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Inhoudstafel - Agenda

 Inleiding + vragen – 25 min.

▪ FAVV: De cascade van waardebehoud en voedselveiligheid

▪ KOMOSIE: Het schenken van uw voedseloverschotten aan 
sociale organisaties. Waar op letten en hoe begint u eraan

▪ Compass: case schenking in de praktijk

▪ OVAM:  Andere mogelijkheden + voorwaarden

 Bespreking a.d.h.v. vragen in subgroepen – 20min

 Terugkoppeling plenair + conclusies & tips – 15 min.

Gastvrouw: Joke Van Cuyk (OVAM)



Waarom aan de slag met Overschotten?

Milieu meerwaarden

 Voedselproductie heeft zware milieu-impact. 
 Verlies van voedsel = verlies schaarse grondstoffen gebruikt om 

voedsel te produceren

 Aanpak voedselverlies volgens hiërarchie                             
‘cascade van waardebehoud’ (OVAM) 

 de Cascade van Waardebehoud is als uitgangspunt ook 
opgenomen in de Ketenroadmap Voedselverlies 2015 - 2020 van 
de Vlaamse overheid en ketenpartners



De cascade van waardebehoud



Eerste prioriteit binnen cascade 
van waardebehoud: preventie

Hoe?
- slim aankopen
- goed stockbeheer (FEFO/FIFO)
- TGT vs THT
- gebruik keukenoverschotten 
zoveel als mogelijk in andere 
gerechten (soep, fonds …)

De cascade van waardebehoud en 
regels inzake voedselveiligheid



Positie van ‘behoud voor menselijke consumptie’ 
binnen Cascade van waardebehoud

SOCIAAL AAN de SLAG 
MET VOEDSELVERLIES



Procedure voor schenking van bereide voeding



Achtergrond-/informatienota met richtlijnen rond 
schenking van bereide voeding

Is een initiatief van KOMOSIE
Behandelde punten: 
 Waarom is veiligheid zo belangrijk 
 Aansprakelijkheid  
 Waar vooral op letten
 Concrete (ontwerp)richtlijn 

▪ ~procedure op vorige slide
▪ Vb. transportbon

▫ + ev. extra infodocument voor de sociale organisatie
 Welke sociale organisaties zijn vooral geschikt om schenkingen 

van bereide niet-voorverpakte voeding te ontvangen.
▪ Sociale restaurants, nachtopvang …

 Achtergrondinfo over KOMOSIE



de Schenkingsbeurs
vergemakkelijkt uw voedselschenkingen

 1 online platform met 3 modules:

https://www.youtube.com/watch?v=1V3KY6fnN1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1V3KY6fnN1s&feature=youtu.be


Module 1. Geografische kaart met 
voedselhulp- en sociale organisaties

 Wanneer je in je buurt een geschikte voedselhulporganisatie zoekt 
om aan te  schenken, kan je deze vinden op deze geografische 
Google Maps kaart vinden. Zooom in op je regio/gemeente. 

 Je vindt er per organisatie een compacte infofiche met allerlei 
relevante informatie i.v.m. schenkingen. 

 Zo kan je gericht en gemakkelijk persoonlijk contact nemen 
met een plaatselijke ontvanger om de samenwerking te bespreken 
en een goede vertrouwensband op te bouwen. 

 Als je start met schenken van bereide voeding is dit de meest 
geschikte module.

 www.schenkingsbeurs.be/het-concept/de-tools/een-sociale-
organisatie-vinden/

https://www.schenkingsbeurs.be/het-concept/de-tools/een-sociale-organisatie-vinden/


Module 1. Geografische kaart met 
voedselhulp- en sociale organisaties

inventaris van > 300 gevalideerde sociale organisaties
+ detailfiche voor elke organisatie



Module 2: Een occasionele schenking doen

 Wanneer je als schenker af en toe overschotten hebt, kan je 
deze ook via deze interactieve tool online ingeven
▪ in 5tal muisklikken 
▪ op maat van uw specifieke wensen/situatie. 

 De ontvangers die op het platform aangesloten zijn kunnen de 
beschikbare aanbiedingen online raadplegen, die 
aanbiedingen waarvoor ze belangstelling hebben reserveren en 
vervolgens contact opnemen met de schenker voor de ophaling.

 www.schenkingsbeurs.be/het-concept/de-tools/een-occasionele-
schenking/

https://www.schenkingsbeurs.be/het-concept/de-tools/een-occasionele-schenking/


Module 2: Invulformulier voor schenking 
Bijvoorbeeld voor lasagne



Module 2: Voorbeeld van schenkingen



Module 2: De ophaalbon kan je zo 
toevoegen aan je schenking!



Interesse?

 Schrijf u in op www.schenkingsbeurs.be !

 Info en de voordelen?   zie de folder of de website 

 Vragen of zin in proefproject? Contacteer:
Schenkingsbeurs-team van KOMOSIE vzw 
Caroo Torfs, Etienne Rubens en Frédéric Huybrechs
schenkingsbeurs@komosie.be tel: 03 281 03 30

 opgenomen in Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies 2020
+ 

http://www.schenkingsbeurs.be/
mailto:etienne.rubens@komosie.be


Algemene tips en tricks

 Hou de cascade van waardebehoud in het voorhoofd! 
 Bekijk ook de checklist op www.nofoodtowaste.be van Horeca 

Vlaanderen 
 Schenken: 

▪ Doorloop de procedure als geheugensteun
▪ Invriezen verlengt de houdbaarheid  
▪ Schrijf u in op de Schenkingsbeurs om het schenken te 

vergemakkelijken
▪ Bekijk ook de folder ‘Voedseloverschotten. Schenk ze aan 

voedselbanken of andere verenigingen met sociaal oogmerk.’
▪ Maak kennis en goede afspraken met de gevonden 

voedselhulporganisatie in uw buurt.
▪ www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/

http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/


Praktijkgetuigenis Compass group

 Invalshoek catering m.b.t. schenking en respect voedselveiligheid 
▪ Hun procedure voor schenking van voedseloverschotten 
▪ Getuigenis over case schenking in de praktijk

Volgende slide = procedure toegepast op een site



Praktijkgetuigenis 
Compass group

Productoverschot
Warm bereid +65°C

Invulling
productiedocument

(prod.datum, tracer-
baarheid, verantwoordelijke, 

vervaldatum, snelkoel-
document, etc.)

