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Artikelen over voedselveiligheid gemarkeerd met:

Voorwoord
Met gemengde gevoelens schrijf ik dit 
voorwoord van de MEEdeler juli 2015. Het 
voelt vreemd om zo kort na het overlijden 
van collega Monny Querido weer verder 
te gaan met de werkzaamheden van alle 
dag. Toch is dat exact wat Monny gewild 
zou hebben. Dat we ons met hart en hoofd 
inzetten voor de klanten die het zo hard 
nodig hebben.
Wij hopen jullie met deze MEEdeler te 
informeren en inspireren. We ontmoeten 
velen van jullie graag weer persoonlijk 
op de Algemene Leden Vergadering van 
zaterdag 29 augustus.

Leo Wijnbelt
Voedselbanken Nederland

Mooie oogst van de Interventieregeling
Na de zomer in 2014 sloot Rus-
land zijn grenzen voor de import 
van een aantal agrarische pro-
ducten. Monny Querido, voedselverwerver 
bij Voedselbanken Nederland zocht direct 
contact met het Ministerie van Economi-
sche Zaken om te bekijken of deze boycot 
mogelijkheden bood voor de voedselban-
ken. In zeer korte tijd werden afspraken 
gemaakt  waardoor gedupeerde telers en 
tuinders gebruik konden maken van de 
EU interventieregeling. In een even rap 
tempo werden afspraken gemaakt met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
die de EU regeling voor het ministerie 
uitvoerde, over een voor alle partijen haal-
bare werkwijze. Daarbij werd het mogelijk 
gemaakt om een deel van de appels te 
verwerken tot appelmoes, een houdbaar 
product dat gedurende een lange periode 
kan worden uitgedeeld aan onze klanten.
In 2014 ontvingen de voedselbanken ruim 
900.000 kilo verse appelen, peren en 
diverse groenten zoals paprika en worte-
len. Tot onze vreugde werd de regeling 
verlengd in januari en sindsdien kwam er 
bijna 500.000 kilo fruit voor de voedsel-
pakketten beschikbaar.

De Europese steunmaatregel is per 1 juli 
geëindigd. De telers hebben hun weg op 
de vrije markt gevonden en maken geen 
gebruik meer van de interventieregeling. 
We zullen de prachtige verse producten 
node missen. We gaan natuurlijk ons 
uiterste best doen om via andere kanalen 
groenten en fruit te werven voor  de voed-
selpakketten van onze klanten. Hartelijk 
dank aan allen bij het Ministerie van EZ, 
aan de diverse telers en tuinders en aan 
de vele vrijwilligers bij de voedselbanken 
die de vlotte uitlevering van deze produc-
ten mogelijk hebben gemaakt.

Zomeractie van de  
VERMAATgroep 
De VERMAATgroep is geen 
onbekende voor de voedselban-
ken. Sinds enkele jaren werken 
we samen en worden voedselproducten 
vanuit de vele horecalocaties van Vermaat 
aan diverse voedselbanken gedoneerd. 
Daarnaast biedt Vermaat het landelijk 
bestuur kantoor- en vergaderruimte in 
Bridges Office Spaces te Houten. 
Bij VERMAAT weten ze dat voedselbanken 
in de  zomermaanden vaak met tekorten 
kampen.  Ze hebben een mooie actie 
bedacht om ons te helpen. Op diverse 
VERMAAT locaties komen inzamelkratten 
te staan. De VERMAAT-collega’s nemen 
een kijkje in hun keukenkastje en doneren 
de producten die in de vergetelheid zijn 
geraakt in deze inzamelkratten. De hore-

camanager van 
de inzamello-
catie neemt zelf 
contact op met 
de plaatselijke 
voedselbank 
om het moment 
van donatie af te 
stemmen.
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SUR+:

Een digitale applicatie voor voedseloverschotten
In oktober vorig jaar wonnen vier 
jonge Eindhovense ondernemers 
met een digitale applicatie voor 
voedseloverschotten een ontwerpwed-
strijd omtrent voedselverspilling. In de 
tweedaagse ontwerpwedstrijd bedachten 
creatieve denkers en digitale techneuten 
samen innovatieve concepten om voedsel-
verspilling te verminderen. Het winnende 
concept heet SUR+: een digitale appli-
catie die de vraag- en aanbodzijde van 
voedseloverschotten verbindt. SUR+ werd 
bedacht naar aanleiding van een uitdaging 
gepresenteerd door de Voedselbank Eind-

hoven tijdens het evenement.

