking genomen?
o Beroepsinkomsten
o Inkomsten uit een zelfstandige activiteit
o Vervangingsinkomsten (werkloosheid, ziekteverzekering, FOD, pensioenen)
o Kinderbijslag
o Onderhouds-en alimentatiegelden
o Renten/verzekering
o Regelmatig terugkerende giften
Welke inkomens worden niet in aanmerking genomen?
• Er wordt geen rekening gehouden met studietoelage.

Art. 5 Verwijzing/toekenningsprocedure
De verwijzing voor de gratis voedselpakketten gebeurt aan de hand van een attest
dat door de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW wordt
afgeleverd.
Art. 6 Toekenningsperiode
Het attest wordt minimum één keer per jaar afgeleverd en is geldig voor de periode
van max. 1 jaar.
Art. 7 Problemen en klachten
Problemen en knelpunten in verband met de aanvraag, de toekenningsprocedure
en -voorwaarden kunnen aan de sociale dienst worden doorgegeven.

