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REGLEMENT BETREFFENDE DE DIENST MAALTIJDEN IN DE 
RECREATIECENTRA 

 
 
TITEL I - Definities 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Gemeente: de gemeente Ukkel, vertegenwoordigd door haar college; 
 
2. College: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ukkel; 
 
3. Begunstigde: elke persoon die geniet van een maaltijd in een centrum van de derde leeftijd. 

 
4. Dienst: de dienst Maaltijden-aan-huis van de gemeente Ukkel. 

 
5. Centrum:   een van de onderstaande recreatiecentra:  

 
 
 

 Centrum Kriekenput - Kriekenputstraat 14 (02/375.10.07); 

 Centrum Wolvendael - Paul Stroobantlaan 43 (02/375.29.62); 

 Centrum Vanderkindere - Vanderkinderestraat 383 (02/346.24.73); 

 Zaal 1180 - Robert Scottstraat 14 (02/348.68.16); 

 Centrum Neerstalle - Neerstallesteenweg 489 (02/332.33.46). 

 

 
TITEL II - Voorwerp van het onderhavige reglement 
 
Artikel 2 
 
Het onderhavige reglement is van toepassing op aanvragen van maaltijden in één van de centra van 
de gemeente. 
 
De maaltijden worden bereid buiten de centra en koud geleverd. Ze worden heropgewarmd door de 
aanwezige aangestelde en de begunstigde wordt aan tafel bediend. 
 
 
TITEL III - Samenstelling van de maaltijden 
 
Artikel 3 
 
Het dagmenu bestaat uit soep, een warme of koude schotel en een dessert. 
Elke week wordt er een alternatieve warme of vegetarisch schotel voorgesteld.  
 
 
Artikel 4 
 
De gemeente kan maaltijden leveren voor begunstigden die een bijzonder dieet volgen, zonder 
toevoeging van zout of saus. 
 
 
TITEL IV - Bestelling 
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Artikel 5 
 
De begunstigden kunnen de menu's van de volgende maand inkijken in het centrum uiterlijk elke 
maand. De menu's zijn eveneens beschikbaar op de gemeentelijke website 
(http://www.ukkel.be/nl/bestuur/sociale-actie). 
 
Artikel 6 
 
Om maaltijden in het centrum te krijgen moet de begunstigde het ad-hoc-formulier "Menu - bestelling" 
dateren en ondertekenen en afgeven aan de aangestelde van het centrum uiterlijk de 10 25ste van de 
maand. 
 
TITEL V - De dienstverlening 
 
Artikel 7 
 
De eerste bestelling kan pas geleverd worden min. 7 kalenderdagen na de bestelling.  
 
Artikel 8 
 
De maaltijden worden elke dag aangeboden - van maandag tot vrijdag - tijdens de gebruikelijke 
maaltijduren van de centra, uitgezonderd tijdens de sluitingsdagen van de centra. 
 
 
TITEL VI - Opschorting 
 
Artikel 9 
 
De begunstigde kan de levering van maaltijden opschorten in naleving van een voorafgaande termijn 
van 7 kalenderdage. Hij moet de aangestelde van het centrum tijdens de openingsuren ervan 
verwittigen. 
 
 
TITEL VII - Betaling 
 
Artikel 10 
 
De dienst maakt een maandelijkse factuur op voor de aangeboden maaltijden, met vermelding van de 
periode waarin de maaltijden aangeboden werden, het aantal maaltijden en de totaalprijs. 
Elke bestelde maaltijd moet betaald worden, met uitzondering van opgeschorte maaltijden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 9. 
 
Artikel 11 
 
De begunstigde moet de ontvangen maaltijden op basis van het maandoverzicht betalen binnen de 30 
dagen na de factuurdatum. 
Bij gebrek hieraan en na een ingebrekestelling zonder gevolg zal de levering van de maaltijden 
opgeschort worden.  
De recuperatie van alle verschuldigde bedragen zal gebeuren per dwangbevel, opgesteld door de 
gemeenteontvanger, goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard door het college en betekend via 
gerechtsdeurwaardersexploit of desgevallend via de juridische weg. 
Alle kosten, rechten en onkosten in het kader van alle invorderingsfases van de verschuldigde 
bedragen zijn ten laste van de begunstigde en worden toegevoegd aan de oorspronkelijke 
verschuldigde bedragen van deze laatste. 
 
 
 
TITEL VI - Tariefvoorwaarden 
 

http://www.ukkel.be/nl/bestuur/sociale-actie
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Artikel 12 
 
 
Het college kan de tarieven en schalen twee keer per jaar indexeren op basis van de economische 
evolutie van de markt. De indexering kan jaarlijks toegepast worden tussen 1 en 20 januari en tussen 
1 en 20 juli. Deze prijsherzieningen treden in werking vanaf de 10e dag van de daaropvolgende 

maand. 
 
 
TITEL IX - Opschorting, opzegging en vervaldag. 
 
Artikel 13 
 
 
Opschorting  
 
De begunstigde kan de levering van maaltijden opschorten in naleving van een voorafgaande termijn 
van 7 kalenderdagen.  
Hij moet de aangestelde van het centrum tijdens de openingsuren ervan verwittigen. 
Bij gebrek hieraan is er geen opschorting van toepassing en moet de begunstigde de bestelling 
betalen.  
 
Artikel 14 
 
Opzegging  
 
De begunstigde kan de levering van maaltijden eenzijdig opzeggen in naleving van een voorafgaande 
termijn van 7 kalenderdagen.  
Hij moet de aangestelde van het centrum tijdens de openingsuren ervan verwittigen. 
Bij gebrek hieraan is er geen opzegging van toepassing en moet de begunstigde de bestelling 
betalen. 
 
De gemeente kan de levering van maaltijden eenzijdig opzeggen en zal de begunstigde zo snel 
mogelijk verwittigen. De opzegtermijn is min. 4 werkdagen behalve in geval van overmacht. 
De gemeente is geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de begunstigden. 
 
Artikel 15 
 
Indien de gemeente wegens overmacht geen maaltijden kan aanbieden, kan er geen aanspraak 
gemaakt worden op een vergoeding of een sanctie t.a.v. de gemeente.  
 
 
TITEL XI - Slotbepalingen 
 
Artikel 15 
 
Het college is belast met de uitvoering van dit reglement. 
 
Artikel 16 
 
Het onderhavige reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 februari 2023, wordt van 
kracht op 1 maart 2023 en annuleert alle vorige bepalingen. 
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BIJLAGE BIJ HET REGLEMENT "MAALTIJDEN IN DE 
RECREATIECENTRA" 
 

 

TARIEF A: 5,40 EUR/MAALTIJD 
 

 