Het SUR+ team, bestaand uit de 4 onder-
nemers, is dit jaar de eerste stappen aan 
het zetten om de applicatie te verwezenlij-
ken. In eerste instantie richten zij zich op 
de verbinding tussen groente- en fruittelers 
en voedselbanken, met als aanleiding de 
grote behoefte aan gezond voedsel in de 

voedselpakketten. Met de applicatie zou-
den groente en fruit overschotten op een 
makkelijke manier gemeld kunnen worden 
aan voedselbanken. Op deze manier kan 
SUR+ een middel zijn om zowel voedsel-
verspilling als voedselarmoede te vermin-
deren. Na een aantal eerste bezoeken aan 
groentetelers in Oost-Brabant, kijkt het 
team uit naar innovatieve telers en kwekers 
in heel Nederland die bereid zijn om mee 
te denken!

Meer informatie en contactgegevens zijn te 
vinden op www.surplusproject.nl

Coop-supermarkten en 
klanten in actie voor 
voedselbanken
Coop kwam in actie voor de 
voedselbanken. Met een sym-
pathieke actie zamelden de 244 
Coop-supermarkten in Nederland samen 
met hun klanten geld in voor de voedsel-
banken. De supermarkt organiseerde de 
actie in het kader van de Internationale 
dag van de Coöperatie, die op zaterdag 4 
juli plaatsvond.

Hans Stapel, Manager Ledenservice 
Coop vertelt: “De Internationale Dag van 
de Coöperatie is voor Coop een mooie 
aanleiding om samen met klanten te vieren 
dat we een coöperatie zijn. Als coöperatie 
vinden we het van groot belang om niet 
alleen aan jezelf te denken, maar ook aan 
een ander. Daarom organiseerden we in 
de aanloop naar de Dag van de Coöpera-
tie een actie voor de voedselbanken. We 
boden een schaal witte druiven aan tegen 
een scherpe prijs. Voor iedere verkochte 
schaal doneren we € 0.25 aan de voedsel-
banken.” Deze actie leverde ons 18 pallets 
met tomaten op. Deze zijn inmiddels ver-
deeld over de DC’s in Meppel, Deventer 
en Arnhem, de regio’s waar de COOP het 
meest te vinden is.

Nieuws vanuit  
Albert Heijn
Dagvers brood
Er zijn voedselbanken die een te 
kort aan brood hebben. Samen 
met de AH is een actie bedacht. 
Dagvers brood (geen Bake-off) kan na slui-
tingstijd  opgehaald worden door de voed-
selbank. Neem eerst contact op met de 
lokale Albert Heijn supermarkt om afspra-
ken te maken. Dan kun je het verse brood 
meenemen en in de pakketten verwerken. 
Op brood staat een verpakkingsdatum 
vermeld, geen houdbaarheidsdatum. Dit 
betekent dat het brood nog prima een dag 
bruikbaar is. 

Handboek AH voor  
winkelacties i.s.m. VBN
Albert Heijn heeft het interne handboek 
voor winkelacties voor voedselbanken aan-
gepast. In dit handboek staan uitgebreide 
richtlijnen en tips beschreven om de acties 
goed te laten verlopen. Dit handboek is 
op te vragen via het servicecentrum van 
Voedselbanken Nederland.

Al 546 vrijwilligers 
hebben met succes 
online training voed-
selveiligheid afgerond
Dat onze vrijwilligers weten wat 
belangrijk is bij het werken met 
voeding, geeft onze leveranciers 
het vertrouwen dat we professio-
neel met hun producten omgaan.
De online cursus “Basiskennis Voedselvei-
ligheid voor de Voedselbanken Nederland” 
is al 546 keer met een goed resultaat, en 
dus met een certificaat op naam, afge-
sloten. Indien uw voedselbank nog niet 
deelneemt aan dit project, breng het dan 
eens ter sprake op de bestuursvergade-
ring. Deze cursus is niet verplicht, maar de 
voedselbank is wel verplicht om alle vrijwil-
ligers die met voedsel werken in te lichten 
over de regels. De web-applicatie is een 
hulpmiddel en is gratis in te zetten. Mocht 
u de informatie hierover kwijt zijn, vraag 
deze dan nog eens op via: teamvoedsel-
veiligheid@voedselbankennederland.nl

De cursus “Handboek Voedselveiligheid in 
de praktijk”, bedoeld voor coördinatoren 
en bestuursleden voedselveiligheid, is voor 
dit jaar bijna vol geboekt. 
Gezien de belangstelling (eind van dit jaar 
hebben er ruim 100 deelnemers een certi-
ficaat gehaald) wil het team voedselveilig-
heid volgende jaar nog een nieuwe serie 
cursussen plannen, zodat alle voedselban-
ken en distributiecentra de kans hebben 
om hun kennis te verbreden en verdiepen, 
en tevens hun netwerk uit te breiden.
Er zijn nog plaatsen vrij voor de cursussen 
van 26 oktober en 23 november in Houten. 
U kunt zich aanmelden via:
teamvoedselveiligheid@voedselbanken-
nederland.nl
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Brood op de plank
Brood, in allerlei vormen, zit 
vrijwel iedere week in elk pak-
ket dat de voedselbanken ver-
strekken. Regelmatig worden er 
vragen gesteld over de behandeling van 
brood.

