
 
 

Reglement sociale kruidenier Koksifood     

Art. 1 Koksifood is een sociale kruidenier waar mensen voedsel, huishoudproducten, hygiënische 

producten en themagerichte producten (vb. i.k.v. terug naar school) kunnen verkrijgen, dikwijls 

gratis of tegen sterk verminderde prijzen. 

Art. 2 §1. De sociale kruidenier is bedoeld voor inwoners uit Koksijde die financiële problemen 

hebben, waarvoor OCMW Koksijde bevoegd is. 

§2. De doelgroep wordt opgedeeld in categorieën  

Cat 1: prioritaire doelgroep 

o recht op (equivalent) leefloon  

o mensen in budgetbeheer met schulden  

o mensen met collectieve schuldenregeling 

o Mensen die volgens de financiële tool onvoldoende inkomen hebben om 

menswaardig te leven 

 

Cat 2: Mensen met beperkte financiële middelen  

o Mensen die volgens financiële tool slechts beperkt teveel hebben (15% boven grens 

financiële tool) 

 

Cat 3: Inwoners doorverwezen door externe diensten  

 

§3. Volgende inwoners worden uitgesloten van het recht op toegang sociale kruidenier 

• Mensen met onroerende goederen (eigendom) 

• Spaargeld – 1.5 x maandelijks (gemiddelde inkomen)  

 

Doorverwijzing  

Art. 3. §1. De sociale kruidenier is niet open voor het grote publiek, enkel voor mensen met een 

doorverwijzing 

De doorverwijzing kan gegeven worden door  

• Sociale dienst OCMW  

• Externe doorverwijzers:  

o Kind en Gezin  

o Dokters  

o Scholen  

o € 1/2/3 maaltijden – mensen die hiervoor in aanmerking komen  

o CLB’s  

o Thuisbegeleidingsdiensten  

o Sociale diensten van het ziekenfonds 

o Camino 

o  …  

 

§2. Met iedere externe doorverwijzer wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om te 

bepalen welke mensen ze mogen doorverwijzen.  

 

§3. Inwoners die doorverwezen worden door externe diensten mogen 1 maand komen winkelen in 

de sociale kruidenier. Deze mensen kunnen enkel voedseloverschotten kopen in de sociale 

kruidenier.  

Indien de doorverwezen persoon een winkelpas wil voor langere periode, dient hij een aanvraag te 

richten aan de sociale dienst van het OCMW.  

 

 

 



 
 

Producten sociale kruidenier   

Art. 4. §1. Klanten bij de sociale kruidenier kunnen kiezen uit 3 types goederen: 

• Voedseloverschotten van plaatselijke winkels: gratis  

• FEAD goederen (goederen die het OCMW krijgt via de Europese Unie):gratis  

• Betalende goederen  

o Deze goederen worden tegen sterk verminderd prijzen verkocht, afhankelijk van de 

categorie waartoe de cliënt behoord.  

§2. Afhankelijk van de categorie kunnen mensen aanspraak maken op bepaalde goederen  

• Cat 1: prioritaire doelgroep heeft recht op  

o Voedseloverschotten  

o Fead middelen  

o Betalende goederen laagste prijs (30% korting op winkelprijs) 

 

• Cat 2: mensen met beperkte financiële middelen hebben recht op  

o Voedseloverschotten  

o FEAD middelen  

o Betalende goederen hoogste prijs  (15% korting op winkelprijs) 

 

• Cat 3: extern doorverwezen inwoners hebben recht op  

o voedseloverschotten  

Zowel voor de betalende producten of de FEAD goederen wordt bepaald hoeveel stuks een gezin 

maandelijks kan aankopen.  

Virtueel bestedingsbudget 

Art. 5 §1. Aan alle producten in de winkel wordt een prijs gekoppeld. Aan voedseloverschotten en 

FEAD goederen wordt een fictieve waarde gekoppeld.  

