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1. SAMENVATTING
Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ondersteunt twee soorten
operationele programma's (OP's) waarover de EU-lidstaten moeten beslissen. Een OP is een
programma ter ondersteuning van de verstrekking van voedsel- en/of basismateriaalhulp aan de
meest behoeftigen, eventueel in combinatie met begeleidende maatregelen ter verlichting van sociale
uitsluiting (OP I). Daarnaast bestaat er een OP ter ondersteuning van activiteiten buiten de actieve
arbeidsmarktmaatregelen, bestaande uit niet-financiële en immateriële bijstand (OP II). OP I is
goedgekeurd door 24 landen, OP II door vier. 1 Tien OP I-landen, waaronder België, besteden hun
volledige FEAD-begroting aan voedselhulp.
De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) is als
Beheersautoriteit (BA) verantwoordelijk voor het beheer van FEAD OP I in België voor de
programmaperiode 2014-2020. De BA wenste de twee acties, (a) aankoop en (b) verdeling van de
levensmiddelen, van het huidige Operationeel Programma (OP) te evalueren om zich voor te kunnen
bereiden op de nieuwe programmaperiode (2021-2027). Hierbij vroeg zij als opdrachtgever aandacht
voor de volgende evaluatiedimensies: (1) kwaliteit/effectiviteit, (2) efficiëntie, (3) coherentie, (4)
relevantie en (5) meerwaarde van het huidige FEAD OP. De opdrachtgever stelde uitdrukkelijk om de
beleving van het programma door de eindgebruikers en partnerorganisaties mee op te nemen in de
evaluatie. Voor de beantwoording van de evaluatie verwachtte de BA van de evaluatoren het gebruik
van een reeks methodologische instrumenten. Deze hulpmiddelen omvatten een documentanalyse,
een interview met de BA, twee discussiegroepen (één Nederlandstalig en één Franstalig) met de
‘eindbegunstigden’2 van FEAD, twee discussiegroepen (één Nederlandstalig en één Franstalig) met
partnerorganisaties rechtstreeks betrokken bij de implementatie van FEAD en het in rekening brengen
van de resultaten van de gestructureerde survey bij de eindbegunstigden van FEAD (FEAD-enquête)3
georganiseerd in 2017 door de BA en van de Belgische antwoorden van de Open Public Consultation
(OPC)4 georganiseerd door de Europese Commissie. De evaluatie werd uitgevoerd door het Centrum
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen) in samenwerking met de Université
Catholique de Louvain.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samengevat die
voortgekomen zijn uit de evaluatie van de acties aankoopbeleid en verdeling van de levensmiddelen
van het huidige OP van FEAD in België.

1

European Commission (2019). FEAD Mid-Term Evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes)
2
Met de technische term 'eindbegunstigden' worden mensen die in armoede leven en die FEAD-producten
ontvangen bedoeld.
3
https://www.mi-is.be/nl/fead-enquete-2017
4
De OPC was een openbare raadpleging in het kader van de tussentijdse evaluatie van FEAD voor alle
belanghebbenden en het algemene publiek en vond plaats van februari tot mei 2017
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes).
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1.1 FEAD OP I in België
1.1.1 Aankoopbeleid
Kwaliteit en tevredenheid
In het algemeen voldoen de producten aan objectieve kwaliteitsvereisten: Er bestaat een
kwaliteitscontrolesysteem voor de aankoop van producten en een kwaliteitsmanagementsysteem. De
selectieprocedure van de producten is in het algemeen zeer gedetailleerd en probeert alle
belanghebbenden te betrekken. Deze procedure heeft eveneens aandacht voor voedingsevenwicht,
voedingswaarde, milieuaspecten en duurzaamheid. Hoewel de mening van eindbegunstigden indirect
meegenomen wordt via ervaringsdeskundigen en signalen van partnerorganisaties, blijkt uit de
discussiegroepen dat eindbegunstigden onvoldoende het gevoel hebben dat hun stem gehoord wordt.
In het algemeen voldoen de huidige producten ook aan subjectieve kwaliteitsvereisten: Met
betrekking tot de lijst van producten en de kwaliteit zien partnerorganisaties een positieve evolutie. Er
is echter geen eensgezindheid over de tevredenheid qua variatie. Bij de bevraagde eindbegunstigden
bleek dat zij over de voedingswaarde in het algemeen tevreden zijn, maar velen zouden ook graag
meer variatie zien en van sommige producten grotere hoeveelheden (vooral koffie, olijfolie en melk).
Punten van kritiek bij de eindbegunstigden zijn bijvoorbeeld de frequentie van de hulp, een niet goed
zichtbare houdbaarheidsdatum op de producten en producten en verpakkingen die minder goed
toegankelijk zijn voor daklozen.
Als een afweging gemaakt zou moeten worden tussen duurzaamheid en hoeveelheid, wordt duidelijk
dat voor eindbegunstigden duurzaamheid ondergeschikt is en de hoeveelheid producten van
(nutritionele) kwaliteit de bovenhand heeft.
Efficiëntie
Uit de documentanalyse volgt dat de vereiste elementen van het management- en controlesysteem in
het Belgisch FEAD-programma gepast zijn om administratieve lasten te minimaliseren met betrekking
tot de aankoop van voeding. Hoewel er volgens de BA bij de aanbesteding en aankoop van
levensmiddelen een grote administratieve last is, zijn er volgens de Mid Term Evaluation van de
Europese Commissie, in vergelijking met sommige andere lidstaten, geen tekenen van ‘gold-plating’5.
Coherentie
Uit de discussiegroepen met partnerorganisaties en de geraadpleegde documenten kan besloten
worden dat het Belgische FEAD-aankoopbeleid in het algemeen coherent is met ander aankoopbeleid
van partnerorganisaties die vergelijkbare of aanvullende doelstellingen hebben. FEAD-producten gaan
over niet-bederfelijke producten. Daarnaast beschouwen partnerorganisaties FEAD als de ‘basislaag’
en gaan deze daarna aanvullen met andere producten.

5

Gold-plating wordt gedefinieerd als de ‘administratieve verplichtingen die verder gaan dan de vereisten die zijn
vastgelegd in de relevante EU-verordeningen’. 'Gold-plating' heeft de neiging om de administratieve kosten en
lasten te verhogen en moet daarom worden vermeden (Commission Staff working document: FEAD Mid Term
Evaluation, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes).

6

Evaluatie van het Belgisch Operationeel Programma 2014-2020 in het kader van FEAD

Relevantie
De meeste producten die met FEAD-middelen worden aangekocht, blijken in het algemeen relevant te
zijn voor de eindbegunstigden en spelen vrij goed in op hun noden. Toch zijn er volgens de
eindbegunstigden een aantal producten waar ze nood aan hebben, maar die niet (steeds) door het
huidige FEAD-programma in België worden aangeboden (bijvoorbeeld suiker en persoonlijke hygiëne
spullen).
Daarnaast bekritiseren enkele eindbegunstigden (en partnerorganisaties) dat er te veel (basis-)
producten zijn die goedkoop zijn en bovendien veel wegen. Voor sommigen staat de inspanning om
deze producten op te halen en naar huis te vervoeren niet in verhouding tot de relatief lagere
relevantie (met betrekking tot bespaarde uitgaven) van de producten.
Toegevoegde waarde
Organisaties waren het er unaniem over eens dat de FEAD-producten een toegevoegde waarde
leveren met betrekking tot het totaal volume van verdeelde voeding en met betrekking tot de
zekerheid van bepaalde producten tegenover wisselende producten bij overschotten van
supermarkten. FEAD is om zo te zeggen de stabiele basislaag voor vele organisaties.

1.1.2 Verdeling van levensmiddelen
Kwaliteit en effectiviteit
Hoewel de bevraagde eindbegunstigden in het algemeen tevreden zijn met hoe de producten verdeeld
worden, zijn er ook enkele pijnpunten. Zo voelen eindbegunstigden zich beschaamd over het aantal
en de soort persoonlijke documenten die ze moeten voorleggen aan de partnerorganisatie, ter
verantwoording waarom bepaalde uitgaven zo hoog waren. Bovendien is er een gebrek aan
standaardisatie en harmonisatie bij organisaties met een type 3 partnerovereenkomst (zie 6.1.2.) met
betrekking tot de identificatie van de meest behoeftigen omdat sommige organisaties strengere eisen
stellen aan hen dan andere organisaties.
Andere moeilijkheden waar eindbegunstigden mee worstelen, zijn een vaak te kleine hoeveelheid aan
producten en het zware gewicht van bepaalde andere producten. Bevraagde organisaties gaven aan
dat ze niet tevreden zijn met onregelmatige leveringen waardoor er stockageproblemen ontstaan.
Efficiëntie
Partnerorganisaties weten dat de BA een verdeelsleutel hanteert om de hoeveelheid producten voor
de respectievelijke organisaties te berekenen en dat er een document ter informatie over is, maar ze
vinden deze procedure niet transparant en te complex.
De recente veranderingen van de leveringsmodaliteiten (vooral het opzetten van centrale
stockagepunten) hebben volgens de BA en de bevraagde organisaties in het algemeen voor een
efficiënter leveringssysteem gezorgd. Het nieuwe systeem is een oplossing voor het voormalige
stockageprobleem bij sommige organisaties alsook voor de voormalige hogere transportkosten.
Coherentie
Het horizontale principe van het reduceren van voedselverspilling wordt in het algemeen
gerespecteerd door de BA en de partnerorganisaties. Bij de partnerorganisaties is er echter
7
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ongenoegen over het systeem van bestellen en leveren, omdat dit volgens hen niet voldoende
coherent is. Er blijkt bij partnerorganisaties ook ongenoegen te bestaan over de onregelmatige
levertermijnen of het feit dat ze niet over laattijdige leveringen ingelicht worden of pas last minute te
horen krijgen dat er een grote levering komt.
Relevantie
De bevraagde partnerorganisaties geven aan dat het verdelen van FEAD-producten an sich niet kan
bijdragen tot de integratie van de meest behoeftigen. Het feit dat ze in contact komen met de
vrijwilligers en andere mensen die in armoede leven, wordt evenwel als positief beschouwd in de zin
dat ze op deze manier bereikt en verder ondersteund kunnen worden. Zowel de bevraagde
eindbegunstigden als de partnerorganisaties blijken overtuigd te zijn van het nut van niet-materiële
begeleidende maatregelen (bijvoorbeeld sociale raadpleging of kookworkshops) voor de
eindbegunstigden om hen te helpen bij hun verdere integratie in de maatschappij.
Toegevoegde waarde
De bevraagde partnerorganisaties gaven aan dat de verdeling van FEAD-producten in de vorm van
voedselhulp in het algemeen geen echte armoedebestrijding is, maar eerder noodhulp. Maar zowel
eindbegunstigden als partnerorganisaties zijn er daarentegen van overtuigd dat het stopzetten van de
FEAD-hulp grote gevolgen zou hebben op verschillende vlakken. Voor de eindbegunstigden zou dit
financieel een groot probleem zijn.

1.2 Belangrijkste aanbevelingen


Gezien de belangrijke positie die eindbegunstigden innemen in het kader van FEAD, de
eindbegunstigden op een systematische manier bevragen en hen zo meer betrekken bij het
aankoopproces van FEAD-producten;



Het criterium duurzaamheid van producten niet ten koste laten gaan van de hoeveelheid en hun
(nutritionele) kwaliteit;



Lobbyen voor duidelijkere vervaldatums, omdat dit er voor zorgt dat het horizontale principe van
het verminderen van voedselverspilling nog meer in acht wordt genomen;



De partnerorganisaties ondersteunen bij de harmonisering van de identificatie van de meest
behoeftigen;



Werken aan meer betrouwbare leveringen door een grotere regelmaat, alsook de communicatie
rond de leveringen optimaliseren;



Met het oog op het verhogen van de relevantie en toegevoegde waarde van het FEAD-programma
meer ondersteuning invoeren voor begeleidende maatregelen.
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2. BESCHRIJVING VAN DE STUDIE
Dit verslag is het eindresultaat van de evaluatie van het FEAD OP in België voor de periode 2014-2020.
De evaluatie werd geleid door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit
Antwerpen).
Het rapport geeft antwoorden op de evaluatievragen op basis van de beoordelingsdimensies (kwaliteit,
efficiënte, coherentie, relevantie en meerwaarde) en de indicatoren die in de beginfase van de
evaluatie met de BA werden overeengekomen, alsmede de conclusies en aanbevelingen die uit deze
antwoorden voortvloeien. Het biedt ook een technisch overzicht van het evaluatieproces, waarbij de
beperkingen en mogelijke vertekeningen ervan worden belicht.
Dit verslag is als volgt opgebouwd:









In het vervolg van dit hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden het doel en de reikwijdte van de evaluatie
gepresenteerd;
Hoofdstuk 3 gaat in op de evaluatievragen die in dit verslag aan de orde zijn;
In hoofdstuk 4 wordt de methode beschreven die tijdens de evaluatie is gevolgd, waaronder een
beknopt overzicht van de uitgevoerde taken, de gebruikte methodologische instrumenten, en de
uitdagingen en beperkingen van deze evaluatie;
In hoofdstuk 5 worden de bevindingen en antwoorden op de evaluatievragen gepresenteerd die
verband houden met procedures van het aankoopbeleid.
In hoofdstuk 6 worden de bevindingen en antwoorden op de evaluatievragen gepresenteerd die
verband houden met de levering en verdeling van de levensmiddelen;
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies die op basis van de antwoorden uit hoofdstukken 5 en 6 tot stand
kwamen;
Hoofdstuk 8 bevat de uit de conclusies voortvloeiende aanbevelingen.

De bijlagen bevatten de gedetailleerde lijst met evaluatievragen (Bijlage 1), een lijst met de
documenten gebruikt in het literatuuronderzoek (Bijlage 2) en een beschrijving van de groep van
eindbegunstigden en van de (types) organisaties die deelnamen aan de discussiegroepen (Bijlage 3).

2.1 Doel van de evaluatie
De bedoeling van deze evaluatie is de BA van het FEAD OP in staat te stellen de volgende
programmaperiode 2021-2027 voor te bereiden. De acties die relevant zijn voor het functioneren van
het programma, d.w.z. de aankoop en verdeling van levensmiddelen, worden geanalyseerd en
geëvalueerd in termen van kwaliteit, efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde.