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid 
kleven er weinig risico’s aan brood. We 
gaan ervan uit dat beschimmelde produc-
ten worden verwijderd en vernietigd. De 
regels die we hanteren, hebben te maken 
met regelgeving en kwaliteit.

Goed verpakt brood blijft zeker drie dagen 
goed, maar onverpakt brood droogt sneller 
uit. In het distributieproces van de voed-
selbanken is het van belang dat brood 
verpakt wordt, want het zit regelmatig in 
één pakket samen met onverpakte groen-
ten en fruit.

In verband met het logistieke proces 
vriezen veel voedselbanken het in zak-
ken verpakte brood in. Als het brood te 
langzaam wordt ingevroren (bijvoorbeeld 
doordat men broden strak tegen elkaar 
aanlegt) gaat de kwaliteit van het brood 
achteruit door de grote ijskristallen die dan 

gevormd worden. Snel invriezen geeft de 
beste kwaliteit. Wanneer je brood langer 
dan twee weken in de diepvries bewaart, 
gaat de kwaliteit ook achteruit.
Eenmaal ingevroren en daarna ontdooid 
brood kan in verband met kwaliteitsverlies 
beter niet meer ingevroren worden.

Vers onverpakt brood, zoals bij de bakker, 
hoeft niet geëtiketteerd te worden. Voor-
verpakt brood (ook als het door een voed-
selbank in een plastic zak wordt verpakt) 
moet wel een etiket hebben met informatie: 
productnaam, ingrediënten, allergenen, 
houdbaarheidsdatum, hoeveelheid en 
producent.

Gelukkig hebben we via Infoblad 76 
(NVWA, 2015) een ontheffing voor deze 
uitgebreide informatie. Als voedselbank 
hoeven we niet elk brood van een etiket te 
voorzien maar mogen we volstaan met een 
flyer per logistieke eenheid (rolcontainer 
of krat) waarop de invriesdatum staat. In 
de vriezer mogen dus geen broodkratten 
staan zonder aanduiding van invries- of 
productiedatum. Dit voldoet aan de eisen 
Infoblad 76 en voorkomt dat brood langer 
dan twee weken in de vriezers wordt opge-
slagen.
De klant moet door middel van een etiket 
of informatie bij het uitdelen geïnformeerd 
worden dat brood gluten en allergenen 
bevat.

Samengevat:
•  Van verpakt brood is productinformatie 

(allergenen) aanwezig voor de klant
•  In de opslag is labelen per rolcontai-

ner/krat voldoende
•  Ingevroren brood ouder dan twee 

weken niet meer uitgeven
•  Ontdooid brood niet opnieuw invriezen
•  Vers brood snel in kleine eenheden 

invriezen 

Lampen vervangen?
Bij een inspectie in het kader 
van het project waarborging 
voedselveiligheid, wordt nog wel 
eens een opmerking gemaakt 
over de TL-lampen die onbeschermd in 
een magazijn hangen. Formeel moeten 
die lampen beschermd zijn door een kap, 
zodat bij een breuk het glas zich niet kan 
verspreiden over of in het voedsel. 
Alhoewel het risico op een breuk gering 
is (als er geen heftrucks rondrijden) is het 
niet uitgesloten en moeten er voorzorgen 
genomen worden.

Nieuwe armaturen met beschermkappen 
zijn duur. Een alternatief kan zijn om de 
oude TL-lampen te vervangen door  
HACCP lampen. Dit zijn TL-lampen die 
voorzien zijn van een teflon laagje, zodat 

bij breuk het glas zich niet kan versprei-
den.
De kosten zijn beperkt tot ongeveer € 15,- 
per TL-Balk (Philips Master TL-D Xtra).
U kunt ook beslissen om in het lokale “ca-
lamiteitenplan” op te nemen dat bij breuk 
van een lamp het voedsel dat geraakt kan 
zijn door glas vernietigd wordt. Het is een 
afweging in kosten, maar als de kans op 
breuk klein is, is dit een aanvaardbare 
oplossing.  

Herinnering: nieuw handboek voedselveiligheid 
beschikbaar
Er is een nieuw handboek voor de voedselveiligheid verschenen. Deze is op 
de website (http://www.voedselbankennederland.nl/nl/infobulletin.html) te 
vinden. Op deze webpagina verschijnen regelmatig nieuwe documenten, dus 
houd deze pagina goed in de gaten.

