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DIENST WARME MAALTIJDEN – REGLEMENT VAN ORDE
HOOFDSTUK I – DOEL
Artikel 1
De dienst warme maaltijden verstrekt tijdelijke hulp aan gezinnen, alleenstaanden, bejaarden
en minder-validen die moeilijkheden ondervinden om nog te voorzien in een eigen bereide
maaltijd.
Deze hulp wordt geboden onder de vorm van 3 maaltijden aan huis per week (maandag,
woensdag en vrijdag) bereid en bedeeld door een traiteur.
De aanvrager moet zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente De Haan
hebben.

HOOFDSTUK II – AANVRAGEN WARME MAALTIJDEN
Artikel 2
Alle aanvragen tot het verkrijgen van maaltijden aan huis worden gericht aan de sociale
dienst van het O.C.M.W. De Haan, Markt 2 te 8420 De Haan (Wenduine) of telefonisch
050/43.51.40 of via volgend e-mail adres : info@ocmwdehaan.be.

Artikel 3
Na ontvangst van de aanvraag wordt door de maatschappelijk assistent(e) van het O.C.M.W.
een sociaal en financieel onderzoek verricht teneinde de bijdrage van de aanvrager te
bepalen evenredig met zijn financiële mogelijkheden.
Er zijn 2 mogelijkheden :
1. Indien het inkomen op maandbasis lager of gelijk is aan
- € 2.100,00 voor een alleenstaande
- € 2.170,00 voor een gezin
dan is de bijdrage € 5,50 per maaltijd.
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2. Indien het inkomen op maandbasis hoger ligt dan bovenvermelde grensbedragen dan is
de bijdrage voor de gebruiker het bedrag dat het O.C.M.W. per maaltijd vereffent aan de
traiteur.
Op 1 februari 2018 bedraagt dit € 7,22 per maaltijd en dit bedrag wordt jaarlijks aangepast
aan het gezondheidsindexcijfer.
Het inkomen, waar rekening mee zal gehouden worden, bestaat o.a. uit :
- Alle maandelijkse inkomsten : pensioen, werkloosheidsvergoeding , inkomsten uit werk,
inkomsten uit ziekteverzekering, tegemoetkomingen van FOD, … (uitgezonderd premies
voor mantelzorg) ;
- Alle maandelijkse huuropbrengsten van onroerende goederen ;
- Het totaal van het niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van onroerende goederen in
volle of naakte eigendom of in vruchtgebruik wordt tot een bedrag van € 750,00
vrijgesteld. Boven voormeld bedrag wordt het saldo gedeeld door 4 en bij het maandelijks
inkomen toegevoegd ;
- Wanneer na onderzoek van bovenvermelde inkomsten de bijdrage € 5,50 bedraagt zal
het O.C.M.W. systematisch een bankonderzoek instellen naar roerende goederen.
Indien de aanvrager het bankonderzoek weigert, kan hij gebruik maken van het bezorgen
van maaltijden aan huis mits de maximumbijdrage te betalen ;
- Het totaal van roerende goederen (spaargelden, kasbons, effecten, beleggingen…) wordt
tot een bedrag van € 20.000,00 vrijgesteld. Indien de roerende goederen voormeld bedrag
overschrijden zal de maximumbijdrage voor de maaltijden toegepast worden.
Indien er een bankonderzoek wordt ingesteld zal de levering van de maaltijden aan huis
reeds doorgaan met een voorlopige bijdrage, maar kan de bijdrage met terugwerkende
kracht (vanaf ogenblik van effectieve hulp) gewijzigd worden volgens de resultaten van het
bankonderzoek.
De inkomsten zullen 2-jaarlijks opgevraagd worden voor een herziening van de bijdrage.

Artikel 4
Iedere aanvraag wordt aan de Raad van het O.C.M.W. voorgelegd. Op basis van het in
artikel 3 bedoeld onderzoek wordt een beslissing genomen.
Inzake dringende aanvragen neemt de voorzitter, in samenspraak met de secretaris, een
beslissing welke bekrachtigd wordt door de Raad in de eerstvolgende zitting.

HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN GEBRUIKER
Artikel 5
De gebruiker zal elke afwezigheid, tenzij in geval van overmacht, minstens één dag op
voorhand melden aan het onthaal van het O.C.M.W., dit om organisatorische redenen.
Het onthaal is te bereiken op het bureel van maandag tot en met vrijdag van 08u15 tot 12u00
en van 13u00 tot 16u00 of via mail op info@ocmwdehaan.be.
Indien de gebruiker het nalaat om zijn afwezigheid door te geven en de traiteur toch voor een
gesloten deur staat, zullen de geleverde maaltijd(en) automatisch aangerekend worden.
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Artikel 6
De facturen voor de levering van de warme maaltijden moeten stipt betaald worden (conform
de vervaldag op factuur). Indien er herinneringen van onbetaalde facturen gestuurd moeten
worden, zal dit aangerekend worden aan € 2,00 per rappel.

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 7
Als blijkt dat de geboden hulp niet voldoet aan de noden van de gebruiker, kan er vanuit de
sociale dienst van het O.C.M.W. gezocht worden naar een efficiëntere hulpverlening voor de
gebruiker.

Artikel 8
Inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot schorsing of stopzetting van de hulp.
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