2.2 Reikwijdte van de evaluatie
De evaluatie werd uitgevoerd tussen 26/09/2019 en 31/12/2019 en heeft betrekking op België. De
focus van deze evaluatie lag op de werking van het huidige FEAD-programma. Dit impliceert dat de
evaluatie niet sloeg op bredere maatschappelijke kwesties zoals de rol van voedselhulp (in het
algemeen en via FEAD) in de Belgische welvaartstaat.
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3. EVALUATIEVRAGEN
Teneinde het aankoopbeleid en de verdeling van levensmiddelen uit het Belgisch OP te evalueren,
werd een indicatorenset opgesteld die vervolgens geoperationaliseerd werd naar een concrete lijst
met evaluatievragen (EV). Deze evaluatievragen werden ontwikkeld in samenspraak met de
opdrachtgever door middel van een interview tussen de onderzoekers en de opdrachtgever. In totaal
werden 37 evaluatievragen opgesteld, onderverdeeld over het aankoopbeleid (18 EV) en de verdeling
van levensmiddelen (19 EV). Bepaalde vragen werden gegroepeerd waar dit de leesbaarheid ten goede
komt, zodat uiteindelijk 28 vragen in dit rapport behandeld worden.
Hoofdstuk 5 geeft de resultaten en antwoorden weer voor de evaluatievragen omtrent het
aankoopbeleid van FEAD-producten in België, met betrekking tot volgende dimensies:






Effectiviteit
Efficiëntie
Coherentie
Relevantie
Toegevoegde waarde

Op gelijkaardige wijze bespreekt Hoofdstuk 6 de antwoorden op de evaluatievragen aangaande de
levering en verdeling van levensmiddelen, met aandacht voor dezelfde dimensies.
Een gedetailleerde lijst met evaluatievragen aangaande het aankoopbeleid en de verdeling is terug te
vinden in Bijlage 1. Een discussie en een bespreking van de conclusies die volgen uit de antwoorden
op de evaluatievragen, is de opzet van Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 sluit dit rapport af met de
aanbevelingen op basis van de gevormde conclusies.

4. METHODIEK, UITDAGINGEN EN BEPERKINGEN
Deze evaluatie is gebaseerd op gegevens die werden verzameld met behulp van de volgende
methodologische instrumenten:





Documentanalyse
Interview
Discussiegroepen
Analyses van enquêtes

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het evaluatieproces met een korte beschrijving
van de belangrijkste taken die zijn uitgevoerd en de gebruikte methodologische hulpmiddelen. De
belangrijkste uitdagingen van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende beperkingen worden
hieronder ook gepresenteerd.
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4.1 Methodologie
Werkpakket 1: Evaluatiematrix
Op basis van een (partiële) documentanalyse, m.n. het Commission Staff Working Document FEAD Mid
Term Evaluation6, werd een matrix met vragen en indicatoren voor de evaluatie samengesteld en de
evaluatiecriteria geoperationaliseerd. De indicatorenset beslaat volgende dimensies: (1)
kwaliteit/effectiviteit, (2) efficiëntie, (3) coherentie, (4) relevantie en (5) meerwaarde van het huidige
FEAD OP.
Werkpakket 2: Interview
In het begin van de evaluatie voerden de evaluatoren een gesprek met de BA op basis van de vragen
uit Werkpakket 1. Bovendien werd middels het gesprek de indicatorenset afgetoetst.
Werkpakket 3: Documentanalyse
Aan de hand van het resultaat van Werkpakketten 1 en 2 gebeurde vervolgens een analyse van
documenten van de BA (zie Bijlage 2). Daartoe gebeurde eerst een screening van de documenten.
Vervolgens gebeurde een selectie van documenten voor een analyse ten gronde.
Werkpakket 4: Discussiegroepen
Op basis van de Werkpakketten 1 tot en met 3 werden de vragen voor de discussiegroepen opgesteld.
De evaluatievragen uit de matrix die (gedeeltelijk) beantwoord dienden te worden in de
discussiegroepen, werden geoperationaliseerd naar meer concrete, toegankelijke vragen voor de
deelnemers. Waar nodig werden evaluatievragen onderverdeeld in meerdere vragen om zo
verschillende elementen af te toetsen bij de participanten.
Wat het design en het organiseren van de discussiegroepen betreft, richtten de evaluatoren zich vooral
op Morgan, Krueger en King (1998)7 die vier basisstappen beschrijven bij het ontwerpen en uitvoeren
van discussiegroepen: (1) plannen, (2) rekruteren, (3) modereren, (4) analyseren en (5) rapporteren.
Fase 1: Plannen van discussiegroepen
De opdracht was om in totaal vier discussiegroepen te organiseren: twee met eindbegunstigden van
FEAD (één Nederlandstalige en één Franstalige) en twee met partnerorganisaties van de BA
rechtstreeks betrokken bij de implementatie van FEAD (één Nederlandstalige en één Franstalige).
Participanten werden weloverwogen geselecteerd om een afspiegeling te zijn van verschillende
belangen van de eindbegunstigden en de partnerorganisaties. Bij de rekrutering van eindbegunstigden
werd rekening gehouden met verschillende socio-economische kenmerken (arbeidsstatus,
gezinssituatie, leeftijd, enzovoort). Wat betreft de rekrutering van partnerorganisaties werd niet naar
persoonskenmerken gekeken, maar naar kenmerken van de organisatie waarin ze actief zijn. Op die
manier ontstond een afspiegeling van organisaties die actief zijn op verschillende niveaus (nationaal,

6

7

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes
Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, J. A. (1998). The focus group kit, Vols. 1–6. Sage Publications, Inc.
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provinciaal, lokaal), in verschillende geografische regio’s, en van verschillende grootte (grote vs. kleine
organisaties). Bijlage 3 geeft meer informatie over de samenstelling van de discussiegroepen.
Fase 2: Rekruteren van participanten
Participanten werden vooral gerekruteerd bij bestaande netwerken van de evaluatoren en van de
opdrachtgever of de partnerorganisaties. Ze werden via e-mail of mondeling (meestal telefonisch)
gecontacteerd. Aan de hand van enkele beknopte vragen werd achterhaald of de participanten
beantwoorden aan de vooropgestelde criteria. Aan de kandidaat-participanten werd ook meegegeven
wat het onderwerp van het gesprek zou zijn, wie in de groep zou zitten, wat hun bijdrage zou zijn,
waarom ze zouden moeten deelnemen, hoe ze vergoed zouden worden voor hun inspanningen en hun
gemaakte kosten en wat de volgende fasen zouden zijn.
Fase 3: Modereren
Tijdens de discussiegroepen werd geprobeerd om een comfortabele productieve conversatie te
creëren. De participanten moesten zich in de groep op hun gemak voelen om over het onderwerp te
praten. Dit werd gedaan aan de hand van een ‘ice breaker’ om de discussie te openen.
Naast de participanten die deelnamen aan de discussie en de moderator die de discussie in goede
banen leidde, waren nog twee andere personen aanwezig: een assistent-moderator die instond voor
de praktische kant en het time management en iemand die notities nam van wat gezegd werd in de
discussiegroep, zowel verbaal als non-verbaal.
Om een zo volledig mogelijke analyse te kunnen maken, werd daarnaast ook meegedeeld aan de
participanten dat de discussiegroep werd opgenomen met een geluidsrecorder. Vooraleer te beginnen
met de analyse, werd nog eens opnieuw geluisterd naar de opnames om de notities van de notulist
waar nodig aan te vullen.
Fase 4: Analyse discussiegroepen
Vanwege het algemeen geringe aantal deelnemers van in totaal vier discussiegroepen en de
moeilijkheid om aan alle selectiecriteria te voldoen in zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
groepen, werden zowel de twee groepen met de eindbegunstigden als de twee groepen met de
partnerorganisaties voor de analyse als één groep beschouwd. Voor elke discussiegroep werd een
analysetabel gemaakt met daarin verschillende onderdelen. Als eerste stap in de analyse van de
discussiegroepgesprekken werd een tabblad opgesteld met daarin de samenstelling van elke
discussiegroep en de belangrijkste kenmerken van de deelnemers. Voor de discussiegroepen met
eindbegunstigden moest het aantal deelnemers, hun sociaaleconomische achtergrond (arbeidsstatus,
gezinssituatie, geslacht, leeftijd) en de organisatie waar ze hun voedselhulp ontvangen worden
ingevuld. Bij de discussiegroepen met partnerorganisaties betrof dit gegevens over de organisatie,
dewelke in Fase 1 benoemd zijn.
In een tweede tabblad werd een analysemodel ingevuld op basis van de antwoorden en argumenten
die uit de discussiegroepen naar voren kwamen en die dienden als eerste stap in de analyse van de
gesprekken. Hierbij werden in de rijen de discussiegroep vragen gezet volgens de verschillende
evaluatiedimensies en in de eerste analysekolom de verschillende antwoorden en opvattingen met
betrekking tot deze vragen. Antwoorden werden geïllustreerd met letterlijke citaten uit de discussies,
gevolgd door het geslacht, de leeftijd en de sociaaleconomische status van de persoon waarnaar de
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quote verwijst in geval van de eindbegunstigden. Voor de partnerorganisaties werd dit gevolgd door
de kenmerken van de organisatie.
Vervolgens werd in een volgende kolom voor elke vraag, waar van toepassing, het niveau van
convergentie nagegaan. Hierbij werd een score van 0 t.e.m. 3 gegeven aan de vragen, waarbij 0 staat
voor divergentie (wanneer de participanten uiteenlopende meningen hebben), 1 duidt op het feit dat
de helft of meer van de groep een bepaalde mening deelde, 2 indien bijna iedereen akkoord ging met
een bepaald antwoord en ten slotte 3 indien er een volledige consensus was in de groep en er dus
sprake was van convergentie.
Tot slot werd in de tabel in een laatste kolom voor elke vraag, met het in acht nemen van de relevante
antwoorden en het niveau van convergentie, een samenvatting gegeven in eigen woorden van wat de
conclusie was voor de betreffende vraag. Voor vragen waarbij een grote mate van convergentie was,
werd vermeld wat de meest voorkomende mening of positie bleek te zijn, en bij verschillende
ervaringen en standpunten werd deze divergentie benadrukt door de verschillen aan te geven.
Werkpakket 5: Rapportering
Er werd doorheen het ganse evaluatietraject geprobeerd voldoende terug te koppelen naar de
opdrachtgever onder de vorm van een tussentijdse rapportage. Deze was in eerste instantie
mondeling, ondersteund door een werkdocument met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
en een PowerPointpresentatie.
Het finale rapport formuleert de globale conclusies van de evaluatieopdracht, alsook realistische
aanbevelingen.
Tabel 1 geeft de tijdslijn weer die in deze opdracht gevolgd werd met betrekking tot de werkpakketten.
Acties
26/09/2019

Kalender
Begin opdracht

24/09/2019

Voorstellen methodologie tijdens
FEAD-overleg met partners
Interview met de BA

01/10/2019
Oktober 2019
08/11-14/11/2019

Discussiegroepen

November 2019
10/12/2019
12/12/2019

Eind december 2019
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WP2-Interview
WP1-Matrix (Aftoetsen)
WP3-Documentanalyse
WP4-Discussiegroepen (Organisatie)
WP4-Discussiegroepen (Analyse)

Voorleggen voorlopig
evaluatieverslag aan de BA
Voorstellen resultaten evaluatie
tijdens FEAD-overleg met partners

December 2019

Tabel 1: Tijdslijn

Werkpakketten
WP1-Matrix

WP5-Rapportering (Tussentijds)
WP5-Rapportering (Tussentijds)
WP5-Rapportering (Eindrapport)

Indienen definitief evaluatieverslag
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4.2 Uitdagingen en beperkingen
Het tijdschema en budget voor dit project waren relatief beperkt waardoor geen extra evaluatieinstrumenten gebruikt konden worden (bijvoorbeeld enquêtes). Ook konden door beperkingen van
budget en tijd slechts een beperkt aantal discussiegroepen georganiseerd worden. Daardoor zijn de
uitkomsten niet gegarandeerd representatief. Ze moeten daarom eerder gezien worden als een
indicatie, omdat discussiegroepen een instrument zijn dat het mogelijk maakt om belangrijke kwesties
en meningen naar voren te brengen.
Een andere bezorgdheid betreft de betrouwbaarheid van de resultaten van de FEAD-enquête van 2017.
De respondenten (i.c. de eindbegunstigden) kunnen in hun antwoorden immers geremd zijn geweest
aangezien de bevraging werd afgenomen door de vrijwilligers of medewerkers van de organisaties
waar ze hun voedselhulp ontvangen.

5. ANTWOORDEN OP DE EVALUATIEVRAGEN: AANKOOPBELEID
Dit hoofdstuk geeft de resultaten en antwoorden weer voor de evaluatievragen omtrent het
aankoopbeleid van FEAD-producten in België op basis van de beoordelingsdimensies kwaliteit/
effectiviteit, efficiënte, coherentie, relevantie en meerwaarde.

5.1 Kwaliteit/ effectiviteit
5.1.1 Bestaan er objectieve kwaliteitsvereisten voor FEAD-producten?
Bij aanvang van de huidige programmaperiode (2014) heeft de Europese Commissie de FEADverordening 223/2014 goedgekeurd. In deze Verordening worden in Artikel 5 een aantal beginselen
opgesomd die betrekking hebben op de kwaliteitsvereisten voor FEAD-producten. Artikel 5(11)
onderstreept om de gelijkheid van mannen en vrouwen te respecteren en bevorderen. Verder
benadrukt paragraaf 12 dat het Fonds enkel ondersteuning wenst te bieden bij de verdeling van
producten en goederen die het Unierecht inzake de veiligheid van consumptiegoederen respecteren.
Artikel 5(13) bepaalt dat lidstaten bij de keuze van voedings- of materiële producten verder ook
rekening moeten houden met 1) klimatologische en ecologische aspecten, in het bijzonder met het
oog op tegengaan van voedselverspilling; 2) de behoeften van de meest behoeftigen en 3) de bijdrage
die ze leveren aan een evenwichtig voedingspatroon voor de meest behoeftigen. Tot slot wijst Artikel
5(14) op de noodzaak om de waardigheid van de meest behoeftigen te eerbiedigen.
De Belgische BA legt naast de Europese vereisten inzake het contract van openbare aanbesteding nog
een aantal bijkomende voorwaarden op waaraan de leveranciers zich moeten houden. Onderstaande
Belgische wetgeving is eveneens van kracht in de contracten van openbare aanbesteding:


De Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten.



De Wet van 17 juni 2013 betreffende motivering, informatie en rechtsmiddelen op het gebied van
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.



Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk Besluit betreffende de gunning van overheidsopdrachten
in de traditionele sectoren.
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Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de algemene regels voor de
uitvoering van overheidsopdrachten en concessies voor werken.



Alle wijzigingen van voornoemde wet en decreten, van kracht op de dag van publicatie van de aankondiging
van de opdracht in het Bulletin der Jurisprudentie.



Koninklijk Besluit van 22.12.2005 inzake levensmiddelenhygiëne (M.B. van 30.12.2005), tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29.04.2004 inzake
levensmiddelenhygiëne.