AANKONDIGING 
workshop voedsel-
verwerving
In november  2015 organiseert 
Voedselbanken Nederland een 
workshop voor alle voedselbanken 
rond het thema: 
‘Help de lokale voedselbanken hun 
voedsel te verwerven’. Doel van de 
workshop is praktische kennis en 
best practices over voedselverwer-
ving aan te reiken en te delen.
Houd de site van Voedselbanken 
Nederland in de gaten!
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Voedselbank Oss in nieuwe fase
Begin dit jaar verhuisde VB Oss naar 
een nieuw pand. Door de toename van 
het aantal klanten was een professio-
nele bedrijfsvoering in het oude pand 
niet langer mogelijk. Het bestuur greep 
de kans aan om het nieuwe pand spic-
en-span in te richten met visie op de 
toekomst.

De gemeente Oss ondersteunt de voedsel-
bank ter plaatse. Toen het bestuur de wet-
houder meenam naar de nieuwe Voedsel-
bank in Den Bosch hadden ze daar gezien 
hoe een moderne voedselbank eruit kan 
zien. Dat was dus het voorbeeld. Het be-
stuur vond een locatie die voldeed aan het 
programma van eisen. De gemeente subsi-
dieerde een gedeelte van de noodzakelijke 
aanpassingen en betaalt maandelijks mee 
aan huur en operationele kosten. 
Er vallen diverse dingen op in Oss. Aller-
eerst de enorme ruime opzet. Er is duidelijk 
rekening gehouden met toekomstige groei. 
De grote centrale ruimte werd praktisch 
ingericht in samenwerking met een speci-
alist, Bergra magazijnstellingen, die naast 
advies, ook stellingen op maat leverde.

In het oog springt ook de enorme vries- en 
koelcapaciteit. Nodig vanuit de voedsel-
veiligheid en erg praktisch. Elke week 
ontvangt deze voedselbank van Padi-
food diepgevroren, complete maaltijden; 
maar liefst twee per persoon per week. 
Deze koel- en vriescapaciteit kon worden 
aangeschaft dankzij financiering van de 
gemeente, het Fonds voedselveiligheid 
van Voedselbanken Nederland en een 
eigen bijdrage. 
De nieuwe HACCPP ruimte is prachtig.  
Vrijwilligers met speciale bedrijfskleding 
snijden vol toewijding er grote kazen tot 
kleine porties en vleeswaar tot dunne 
plakjes.

Het bestuur creëert met het team vrijwil-
ligers bewust omstandigheden waarin alle 
vrijwilligers met plezier werken. Zo is er 
een ruime kantine voorzien van vaatwas-
ser, fornuis en uitstekende stoelen. Er is 
wifi en een vast netwerk voor de inter-
netverbindingen. Kortom er is aan alles 
gedacht. De voedselbank heeft niet voor 
niets een wachtlijst voor vrijwilligers. Een 
mooie mix van mannen en vrouwen, van al-

lerlei leeftijden, is vol overgave actief voor 
de 400 klanten. Het zal na het lezen van dit 
verhaal geen verrassing zijn dat de klanten 
worden onthaald in een grote representa-
tieve ruimte. Men is nog op zoek naar een 
goed en professioneel koffiezetapparaat, 
zodat klanten onthaald kunnen worden met 
een goed kop koffie. Ook zonder koffie is 
een bezoek aan Voedselbank Oss voor 
collega’s zeker de moeite waard.

Alewijn, 79 jaar en oudste vrijwilliger,  
portioneert kaas in de HACCP ruimte.

Lokaal opzoek naar voedsel. Hoe doe je dat?
Lokaal voedsel verwerven is een kern-
taak voor elke voedselbank. Hubert 
Hendriks, bestuurslid Voedselbank 
Nijmegen, deelt zijn ervaringen en geeft 
een aantal tips hoe je ervoor kan zorgen 
dat lokale ondernemingen een steentje 
bij kunnen en ook willen dragen aan de 
voedselbank.
 
Het toverwoord; netwerken
Netwerken is een van de belangrijkste on-
derdelen voor voedselverwerving. Via-via 
krijg je veel voor elkaar. Daarom is het aan 
te raden om zowel iemand in het bestuur 
als in de acquisitie te hebben die een groot 
netwerk heeft in de gemeente. Stimuleer 
vrijwilligers in hun ambassadeursrol. Laat 
de vrijwilligers doen waar ze goed in zijn 
en laat ze in hun waarde door niet zijn of 
haar taak over te nemen. Zo legt Hubert 
zelf regelmatig het eerste contact en zorgt 
voor een visitekaartje. Dit visitekaartje over-
handigt hij aan een collega die over de 
acquisitie gaat. Zo werk je goed samen en 
heeft iedereen zijn of haar eigen expertise. 

