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Download hier de EU-richtlijnen voor voedseldonatie in het Nederlands:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

De EU-richtlijnen voor voedseldonaties zijn gericht op kwesties die op EU-
niveau moeten worden aangepakt. In voorkomend geval moet ook rekening 
worden gehouden met de voorschriften en richtlijnen van de lidstaten.

Richtlijnen voor voedsel donatie

Op 16 Oktober 2017 heeft de Europese 
Commissie EU-richtlijnen voor 
voedselschenking goedgekeurd om de 
terugwinning en herverdeling van veilig 
en eetbaar voedsel aan mensen in  

nood te vergemakkelijken.

Het doel:

De doelstellingen:

Om relevante voorzieningen te verhelderen in EU wetgeving en 
de barrieres op te heffen die het leveringsproces van voedsel 
vermoeilijken.

Ter vergemakkelijking van de naleving door leveranciers en ontvangers 
van overtollig voedsel van relevante vereisten in EU-regelgeving (hygiëne 
en voedselveiligheid, traceerbaarheid, aansprakelijkheid, BTW, enz.)
Bevordering van een gemeenschappelijke interpretatie van de EU-regels 
die van toepassing zijn op de herverdeling van voedseloverschotten 
door de regelgevende instanties in de lidstaten.

De EU is vastberaden om duurzaam 
ontwikkelingsdoel 12.3 te behalen. Dit houdt in dat 
we de voedselverspilling halveren bij winkeliers 
en consumenten en voedselverliezen reduceren 
in het productieproces en leveringsketen, inclusief 
verliezen na de oogst, in 2030. 

‘Voedselverspilling heeft ook 
een belangrijk social aspect:  

Het doneren van eten dat nog 
eetbaar is maar om logistieke of 

marketing redenen niet commercieel 
meer verkocht kan worden, moet 

gefaciliteerd worden.’ 
(Closing the loop – An EU action plan for the Circular 

Economy, COM(2015) 614 final)

Van Boerderij tot op het bord

Voedselafval wordt in elk onderdeel van de voedselketen gegenereerd en de oorzaken ervan zijn complex. Om 
voedselverspilleng tegen te gaan moeten we omschakelen naar een circulaire economie  

en een meer duurzaam voedselsysteem. 
De focus van het aanpakken van voedselverspilling moet aangepakt worden bij de bron door de overproductie van 

voedsel tegen te gaan in elk onderdeel van de leveringsketen. Wanneer er een overschot aan voedsel is, is het de beste 
oplossing die de hoogste waarde levert, zonder de voedselveiligheid in gevaar te brengen, het te  

herdistribueren voor humane consumptie.

De overvloed
–

schaarsheid 
paradox

• Elk jaar wordt er 
88 miljoen ton aan etensresten

weggegooid in de EU. 

Dat is 20% van het totale geproduceerde voedsel,

en kost geschat jaarlijks 
€143 biljoen. 

Ongeveer 112 miljoen EU burgers lopen het risico 
op armoede en sociale uitsluiting en  

met vlees, vis of een vegetarische 
optie elke tweede dag

meer dan 40 miljoen mensen kunnen 
geen kwalitatieve maaltijd betalen

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Voedselinformatie en herverdeling
Het is van essentieel belang dat de consument toegang krijgt tot duidelijke, volledige en 
betrouwbare voedselinformatie om geïnformeerde en veilige keuzes te kunnen maken.
Wanneer overtollige levensmiddelen worden herverdeeld, moeten de eindbegunstigden 
toegang hebben tot dezelfde informatie die vereist is en die wordt verstrekt bij de aankoop 
van levensmiddelen in de winkel.
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De EU-richtlijnen voor voedseldonaties zijn gericht op 
kwesties die op EU-niveau moeten worden aangepakt. In 
voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden 
met de voorschriften en richtlijnen van de lidstaten.

Voedselinformatie aan de consumenten 
(Verordening (EU) nr. 1169/2011)

Daarnaast hebben sommige lidstaten ook 
nationale maatregelen en/of  

richtlijnen vastgesteld.