Het Koninklijk Besluit van 16.01.2006 tot vaststelling van de procedures voor de goedkeuringen, toelatingen
en voorafgaande registraties afgegeven door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen. (FAVV)



Het Koninklijk Besluit van 14.11.2003 betreffende autocontrole, kennisgeving en traceerbaarheid in de
voedselketen (M.B. van 12.12.2003).



Het Koninklijk Besluit van 13.09.1999 betreffende de etikettering van voorverpakte levensmiddelen (M.B.
van 29.10.1999).



Het Koninklijk Besluit van 08.01.1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (M.B.
van 15.06.2004).



De Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen; PB L 338 van
13.11.2004.



Alle wijzigingen in bovengenoemde verordeningen, wetten en beschikkingen die van kracht zijn op de dag
van de opening van de offertes.

5.1.2 Voldoen de FEAD-producten aan de objectieve kwaliteitsvereisten?
Jaarlijks stelt de BA een productenlijst op voor het volgende campagnejaar, wat in 2014 voor het eerst
gebeurde toen de huidige programmaperiode van start ging. Daarbij tracht de POD rekening te houden
met de Belgische en Europese wetgeving, in eerste instantie door deze wetgeving te vermelden in het
lastenboek dat gebruikt wordt bij de openbare aanbesteding voor leveranciers die een offerte wensen
in te dienen voor één of meerdere producten. Het verdere verloop van deze sectie gaat na of deze
vereisten ook in de praktijk toegepast worden door te kijken naar de producttypes, het aantal
producten en de variatie, de nutritionele kwaliteit en klimatologische aspecten, alsook de evolutie van
deze aspecten gedurende de programmaperiode.
Ten eerste wordt bij de lijst met producten een onderverdeling gemaakt naargelang producttype, wat
het mogelijk maakt rekening te houden met een evenwichtig voedingspatroon. De producten worden
onderverdeeld in: 1) zuivelproducten, 2) vlees, eieren, vis, schaal- of schelpdieren, 3) meel, brood,
aardappelen, rijst en andere zetmeelhoudende producten, 4) hoeveelheid suiker, 5) fruit en groenten,
6) kant-en-klare-levensmiddelen, andere en 7) vet, olie. In ton uitgedrukt is het duidelijk dat over de
hele programmaperiode de grootste hoeveelheid aangekochte voeding zuivelproducten betreft, wat
vooral omwille van de grote hoeveelheid melk is. De tweede grootste categorie wordt ingenomen door
meel, brood, aardappelen, rijst en andere zetmeelhoudende producten, gevolgd door fruit en
groenten. Over het algemeen is de hoeveelheid van elk producttype over de jaren heen toegenomen,
maar voor vlees, eieren, vis, schaal- en schelpdieren is de hoeveelheid drastisch verminderd. De
hoeveelheid kant-en-klare producten, waar ook producten onder vallen die vlees of vis bevatten, is
dan weer gestegen. Ook de categorieën olie, groenten en fruit en zetmeelhoudende producten zijn
meer dan verdubbeld in 2018 ten opzichte van 2014.

15

Evaluatie van het Belgisch Operationeel Programma 2014-2020 in het kader van FEAD

Ten tweede geeft het aantal producten in de lijst een stijgende trend weer: in campagnejaar 2014
waren er ‘slechts’ 14 producten aanwezig in de lijst, in 2019 zijn dit er 20. Deze evolutie is positief in
de zin dat eindbegunstigden graag meer verschillende producten krijgen zodat ze niet steeds dezelfde
producten hoeven te consumeren. In termen van variatie is er op het eerste gezicht dus een
verbetering. Wanneer echter dieper ingezoomd wordt op de concrete inhoud van de producten, valt
het op dat een substantieel deel van de producten hetzelfde blijft of dat het aanbod van jaar tot jaar
slechts licht aangepast wordt. Dit heeft als hoofdreden dat men voor het volgende campagnejaar de
lijst van het vorige jaar als uitgangspunt neemt. Producten die succes hadden of waar geen klachten
over binnenliepen, blijven daarom met grote waarschijnlijkheid op de lijst staan of worden slechts licht
gewijzigd. Toch probeert de BA ieder jaar minstens één nieuw product toe te voegen om tegemoet te
komen aan de vraag van eindbegunstigden naar meer diversiteit en afwisseling.
Verder evolueert de inhoud van de lijst positief om tegemoet te komen aan de behoeften van de
eindbegunstigden. In 2014, het eerste campagnejaar in kader van FEAD, werd omwille van tijdsdruk
de lijst van producten van 2013 (toen voedselhulp met steun van de EU nog door het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) georganiseerd werd) bijna volledig overgenomen. Bepaalde
producten, zoals vanillepuddingpoeder, hadden daarbij nauwelijks succes omdat ze niet
beantwoordden aan de noden van de eindbegunstigden. Vanaf 2015 werd dit echter aangepast en
wordt er sindsdien een gedetailleerde procedure gevolgd om de lijst van producten te selecteren (zie
ook: 5.1.5).
Ten vierde is voedingskwaliteit een aspect waar de BA veel belang aan hecht en waarvoor
voedingsexperts geraadpleegd worden. Zo is er aandacht voor plantaardige eiwitten, suikers,
bewaarmiddelen, de glycemische index en tal van andere zaken. Deze minimale kwaliteitsvereisten
worden per product vastgelegd en mee opgenomen in het lastenboek zodat leveranciers op de hoogte
zijn van de vereisten waaraan de producten moeten voldoen indien ze een offerte wensen in te dienen
om een product te produceren.
Tot slot legt Artikel 5(13) van de EU verordening 223/2014 op om rekening te houden met
klimatologische en ecologische aspecten bij de aankoop van voeding bestemd voor voedselhulp. In het
begin van de programmaperiode werd hier nauwelijks rekening mee gehouden aangezien voor 2014
de lijst van 2013 bijna integraal werd overgenomen. Vanaf 2015 werd hier bij de opstelling van de lijst
sterker op ingezet, in de eerste plaats door enkele experten te betrekken bij dit proces, waaronder
experten duurzaamheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Dit resulteerde
sinds 2015 in de opname op de lijst van enkele producten die rekening houden met ecologische
aspecten, zoals vis afkomstig van duurzame visvangst, fairtrade-chocolade en -koffie, of biologische
spaghetti. Door de hogere prijs van deze producten is het niet mogelijk om dit voor alle producten te
doen omdat dit ten koste zou gaan van de kwantiteit. De BA gaf in het interview aan daarom de prijzen
te vergelijken en in de mate van het mogelijke rekening te houden met ecologische aspecten zonder
drastisch aan kwantiteit te moeten inleveren.
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5.1.3 Zijn eindbegunstigden en partnerorganisaties tevreden met de FEADproducten? Verzamelen partnerorganisaties feedback bij eindbegunstigden
over hun tevredenheid?
a) Tevredenheid eindbegunstigden en partnerorganisaties met de producten
In de discussiegroepen met eindbegunstigden is gebruik gemaakt van een eigen methode zodat de
deelnemers op een toegankelijke en eenvoudige manier hun tevredenheid kunnen uitdrukken over de
producten. De eindbegunstigden kregen namelijk groene, gele en rode stickers, die ze konden kleven
op de producten waarvan ze respectievelijk een hoge, gematigde of lage tevredenheid hadden. Het
resultaat van deze oefening werd vervolgens als uitgangspunt genomen van een discussie om de
tevredenheid van eindbegunstigden met betrekking tot de producten te bespreken. Onderstaande
afbeeldingen geven enkele voorbeelden weer van de resultaten die deze stickeroefening opleverde.
Hoewel enkel de producten van de campagne 2018 aanwezig waren, was er ook ruimte voor de
eindbegunstigden om hun ervaring en mening uit te drukken over producten van eerdere
campagnejaren.

Bron: eigen foto’s

Het algemeen beeld dat hieruit naar voren komt is dat eindbegunstigden – net zoals
partnerorganisaties – behoorlijk tevreden zijn over de FEAD-producten. Vooral met betrekking tot de
voedingswaarde en kwaliteit van de producten is er grote tevredenheid bij zowel eindbegunstigden als
partnerorganisaties, in het bijzonder voor producten als koffie en olijfolie. Toch zijn er enkele
producten waarvan ze vinden dat ze minder kwaliteitsvol zijn, zoals de smeerkaas en
groentenmacédoine. Eveneens met betrekking tot smaak zijn dit producten die minder goed scoren
bij eindbegunstigden. Ook rode bonen en muesli vallen niet bij iedereen in de smaak. Er waren
daarnaast ook producten waar de deelnemers heel uiteenlopende meningen over rapporteerden.
Opnieuw geldt voor de meerderheid van de producten echter dat deze wel goed beoordeeld werden
qua smaak en inhoud, met vooral positieve commentaren over onder andere koffie, olie, melk en pasta.
Op twee vlakken was er een iets lagere tevredenheid, namelijk variatie en hoeveelheid. Vooral variatie
werd door de eindbegunstigden genoemd als verbeterpunt, de hoeveelheid zowel door
eindbegunstigden als partnerorganisaties. Met betrekking tot variatie geven eindbegunstigden aan dat
ze voor heel lange tijd dezelfde producten krijgen en daarom in de mate van het mogelijke graag wat
meer afwisseling zouden zien. Vooral eindbegunstigden die al een lange tijd voedselhulp ontvangen,
merken dat deze producten niet sterk wijzigen en ze bijgevolg vaak hetzelfde dienen te consumeren.
Ook in de discussiegroepen met de partnerorganisaties wijst een deelnemer er op dat er voor bepaalde
17
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producten weinig variatie is, bijvoorbeeld voor confituur. Toch rapporteren de meeste organisaties dat
de variatie vergeleken met enkele jaren geleden positief evolueert.
Daarnaast geven eindbegunstigden aan graag grotere hoeveelheden te ontvangen, hoewel ze ook
dankbaar zijn voor wat ze al krijgen. Partnerorganisaties delen deze mening en beschouwen de
hoeveelheid in het algemeen als onvoldoende, hoewel er verschillen zijn naargelang het product. Bij
de hoeveelheid in het bijzonder was het opmerkelijk hoe groot de verschillen zijn tussen de
verschillende organisaties waar FEAD-voeding uitgedeeld wordt. Sommige eindbegunstigden krijgen
veel meer producten dan andere omdat ze naar verschillende organisaties gaan. Ook de soort FEADproducten die ze krijgen, varieert sterk over de organisaties. Sommige mensen hadden bepaalde
producten nog nooit ontvangen en wisten niet dat dit ook door FEAD verdeeld werd. Dit is een direct
gevolg van de manier waarop organisaties voeding kunnen bestellen. Organisaties hebben immers de
keuze om bij het plaatsen van hun bestelling bepaalde producten niet te bestellen, waardoor
eindbegunstigden de consequenties van deze beslissing dragen.
Uit de resultaten van de OPC, die voornamelijk beantwoord is door de organisaties, komt een grote
tevredenheid naar boven, vooral wat betreft de aard en kwaliteit van de hulp (Figuur 1). Ook hier
kregen de hoeveelheid en frequentie van hulp iets minder goede scores met elk iets meer dan 20%
van de organisaties die het er (helemaal) niet mee eens waren dat de FEAD-hulp hieraan voldeed.

Figuur 1: Beoordeling van de mate waarin de FEAD-hulp voldoet op verschillende vlakken. Analyse op basis van
de Belgische antwoorden uit de OPC.

Daarnaast komt de algemene tevredenheid van eindbegunstigden over de FEAD-producten overeen
met de resultaten van de gestructureerde FEAD-enquête 2017. Daarin gaf 29,54% van de deelnemers
aan zeer tevreden te zijn over de FEAD-producten, vooral omwille van de verscheidenheid in
voedingsproducten. Daarnaast gaf 70,35% aan tevreden te zijn, wat wijst op een iets lagere
tevredenheid, die vooral toegeschreven wordt aan het feit dat de producten niet gevarieerd genoeg
zijn en dat verse groenten ontbreken.
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Tot slot werden ook de verpakkingen van de producten besproken in de discussiegroepen.
Eindbegunstigden hebben in het algemeen geen problemen met het uitzicht van de verpakkingen. Ze
halen aan dat deze er ongeveer hetzelfde uitzien als in de supermarkt. Daarnaast stelden een aantal
personen zich vragen over een aantal praktische kwesties aangaande de verpakking: bestaat de
mogelijkheid om kleinere verpakkingen te voorzien voor kleine families (of grotere voor grote families)?
In welke mate kunnen verpakkingen toegankelijker zijn voor daklozen? Aangezien de
houdbaarheidsdatum nu niet steeds duidelijk zichtbaar is op de verpakking, kan dit aangepast worden?
Daarnaast kwam er nog de reactie van sommigen dat voeding in blik na een tijdje soms een
metaalsmaak krijgt, waardoor de vraag naar boven kwam om na te denken over een andere soort
verpakking, bijvoorbeeld glas i.p.v. conservenblik. Partnerorganisaties sluiten zich hierbij aan en vinden
dat de verpakking ook een belangrijk onderdeel is van de producten. Sommige organisaties
ondervinden bijvoorbeeld moeilijkheden met de stevigheid van de verpakkingen van melk, pasta en
rijst.
b) Feedback van eindbegunstigden aan partnerorganisaties
In de discussiegroepen kregen de partnerorganisaties de vraag voorgeschoteld of ze feedback vragen
aan eindbegunstigden betreffende hun tevredenheid over de FEAD-producten en indien dit het geval
is, op welke manier ze deze feedback verzamelen. Op basis van de gegeven antwoorden was het
mogelijk om na te gaan of partnerorganisaties weet hebben van de meningen en ervaringen van
eindbegunstigden. Zoals uit sectie 5.1.5. blijkt, zijn het vooral de organisaties die feedback kunnen
geven aan de BA over de producten, waardoor eindbegunstigden slechts onrechtstreeks meegenomen
worden in dit feedbackproces en het dus van belang is dat organisaties wel degelijk feedback vragen
bij de eindgebruikers.
Uit de discussiegroepen blijkt dat de meeste organisaties wel op één of andere manier ‘feedback’
verzamelen of signalen opvangen, maar dat dit op een informele manier gebeurt, bijvoorbeeld tijdens
een babbel of discussie, door te observeren naar welke producten veel vraag is en welke producten
minder gevraagd worden. Enkele deelnemers lijken van mening te zijn dat de begunstigden de
producten over het algemeen waarderen, maar dat dit sterk varieert naargelang het product. Dit kan
echter ook een vertekend beeld geven doordat de feedback niet systematisch of niet op een formele
manier gebeurt, waardoor bepaalde personen producten niet durven te weigeren of niet durven te
zeggen dat ze deze niet waarderen. Slechts één organisatie deelt mee dat ze om de twee jaar bij de
eindgebruikers enquêtes afneemt en dus op een meer systematische manier feedback vraagt, maar
wat betreft het merendeel van de organisaties is dit dus niet het geval en vangen ze slechts indirect
signalen op over de (on)tevredenheid van de eindbegunstigden over producten.