Ken je omgeving
Weet jij welke bedrijven er allemaal in jouw 
omgeving zitten? Soms woon je al jaren in 
dezelfde regio, maar weet je eigenlijk van 
heel veel bedrijven het bestaan niet. Daar-

om is het verstandig om eens goed rond 
te kijken welke organisaties er allemaal zijn 
en wat ze eventueel voor jouw voedsel-
bank kunnen betekenen. Ga eens langs en 
kijk of jullie elkaar kunnen helpen. Dit kan 
dan in een bestand bijgehouden worden. 
Houdt vooral ook het lokale nieuws in de 
gaten. Reageer op artikelen en voor je het 
weet ontstaat er een bruikbaar contact.

Laat van je horen
Zorg dat je regelmatig in het nieuws bent. 
Zo onthouden mensen (dus ook onderne-
mers) jouw initiatief. Schrijf (basis)scholen 
aan en verzorg daar een les. Stuur bij 
elke actie een persbericht uit en zendt dat 
naar verschillende mediabedrijven (krant, 
lokale televisie etc.). Zo zorg je dat je in de 
schijnwerpers blijft. Ook voor de dona-
teurs is het goed als jij ervoor zorgt dat zij 

media-aandacht krijgen naar aanleiding 
van een actie. Dit is een win-win situatie 
voor alle partijen. 

Kom met ideeën 
Er zijn verschillende manieren waarop een 
bedrijf de voedselbank kan helpen. Dit kan 
met geld, voedsel of een dienst. Geld en 
voedsel is vrij vanzelfsprekend, maar een 
dienst kan alle kanten op. Zo kan een au-
tobedrijf aanbieden om alle vervoersmid-
delen van de voedselbank te repareren als 
ze kapot zijn of kan een drukkerij promo-
tiemateriaal (gratis of tegen gereduceerd 
tarief)  laten drukken. Denk daarom breed 
en help organisaties met het bedenken van 
de juiste hulp. Elke hulp is immers welkom.

Donateurs behouden
Het vinden van donateurs  is nog niet zo 
moeilijk, ze behouden vergt zorgvuldige 
aandacht.  Zorg dat je kennis van het 
bedrijf of de organisatie hebt als je contact 
maakt. Behoudt het contact door kleine en 
simpele dingen, zoals het versturen van 
een kerstkaart, een nieuwsbrief of nodig 
ze een keer uit om een bezoek te brengen 
aan de voedselbank. Zo laat je regelmatig 
van je horen en zijn de donateurs blij te 
zien dat je aan ze denkt. 

Hubert Hendriks, voorzitter VB Nijmegen
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Oproep SkanFonds 
projecten  
‘Opgroeien in armoede’
Het SkanFonds zet de komende jaren de 
aandacht voor opgroeien in armoede in 
een versnelling en zal in totaal circa 50 
projecten financieren. 

Risico’s in het op-
groeien en opvoe-
den ontstaan eerder 
als de draaglast (de 
problemen) groter is 
dan de draagkracht 
(wat het kind en het gezin ‘kan hebben’). 
SkanFonds zoekt projecten die kinderen 
(bij voorkeur 0-4 jaar) en gezinnen die 
in armoede leven, versterken om hun 
moeilijkheden aan te kunnen. De projecten 
mogen best eigenwijs en baanbrekend 
zijn. Voor projecten die starten in 2016 
moet de aanvraag uiterlijk 15 september 
bij SkanFonds zijn ingediend. Aangeraden 
wordt om eerst de Quick Scan in te vullen, 
zodat duidelijk wordt of het project aan de 
belangrijkste voorwaarden voldoet.
Voor meer informatie over de Quick Scan, 
de voorwaarden en criteria klik hier.

Het is belangrijk om te weten dat naast 
deze specifieke projecten, SkanFonds ook 
andere projecten ondersteunt, daarvoor 
kan het hele jaar een aanvraag ingediend 
worden. Voor meer informatie kijk daarvoor 
op: www.skanfonds.nl

Verzilver uw idee voor 
een betere samenleving
Het VSB Fonds vier haar vijfentwintigste 
verjaardag. Dit doet zij d.m.v. een idee-
enwedstrijd. Heb je een idee om mensen 
te stimuleren om mee te doen aan sociale 
of culturele activiteiten? Wacht dan niet 
langer en laat hier jouw idee achter. Wie 
weet mag je jouw idee verzilveren en maak 
je kans op €25.000. Deze actie loopt tot 24 
juli 2015.

