FNLI FACTSHEET – DONEREN AAN DE VOEDSELBANKEN
Informatie voor bedrijven
Wat doen de Voedselbanken?
De vereniging Voedselbanken Nederland deelt wekelijks 35.000 gratis voedselpakketten uit en helpt
daarmee ongeveer 100.000 sociale minima. De vereniging bestaat uit 161 lokale voedselbanken, 8
regionale DCs, 550 uitdeelpunten, een landelijk Servicecentrum en ruim 10.000 onbetaalde
vrijwilligers, en is een professionele organisatie die actief werkt aan zaken als voedselveiligheid en
centrale voedselverwerving. Het werk van de Voedselbanken is gericht op het ondersteunen van de
armste mensen van Nederland, èn op het voorkomen van voedselverspilling.
De Voedselbanken verdelen door bedrijven of particulieren gedoneerde voedingsmiddelen. Middels
donatie van voedsel aan de Voedselbanken kunt u invulling geven aan uw MVO-beleid. U voorkomt
dat voedsel verloren gaat.
Welke producten kunt u aan de Voedselbanken doneren?
 Overschotten door planning, weersomstandigheden, verpakkingswissel, promoties, etc.




Minder goed verkoopbare producten door breuk, korte houdbaarheid, verpakkingsfouten,
B-kwaliteit, etc.
Onverkoopbare producten wegens verlopen houdbaarheid mits (evt. na invriezing) nog
voedselveilig te consumeren (zie NVWA-Infoblad 76).
Overschotten of reststromen onverpakt product die u kunt herverwerken en verpakken tot
nieuwe producten (denk bijv. aan snij- of afvulresten).

Hoe gaat donatie in zijn werk?
1. Signaleer tijdig wanneer zich overschotten of productiefouten voordoen en beoordeel of de
producten of ingrediënten nog voedselveilig geconsumeerd kunnen worden.
2.

Neem contact op met een lokale voedselbank of een regionaal DC, en:
a) vraag hen uw producten op te komen halen, of
b) lever uw producten zelf af, of

c) neem producten mee in uw eigen distributieronde en lever af op DCs waar u langs komt.
3. U kunt ook onverpakte of omverpakte producten aan de Voedselbanken doneren. Maak in dat
geval afspraken met de lokale of nationale Voedselbanken over hoe zij deze producten kunnen
verwerken of verdelen, en welke etiketinformatie op of rond dit product geleverd moet worden.
U kunt ook structureel met de Voedselbanken samenwerken, partner worden, en periodiek
(tenminste) vaste hoeveelheden leveren. Ook zijn de Voedselbanken zeer geholpen met uw expertise
op het gebied van voedselveiligheid, logistiek en operatie.
Donatie van producten onder huismerk
Indien u private labelproducten wilt doneren, neem hierover dan contact op met uw afnemer. Verwijs
hiervoor naar de samenwerking die veel retailers met Voedselbanken zijn aangegaan. U kunt hiervoor
deze standaardbrief gebruiken.

Voedselveiligheid en kwaliteit
Voedselbanken Nederland doet er alles aan om de kwaliteit van uw producten te borgen, en gaan op
voedselveilige wijze te werk. Alle voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland zijn
verplicht te werken volgens het Handboek Voedselveiligheid en worden hiertegen gecertificeerd 1. Het
Handboek is gebaseerd op Infoblad 76 van de NVWA voor charitatieve instellingen. Gecertificeerde
Voedselbanken hebben over het algemeen een gesloten koel- en/of vriesketen. Indien u levert aan een
lokale voedselbank of een distributiecentrum kunt u vragen naar de stand van zaken met betrekking
tot certificering.
Wie is aansprakelijk voor de productkwaliteit?
Conform geldende wetgeving is de producent aansprakelijk voor de productkwaliteit en -veiligheid
tot verloop van de houdbaarheidsdatum. NVWA Infoblad 76 stelt dat voedselbanken die hygiënisch
en voedselveilig werken, producten na verloop van de THT-datum in principe mogen verstrekken
aan consumenten. De voedselbank neemt de verantwoordelijkheid voor de productkwaliteit dan
over.
Kan ik donaties aftrekken van de belasting?
Donaties aan voedselbanken zijn op 3 wijzen fiscaal aftrekbaar:





Onverkoopbare producten: gedoneerde producten afschrijven en inboeken als kostenpost voor
uw bedrijf. Daarmee vervalt ook de grondslag voor BTW-heffing.
Verkoopbare producten: de inkoopwaarde van uw donatie in natura inboeken als gift aan
instelling met ANBI-status, tot maximaal € 100.000,-. Goederen met een totale (inkoop)waarde
van maximaal € 227,- (excl. BTW), kunnen per jaar als gift worden gedoneerd zonder dat u
eerder in aftrek gebrachte BTW hoeft te corrigeren.
Verkoopbare producten: de inkoopwaarde van uw donatie in natura inboeken als
sponsoringskosten. Als tegenprestatie volstaat de vermelding van uw bedrijfsnaam door de
Voedselbanken, op website, op locatie of anderszins. Vraag in dit geval wel uw
belastingadviseur om advies over BTW consequenties voor de gedoneerde producten.

1

Doelstelling is dat alle 161 lokale voedselbanken voor de zomer van 2016 gecertificeerd zijn door een externe
Certificatie Instelling. In december 2015 zijn reeds 120 lokale Voedselbanken gecertificeerd tegen het Handboek
Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken.

Contact


Landelijk servicecentrum Voedselbanken Nederland te Houten
Telefoonnummer: 088 543 543 5
E-mail: welkom@voedselbankennederland.nl
Over voedseldonaties: voedselverwerving@voedselbankennederland.nl



Overzicht van lokale en regionale locaties van Voedselbanken Nederland
http://voedselbankennederland.nl/nl/voedsel-doneren.html



FNLI
Voor informatie over voorkomen van voedselverspilling, optimalisatie van reststromen en
voedselveiligheid in het kader van voedseldonaties, kunt u contact opnemen met de FNLI
via: 070 336 51 50 of info@fnli.nl