5.1.4 In hoeverre hechten partnerorganisaties en eindbegunstigden belang aan
de kwaliteit en duurzaamheid van de aangekochte FEAD-producten?
Uit het interview met de BA blijkt dat deze veel belang hecht aan kwaliteit en duurzaamheid. De BA
probeert dan ook sterk in te zetten op kwalitatieve producten en tracht daarnaast ook het aspect
duurzaamheid in rekening te brengen in de mate dat dit geen te grote extra kosten met zich meebrengt.
Om af te toetsen of dit overeenkomt met de verwachtingen en voorkeuren van partnerorganisaties en
eindbegunstigden, werd in de discussiegroepen gepeild naar hoe belangrijk zij de kwaliteit en
duurzaamheid van FEAD-producten vinden.
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Wat betreft kwaliteit kwam over het algemeen naar voren dat zowel de partnerorganisaties als de
eindbegunstigden de kwaliteit van de producten erg belangrijk vinden, met name de nutritionele
kwaliteit. Maar ook andere aspecten zoals het relatief economisch belang die producten hebben voor
het huishoudbudget, lokale productie, duurzame verpakkingen, enzovoort werden genoemd als
belangrijk voor de totale productkwaliteit. Uit de discussiegroepen kwam unaniem naar voren dat de
producten in het algemeen kwaliteitsvol zijn en aan de kwaliteitsvereisten voldoen.
Daarnaast werd er ook gepolst naar de meningen over het belang van duurzame producten. In eerste
instantie bleek dat ook duurzaamheid voor de meeste eindbegunstigden en partnerorganisaties iets is
waar ze belang aan hechten. Antwoorden uit de discussiegroepen bevestigen dat de meerderheid zich
ervan bewust is dat bepaalde FEAD-producten zoals koffie of chocolade biologisch of fairtrade zijn.
Bepaalde personen vonden dit positief omdat de BA als het ware een voorbeeldfunctie heeft. Echter,
wanneer dieper op de mogelijke gevolgen van het aankopen van duurzame producten werd ingegaan,
i.e. de hogere kost die deze producten hebben waardoor er mogelijks minder kwantiteit is, gaven alle
eindbegunstigden aan dat kwantiteit primeert boven duurzaamheid. Dit is geen vreemde bevinding,
aangezien deze kwetsbare gezinnen voedselhulp ontvangen omdat ze zelf beperkte financiële
middelen hebben om voldoende voeding te kopen, waardoor het voor hen uiteindelijk het
belangrijkste is dat ze genoeg kwantiteit krijgen die kwalitatief is. Ook de meeste partnerorganisaties
deelden deze mening dat, wanneer een afweging tussen kwantiteit en duurzaamheid gemaakt moet
worden, kwantiteit de bovenhand heeft. Slechts enkele organisaties gaven aan dat de
duurzaamheidscriteria op een evenwichtige manier geïntegreerd moesten worden. De meeste
oordelen echter dat het hoofddoel van FEAD is om kwetsbare mensen een evenwichtig
voedingspatroon te bieden waardoor duurzaamheid secundair is en hier naar de achtergrond
verdwijnt.

5.1.5 Op basis van welke criteria wordt de lijst van de producten opgesteld? Wat
is de kwaliteit van deze selectieprocedure?
Vooraleer de BA het proces van openbare aanbesteding in gang kan zetten, moet er een overeenkomst
ontstaan over welke producten wel en welke niet in de productlijst komen te staan. Deze eerste stap,
het opstellen van de lijst van de producten die uiteindelijk aan de meest behoeftigen uitgedeeld zullen
worden, is heel belangrijk gezien de grote impact die deze beslissing heeft. Opdat het FEADprogramma immers relevant zou zijn en een toegevoegde waarde creëert, moeten de producten
beantwoorden aan de noden en behoeften van eindbegunstigden enerzijds en aan de persoonlijke
voorkeuren en bijdrage aan een evenwichtig voedingspatroon anderzijds. Dit zijn voorwaarden die de
EU oplegt aan de lidstaten. De selectieprocedure voor de productlijst is met andere woorden cruciaal
in het OP omdat het voor de eindbegunstigden zulke grote gevolgen heeft. Daarom is een
kwaliteitsvolle procedure van groot belang voor de effectiviteit van het OP.
Uit een documentanalyse blijkt dat enerzijds het aantal en soort aangekochte producten in
overeenstemming is met de bepalingen en EU reglementen en anderzijds afhangt van het beschikbare
budget. Uit consultatie van Bijlage 24 van de Gids voor beheer en controle wordt duidelijk dat de BA
toegewerkt heeft naar een procedure waarbij de keuze van producten die een campagne vormen,
geselecteerd worden in samenspraak met alle betrokkenen: belangrijke partnerorganisaties,
deskundigen inzake voeding, gezondheid, enzovoort, maar ook ervaringsdeskundigen.
Concreet bevat deze selectieprocedure zes stappen:
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1) In eerste instantie worden de belanghebbende partnerorganisaties 8 uitgenodigd tijdens de
driemaandelijkse vergadering, waarbij de BA algemene opmerkingen en suggesties (die
organisaties hebben doorgegeven) over de producten van het lopende campagnejaar meedeelt.
Hierna krijgen de partners de kans om deze commentaren en suggesties in hun netwerk te
bespreken en hierop binnen de maand feedback te geven.
2) Ten tweede worden ervaringsdeskundigen9 benaderd om hun ervaringen over de producten van
de huidige campagne te delen en feedback te geven op de nieuwe productvoorstellen.
3) Vervolgens wordt een samenkomst met verschillende deskundigen georganiseerd, waaronder het
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, en het FAVV.
4) Voor de nieuwe producten van de volgende campagne wordt een marktonderzoek ingericht om
deze te proeven om zo te bepalen welke technische specificaties de BA dient op te stellen.
Concreet kopen de coördinatoren samen met enkele deskundigen de producten in verschillende
supermarkten en wordt 1) een “blinde” smaaktest uitgevoerd en 2) de productetiketten
geanalyseerd op verschillende nutritionele en duurzaamheidscriteria.
5) De definitieve lijst van producten wordt opgesteld en gepresenteerd tijdens de volgende
overlegvergadering met partnerorganisaties.
6) De technische specificaties worden opgesteld door de coördinatoren met de steun van de
verschillende deskundigen. De BA beoogt immers om ieder jaar een verscheidenheid aan
producten aan te bieden die zo gezond mogelijk, voedingsinteressant, milieuvriendelijk en – voor
zover mogelijk – duurzaam zijn.
Wanneer de productlijst voor de volgende campagne eenmaal vastligt, wordt voor elk product het
gemiddeld maximaal aantal eenheden per eindontvanger per jaar gefixeerd. Zo ligt bijvoorbeeld de
maximale hoeveelheid melk vast op 50 liter per persoon per jaar en olijfolie op 8 flessen van 0,5 liter
per jaar. Uit het interview met de BA blijkt dat zij deze hoeveelheden hebben overgenomen van de
BIRB, de vorige instantie die de Europese voedselhulp coördineerde. Ze geven aan dat deze maximale
hoeveelheden gebaseerd zijn op schattingen en dat ze niet precies weten waarop dit gebaseerd is.
Deze eenheden zijn volgens de BA in realiteit echter eerder betekenisloos omdat de vraag van
organisaties bijna altijd hoger is dan wat de BA kan aanbieden. In de meest recente Reglementen van
de jaren 2018 en 2019 staat aangegeven dat de eenheden indicatief zijn.

8

De Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB), het Rode Kruis, de “Fédération des Services sociaux” (FDSS),
het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), de verenigingen van steden en gemeenten, Komosie, Level IT
en verschillende ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (POD MI-jaarverslag 2018).
9
Via de dienst Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting van de POD MI worden
ervaringsdeskundigen in armoede en/of sociale uitsluiting in dienst genomen via een selectieprocedure.
Ervaringsdeskundigen in de context van FEAD zijn personen die zelf ervaring hebben met het ontvangen van
FEAD producten.
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5.1.6 Op basis van welke criteria worden bij de openbare aanbesteding de
leveranciers geselecteerd die de FEAD-producten produceren? Wat is de
kwaliteit van deze procedure?
Nadat de lijst van producten voor het komende campagnejaar definitief op papier staat, is er nog een
tussenstap alvorens de procedure van openbare aanbesteding van start kan gaan. Zoals eerder
vermeld, hangt de lijst van producten ook af van het beschikbare budget dat de BA ter beschikking
heeft. Over de gehele huidige programmaperiode bedraagt dit in België ongeveer 88 miljoen EUR, met
een gemiddelde van ongeveer 12 miljoen EUR per jaar (financiering van FEAD inclusief de nationale
medefinanciering). Per jaar wordt dit bedrag vervolgens verdeeld volgens de specifieke producten die
worden gekozen. Deze verdeling is opgenomen in de ‘speciale specificaties’ voor de openbare
aanbesteding en is gebaseerd op: i) het beschikbare budget, ii) bestellingen van het voorgaande jaar
(rekening houdend met het tevredenheidspercentage voor bestellingen van het voorgaande jaar voor
elk product), iii) de terugkeer van producten uit het veld en iv) een schatting van de eenheidsprijs van
het gevraagde product. Op die manier wordt voor elk product een bepaald bedrag afgesproken dat de
ondernemingen die een offerte indienen bij de openbare aanbesteding niet mogen overschrijden.
Om de openbare aanbesteding aan te vatten, wordt ieder jaar een lastenboek opgesteld voor de
ondernemingen die een offerte wensen in te dienen. Vooraleer in te gaan op het lastenboek zelf, is
het belangrijk te vermelden dat de aanbesteding Europees is. Dit wil zeggen dat ondernemingen uit
heel Europa een offerte mogen indienen. Leveranciers blijken echter voornamelijk uit Frankrijk en
soms ook uit België zelf te komen. Dit is niet verassend, aangezien de lastenboeken door de BA enkel
naar het Nederlands en Frans vertaald worden.
Inhoudelijk bevat het lastenboek, naast de duur en het doel van het contract (namelijk de aanwijzing
van leveranciers voor de productlijst), verschillende elementen. Leveranciers worden op de hoogte
gebracht van de informatie over de producten zelf: het aantal percelen (hoeveel producten er in de
lijst zitten) en de prijzen die beschikbaar zijn per product, waarvan de procedure hierboven reeds
beschreven werd. Daarnaast bevat het ook de technische specificaties van elk product, zodat de
producenten weten aan welke nutritionele vereisten, vereisten voor het etiket, het gewicht, enzovoort
de producten moeten voldoen. Het lastenboek beschrijft ook op welke manier ondernemingen een
offerte kunnen indienen, intrekken of wijzigen. Ook de contactgegevens van de aanbestedende dienst,
de BA, staan hierin vermeld. Verder staan de documenten die gelden voor het contract, de reeds
besproken Europese en Belgische wetgeving, duidelijk opgesomd. Het lastenboek bevat ook de
verschillende gegevens die in de offerte vermeld dienen te worden: de gegevens over de onderneming,
de kwantiteit die ze kunnen voorzien voor het beschikbare budget, het gewicht van de producten, het
bedrag voor de transportkosten, de locatie van productie en de verbintenis om binnen de gestelde
termijnen de toegekende hoeveelheid voor het eindproduct te leveren.
Met het oog op welke producenten de uiteindelijke toestemming krijgen om bepaalde productloten
te produceren, beschrijft het lastenboek de selectie- en toekenningscriteria. Zo weten de
geïnteresseerde ondernemingen op basis van welke elementen de BA dit doet en waar ze dus aandacht
aan moeten besteden in hun offerte. In de eerste plaats worden inschrijvers beoordeeld op basis van
selectiecriteria. De onderneming moet aan al deze criteria voldoen om in aanmerking te komen voor
de vergelijking van offertes. Eenmaal vastgesteld is welke offertes voldoen aan de selectiecriteria,
wordt er gekeken of de inschrijving regulier gebeurde en of er geen onregelmatigheden in voorkomen.
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Tot slot wordt op basis van het prijstoekenningscriterium10 per perceel een inschrijver gekozen om het
product te produceren. Dit toekenningscriterium houdt in dat de opdracht wordt gegund aan de
inschrijver met de laagste berekende prijs per kilo of liter, op voorwaarde dat de opdracht
administratief en technisch regelmatig gebeurde en dat uit de controle door de aanbestedende dienst
van de impliciete verklaring op erewoord van de inschrijver is gebleken dat deze met de werkelijkheid
overeenstemt.

5.1.7 Bestaat er een kwaliteitscontrolesysteem voor de aankoop van producten?
Volgens de Gids voor beheer en controle worden voor elke fase 11 van het Belgisch systeem van
voedsel- of materiële hulp procedures voor beheer en controle uitgewerkt om het risico op fraude te
beperken. Dit is dus ook het geval voor de aankoop- of productiefase. De controles die in dit kader
uitgevoerd worden, zijn productiecontroles. De frequentie en intensiteit van de controles worden
vastgelegd op basis van een risicoanalyse. Omwille van de belangrijke gevolgen van vastgestelde
risico’s in de productiefase en de mogelijkheid tot problemen of fraude worden op elk perceel
controles verricht. Met andere woorden: de steekproef voor deze controles is 100%. Een deel van het
budget voor technische bijstand wordt gebruikt om deze controles te financieren, juist omdat ze zo
belangrijk zijn in het kader van gezondheidsrisico’s die de verdeling van niet-conforme
voedingsmiddelen met zich meebrengen. Het doel van deze controles is om na te gaan of de
levensmiddelen voldoen aan de eisen die in het lastenboek van openbare aanbesteding opgenomen
zijn.
In Bijlage 5 ‘Instructies controle productie’ van de Gids voor beheer en controle kan vastgesteld
worden dat deze procedure duidelijk gedefinieerd is in een omvangrijk stappenplan.
1) Als eerste wordt een laboratorium op de hoogte gebracht van het lastenboek waarin alle
kwaliteitsvereisten voor de producten vermeld staan.
2) In de tweede stap wordt een onderscheid gemaakt tussen productie in binnen- en buitenland.
Belgische producenten verwittigen de Dienst Europees Sociaal Fonds (ESF) wanneer de productie
start, waarop ter plekke tijdens de eerste productiecontrole een rondleiding gegeven wordt aan
de controleur om zicht te krijgen op het productieproces. Bij buitenlandse producenten wordt de
productiecontrole en monsterneming niet ter plekke maar in de opslagplaats uitgevoerd.
3) In de derde stap gaan de productiecontroles van start. In eerste instantie gebeuren controles op
etikettering: staan nettogewicht, allergenen, uiterste gebruiksdatum, vlag van de EU, enzovoort er
op?
4) Vervolgens worden controles op de groepsverpakking verwezenlijkt om na te gaan of de (etiketten
van) de groepsverpakkingen het aantal eenheidsverpakkingen, het totaal gewicht, de aard van de
inhoud, etc. bevatten.
5) Daarna volgt de monsterneming van de producten, op basis van een steekproef en op
onaangekondigde wijze, om na te gaan of het eindproduct voldoet aan de voorwaarden.
6) Tot slot wordt een controleverslag en proces-verbaal opgesteld van de monsterneming om dit te
archiveren bij de Dienst ESF.