Bedankt 4MORGEN: 
Gratis doneren via 
webwinkels
4MORGEN is de nieuwe manier van win-
kelen waarbij je direct met elke aankoop 
gratis goede doelen steunt. Het kost de 
consument dus zelf niks. 4MORGEN biedt 
toegang tot een groeiend aantal webwin-
kels, waaronder Albert Heijn, Zalando en 
Thuisbezorgd. Door de afspraken die zijn 
gemaakt met honderden webwinkels wordt 
gratis doneren aan erkende goede doelen 
mogelijk gemaakt. Het online concept 
groeit elke dag. 
Voedselbanken Nederland werkt sinds kort 
samen met deze 
nieuwe organisatie.
Klik op deze link 
om een filmpje 
over 4MORGEN te 
bekijken.

MealforMeal van Vondelpark3 levert 
€3785 op
Sinds een jaar ondersteunt Kitchen & 
Bar Vondelpark3 de voedselbanken met 
hun campagne MealforMeal. 

Bij (bedrijfs-)evenementen die bij Vondel-
park3 worden geboekt, wordt een kleine 
bijdrage op alle dranken en gerechten 
berekend.  Er wordt voor iedere gast één 
euro ten behoeve van MealforMeal opge-
nomen. De opbrengst wordt 1-op-1 geïn-
vesteerd in de logistieke processen van 
Voedselbanken Nederland. Simpel gezegd 
draagt de organisator bij aan MealforMeal, 
terwijl de gasten een onvergetelijk evene-
ment wordt bezorgt! 
“We speelden al een tijdje met het idee om 
iets terug doen voor onze directe omge-

ving. Dagelijks 
ontnemen wij 
mensen een 
zorg met ons 
restaurant door 
eten en drin-
ken te serve-
ren, maar de mensen die dat het hardst 
nodig hebben, kunnen het uit eten gaan 
niet veroorloven”, zegt Bram van Es van 
Vondelpark3. “Daarom besloten we een 
samenwerking met Voedselbanken  
Nederland aan te gaan en MealforMeal op 
te zetten”.

We hopen dat het succes van MealforMeal 
nog verder zal groeien. 

Hoe zit het eigenlijk met de BPM en  
motorrijtuigbelasting?

Er worden geregeld vragen gesteld over 
de BPM en de motorrijtuigbelasting voor 
de auto’s van de voedselbanken. Het is 
namelijk zo dat je als ondernemer (volgens 
de definitie zoals die in de wet op de omzet-
belasting staat) geen BPM hoeft te betalen, 
maar als voedselbank dient de BPM wel 
betaald te worden en voor de motorrijtuigen-
belasting vallen we niet in het lagere tarief 
voor ondernemers. Dit komt doordat in de 
wet de term ‘ondernemer’ hier anders wordt 
beschreven dan in een woordenboek. Voed-
selbanken voldoen niet aan deze definitie. 
Er zijn al verschillende gesprekken geweest 
met o.a. het ministerie om te kijken of hier 
verandering in gebracht kan worden. Tot nu 
toe is dat nog niet het geval.  

VB west Twente is een rechtszaak gestart te-
gen deze hogere BPM die ze alsnog moest 
nabetalen. De rechtszaak vond plaats in mei 
van dit jaar. Binnen nu en een paar weken 
wordt de uitspraak verwacht. Aan de hand 
van deze uitspraak, bekijken we of en zo ja 
welke vervolgstappen genomen kunnen/
moeten worden. We houden u op de hoogte.

http://www.skanfonds.nl/over-skanfonds/themas-en-programmas/armoedebestrijding
http://www.vsbverzilverjeidee.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_content=content&utm_campaign=verzilver_uw_idee
https://vimeo.com/112855279
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Samenwerking met 
Nederlandse 
Rode Kruis

In de Nieuwsflits van 30 april jl. kondigden 
wij aan dat het Nederlandse Rode Kruis 
(NRK) de voedselbanken te hulp schiet. 
De afgelopen weken is er in diverse 
gemeenten contact gelegd tussen de 
afdeling van NRK en de voedselbank. Voor 
zover bij ons bekend maken al 20 voedsel-
banken gebruik van de geboden hulp. 
In juli zal het NRK in de media aandacht 
vragen voor voedselhulp in Nederland. Via 
persberichten en sociale media zullen zij 
de problematiek van honger in Nederland 
aankaarten. In het najaar zal de campagne 
worden uitgebreid.
Neem vooral contact op met Marleen Hof-
huis van NRK  (mhofhuis@redcross.nl) als 
je meer wilt weten.

