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Reglement voor de erkenning van en de financiële tussenkomst aan 
sociale restaurants 
 
Art. 1: Doel 
Een sociaal restaurant zorgt voor een gezonde maaltijd tegen een betaalbare prijs rekening houdende 
met het doelpubliek. Het is eveneens een ontmoetingsplaats om mensen uit hun sociaal isolement te 
halen. 
 
Art. 2: Doelgroep 
Cliënten van het OCMW Berlaar die een (aanvullend en/of equivalent) leefloon ontvangen of in 
budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling zijn, kunnen meteen gebruik maken 
van het kortingstarief van het sociaal restaurant. Zij dienen een aanvraag in bij hun maatschappelijk 
assistent. Het kortingstarief geldt ook voor de inwonende gezinsleden die voldoen aan de 
voorwaarden. 
 
Ook personen (en hun inwonende gezinsleden) die niet gekend zijn bij het OCMW Berlaar kunnen een 
afspraak maken bij de sociale dienst. Een sociaal en financieel onderzoek zal uitwijzen of betrokkene 
in aanmerking komt voor deze individuele steunverlening. De aanvrager bezorgt hiervoor een 
overzicht van zijn inkomsten en uitgaven 
 
Personen die in aanmerking komen, ontvangen een verwijsbrief voor het lopende jaar. Bij de start van 
een kalenderjaar maakt de cliënt een afspraak met de sociale dienst zodat zijn vraag opnieuw bekeken 
kan worden. Indien iemand niet meer in aanmerking komt, wordt hij door de maatschappelijk assistent 
hiervan in kennis gesteld met een gemotiveerde beslissing. 
 
Art. 3: Aanvragen voor erkenning 
Een aanvraag tot erkenning als sociaal restaurant moet ingediend worden bij het OCMW Berlaar, t.a.v. 
de Raad voor maatschappelijk welzijn, Markt 1, 2590 Berlaar. 
 
Art. 4: Erkenningsvoorwaarden 
1) De aanvraag gebeurt voor een eetgelegenheid gelegen op Berlaars grondgebied. 
2) De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden van art. 1 van dit reglement. 
3) De aanvrager van een sociaal restaurant is een vzw of is gekoppeld aan een WZC. 
4) Het OCMW heeft recht op een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het 
sociaal restaurant, wanneer het gaat om een vzw.  
 
Art. 5: Beslissing over de erkenning 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing binnen de 60 dagen na ontvangst van de 
aanvraag. 
 
Art. 6: Jaarlijkse controle van de VZW 
Na de erkenning wordt er jaarlijks een controle uitgevoerd. De VZW bezorgt hiertoe ieder jaar een 
verslag met kerncijfers. 
 
Art. 7: Verlies van erkenning 
Indien het sociaal restaurant niet meer voldoet aan de voorwaarden van art. 4 of wanneer er geen 
verslag wordt afgeleverd met de kerncijfers, wordt de erkenning ingetrokken. Het restaurant heeft in 
dat geval niet langer recht op de financiële tussenkomst die door het OCMW aan erkende sociale 
restaurants worden toegekend. 
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Art. 8: Financiële tussenkomst door het OCMW 
De maaltijdgebruikers betalen ter plaatse het kortingstarief. 
Het OCMW Berlaar verleent een financiële tussenkomst per warme maaltijd t.b.v. 2,50 euro per 
persoon. Voor speciale maaltijden zoals feestmaaltijden (kerst en Nieuwjaar), ontbijt, brunch, 
mosselsouper, bbq, e.d. verleent het OCMW een financiële tussenkomst ten bedrage van 5,00 euro 
per persoon.  
 
Deze bijdrage wordt betaald aan het sociaal restaurant na het ontvangen van een kostenfactuur. Deze 
kostenfactuur wordt elke drie maanden aan het OCMW Berlaar bezorgd met vermelding van de 
gebruikers en het aantal maaltijden. 
 
Deze financiële tussenkomsten worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de 
afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met 
in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat 
voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte 
gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 
vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 
Art. 9: Contact 
Vragen omtrent dit reglement kunnen gericht worden aan de sociale dienst van het OCMW Berlaar 
(03 410 19 00 – socialedienst@berlaar.be). 
 
Artikel 10: Bekendmaking en inwerkingtreding  
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Dit reglement treedt in werking 
overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 20 december 2022. 
 
Anja Neels,     Walter Horemans, 
De algemeen directeur     De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
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