10

Wat betreft de kant-en-klare gerechten wordt er niet enkel naar prijs gekeken bij de toekenning, maar staat
40% van de punten op de organoleptische analyse (smaaktests door een smaakpanel).
11
Het Belgische systeem van voedsel – of materiële hulp bestaat uit drie fasen: 1) productie, 2) stockage en
leveringen aan de organisaties, 3) distributie aan de begunstigden door de organisaties.
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De productiecontroles blijken van belangrijke waarde te zijn en blijken goed te functioneren, aangezien
meestal geen problemen of onregelmatigheden aan het licht komen. In het interview geeft de BA aan
dat er nog nooit een lot teruggekeerd is. Het enige wat soms gedetecteerd wordt zijn kleine verschillen
in bijvoorbeeld het gewicht van een product dat 1 kilo moet wegen en maar 950 gram weegt. In dat
geval wordt hierover gecommuniceerd met de producent. Maar over het algemeen bewijzen deze
controles effectief te zijn; producenten weten dat ze gecontroleerd worden, wat hen ertoe kan
aansporen om zich aan de opgelegde normen te houden.

5.1.8 Bestaat er een kwaliteitsmanagementsysteem?
De Bestuursovereenkomst geeft aan dat de BA een missie heeft die gebaseerd is op algemene
doelstellingen zoals het uitvoeren van ordelijke, ethische, economische, efficiënte en effectieve
activiteiten, effectieve bedrijfsvoering, naleving rapportageverplichtingen, naleving toepasselijke weten regelgeving, bescherming van de middelen tegen verlies, misbruik en achteruitgang. Verder bestaat
er volgens de Bestuursovereenkomst en de POD MI-webpagina een visie gebaseerd op strategische
doelstellingen. Die moeten het resultaat zijn van toekomstgericht management, via duidelijke
beschrijving van de processen, de ontwikkeling van duidelijke handleidingen en monitoring van de
resultaten. Transparantie van de beslissingen en participatie worden benadrukt. Alle
belanghebbenden zijn rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategie. De
Bestuursovereenkomst telt zes strategische doelstellingen voor 2016-2018 en 114 operationele
doelstellingen. Bij de meeste van de operationele doelstellingen worden concrete acties vermeld om
die operationele doelstellingen te bereiken. Volgens de BA worden besluiten genomen volgens een
standaardbenadering, maar een gedocumenteerde standaardprocedure hiervoor bestaat niet. Het is
wel zo dat afhankelijk van de beslissingen die moeten worden genomen, deze moeten worden
gevalideerd door het diensthoofd, de voorzitter en, afhankelijk om welke beslissing het gaat, ook door
het kabinet. Om de kwaliteit van hun managementsysteem te optimaliseren, heeft de BA voor een
formeel Kwaliteitsmanagement model gekozen, nl. het Common Assessment Framework (CAF).
Voor de publieke aanbesteding is er een schriftelijke handleiding die het aankoopproces beschrijft en
die Standard Operating Procedures (SOP) bevat. Verder is er ook een intern controlesysteem waarbij
de Gids voor beheer en controle de hoeksteen vormt. De Certificeringsautoriteit (CA) wordt geacht
betalingsaanvragen op te stellen en te certificeren dat dit waarheidsgetrouw gebeurt. De
Auditautoriteit (AA) zorgt dat er audits worden uitgevoerd van de beheer- en controlesystemen. Zowel
de CA als de AA formuleren op basis van hun activiteiten aanbevelingen aan de BA.
Risico’s worden geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt. De BA voert op aanbeveling van de AA sinds
2016 twee keer peer jaar een risicoanalyse uit. Ze doet dit op basis van het COSO-model, een
managementmodel dat organisaties een referentiekader aanbiedt voor interne controle om het
management te ondersteunen bij de verbetering van het intern controlesysteem.12 In de risicoanalyse
worden risico's geïdentificeerd. Risico’s met betrekking tot strategische en operationele doelstellingen
worden nagegaan op de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en de impact die ze zouden kunnen
hebben. Vervolgens wordt een score toegekend, enerzijds op basis van impact en anderzijds op basis
van de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen. Daarna worden deze scores vermenigvuldigd om te
bepalen op welk niveau de risico’s aangepakt worden. Hoge risico's worden op organisatorisch niveau

12

www.coso.org
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bekeken en hiervoor worden passende maatregelen genomen; lage risico’s worden op afdelingsniveau
onderzocht.
Processen worden gemonitord en de doelstellingen getoetst aan operationele effectiviteit en
efficiëntie. Er zijn procedures ter waarborging van doeltreffende en evenredige
fraudepreventiemaatregelen op basis van vastgestelde risico's. De financiële rapportering wordt
gecontroleerd door de CA. Er zijn tal van controleprocedures op betalingsaanvragen van de BA, de
jaarlijkse openbare aanbesteding, enzovoort. Kortom: elke financiële actie wordt nagekeken zodat de
financiële rapportering door de BA op betrouwbare wijze gebeurt.
Tot slot is er een performante klachtenprocedure. Via de BA-website wordt informatie gegeven over
klachten en een klachtenformulier ter beschikking gesteld van het publiek. Er is gedefinieerd wat
bedoeld wordt met 'klacht', hoe klachten worden geregistreerd en welk soort klachten men kan
indienen. De procedure van het indienen van een klacht wordt beschreven, maar het is niet duidelijk
wie precies de klacht onderzoekt. Het is ook niet duidelijk of/hoe de klachten periodiek onderzocht
worden met het oog op verbetering van de kwaliteit. Klachten met betrekking tot FEAD komen terecht
bij de algemene klachten voor de BA. Alle klachten worden geregistreerd via een klachtentabel, en
opgeslagen in een elektronisch archief. Elke klacht wordt volgens de BA grondig onderzocht. Tot slot
is er ook een doorverwijzingssysteem voor klachten die bedoeld zijn voor een andere organisatie.

5.1.9 Worden partnerorganisaties voldoende geïnformeerd door de
beheersautoriteit over relevante zaken? Is er voldoende ruimte om
feedback te geven aan de beheersautoriteit?
Aangezien de BA, direct of indirect, aan meer dan 700 organisaties in België FEAD-voedingsmiddelen
levert, zijn communicatie en informatie naar organisaties toe van cruciaal belang om alles in goede
banen te leiden. Om deze reden is ook deze kwestie opgenomen in de evaluatie. De manier en mate
van informatie, communicatie en de mogelijkheid tot feedback geven kunnen de effectiviteit en
tevredenheid over het FEAD-programma beïnvloeden.
Volgens de meeste partnerorganisaties doet de BA haar best om via verschillende
communicatiekanalen organisaties te informeren over bestaande en nieuwe zaken: via nieuwsbrieven,
de website, tussentijds overleg, de controles ter plekke in organisaties, enzovoort. Toch heeft dit, aldus
de organisaties niet steeds het gewenste resultaat. Zo halen sommige organisaties aan dat er te veel
informatie wordt gegeven, waardoor ze het overzicht kwijtraken. Vrijwilligers weten niet steeds waar
ze welke informatie kunnen terugvinden. Anderzijds zijn er specifieke aspecten waarover de informatie
tekortschiet voor organisaties, waarbij de communicatie omtrent leveringen het frequentst genoemd
werd. Sommige organisaties geven aan niet altijd geïnformeerd te worden over laattijdige leveringen,
wat gevolgen heeft binnen de organisatie. Dit is echter veeleer een communicatieprobleem met de
leveranciers dan met de BA, maar desalniettemin is het belangrijk dat deze laatste zich bewust is van
dit probleem. Ook met betrekking tot de verdeelsleutel geven organisaties aan niet helemaal
genoegen te nemen met de informatie die ze hierover krijgen, hoewel de BA bereid is om vragen
hieromtrent te beantwoorden.
Om partnerorganisaties te betrekken bij het hele proces van aankoop en verdeling voorziet de BA in
een aantal momenten om feedback te kunnen geven, bijvoorbeeld tijdens het driemaandelijks overleg,
de vragenlijsten die via mail verstuurd worden, de controles ter plaatse of ook steeds door de BA te
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contacteren via e-mail. Desondanks heerst er verdeeldheid bij de organisaties of er wel voldoende
ruimte is om feedback te geven. Bepaalde organisaties vinden van wel, andere hebben dit gevoel niet
en merken op dat niet altijd iets gedaan wordt met hun feedback. Bijvoorbeeld rond de FOOD IT-tool,
de online tool die organisaties aangeraden wordt te gebruiken om hun FEAD-voorraadboekhouding bij
te houden, ontstond de discussie dat hier in het begin geen opleiding rond georganiseerd werd, ook al
werd deze feedback wel gegeven. Pas na een tijdje werden deze opleidingen effectief gerealiseerd.

5.2 Efficiëntie
5.2.1 Zijn de vereiste elementen van het management- en controlesysteem in het
Belgisch FEAD OP gepast om administratieve lasten te minimaliseren met
betrekking tot de aankoop van voeding door de beheersautoriteit?
Teneinde een zo efficiënt mogelijke werking van het OP te garanderen, is het essentieel om de
administratieve lasten te beperken tot het minimaal noodzakelijke dat door de EU wordt opgelegd.
Met betrekking tot het managementsysteem, besproken in 5.1.8, volgt uit een documentanalyse dat
de vereisten hierin gepast zijn om administratieve lasten te minimaliseren. Hierin vervat zit onder
andere de formulering van strategische en operationele doelstellingen, een intern controlesysteem,
de uitvoering van risicoanalyses en de aanwezigheid van een klachtenprocedure. Ook met betrekking
tot het controlesysteem wordt het noodzakelijke gedaan waarbij op basis van een risicoanalyse wordt
beslist welke steekproef te hanteren en hoe omvangrijk de controles moeten zijn.
Verder probeert de BA adequate IT-tools te ontwikkelen om te zorgen voor een efficiënte en
transparante aankoop. Voor de openbare aanbesteding wordt gebruikgemaakt van de applicatie eTendering (e-Procurement) 13 , waarop ondernemingen hun offertes kunnen inbrengen indien ze
geïnteresseerd zijn om één of meerdere FEAD-producten te produceren. Verder wordt gestreefd naar
een efficiënte en eenvoudige manier om de bestellingen van partnerorganisaties te ontvangen. Dit
gebeurt via een online bestelbon op de website van de POD MI, waar organisaties kunnen doorgeven
hoeveel ze willen bestellen. Tot slot is er nog een andere tool waar organisaties gebruik van kunnen
maken, meer bepaald FOOD IT, waarmee het mogelijk is hun voorraadadministratie van de FEADproducten systematisch bij te houden. Uit het interview met de BA blijkt ook dat deze IT-tools steeds
in ontwikkeling zijn, aangezien er momenteel een evaluatie bezig is door IT-specialisten om na te gaan
op welke manier deze tools in de volgende programma periode het efficiëntst ingezet kunnen worden.
Hoewel uit de documenten geen tekenen van ‘gold-plating’ naar boven komen, geeft de BA tijdens het
interview aan zelf wel een grote administratieve last te ervaren. Vooral met betrekking tot
aanbesteding en aankoop van levensmiddelen ondervinden ze een grote last, alsook met betrekking
tot de audit zijn de regels heel streng. Toch blijkt ook uit de Mid Term Evaluatie van de Europese
Commissie dat in vergelijking met andere lidstaten in België geen sprake is van ‘gold-plating’.

13

https://eten.publicprocurement.be/
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5.3 Coherentie
5.3.1 In hoeverre is het Belgisch FEAD-aankoopbeleid coherent met ander
aankoopbeleid van partnerorganisaties die vergelijkbare of aanvullende
doelstellingen hebben?
Voedselhulp afkomstig van FEAD is slechts één voorzieningsbron voor vele organisaties die
voedselhulp uitdelen. Twee derde van de organisaties die FEAD-producten uitdelen ontvangen
bijkomstig ook voedingsmiddelen van de voedselbanken, supermarkten, of andere. In dit opzicht is het
belangrijk na te gaan hoe coherent de aankoop van FEAD-producten is met de producten die andere
voedingsbronnen ter beschikking stellen aan organisaties of met producten die organisaties bijkomstig
aankopen.
De discussiegroepen met partnerorganisaties geven op dit vlak aan dat FEAD om verschillende redenen
vrij coherent en complementair is met andere voedingsbronnen. Ten eerste geven ze aan dat met
FEAD-middelen niet-bederfelijke producten aangekocht worden, terwijl dit bijvoorbeeld bij
overschotten van supermarkten niet het geval is. Ten tweede is er qua inhoud van de producten
volgens verschillende organisaties ook complementariteit, omdat ze van mening zijn dat FEAD de
‘basisproducten’ voorziet voor het voedingspatroon van eindbegunstigden. Dit in tegenstelling tot
soms grote ladingen producten van de industrie die bijvoorbeeld omwille van een productiefout niet
meer verkocht mogen worden, maar wel nog perfect consumeerbaar zijn. De inhoud van deze ladingen
producten wordt niet afgestemd op de noden of het voedingspatroon van eindbegunstigden. Hierbij
aansluitend werd een derde verschil van FEAD-producten ten opzichte van voedingsmiddelen
afkomstig van andere bronnen vermeld, namelijk dat de FEAD-producten een zekerheid bieden, wat
niet of minder het geval is bij andere voeding. Dit laatste verschil wordt door enkele organisaties echter
ook als een reden gezien waarom het FEAD-aankoopbeleid niet coherent is met betrekking tot het
beleid om voedselverspilling tegen te gaan, omdat de productie van FEAD-producten speciaal bestemd
is voor voedselhulp. Anderen zijn daarentegen van mening dat de twee complementair zijn en dat de
speciaal geproduceerde droge producten van FEAD complementair zijn met de onverkochte (vaak)
verse producten.