3-Jaarstermijn
Het uitgangspunt van de voedselbanken 
is: wij geven noodhulp en we doen dat 
tijdelijk. We lossen de problemen niet 
op, dat is en blijft het domein van de 
officiële hulpverlening. Voor de toeken-
ning van een voedselpakket moet niet 
alleen aan het leefgeldcriterium worden 
voldaan, maar moet de aanvrager ook 
bereid zijn zich door deze hulpverlening 
te laten ondersteunen om zo snel moge-
lijk weer op eigen benen te staan. 

Klanten die  weigeren om mee te werken 
aan een structurele oplossing en er voor 
kiezen altijd  klant van de voedselbank te 
willen blijven moeten we niet willen. We 
moeten ons echter ook realiseren dat er 
klanten zijn van goede wil maar die het 
toch niet lukt om uit de sores te komen en 
in die situaties kan maatwerk belangijker 
zijn dan de regel. Zij  zijn als het ware de 
uitzonderingen die de regel bevestigen. 
En die regel is door de voedselbanken 
tijdens een Algemene Ledenvergadering 
in het Voedselbank Reglement vastgelegd: 
de voedselhulp van de voedselbanken is 
voor maximaal 3 jaar, met de mogelijkheid 
uitzonderingen toe te staan ter beoordeling 
van de betrokken voedselbank.

Ter toelichting:
Al vanaf de start van de voedselbanken  
wordt deze maximale termijn van 3 jaar 
gehanteerd. Deze periode  was indertijd 
gekoppeld aan de maximale duur van de 
wettelijke schuldsanering (WSNP). Inmid-
dels weten we ook dat bij mensen in de 
WSNP het leefgeld  (het zogeheten “vrij te 

laten bedrag”) 
normaal ge-
sproken zoda-
nig is dat men 
niet meer aan 
onze  criteria 
voldoet. De bewindvoerders houden zich 
wat dat betreft doorgaans goed aan de 
wettelijke bepalingen.
Anders is het bij de vrijwillige bewindvoe-
ring en dan met name wanneer sprake is 
van een minnelijk traject. De bewindvoer-
der ziet het ook als zijn taak om maximale 
aflossing van schulden te bewerkstelligen 
en als het dan helpt om het leefgeld zoda-
nig laag te zetten dat men in aanmerking 
komt voor de voedselbank, dan wordt dat 
ook dikwijls gedaan. Op die manier is men 
immers sneller van zijn schulden af zo is 
de redening. Het mag niet, maar het ge-
beurt toch. De vraag die dan opkomt is of 
we als voedselbanken mee willen gaan in 
die redenering en zo ja, voor hoelang. Het 
is  zowel voor de voedselbanken als voor 
onze klanten van belang om recht te doen 
aan onze uitgangspunten. We merken tel-
kens weer – de uitzonderingen daargela-
ten- hoe moeilijk mensen het vinden om de 
stap naar de voedselbank te zetten. Juist 
daarom is het van belang dat zij naast een 
ruimhartige ontvangst ook bemerken dat 
we graag willen meewerken aan de oplos-
sing van hun problemen. Niet dat we daar 
altijd vanaf dag één  al volop mee aan de 
slag kunnen  gaan, maar wel dat we graag  
onze kanalen zullen  gebruiken om  deze 
vorm van ondersteuning snel te kunnen 
beëindigen. 

Twee verzekeringen afgesloten voor alle leden
Sinds kort zijn alle voedselbanken die lid zijn van onze vereniging op twee  
belangrijke punten verzekerd. De verzekeringen gelden ook voor de DC´s en voor  
de landelijke vereniging. 

De eerste verzekering is een collectieve 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-
ring. Als bestuurders van voedselbanken 
(inclusief DC´s en de landelijke vereniging) 
in rechte worden aangesproken op hun 
handelen of nalaten, dekt de verzekering 
de eventuele schade. Dat geldt natuurlijk 
niet als een bestuur(slid) bewust heeft 
geprobeerd de zaak in de soep te laten 
lopen. 

De tweede verzekering is een collectieve 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
Deze verzekering dekt schade die als ge-
volg van het handelen of nalaten van een 
voedselbank bij derden is ontstaan. Ook 
hier geldt dat als u opzettelijk schade heeft 

veroorzaakt, de verzekering niet uitkeert. 
Beide verzekeringen hebben tal van kleine 
lettertjes. Daarom krijgt u zo snel mogelijk 
de beide polissen toegestuurd met een 
verdere uitleg erbij. Het duurt nog even, 
want bij een van de verzekeringen is de 
definitieve polis nog niet gereed. Als u in 
rechte wordt aangesproken op een van 
deze twee gebieden, kunt u zich melden 
bij het servicebureau van onze vereniging 
in Houten. Wij brengen u dan in contact 
met de tussenpersoon van de verzekering. 