Snelkoeler
(warme bereiding) !

Etikettering

Gescheiden stockage
(diepvriezen)

Logistiek +document



Cascade van waardebehoud



Verwerken tot meststof door vergisting

 Keukenafval en etensresten (categorie 3 dierlijke bijproducten): 
vergisting
▪ Uitzondering etensresten van patiënten met besmettelijke 

ziekte: verbranding

 Selectief inzamelen in vaten of containers voor afvoer
▪ Intermediair bedrijf (vergistingsmixen): 1x/jaar VLAREMA 

analyse
▪ Rechtstreeks afvoeren: geen VLAREMA analyse tenzij het afval 

versneden is of de vergistingsinstallatie dit vraagt

 Vergisten is een betere technologische verwerking dan 
verbranding -> goedkoper



Verwerken tot meststof door vergisting

 Toekomst
▪ Gft-composteerders mogen eventueel dierlijke bijproducten 

verwerken indien uitbreiding gft-definitie met keukenafval
▪ Nieuw ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 

bedijfsafval’ voorziet in 2021 verplichte selectieve inzameling 
OBA (voormalige voedingsmiddelen en keukenafval) bij:
 Grote bedrijven: 

 (psychiatrische) ziekenhuizen >200 bedden
 Woonzorgcentra >60 plaatsen

 Middelgrote bedrijven:
 Woonzorgcentra en rust-en verzorgingstehuizen: te 

bepalen tijdens planperiode



Inhoudstafel - Agenda

 Inleiding + vragen – 25 min.

▪ FAVV: De cascade van waardebehoud en voedselveiligheid

▪ KOMOSIE: Het schenken van uw voedseloverschotten aan 
sociale organisaties. Waar op letten en hoe begint u eraan

▪ Compass: case schenking in de praktijk

▪ OVAM:  Andere mogelijkheden + voorwaarden

 Bespreking a.d.h.v. vragen in subgroepen – 20min

 Terugkoppeling plenair + conclusies & tips – 15 min.



Bespreking

 Splits u op in 10tal subgroepen van 5p.

 Bespreking a.d.h.v. vragen (zie volgende slide)

 Na 20 minuten : terugkoppeling in groep
▪ Wat heb je geleerd? 
▪ Wat waren de conclusies? 
▪ Welke tips en tricks onthou je?
▪ Heb je (beleids)aanbevelingen?
▪ …



Vragen voor de bespreking

 Hoe gaat uw organisatie/bedrijf om met hergebruik of het 

wegschenken van overschotten? 
▪ Welke ervaringen heeft je organisatie daar al mee? Of welke 

plannen heb je hiervoor?
▪ Als je er al over nagedacht hebt maar besloot om het (nog) 

niet te doen, waarom niet? Welke knelpunten kwam je tegen? 
Heb je uit deze sessie bijgeleerd of je redenen/knelpunten 

terecht waren? 
 Wat doe je verder nog met je voedselafval? Van welke andere 

(laagwaardigere) toepassingen maak je gebruik en wat zijn je 

ervaringen daarmee?



Vragen voor de bespreking (vervolg)

 Welke acties zie je mogelijk binnen je organisatie/bedrijf om je 
voedselafval hoger op de cascade van waardebehoud te verwerken, 
bv. door interne preventiemaatregelen of het weg te schenken aan 
andere organisaties? 
▪ Voor dit laatste: Zou je organisatie/bedrijf het online platform 

Schenkingsbeurs gebruiken in de toekomst? Waarom wel /niet?

 Heb je voorstellen of (beleids)aanbevelingen om het schenken te 

vergemakkelijken. Zo ja, welke? 



Inhoudstafel - Agenda

 Inleiding + vragen – 25 min.

▪ FAVV: De cascade van waardebehoud en voedselveiligheid

▪ KOMOSIE: Het schenken van uw voedseloverschotten aan 
sociale organisaties. Waar op letten en hoe begint u eraan

▪ Compass: case schenking in de praktijk

▪ OVAM:  Andere mogelijkheden + voorwaarden

 Bespreking a.d.h.v. vragen in subgroepen – 20min

 Terugkoppeling plenair + conclusies & tips – 15 min.



Terugkoppeling plenair
De conclusies zijn … 

 … (aanvullen op sessie zelf)



Bedankt voor uw aanwezigheid

Etienne Rubens Katrien Vercammen Eva Mees
Etienne.rubens@komosie.be katrien.vercammen@ovam.be eva.Mees@favv.be
www.komosie.be/voedselverlies www.ovam.be www.favv.be
tel: 03 281 03 30 www.favv.be/pce

Met steun van:

Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

www.compass-group.be 02/2432211

mailto:Etienne.rubens@komosie.be
mailto:katrien.vercammen@ovam.be
mailto:eva.Mees@favv.be
http://www.komosie.be/voedselverlies
http://www.ovam.be/
http://www.favv.be/
http://www.favv.be/pce
http://www.compass-group.be/
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