5.4 Relevantie
5.4.1 Hoe relevant zijn de FEAD voedingsmiddelen voor de doelgroepen?
Een van de opgelegde kwaliteitsvereisten voor FEAD-producten, zoals opgenomen in verordening (EU)
223/2014 en in sectie 5.1.1 vermeld werd, is dat de aangeboden voeding en goederen rekening dienen
te houden met de behoeften van de meest behoeftigen. Hiermee wordt geïmpliceerd dat de kwetsbare
doelgroepen die FEAD tracht te bereiken niet noodzakelijk dezelfde noden en behoeften hebben als
andere groepen van de bevolking inzake de soort voeding en de manier waarop die wordt aangeboden.
Uit de discussiegroepen blijkt dat de FEAD-producten in het algemeen behoorlijk goed inspelen op de
noden van eindbegunstigden en dus relevant zijn. Bovendien geven sommigen ook aan dat ze dankzij
FEAD een aantal producten (bijvoorbeeld koffie en olijfolie) ontvangen waar ze voordien niet over
beschikten omdat ze het zich niet konden veroorloven. De enige inhoudelijke redenen waarom
sommige eindbegunstigden bepaalde producten niet wensen mee te nemen, is omwille van allergieën,
culturele of religieuze eetgewoontes, of omdat ze het niet lusten.
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Hoewel de producten die eindbegunstigden ontvangen in grote mate beantwoorden aan hun noden,
kwamen toch een aantal lacunes naar voren toen aan eindbegunstigden de vraag gesteld werd of er
producten zijn waar ze nood aan hebben maar niet (altijd) ontvangen via FEAD. Verschillende
deelnemers haalden producten aan als energierepen, suiker, maar ook meer (gedroogde) groenten,
fruit en vlees. Ook specifieke producten voor kinderen (bijvoorbeeld schoolkoeken) werden genoemd.
Hierbij benadrukten een aantal deelnemers het belang van de nutritionele waarde en de
complementariteit met andere voedingsbronnen.
Naast het aanhalen van bepaalde voedingsproducten die voor sommige eindbegunstigden in de
productenlijst ontbreken, kwam ook de vraag om materiële goederen te ontvangen naar boven. In het
bijzonder ging het om de mogelijkheid tot het ontvangen van persoonlijke hygiënespullen alsook luiers
voor baby’s. Enkele voorbeelden van de aan bod gekomen hygiënespullen zijn tandpasta, deodorant,
waspoeder en shampoo. In het verleden werd reeds in twee campagnejaren (2015 en 2018) materiële
hulp uitgedeeld, meer bepaald hygiënekits voor mannen en vrouwen en luiers voor baby’s. Het
Belgisch OP I van FEAD zet immers niet alleen op voedseltekort in, maar op materiële ontbering in
brede zin. Hoewel de BA aangeeft dat het laatstgenoemde eveneens belangrijk is om op in te zetten,
is de continuïteit van de voedselhulp prioritair, waardoor materiële bijstand enkel aangeboden wordt
indien er extra nationaal budget voorhanden is. Dat is de reden waarom slechts in twee campagnejaren
materiële bijstand voorzien werd. Uit de discussiegroepen blijkt echter dat er toch veel vraag is om dit
permanent te ontvangen.

5.5 Toegevoegde waarde
5.5.1 Wat is de toegevoegde waarde die voortkomt uit het Belgisch FEAD
aankoopbeleid en hoe significant is het?
Alvorens in te gaan op de bredere impact en meerwaarde van FEAD in België, wat in sectie 6.5 aan bod
komt, beoogt deze sectie de toegevoegde waarde van het FEAD-aankoopbeleid in enge zin na te gaan.
Dit werd zowel besproken in de discussiegroepen met eindbegunstigden als met partnerorganisaties
om beide perspectieven hierop weer te geven.
De eindbegunstigden merken vooral een toegevoegde waarde van het FEAD-aankoopbeleid doordat
de voedingsmiddelen een bijdrage leveren aan het welzijn van hun gezin. Ook het aspect sociaal
contact dat FEAD met zich meebrengt, is voor bepaalde eindbegunstigden een meerwaarde. Met
betrekking tot de significantie van FEAD waren er echter sterke verschillen tussen de eindbegunstigden,
die te wijten zijn aan het feit dat de eindbegunstigden in de discussiegroepen naar verschillende
organisaties gaan. Sommige eindbegunstigden ontvangen slechts in beperkte mate FEAD-producten,
terwijl andere personen die naar andere organisaties gaan veel meer en een grotere verscheidenheid
aan FEAD-producten ontvangen. De significantie van FEAD voor eindbegunstigden is met andere
woorden door het gebrek aan harmonisatie tussen organisaties afhankelijk van de organisatie waar ze
voedselhulp ontvangen.
Ook partnerorganisaties gaven aan dat de FEAD-levensmiddelen in enge zin een toegevoegde waarde
hebben, voornamelijk op twee vlakken. Ten eerste levert FEAD een meerwaarde in het volume van
producten die ze kunnen uitdelen aan de eindbegunstigden, wat ze vaststellen door te kijken naar het
deel FEAD-producten ten opzichte van de andere voedingsproducten die ze krijgen. Ook hier zijn
echter opnieuw grote verschillen naar boven gekomen in significantie: voor sommige organisaties is
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het volume aan FEAD-producten heel miniem in vergelijking met het totale voedingsassortiment dat
ze uitdelen aan eindbegunstigden, terwijl FEAD voor andere organisaties bijna de helft van hun
voedingsmiddelen betekent. Voor sommige organisaties is dit zelfs alles indien ze enkel FEADproducten uitdelen. Ten tweede merken organisaties op dat de FEAD-middelen een toegevoegde
waarde hebben omdat ze een zekerheid bieden die producten van andere voedingsbronnen niet
kunnen garanderen.
Eén aspect wat voorwerp was van discussie, vooral bij de partnerorganisaties maar ook bij sommige
eindbegunstigden, was niet de meerwaarde van de FEAD-producten in het algemeen maar van de
FEAD-producten afzonderlijk. Meer bepaald kwam de vraag naar voren of goedkope (basis)producten
minder, meer of dezelfde toegevoegde waarde hebben als relatief duurdere FEAD-producten. Op dit
vlak was er geen convergentie. Bepaalde personen zagen een hogere meerwaarde in de relatief
duurdere producten die eindbegunstigden moeilijker zelf kunnen aanschaffen omdat ze een grotere
hap uit het gezinsbudget nemen. Anderen benadrukten dan weer dat de basisproducten ook sterk van
belang zijn voor eindbegunstigden die zich deze producten al moeilijk kunnen veroorloven, of zij
argumenteerden dat niet enkel naar de kost gekeken kan worden om de meerwaarde van een bepaald
product te bepalen.

6. ANTWOORDEN OP DE EVALUATIEVRAGEN: VERDELING VAN LEVENSMIDDELEN
Dit hoofdstuk geeft de resultaten en antwoorden weer voor de evaluatievragen omtrent de verdeling
en levering van FEAD-producten in België op basis van de beoordelingsdimensies kwaliteit/ effectiviteit,
efficiënte, coherentie, relevantie en meerwaarde.

6.1 Kwaliteit/ effectiviteit
6.1.1 Hoe worden partnerorganisaties geselecteerd?
De selectieprocedure voor partnerorganisaties die toestemming willen krijgen om voeding en
materiële hulp in het kader van FEAD uit te delen in België, is beschreven in het Belgisch OP 2014-2020.
Hierin wordt gesteld dat, om FEAD-middelen te kunnen verdelen, het nodig is als organisatie erkend
te worden door de BA. De procedure hiervoor verschilt voor Openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (OCMW’s) en caritatieve organisaties, de twee belangrijkste types organisaties die FEADvoedingsmiddelen uitdelen. Voor beide geldt evenwel de verplichting om de voeding gratis uit te delen,
maar wat betreft de verdere voorwaarden gelden volgende verschillen:
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OCMW’s zijn van ambtswege erkend omdat ze door hun statuut en functies beantwoorden aan
alle verplichtingen van partnerorganisaties. Het enige waarvoor actie ondernomen moet worden,
is de noodzaak om zich in te schrijven bij het FAVV.
Partnerorganisaties daarentegen moeten een erkenningsaanvraag indienen om door de BA
erkend te kunnen worden en moeten daarnaast aan een aantal voorwaarden voldoen. Net als
OCMW’s dienen ook partnerorganisaties die voedselhulp verdelen zich in eerste instantie te
registreren bij het FAVV. Verder dienen zij het juridisch statuut te hebben van een openbare
instelling of van een vereniging zonder winstoogmerk en moeten ze een sociale roeping hebben,
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inclusief de verdeling van voedingsmiddelen of materiële hulp aan behoeftigen. Organisaties
dienen daarnaast in staat te zijn de verplichtingen opgenomen in de financieringsovereenkomst
en de van kracht zijnde reglementen (met inbegrip van de bepalingen van de verordening (EU)
223/2014) na te leven. Tot slot resten de verplichtingen om bij de regionaal bevoegde autoriteit
erkend te zijn als caritatieve instelling en om een partnerovereenkomst af te sluiten met het
OCMW van elke gemeente waarin zij actief is.
Gelijktijdig met de erkenning om FEAD-voedingsmiddelen te kunnen uitdelen, wordt het aantal
eindontvangers waarvoor ze erkend zijn vastgelegd. Bij OCMW’s wordt dit aantal vastgelegd op basis
van het aantal leefloonbegunstigden. Het aantal eindontvangers waarvoor partnerorganisaties erkend
kunnen worden, hangt daarentegen af van het gemeentelijk plafond enerzijds en het aantal actieve
partnerorganisaties binnen de gemeente anderzijds. De hoogte van het gemeentelijk plafond wordt
bepaald op basis van het aantal leefloonbegunstigden in de betreffende gemeente.
Tot slot dienen ook partnerorganisaties die niet de verdeling maar de stockage van levensmiddelen
waarborgen, erkend te worden door de BA. Aangezien er pas in de loop van het huidig OP beslist werd
om centrale stockagepunten op te zetten, is onderstaande informatie niet aanwezig in het
oorspronkelijke Belgische OP, maar wel in de gewijzigde versie die in 2017 is opgesteld. Hierin voorziet
de BA maximaal 20 centrale stockagepunten, die beheerd worden door een overkoepelende
organisatie. In totaal gaat het in België om vier centrale opslagplaatsen: de voedselbanken (negen in
totaal), ODC Antwerpen, Rode Kruis en Alimen’T. Zij staan in voor de ontvangst, stockage en het ter
beschikking stellen van voedingsmiddelen aan erkende partnerorganisaties.

6.1.2 Hoe worden de meest behoeftigen geïdentificeerd?
FEAD heeft, zoals de naam doet vermoeden, de intentie om de meest behoeftigen te helpen om uit
armoede te geraken. De term ‘meest behoeftigen’ vraagt echter een duidelijke definitie. De EU
definieert in het kader van FEAD de meest behoeftigen als volgt:
Natuurlijke personen – individuen, gezinnen, huishoudens of uit dergelijke personen
samengestelde groepen – wier behoefte aan hulp is vastgesteld aan de hand van objectieve
criteria die door de bevoegde nationale autoriteiten in overleg met de relevante partijen, onder
vermijding van belangenconflicten zijn vastgesteld of die door de partnerorganisaties zijn
omschreven en door die bevoegde nationale autoriteiten zijn goedgekeurd en elementen
kunnen bevatten waarmee de hulp kan worden afgestemd op de meest behoeftigen in
bepaalde geografische gebieden. (Artikel 2 § 2 uit Verordening (EU) 223/2014)
Deze omschrijving geeft lidstaten enigszins de vrijheid om zelf te gaan bepalen wat de objectieve
criteria zijn die gebruikt worden om vast te stellen wie valt onder de meest behoeftigen. Sinds de
huidige programmaperiode hanteert de BA slechts één algemene categorie om als eindbegunstigde
(of meest behoeftige) FEAD-hulp te mogen krijgen: alle personen die onder de Europese armoedegrens
leven. Deze armoede-indicator ligt vast op 60% van het nationaal mediaan beschikbaar
huishoudinkomen. OCMW’s en erkende partnerorganisaties zijn verplicht om aan de hand van deze
categorie een mechanisme te ontwikkelen dat toelaat om na te gaan of de begunstigden onder deze
categorie vallen. Tijdens controles ter plekke wordt dit mechanisme ook gecontroleerd.
Zoals eerder beschreven in 6.1.1, is het voor caritatieve partnerorganisaties noodzakelijk om een
partnerovereenkomst af te sluiten met het OCMW. Er zijn echter drie types van
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partnerovereenkomsten die organisaties kunnen afsluiten, waarbij de keuze voor een bepaald type
gevolgen heeft voor het bovengenoemde mechanisme om de eindbegunstigden te identificeren. Het
type overeenkomst bepaalt als het ware het mechanisme om de meest behoeftigen te identificeren:






Bij een type 1-overeenkomst beschikken de begunstigden van de partnerorganisatie over een
individueel (gezins)attest, afgeleverd door het OCMW. Dat wil zeggen dat het OCMW in dit geval
een socio-economisch onderzoek gaat uitvoeren om te bepalen wie onder de definitie van ‘meest
behoeftige’ valt en als eindbegunstigde voedselhulp mag ontvangen.
Partnerorganisaties met een type 2-overeenkomst verklaren dat het OCMW hun lijst van
eindbegunstigden heeft goedgekeurd op basis van de categorie waaronder begunstigden dienen
te vallen.
Een type 3-overeenkomst tussen het OCMW en de erkende partnerorganisatie houdt in dat het
OCMW de partnerorganisatie zelf de vrijheid geeft om te verifiëren of iemand behoort tot de
categorie begunstigden. Hierbij krijgt de partnerorganisatie dus de verantwoordelijkheid om na te
gaan of eindbegunstigden onder de armoedegrens leven.

Organisaties die een type 1- of 2-partnerovereenkomst hebben met het OCMW van de gemeente,
kunnen deze overeenkomst gebruiken als bewijsstuk dat ze een mechanisme hebben om de
eindbegunstigden te identificeren. Voor organisaties met een type 3-overeenkomst is dit niet het geval
aangezien zij de autonomie krijgen om zelf een mechanisme op poten te zetten hiervoor. Organisaties
kunnen er ook voor kiezen om meer dan één type overeenkomst af te sluiten, door bijvoorbeeld te
werken met een lijst die door het OCMW is goedgekeurd, maar daarnaast een mechanisme opzetten
om ook eindbegunstigden te helpen die daarbuiten vallen. Voor organisaties die enkel een type 3overeenkomst hebben, dit is een groot aandeel van de organisaties, is echter geen sprake van een
procedure opgesteld door de BA die organisaties kunnen of moeten volgen. Deze identificatie en
selectie van de eindbegunstigden is volledig in handen van de betreffende organisatie.14
Dit heeft tot gevolg dat ook vrijwilligers – die hier misschien niet steeds de juiste kennis voor hebben
– in organisaties een grote verantwoordelijkheid krijgen om de eindbegunstigden te identificeren. Uit
de discussiegroepen met partnerorganisaties en eindbegunstigden bleek ook dat deze opgestelde
mechanismen heel uiteenlopend zijn tussen organisaties. Zo gaven sommige organisaties aan helemaal
geen documenten te vragen, terwijl andere organisaties dit dan weer wel doen. Het andere uiteinde
deed zich ook voor, namelijk dat sommige organisaties heel veel documenten vragen, waardoor een
aantal eindbegunstigden in de discussiegroepen aangaven dit beschamend en vernederend te vinden.
Een enkeling gaf zelfs aan het voorval te hebben meegemaakt dat de toegang tot voedselhulp
(waaronder de FEAD-producten) geweigerd werd omdat hij niet de juiste documenten kon voorleggen.
Sommige eindbegunstigden in de discussiegroepen gaven aan dat zij om documenten waren gevraagd
door organisaties met type 1- en 2-partnerovereenkomsten. Ook enkele organisaties met een type 1of 2 overeenkomst gaven aan dat ze documenten vragen aan de eindbegunstigden, nadat ze reeds een
eerste keer bij het OCMW ‘gescreend’ zijn.