Energybox van 
Schothorst Food
Het bedrijf  van Schothorst Food bv uit 
Gouda verkoopt zogenaamde Energy-
boxen aan kantines van sportverenigingen, 
scholen, instanties etc. in heel Nederland. 
Wellicht ook bij u in de gemeente. Op de 
Energyboxen, kleurrijke kartonnen displays 
voorzien van snoepgoed, staat dat zij do-
neren aan de voedselbank en zij gebruiken 
het logo van Voedselbanken Nederland. 
Van Schothorts doneert ook snoepgoed 
aan ons, maar gezien de (nog geringe) 
hoeveelheid profiteren alleen de voedsel-
banken in de regio hiervan. 

Feit of Fabel
Elke week plaatsen we op de sociale 
media een uiting van de campagne Feit of 
Fabel. We beogen daarmee een beter en 
meer compleet beeld te geven van de we-
reld van de voedselbanken. De campagne 
wordt goed bekeken en gedeeld. Mochten 
jullie input willen geven met nieuwe feiten 
en fabels dan kan dan via: socialemedia@
voedselbankennederland.nl. 



pagina 6 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND pagina 7

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie: Pien de Ruig
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedselban-
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Bezoek en like ook onze  
Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/ 
voedselbankennederland

Instagram: 
voedselbankennederland

Linkedin-groep: 
voedselbanken nederland

Nieuws vanuit de FEBA
In de laatste nieuwsbrief van de Europese 
federatie van voedselbanken, FEBA (juni 
2015), is onder andere te lezen dat FEBA 
een nieuwe en verbeterde website heeft en 
dat het een nieuw bestuur heeft gekozen. 
Tom Hillemans, vice-voorzitter van Voed-
selbanken Nederland is in het nieuwe 
FEBA-bestuur tot secretaris benoemd.

Download hier de volledige nieuwsbrief.

Bestuur gezocht voor proefproject  
samenwerking Voedselbanken Nederland 
& Resto VanHarte 
Al enige tijd wordt met de gedachte 
gespeeld om voor de klanten van voedsel-
banken ook een voorziening te treffen voor 
ontmoeting en een gezonde warme maal-
tijd. Hierover zijn we in gesprek gegaan 
met Resto VanHarte, een organisatie die 
zich als doel gesteld heeft om eenzaam-
heid en sociaal isolement te bestrijden 
en de samenhang in buurten en wijken te 
bevorderen. Resto VanHarte geeft dit vorm 
in een 30-tal buurtrestaurants die door 
een klein professioneel team en een grote 
verscheidenheid aan vrijwilligers mogelijk 
worden gemaakt.  
     
Gezocht:  
Een bestuur van een voedselbank die in 
samenwerking met, en onder begeleiding 
van, Resto VanHarte een eigen restaurant 
opzetten met de werktitel Zurprise™.  
Hoe dit vormgegeven wordt, of het haal-
baar is en waar de knelpunten liggen, kun-
nen we alleen ontdekken als we een pilot 
opzetten om het uit te proberen. Graag 
komen we daarom in contact met voed-
selbanken die dit idee willen omarmen en 
energie willen steken in het opzetten van 
de pilot en daarmee de eerste bouwste-
nen te leggen voor de mogelijke uitrol van 
Zurprise™.  
Heb je interesse meldt je dan aan bij:  
bestuur@voedselbankennederland.nl.  
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op.  

Wie zorgt bij uw voedselbank 
voor de communicatie?
Voedselbanken Nederland wil graag in 
contact komen met verantwoordelijken 
voor communicatie bij voedselbanken. 
Daarom willen wij vragen om je gegevens 
(naam, e-mailadres, telefoonnummer en 
de desbetreffende voedselbank) naar 
meedeler@voedselbankennederland.nl te 
mailen als jij verantwoordelijk bent voor de 
communicatie. Alvast hartelijk dank!

Fotografen gezocht!
Voor een nieuwe rubriek in de MEEdeler 
zijn wij op zoek naar (amateur)fotografen 
met een goede camera. We willen graag 
elke editie een vrijwilliger in de spotlights 
gezet. Voor de regio Noord-Brabant is al 
een fotograaf gevonden die bereid is om 
wat mooie foto’s te maken van vrijwilligers 
in actie. Wij zoeken personen uit het mid-
den en noorden van het land die deze taak 
op zich wil nemen. Ben of ken jij diegene 
die wij zoeken? Mail dan naar  
meedeler@voedselbankennederland.nl. 

Kalender 2015
•  29 augustus: Algemene Ledenvergade-

ring
•    verwacht in najaar: opening 2e vestiging 

Soupalicious
•  28 november: Algemene Ledenverga-

dering

http://www.voedselbankennederland.nl/nl/nieuwsbrief.html
https://www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
http://linkd.in/1BM2y7t
https://instagram.com/voedselbankennederland/



