Wie doet wat?
U sluit met de sociale kruidenier een samenwerkingsovereenkomst af. Per schenking
ondertekenen u en de sociale kruidenier het
schenkingsdocument in functie van de
btw-administratie.
DE ONDERNEMING:
• verzamelt en controleert de
voedingsproducten.
• bereidt de pakketten – indien mogelijk voor.
• verwittigt de sociale kruidenier als de
voedingsproducten beschikbaar zijn.
• garandeert de toegang voor de vrachtwagen en helpt eventueel bij het laden van de
goederen.
• bewaart de schenkingsattesten voor de
btw-administratie.
• neemt de sociale kruidenier op in de
bestemmelingenlijst bij een eventuele uit de
handelname of terugroeping.
DE SOCIALE KRUIDENIER:
• komt de producten op het afgesproken moment ophalen.
• zorgt voor een aangepast vervoermiddel (respect van de koude-keten).

• verstoort zo weinig mogelijk de werking van
het bedrijf.
• vervoert de producten naar de sociale
kruidenier te Aalst.
• sorteert de producten en verzekert dat ze enkel naar de mensen in armoede gaan en niet
voor andere evenementen gebruikt worden
(bv tombola’s …).
• bewaart de lijst van handelaars waarvan de
producten afkomstig zijn.

Meer weten
over voedseloverschotten?
• telefoon 02 559 11 10 of
info@foodbanks.be
• de voedselbanken:
www.voedselbanken.be
• de missie en de visie
van sociale kruideniers:
www.socialekruideniersvlaanderen.be
• website van de Federatie van de
Bicommunautaire Maatschappelijke
Diensten: www.fdss.be

CONTACT
SOCIALE KRUIDENIER AALST
OCMW AALST - GASTHUISSTRAAT 40 - 9300 AALST
TEL. 053 77 24 24
SOCIALE.KRUIDENIER@OCMWAALST.BE
WWW.OCMWAALST.BE

VOEDSELOVERSCHOTTEN
SCHENK ZE AAN
DE SOCIALE KRUIDENIER

v.u.: Sarah Smeyers, OCMW-voorzitter | p.a. Gasthuisstraat 40 | 9300 AALST
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In de verschillende etappes van de
productie en de distributie van
voedingsmiddelen ontstaat, om
diverse redenen, een overschot van
onverkoopbare of onverkochte goederen. Hoewel die goederen vaak
worden weggegooid of vernietigd,
zijn ze meestal nog steeds geschikt
voor consumptie.

Wat is de
sociale
kruidenier?
Bij de sociale kruidenier in Aalst koppelen we
winkelen aan ontmoeten. Via het aanbieden van
gratis levensmiddelen en goedkope verzorgingsen onderhouds-producten, gekoppeld aan het
creëren van nieuwe netwerken, willen we
mensen in armoede versterken.

Daartegenover zijn er vandaag de dag in België
duizenden mannen, vrouwen en kinderen die
honger lijden: onaanvaardbaar.

Hoe organiseer
je alles?

Alle voedingsproducten die nog goed voor verbruik zijn, maar die niet meer verkocht worden
wegens commerciële redenen, kunnen verdeeld
worden via de sociale kruidenier. Het product
moet uiteraard aan de regels van voedselveiligheid voldoen!

Bekijk of je organisatie een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de
sociale kruidenier te Aalst.

De handelaar en de producent moeten
hun klanten ook kunnen verwittigen in
geval van uit de handel name en/of
terugroeping van een product.
DE VOORZORGSMAATREGELEN ROND
VOEDSELVEILIGHEID

Deze brochure wil de lokale handelaars van
voedingsproducten stimuleren en helpen om
een samenwerking op te zetten met de sociale
kruidenier te Aalst. Samen kunnen we vermijden
dat onverkoopbare of onverkochte goederen
weggegooid, vernietigd of laagwaardig
gevaloriseerd worden, maar wel aan mensen in
armoede verdeeld kunnen worden.

• De absolute regel: wees steeds zeker dat de
uiterste consumptiedatum (TGT = te gebruiken tot) niet overschreden is.
• Schenk indien mogelijk voedingsmiddelen
tot drie dagen voor hun uiterste consumptiedatum (TGT) zodat de voedselbanken ze nog
kunnen verdelen.

De Voedselbanken zijn een nationale organisatie
van vrijwilligers die levensmiddelen verzamelen
en ze, altijd gratis, onder de bij hen aangesloten
verenigingen met sociaal oogmerk verdelen. Die
laten er op hun beurt de mensen in armoede
van genieten.
Andere verenigingen met sociaal oogmerk die
ook werken voor kwetsbare mensen, zoals het
OCMW, kunnen met de inrichting van een
sociale kruidenier eveneens deze taak op zich
nemen.
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Wat kun je
schenken?

1. De sociale kruidenier beschikt over een
toelating van het FAVV
(zie www.favv.be > FOODWEB).
2. Maak duidelijke afspraken met de
sociale kruidenier over hoe en
wanneer welke producten worden aangeboden.
3. Spreek indien mogelijk een vast afhaalmoment af met de sociale
kruidenier
4. Zorg dat de koude-keten wordt
gerespecteerd.
5. Wees soepel in de werkwijze: de
sociale kruidenier werkt immers met
sociale tewerkstelling en met een
aantal vrijwilligers.

• Schenk voedingsmiddelen tot hun
minimale houdbaarheidsdatum
(THT = ten minste houdbaar tot)
• Respecteer de koude-keten.
• Ga na of de verpakking ongeschonden is.
• Houd de lijst bij van organisaties waaraan je
schenkt omwille van de traceerbaarheid in geval van uit de handel name van een product.
• Informeer de verantwoordelijken van de
organisaties met sociaal oogmerk over een
eventuele uit de handel name van
producten.
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