14

Er zijn uitzonderingen aangezien er in de discussiegroep minstens één organisatie met een type 3partnerovereenkomst was die niet zelf controleert, maar de personen naar een partnerorganisatie stuurt
(bijvoorbeeld naar OCMW's of ‘maison medicale’).
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6.1.3 Zijn partnerorganisaties zich bewust over hoe ze gevoelige data over
eindbegunstigden moeten beschermen?
In het kader van de privacy wetgeving en de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) regels,
is het belangrijk dat partnerorganisaties zich bewust zijn van het feit dat ze vaak over heel persoonlijke
en gevoelige data van eindbegunstigden beschikken, terwijl ze – in tegenstelling tot het OCMW –
officieel niet het statuut hebben om deze data te bekomen. Toch blijkt uit de discussiegroepen dat
vele organisaties documenten en data over eindbegunstigden vragen en te zien krijgen. Voor
organisaties met enkel een type 1- of 2-overeenkomst is dit niet het geval, zij vragen geen documenten
meer omdat het OCMW de gezinnen screent. 15 Het enige wat zij nog vragen zijn zaken als
gezinsgrootte, of ze kinderen hebben, allergieën of eetgewoontes, e.d. Dit gebeurt voornamelijk uit
praktische overwegingen. Organisaties met een type 3-overeenkomst vragen daarentegen wel soms
documenten, maar ook hier is er veel diversiteit. In de discussiegroepen bleek er een groep te zijn die
geen documenten vraagt en iedereen die binnenkomt voedselhulp biedt. Anderen gaven aan
(financiële) bewijsdocumenten te vragen, bijvoorbeeld rekeninguittreksels.
Van de organisaties die documenten vragen, worden deze documenten meestal niet gestockeerd. Wel
wordt de informatie vaak op papier bijgehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een fiche per
eindbegunstigde. Uit de discussiegroepen komt als centraal punt naar boven dat elke organisatie een
eigen systeem heeft van hoe ze met deze info omgaan, wat niet verwonderlijk is aangezien hier geen
richtlijnen of suggesties rond zijn.
Op vlak van communicatie naar eindbegunstigden toe, gaven alle organisaties aan dat ze
eindbegunstigden inlichten over het feit dat de organisatie data over hen bijhoudt. Bij de meeste
organisaties gebeurt dit op een informele manier, meestal mondeling. Slechts een enkele organisatie
gaf aan dit op een systematische manier te doen door eindbegunstigden een paper te laten
ondertekenen waarop staat dat het gegarandeerd wordt dat de gevraagde gegevens worden gebruikt
voor statistische doeleinden, maar niet worden doorgegeven aan andere actoren.

6.1.4 In welke mate heeft de hulp de meest kwetsbaren (daklozen, kinderen met
risico op armoede, etc.) bereikt?
FEAD beoogt de meest kwetsbaren of de meest behoeftigen te bereiken. Hierbij gaat er een bijzondere
aandacht naar bepaalde doelgroepen, waaronder daklozen, kinderen in armoede, vrouwen, migranten
en minderheden, ouderen en personen met een handicap. Volgens de FEAD Mid Term Evaluation door
de Europese Commissie komen deze doelgroepen inderdaad (frequent) voor in de cijfers van
eindbegunstigden: vrouwen 49%, kinderen 29%, migranten 11%, 65-plussers 9%, personen met een
handicap 5% en daklozen 4%. Daarnaast werd ook in de FEAD-enquête door de BA gekeken naar het
aandeel kinderen, vrouwen, alleenstaande ouders, migranten, enzovoort van de eindbegunstigden.
Uit deze resultaten hieromtrent besluiten ze dat FEAD de meest kwetsbare groepen bereikt.
Uit de OPC blijkt dat FEAD bepaalde kwetsbare doelgroepen bereikt. Partnerorganisaties geven
namelijk aan dat FEAD voor bepaalde groepen zeker een verschil gemaakt heeft (Figuur 2).

15

Een deelnemer aan de discussiegroep met partnerorganisaties gaf aan dat er organisaties met OCMWovereenkomst zijn waarbij eindbegunstigden eerst in het OCMW gescreend worden en daarna nog een keer in
de organisatie.
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Figuur 2: Beoordeling van de mate waarin de activiteiten in het kader van FEAD een verschil gemaakt hebben
voor verschillende groepen eindontvangers. Analyse op basis van de Belgische antwoorden in de OPC.

De partnerorganisaties uit de discussiegroepen gaan hiermee echter niet unaniem akkoord. Ze waren
het er wel over eens dat FEAD kwetsbare personen bereikt, maar stelden zich de vraag of dit wel de
méést kwetsbaren waren. De motivatie hierachter heeft verschillende redenen: 1) ze zijn er niet van
overtuigd dat alle kwetsbaren wegens onvoldoende informatie weten waar ze terecht kunnen voor
FEAD-hulp; 2) bepaalde producten zijn niet geschikt voor personen die niet willen/kunnen koken
wegens energiekosten of gebrek aan uitrusting om voeding te bereiden (bijvoorbeeld daklozen) en 3)
de definitie van meest behoeftigen kan ervoor zorgen dat sommigen hier volgens het criterium niet
onder vallen maar in praktijk wel nood hebben aan hulp. Zij stellen dus dat het belangrijk is hiermee
rekening te houden.

6.1.5 Bestaat er een kwaliteitscontrolesysteem met betrekking tot de levering en
verdeling van de producten? Is er een systeem om de kwaliteit van/in de
verdeelpunten te meten?
Analoog aan het controlesysteem voor de aankoop, zoals besproken in sectie 5.1.7, zijn er ook
procedures ingebouwd om fase twee (stockage en leveringen) en drie (distributie van levensmiddelen)
in het systeem van voedselhulp te controleren.
De controles aangaande stockage en leveringen aan de OCMW’s en erkende partnerorganisaties
worden opgedeeld in twee soorten: i) controles op leveringen en ii) controles van facturen. De grote
opslagplaatsen, welke in 6.1.1 opgesomd zijn, worden allemaal minstens één keer per jaar
gecontroleerd, waardoor deze steekproef 100% is. De redenering hierachter is dat deze grote
opslagplaatsen een grote omvang van producten geleverd krijgen en dus het risico op
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onregelmatigheden groter is. Voor de leveringscontroles bij lokale OCMW’s en erkende
partnerorganisaties, wordt gewerkt met een steekproef van 5% om na te gaan of de goederen correct
geleverd worden aan de organisaties en OCMW’s. De leverancier en het OCMW of magazijn worden
niet van tevoren geïnformeerd wanneer een controle zal plaatsvinden. Tijdens de controle zelf wordt
onder andere geverifieerd of de geleverde hoeveelheden overeenkomen met de toegewezen
hoeveelheden, of de hoeveelheden in goede staat zijn en of de organisatie op tijd op de hoogte
gebracht is van de levering. Deze procedure staat beschreven in Bijlage 8 van de Gids beheer en
controle. Wat betreft de controles op facturen en bewijsstukken, moet Bijlage 10 van de Gids beheer
en controle geraadpleegd worden. Kort samengevat stelt deze procedure dat alle facturen en
bijbehorende bewijsstukken, de leveringsbonnen bij de levering, naar dienst Begroting van de BA moet
worden gestuurd en geregistreerd in het boekhoudsysteem.
Voor de derde fase, de distributie van levensmiddelen aan eindbegunstigden door de organisaties,
worden controles ter plaatse bij organisaties uitgevoerd. Dit gebeurt eveneens op basis van een
steekproef gezien het grote aantal organisaties (in 2017 waren dit er 761). Ook in deze fase wordt
d.m.v. een risicoanalyse bepaald hoe groot de steekproef dient te zijn. Hieruit werd besloten dat de
frequentie van problemen en risico’s in deze fase groot is, maar dat de gevolgen relatief beperkt zijn
gezien de vaak kleine hoeveelheden verdeeld door de organisatie. Bij de steekproef wordt rekening
gehouden met nieuwe organisaties, organisaties die grote hoeveelheden voedingsmiddelen
ontvangen, organisaties met antecedenten en organisaties die hun erkenning hebben aangepast. Om
tot een representatieve steekproef te komen wordt dit aangevuld met een willekeurige selectie, zodat
uiteindelijk een steekproef van ongeveer 160 organisaties (ongeveer 20%) bekomen wordt. De
procedure per controle staat beschreven in Bijlage 12 van de Gids beheer en controle. Wat hieraan
opvalt is dat deze controles op voorhand aangekondigd worden aan de organisatie. De BA licht toe dat
dit verschillende redenen heeft als gevolg van het experimenteren met onaangekondigde controles.
Zo zijn het merendeel van de organisaties vrijwilligersorganisaties, die niet alle dagen open zijn.
Sommige organisaties doen bijvoorbeeld slechts maandelijks een verdeling. Ten tweede zijn de
vrijwilligers die betrokken zijn bij het administratieve luik van FEAD niet altijd aanwezig in de
organisatie. Ervaring leerde daarnaast dat vrijwilligers vaak volop bezig waren waardoor geen tijd was
om zich op de controle te concentreren. Dit zijn redenen waarom onaangekondigde controles niet
praktisch bleken. Tijdens de controle zelf worden verschillende aspecten gecontroleerd, waaronder of
er geschikte opslagplaatsen zijn, of de gegevens die aan BA meegedeeld zijn overeenkomen met de
werkelijkheid, bijvoorbeeld aangaande het aantal eindbegunstigden, of de organisatie begeleidende
maatregelen aanbiedt, enzovoort.

6.1.6 Zijn eindbegunstigden tevreden met de verdeling van de FEAD-producten?
Afgezien van het feit dat organisaties autonoom kunnen beslissen over de manier waarop ze
voedselhulp (inclusief FEAD-producten) uitdelen, tonen de discussiegroepen met eindbegunstigden op
bepaalde vlakken relatief grote overeenkomsten. Zo hebben de meeste eindbegunstigden de keuze
welke producten ze al dan niet meenemen, wat als positief gezien wordt, zowel in het kader van
voedselverspilling als het waarborgen van de keuzevrijheid. Ook zijn er vrij grote gelijkenissen wat
betreft het onthaal in de organisatie. Verschillende personen gaven aan een nummer te krijgen en dat
er een wachtruimte is – al dan niet met koffie – waar ze konden wachten vooraleer ze de voedselhulp
ontvangen. Bij het ontvangen van de voeding benadrukten een aantal personen dat er in de mate van
het mogelijke ook rekening gehouden wordt met bepaalde eetgewoontes zoals halalvoeding voor
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moslims. Inzake de frequentie van verdeling geeft de meerderheid van eindbegunstigden aan
meerdere keren per maand voedselhulp te ontvangen, met schommelingen van twee keer per maand
tot elke week. Toch bleek er ook een enkeling te zijn die slechts één keer per maand om een
voedselpakket kan gaan, wat door de hele groep als te weinig werd ervaren.
Hoewel er op het eerste gezicht een behoorlijke mate van tevredenheid over de wijze van verdeling
van FEAD-producten schijnt te zijn, blijkt dat een grote groep personen toch met één of meerdere
problemen te kampen heeft. Hoewel deze problemen niet specifiek aan de FEAD-producten gelinkt
zijn, maar over de verdeling van voedselhulp door de organisatie in het algemeen gaan, is het nuttig
om deze problemen te vermelden omdat de FEAD-producten hierin een onlosmakelijk onderdeel
vormen.
Enerzijds worstelen een aantal eindbegunstigden met wat ‘persoonlijke’ problemen, waarmee bedoeld
wordt dat ze zich als (kwetsbare) personen bij bepaalde praktijken in de organisatie oncomfortabel
voelen. Een aantal zaken die in dit opzicht genoemd werden, zijn de verplichting om aan begeleidende
maatregelen deel te nemen terwijl dit iets vrijblijvends dient te zijn, het gelimiteerd persoonlijk contact
in de organisatie en het moeten onthullen van het persoonlijk leven om recht te hebben op een pakket.
Hierbij aansluitend benadrukken sommigen het groot aantal documenten dat ze moeten vrijgeven en
het moeten rechtvaardigen van bepaalde kosten die men maakt, omdat men anders geen recht heeft
op voedselhulp. Ook zijn er indicaties dat er niet steeds een gelijke relatie is tussen vrijwilliger en
eindbegunstigde, omdat eindbegunstigden zich soms beoordeeld voelen en het gevoel hebben scheef
bekeken te worden. Tot slot gaf iemand aan alle voeding te moeten meenemen, ook al was dit formeel
niet verplicht, omdat de vrijwilligers anders kwaad werden.
Anderzijds hebben een grote groep eindbegunstigden ook last van praktische problemen over hoe ze
de FEAD-producten ontvangen. De meest voorkomende hinderpaal hierbij was het transporteren van
de voeding van de organisatie tot thuis, dit wegens het grote gewicht van de voeding en de soms lange
afstand die afgelegd moet worden. Een andere moeilijkheid, die in mindere mate voorkwam, is het
correct kunnen opslaan en bereiden van de voeding, waarvoor niet iedereen de juiste uitrusting heeft.
Iemand anders vermeldde ook dat er soms heel lange wachttijden zijn vooraleer men voeding krijgt.

