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PROCEDURE HERNIEUWDE AANVRAGEN 
 
 
Hernieuwde aanvragen zijn aanvragen van gewezen deelnemers die om 
uiteenlopende redenen niet meer van de voedselbank gebruik maken en zich 
aanmelden met het verzoek om opnieuw deelnemer te mogen worden. 
 
Bij aanvragen binnen een periode van een jaar na uitstroom zal (tenzij er sprake is 
van sancties zoals bedoeld in het tweede lid) als volgt worden gehandeld. 
 

1. De aanvraag zal worden afgehandeld via een herintake op basis van het 
bestaande dossier. Dit betekent dat er een standaard herintake zal worden 
gedaan, tenzij: 

- de laatste (her)intake niet meer dan 1 maand geleden is uitgevoerd, 
- de deelname daarbij is toegewezen cq verlengd en 
- de (financiële) situatie niet tussentijds is gewijzigd 

In dat geval en bij positieve uitkomst van de herintake kan de aanvraag 
worden gehonoreerd, met inachtneming van het volgende lid. 

 
2. Als de uitstroom is geschied op initiatief van de Voedselbank Midden-Limburg, 

op basis van het overtreden van de gedragsregels, zal daarnaast een 
persoonlijk gesprek plaatsvinden waarbij de huisregels (opnieuw) worden 
doorgenomen en uitgelegd.  
Er zal duidelijk gewezen worden op de consequenties, als de reden voor de 
eerdere beëindiging van deelname zich opnieuw zal voordoen. Consequenties 
kunnen zijn het opleggen van een tijdelijke of permanente uitsluiting van 
deelname. Consequenties worden niet eerder dan na overleg tussen de 
intaker en de intake-coördinator opgelegd, na goedkeuring van het bestuur. 
 

3. Bij herintreden blijft in principe de oorspronkelijke intrededatum van kracht. 
 
Een aanmelding van gewezen deelnemers die langer dan een jaar geleden zijn 
uitgestroomd wordt behandeld als een nieuwe aanvraag. Eerdere omstandigheden 
van de aanvrager worden bij de toetsing dan ook niet meegewogen. 
 
De periode van deelname in het verleden wordt wel meegeteld bij het bepalen van 
de (nog resterende) maximale periode van deelname. Consequentie hiervan is dat 
aanvragen van personen die in het verleden (meer dan) drie jaar van onze 
dienstverlening gebruik hebben gemaakt, niet meer in behandeling worden 
genomen. 
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