Relevante EU-wetgevingIn het geval van eieren:

Eieren hebben een “ten minste 
houdbaar tot” datum die is 
vastgesteld op 28 dagen na het 
leggen, maar ze kunnen na 21 
dagen na het leggen niet meer in 
de detailhandel worden verkocht.
Levensmiddelendonatie is 
toegestaan na de termijn van 
21 dagen, mits de exploitant van 
het levensmiddelenbedrijf de eieren 
verwerkt voordat ze aan de consument 
ter beschikking worden gesteld

Informatievoorschriften voor voorverpakte levensmiddelen

Informatievoorschriften voor niet-voorverpakte levensmiddelen

LoDatum markering

Taalvereisten

Wanneer levensmiddelen worden gedoneerd, moet de verplichte 
voedselinformatie worden verstrekt in de officiële taal of talen van het land 
of in een voor de consumenten gemakkelijk te begrijpen vreemde taal.

Voedselinformatie moet aanwezig zijn en aan de eindbegunstigde worden verstrekt als er 
voedsel wordt gedoneerd. De verplichte voedselinformatie moet rechtstreeks op de verpakking 
of op een daarop bevestigd etiket worden vermeld.
In bepaalde gevallen (overschot aan levensmiddelen die niet voor de eindverbruiker bestemd zijn 
of aan grootcateraars worden geleverd) kan de voedselinformatie ook worden gepresenteerd in 
handelsdocumenten die bij het levensmiddel worden gevoegd.

Voedseldonatie van niet-voorverpakte levensmiddelen is toegestaan als de consument de 
vereiste informatie ontvangt.
De vereiste voedselinformatie is beperkt tot de aanwezigheid van allergenen en alle 
andere aanvullende informatie die op grond van de nationale voorschriften vereist is.

‘Te Gebruiken Tot (tgt)’ informeert over 
voedselveiligheid
Voedseldonatie is niet toegestaan na het verstrijken van de ‘Te 
Gebruiken Tot’ datum.
Donoren moeten zorgen voor een voldoende lange houdbaarheid 
om de veilige herverdeling en gebruik door de eindverbruiker 
mogelijk te maken.

‘Tenminste Houdbaar Tot (THT)’ informeert over 
voedselkwaliteit
Voedseldonatie is toegestaan na het verstrijken van de ‘ten minste 
houdbaar tot’ datum.
Bij de herverdeling van levensmiddelen na de ‘Tenminste Houdbaar 
Tot’ datum, is het de verantwoordelijkheid van de exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf om de juiste opslagcondities en de integriteit van 
de verpakking te garanderen.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Voedseldonatie in de EU: voedselveiligheid en hygienische regels

Algemene levensmiddelenwetgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002)

Voedselhygiënepakket (Verordening (EG) nr. 852/2004 en 853/2004)

Algemene hygiëne-eisen

De algemene hygiëne-eisen gelden voor alle levensmiddelen, 
in alle stadia van de voedselvoorzieningsketen.  De EU-le
vensmiddelenhygiënevoorschriften zijn algemeen en bieden 
een grote mate van flexibiliteit naar gelang van het type 
inrichting, maar ze houden vaak ook in:

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong die bestemd zijn om 
te worden ingevroren, moeten na de productie onverwijld 
worden ingevroren. Deze eis geldt niet voor detailhandelaren 
die levensmiddelen leveren aan andere exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven (bv. voedselbanken), als de activiteit 
marginaal, lokaal en beperkt is. De lidstaten die het invriezen 
van voor herverdeling bestemde dierlijke levensmiddelen 
toestaan, moeten nationale maatregelen nemen en 
de Europese Commissie en de andere lidstaten daarvan  
in kennis stellen.

De EU zet zich in om haar burgers veilig, voedzaam, 
hoogwaardig en betaalbaar voedsel te bieden.
Alle consumenten moeten in gelijke mate worden beschermd 
door dezelfde voedselveiligheidsnormen, of het nu gaat om 
voedsel dat rechtstreeks aan de consument wordt verkocht 
of om voedsel dat wordt herverdeeld onder degenen die het 
nodig hebben.