§2. Maandelijks krijgt ieder gezin volgens de gezinssamenstelling een virtueel bestedingsbudget 

toegewezen voor voedseloverschotten en FEAD producten en een virtueel budget voor aangekocht 

goederen. Dit om te voorkomen dat mensen ondoordacht producten kopen en ervoor te zorgen dat 

iedere klant van de sociale kruidenier voldoende keuze heeft uit het assortiment. 

§3. Met dit virtueel bestedingsbudget kan het gezin 1 maand komen winkelen in de sociale 

kruidenier.  

Het winkelbudget wordt verspreid over een periode van 1 maand. Als het virtueel budget op is vóór 

het einde van de maand kan er pas de volgende maand terug gewinkeld worden. Is het virtueel 

budget nog niet opgebruikt voor het einde van de maand dan verliest de klant het resterende 

budget.  

De klant kan zelf kiezen hoeveel hij/zij van het virtuele budget wil uit te geven per winkelbezoek en 

wat de klant ermee koopt.  

§4. Volgende budgetten worden toegepast:  

Cliënten doorverwezen door sociale dienst OCMW 

 Totaal virtueel 
bestedingsbudget 

Voedselover-
schotten en FEAD 

producten 

Aangekochte 
goederen 

Aanvrager/alleenstaande  € 50 € 30 € 20 

Inwoner > 12 j  € 25 € 15 € 10 

Inwoner <12 j € 15 € 10 € 5 

Co-ouderschap  50% afhankelijk van 

de leeftijd 

50% afhankelijk van 

de leeftijd 

50% afhankelijk 

van de leeftijd  

 

 



 
 

Cliënten doorverwezen door externe diensten  

 Totaal virtueel 
bestedingsbudget 

Voedseloverschotten  

Aanvrager/alleenstaande  € 50 € 50 

Inwoner > 12 j  € 25 € 25 

Inwoner <12 j € 15 € 15 

Winkelpas  

Art. 6 §1. Iedere aanvrager krijgt na goedkeuring een winkelpas. Per gezin wordt er 1 winkelpas 

bezorgd. Het Het is een persoonlijke pas en alleen de gezinsleden mogen hiermee winkelen. Bij 

ieder winkelbezoek wordt de winkelpas gevraagd aan de kassa.  

§2. De duurtijd van de winkelpas bedraagt:  

• voor mensen met doorverwijzing OCMW: de winkelpas is 1 jaar geldig  

• voor mensen met doorverwijzing externe diensten: winkelpas is 1 maand oud, kan 

verlengd worden na sociaal onderzoek OCMW.  

Indien het gezin verhuist buiten de gemeente, wordt de winkelpas stop gezet.  

§3. Na 1 jaar kan de winkelpas verlengd worden na sociaal onderzoek.  

 

Volmacht 

Art. 7. Wie door omstandigheden niet zelf zijn of haar boodschappen kan doen, kan een volmacht 

geven aan een familielid, vriend en/of kennis. Deze persoon moet zich legitimeren aan de kassa 

met een handgeschreven volmacht met zijn naam en de handtekening van de klant.  

 

Verlies 

Art. 8 Bij verlies van de winkelpas wordt 1 euro gevraagd voor een nieuwe winkelpas 

Blokkeren/vernietigen 

Art. 9 Een winkelpas kan (tijdelijk) geblokkeerd of vernietigd worden wanneer er sprake is van 

misbruik, diefstal en overlast. De toegang tot de winkel kan om deze reden ook worden ontzegd.    

 

Winkelprijzen  

Art. 10 §1. Aan de voedseloverschotten en FEAD goederen wordt een fictieve prijs gegeven.   

Aan gezonde producten wordt een beperkt bedrag gekleefd. 

Aan ongezonde producten wordt een duurder bedrag aangebracht; 

 

§2. Aangekochte goederen worden verkocht aan verminderde prijs.  

De prijs die wordt gevraagd, hangt af van de categorie waartoe men behoort: 

• Cat. 1: winkelwaarde – 30%  

• Cat. 2: winkelwaarde – 15%  

 

 