Levensmiddelendonaties moeten voldoen aan de algemene 
levensmiddelenwetgeving en de EU-voorschriften inzake 
levensmiddelen-hygiëne, die van toepassing zijn op alle 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven. Bovendien hebben 
sommige lidstaten ook nationale maatregelen en/of richtlijnen 
vastgesteld.
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• De registratie van de inrichting bij de 
bevoegde autoriteiten

• De toepassing van goede hygiënepraktijken

• De implementatie van procedures op 
basis van de beginselen van risicoanalyse 
en kritische controlepunten (HACCP)

Voedsel van dierlijke oorsprong

Detailhandelaren en herverdelingsorganisaties die 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, visserij- en 
aquacultuurproducten, zuivelproducten, eieren en eiproducten, 
enz.) herverdelen, moeten specifieke hygiënevoorschriften van 
Verordening (EG) nr. 853/2004 toepassen om de volksgezondheid te  
beschermen, zoals bijvoorbeeld

Relevante EU-wetgeving

• Goedkeuring door de nationale 
autoriteiten voordat de donatie begint

• Specifieke en gedetailleerde bepalingen  
inzake temperatuur 

Uitzonderingen op deze specifieke hygiëne-eisen kunnen worden 
toegestaan als de activiteit van de detailhandelaar marginaal, 
beperkt en lokaal blijft of zich beperkt tot transport en opslag. 

Invriezen van overtollig voedselHoreca, catering en foodservice

In de sectoren horeca, catering en de foodservice is de 
donatie van levensmiddelen beperkter om redenen van 
voedselveiligheid, maar het is mogelijk om de mogelijkheden 
van geval tot geval vast te stellen en te beoordelen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld gekoelde maaltijden aan het einde van de dienst 
de voedseldonatie vergemakkelijken. Sommige lidstaten en 
beroepsorganisaties hebben specifieke richtlijnen voor de 
sector opgesteld of ontwikkelen deze momenteel.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Sommige lidstaten proberen de voedseldonatie te stimuleren door 
het aanbieden van:

Financiële regels voor voedseldonatie

Btw-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG van de Raad) - De lidstaten 
zijn verantwoordelijk voor de omzetting van deze bepalingen  
in nationale wetgeving. 

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De BTW-wetgeving zoals die in de EU-lidstaten wordt 
toegepast, kan soms gevolgen hebben voor de donatie 
van levensmiddelen. Door de regels die van toepassing 
zijn op gratis verstrekte goederen (artikelen 16 en 
74 van de btw-richtlijn) aan te passen, kunnen de 
lidstaten de schenking van voedseloverschotten voor 
liefdadigheidsdoeleinden vergemakkelijken.

Het EU-btw-comité heeft overeenstemming bereikt over 
richtlijnen om de uniforme toepassing van de btw-
richtlijn in alle lidstaten te waarborgen.

In sommige lidstaten wordt weinig of geen BTW betaald 
op de donatie van levensmiddelen, aangezien de waarde 
van de gedoneerde levensmiddelen die dicht bij de 
‘tenminste houdbaar tot’ of de ‘te gebruiken tot’ datum 
liggen, klein of nihil is.

Belastingbarrières mogen geen obstakel vormen voor voedseldonaties.

De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) kan gevolgen hebben voor de 
overdracht van voedseloverschotten van donoren naar voedselbanken en andere 
liefdadigheidsorganisaties.

De btw-regels en andere fiscale instrumenten kunnen economische stimulansen 
bieden voor de donatie van levensmiddelen ter ondersteuning van de herverdeling 
van voedseloverschotten en ter voorkoming van voedselverspilling.

“[...] is de maatstaf van heffing de 
aankoopprijs van de geschonken 
goederen (of van soortgelijke 
goederen of, bij gebreke van een 
aankoopprijs, de kostprijs van 
de goederen), aangepast aan de 
toestand van deze goederen op 
het tijdstip waarop de schenking 
plaatsvindt [...]”.

Relevante EU-wetgeving

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Heffingskortingen
In Frankrijk en Spanje kan respectievelijk 
60% en 35% van de nettoboekwaarde 
van gedoneerde levensmiddelen 
worden geclaimd als aftrek voor de 
vennootschapsbelasting. Dit percentage 
kan worden afgetrokken van de 
vennootschapsbelasting op hun inkomsten.

Belastingaftrek
In Portugal kunnen voedseldonoren 
tot 140% van de waarde van 
het voedsel op het moment van 
de donatie aftrekken (beperkt tot 
8/1000 van de omzet van de donor) 
als het voedsel voor een sociaal doel 
zal worden gebruikt.
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