6.2 Efficiëntie
6.2.1 Hebben de veranderingen in de leveringsmodaliteiten gezorgd voor een
efficiënter leveringssysteem?
In de huidige programmaperiode kregen de erkende OCMW’s en ook sommige caritatieve organisaties
aanvankelijk rechtstreeks de betreffende FEAD-producten geleverd in hun lokale organisatie. Dit
bracht echter verschillende problemen met zich mee. Ten eerste waren de leveranciers in 2014
genoodzaakt naar 387 verschillende leverpunten te rijden. Enerzijds bracht dit zeer hoge
transportkosten met zich mee, wat de BA reeds in haar jaarverslag 2014 vermeldt als een van de
problemen die aangepakt moesten worden. Anderzijds is het mogelijk dat zo veel leverpunten
bedrijven afschrikt om een offerte in te dienen voor de FEAD-producten. Ten tweede vormde deze
wijze van leveren een probleem voor organisaties met beperkte opslagruimte om de
voedingsmiddelen te stockeren. Daardoor besliste de BA om in 2015 de werkzaamheden aan te vatten
om de leveringsmodaliteiten aan te passen. Meer bepaald wilden ze naar een systeem van meer
centrale leveringspunten en opslagplaatsen, zodat enkel nog grote organisaties of organisaties die hier
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expliciet naar vragen ter plekke FEAD-producten geleverd krijgen. Daarnaast besliste de BA ook om
het forfait van 5% dat lidstaten hiervoor kunnen aanwenden, op te nemen. Deze wijziging had tot doel
om tegemoet te komen aan de moeilijkheden van organisaties in termen van stockage, de hoge
transportkosten en het verhogen van het aantal bedrijven dat bij de openbare aanbesteding een
offerte indient.
Het nieuwe systeem van leveren heeft volgens bepaalde organisaties vooral meer werk opgeleverd
voor de voedselbanken, Rode Kruis, Alimen’T en ODC Antwerpen. Wat betreft het aantal leveranciers
die een offerte indienen voor de FEAD-producten, hebben de nieuwe leveringsmodaliteiten niet het
verhoopte resultaat gehaald, zo blijkt uit het interview met de BA. Een verklaring heeft de BA hier niet
voor. Uit de discussiegroepen met partnerorganisaties blijkt wel een verbetering m.b.t. de efficiëntie
van de stockage. Vele organisaties geven aan dat ze nog steeds worstelen met grote ladingen
producten, maar dat dit wel verbeterd is sinds de invoering van het nieuwe systeem. Het komt voor
een deel tegemoet aan de problemen die sommige organisaties hadden om alle producten te kunnen
stockeren. Tot slot bleek uit de discussiegroepen bij een meerderheid van de organisaties dat de
transportkosten voor de leveranciers gedaald zijn, wat het voornaamste doel was van deze aanpassing.
Desondanks wijzen een paar organisaties erop dat opgepast moet worden met deze conclusie. Als er
vandaag met kleinere hoeveelheden gewerkt wordt die men kan afhalen aan het centrale punt, moet
immers meerdere keren gereden worden of is er geen volle vracht meer, wat de transportkosten
verhoogt. Desalniettemin lijken de meeste organisaties voorstander te zijn van het gewijzigde systeem.

6.2.2 Hoe is de verdeelsleutel opgesteld om de beschikbare voedingsmiddelen te
verdelen over de verschillende regio’s en partnerorganisaties? Hoe efficiënt
is de verdeelsleutel?
Om de beschikbare hoeveelheden FEAD-producten in België te verdelen over de verschillende
OCMW’s en partnerorganisaties, heeft de BA een document opgesteld, genaamd de verdeelsleutel.
Deze verdeelsleutel bepaalt welke hoeveelheden echt verdeeld kunnen worden over organisaties
nadat de organisaties hun bestelde hoeveelheden hebben ingegeven. Er is namelijk te weinig budget
om aan de vraag van alle organisaties te kunnen voldoen, waardoor de BA gebruikmaakt van deze
verdeelsleutel, waarmee ze tracht om de beschikbare hoeveelheden op een gepaste en adequate
manier te verdelen.
Deze verdeelsleutel houdt rekening met volgende informatie: 1) de hoeveelheid besteld door de
verenigingen, 2) de goedkeuring van elke vereniging voor de gemeenten (voor hoeveel
eindbegunstigden zijn organisaties erkend), 3) de maximale hoeveelheid product per begunstigde (zie
ook 5.1.5.) en 4) de gemeentelijke plafonds (berekend op basis van het aantal leefloonbegunstigden
in een die gemeente). Er wordt dus duidelijk met een aantal belangrijke criteria rekening gehouden.
Vervolgens wordt per product bekeken hoeveel eenheden er beschikbaar zijn en worden de producten
in eerste instantie verdeeld over de gemeenten en organisaties volgens de logica van hierboven.
In werkelijkheid is de procedure echter iets ingewikkelder dan dit, wat blijkt uit volgend voorbeeld.
Wanneer een organisatie een kleinere bestelling heeft geplaatst dan ‘waar ze recht op hebben’, maar
er voldoende producten zijn om deze organisatie meer te geven, wordt er een correctie doorgevoerd.
In dat geval krijgt die organisatie wat ze gevraagd heeft en worden de overige hoeveelheden verdeeld
onder gemeenten en organisaties van wie de verstrekte hoeveelheid lager is dan de bestelde
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hoeveelheid. Dit wordt via iteraties uitgevoerd, zodat de ‘verloren’ eenheden op deze manier toch
gerecupereerd worden.
Hoewel de BA deze procedure duidelijk gedocumenteerd heeft en ook partnerorganisaties weten dat
hier een document van bestaat, geven de organisaties toch aan dat ze de functionering ervan niet
helemaal begrijpen en dat ook de uitkomsten van deze verdeelsleutel niet altijd te vatten zijn. De
organisaties zijn van mening dat het een heel complexe en weinig transparante procedure is. Het is
voor hen moeilijk te begrijpen waarom bepaalde organisaties bijvoorbeeld meer krijgen dan andere,
ook al kennen ze de criteria waarmee in de verdeelsleutel rekening wordt gehouden. Wanneer
organisaties hier aan de BA vragen over stellen, krijgen ze een antwoord dat slechts gedeeltelijk
tegemoet komt aan hun vraag. De werking van verdeelsleutel blijft daardoor voor de meeste
organisaties een raadsel.

6.3 Coherentie
6.3.1 Is het systeem van bestellen en leveren coherent?
De belangrijkste acties die erkende partnerorganisaties dienen te ondernemen om FEADvoedingsmiddelen te kunnen verdelen, zijn in eerste instantie de bestelling bij de BA van de gewenste
hoeveelheden levensmiddelen en vervolgens de ontvangst ervan. Hoewel het logisch is dat
organisaties geen onbeperkte hoeveelheden producten kunnen krijgen omdat de BA geen
ongelimiteerd budget heeft, moet er naar gestreefd worden de aangekochte producten zo goed
mogelijk af te stemmen op de door de organisaties bestelde producten. Organisaties plaatsen immers
bestellingen op basis van het aantal eindbegunstigden, hun noden en persoonlijke voorkeuren,
enzovoort. Daarom dienen de leveringen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de bestellingen.
Uit de discussiegroepen met partnerorganisaties blijkt echter dat deze twee acties niet goed op elkaar
afgestemd zijn. Met betrekking tot de bestelde hoeveelheden geven organisaties aan vrijwel steeds
minder te krijgen dan ze besteld hebben, alsook dat dit verschilt naargelang het product. Voor de
relatief goedkopere producten geven ze aan dat de bestelde en geleverde hoeveelheden dichter bij
elkaar liggen, terwijl er bij de relatief duurdere producten vaak een grotere kloof is. Verder is het zo
dat organisaties hun bestelling moeten doorgeven voordat de BA weet hoeveel eenheden ze van elk
product ter beschikking zal hebben. De procedure van openbare aanbesteding is op dat moment wel
al gestart, maar het is nog onduidelijk welke prijs de producenten voorstellen en bijgevolg hoeveel
eenheden de BA van elk product zal hebben. Daardoor kan geen rekening gehouden worden met de
hoeveelheidslimieten en kan de BA niet inspelen op de gevraagde hoeveelheden. Uit het interview
met de BA blijkt dit echter een bewuste keuze te zijn. Als de BA de organisaties immers pas zou laten
bestellen nadat alle hoeveelheden en prijzen bekend zijn, zou dit per campagnejaar voor de productie
en de leveringen grote vertragingen opleveren. Uit praktische overwegingen en met oog op de
continuïteit gebeuren de bestellingen daarom simultaan met het proces van openbare aanbesteding.
Afgezien van de inconsistentie tussen bestelde en geleverde hoeveelheden, geven partnerorganisaties
ook aan dat de leveringen zelf onregelmatig, onbetrouwbaar en soms laattijdig gebeuren.
Partnerorganisaties missen een logica en regelmaat in de levertermijnen, wat de praktische werking in
de organisatie bemoeilijkt. Daarnaast halen een aantal partnerorganisaties aan dat de leverfrequentie
te laag ligt omdat ze te grote hoeveelheden in één keer krijgen die ze niet allemaal kunnen stockeren.
Daarom stelt een van de deelnemers zich de vraag of er een mogelijkheid is tot meer frequente
leveringen met kleinere hoeveelheden.
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6.3.2 Wordt het horizontale principe van het reduceren van voedselverspilling
gerespecteerd door de beheersautoriteit en partnerorganisaties? Welke
acties worden hiervoor ondernomen en hoe wordt dit gecontroleerd?
Artikel 5(13) van Verordening (EU) 223/2014 doet een oproep om in het bijzonder rekening te houden
met het verminderen van voedselverspilling bij de uitvoering van het OP in kader van FEAD. Dit omdat
de Europese Commissie stelt dat “In de Unie ernstig voedselgebrek [bestaat] naast significante
voedselverspilling. Tegen die achtergrond dient het Fonds, waar dit passend is, schenkingen van
levensmiddelen te vergemakkelijken.” Zowel bij de BA als bij de partnerorganisaties werd geverifieerd
of ze zich effectief aan dit horizontale principe van het reduceren van voedselverspilling trachten te
houden.
Uit de discussiegroepen met partnerorganisaties blijkt dat het zich reeds bij verschillende organisaties
voorgedaan heeft dat producten (bijna) vervallen waren. Ze benadrukken wel dat dit heel zelden
gebeurt aangezien organisaties vaak minder krijgen dan wat ze vragen; enkel bij de niet-succesvolle
producten is dit al eens voorgevallen (bijvoorbeeld de couscous die bij sommige niet populair was). In
dat geval geven organisaties aan hier op verschillende manieren op in te spelen, door het bijvoorbeeld
te schenken aan andere organisaties in de buurt – mits de BA hiervan op de hoogte gebracht wordt –
of door toestemming te vragen aan de BA om, op eigen verantwoordelijkheid, de producten nog te
blijven uitdelen na de houdbaarheidsdatum. Dit is mogelijk omdat FEAD enkel producten voorziet die
‘ten minste houdbaar’ (THT) zijn tot een bepaalde datum. In tegenstelling tot producent met een ‘te
gebruiken tot’ (TGT) datum, waarbij de datum de uiterste dag aangeeft waarop het product gebruikt
kan worden, betekent een THT datum dat het product minimaal houdbaar is tot deze datum.
Lokale verdeelpunten organiseren ook nog andere activiteiten om voedselverspilling tegen te gaan. Zo
laten ze de eindbegunstigden kiezen welke producten ze willen meenemen, geven ze producten die
weinig succes hebben in onbeperkt hoeveelheden mee, of werken ze met een ‘ruilbox’, wat erop
neerkomt dat eindbegunstigden in een doos producten kunnen leggen die ze niet lusten of gebruiken
en er andere uit nemen die ze wel interessant vinden. Op deze manier helpen de eindbegunstigden
elkaar.
Organisaties noemden echter ook twee zaken die het moeilijker maken om het horizontale principe
van voedselverspillingsreductie te respecteren. Ten eerste geven een aantal organisaties aan soms
producten geleverd te krijgen die al redelijk dicht bij de vervaldatum zijn, waardoor de organisaties
genoodzaakt zijn deze producten aan een snel tempo uit te delen en te communiceren met de
eindbegunstigden dat ze de producten snel dienen te consumeren. Een tweede moeilijkheid betreft
de verpakkingen van sommige producten. Zo zijn de zakken van de pasta of de dozen van de muesli
moeilijk te verplaatsen en te gebruiken omdat ze snel kunnen openvallen en op die manier voeding
verspild wordt. Ook vanuit dit oogpunt is de verpakking van producten dus een aandachtspunt.
Uit het interview met de BA blijkt dat ‘on the spot’ gecontroleerd wordt of organisaties geen voeding
verspillen. Daarnaast zijn organisaties verplicht om één keer per jaar een inventarislijst te sturen van
hun FEAD-producten. Ze geven ook aan dat de meeste organisaties hen ook tijdig waarschuwen als ze
er niet in slagen alle voeding tijdig te verdelen en dit dan kunnen ruilen of overbrengen naar andere
organisaties. Zowel de BA als de partnerorganisaties lijken dus aandacht te hebben voor het
horizontale principe van voedselverspillingsreductie.
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6.4 Relevantie
6.4.1 In welke mate helpt de verdeling van voedselhulp door FEAD de meest
kwetsbare groepen richting integratie?
De uiteindelijke bedoeling van FEAD is niet om mensen te helpen om voldoende en gezonde voeding
te consumeren, maar om de meest behoeftigen uit armoede te helpen en hen te (re-)integreren in de
samenleving. Partnerorganisaties wijzen er tijdens de discussiegroepen op dat voedselhulp als
mechanisme op zich niet rechtstreeks helpt tot integratie, maar dat het toch onrechtstreeks een vorm
van ondersteuning kan bieden om (terug) in de maatschappij te integreren. Hiermee bedoelen ze dat
FEAD kwetsbaren bereikt die hulp nodig hebben, niet alleen door voedselhulp, maar ook door middel
van begeleidende maatregelen. Een van de deelnemers verwoordde het als: “Het is een toegangsdeur
die je als organisatie moet grijpen.” Iemand anders zei dat de ondersteuning die organisaties naast
voedselhulp op andere vlakken kunnen bieden een hefboom kan zijn. Ook de mogelijkheid tot
ontmoeting, zowel met vrijwilligers als andere eindbegunstigden, is belangrijk om sociale isolatie tegen
te gaan.

6.4.2 Wat zijn de soorten bijstand die door de Belgische beheersautoriteit met
FEAD middelen verleend worden?
Met het oog op continuïteit met de periode voor 2014 tracht de BA de soort hulp en de budgetten
verder te zetten. Toen coördineerde de BIRB het Europees voedselhulpprogramma, dat toen nog het
Europees programma van voedselhulp aan de meest behoeftige personen (PEAD) heette, de voorloper
van het huidige FEAD. In deze context focust FEAD zich op één bepaalde soort bijstand, maar in totaal
zijn in het Belgisch OP drie soorten bijstand te onderscheiden:
1) De POD MI zet als huidige BA voornamelijk in op voedselhulp, wat in lijn ligt met de voorgaande
programmaperiode. Hiermee tracht de BA in de eerste plaats het aspect ‘voedselgebrek’, wat
behoort tot het bredere fenomeen ‘materiële ontbering’, aan te pakken.
2) Enkel indien er na het aanbieden van voedselhulp nog budget over is, wordt ook materiële hulp
voorzien, zo schrijft de BA in het OP. In twee campagnejaren was dit effectief het geval; toen
werden er hygiënekits voor mannen en vrouwen alsook luiers aangeboden.
3) Tot slot verplicht de EU dat ook ingezet wordt op begeleidende maatregelen. In het Belgische OP
staat dan ook dat de BA van partnerorganisaties verwacht dat ze begeleidende maatregelen
aanbieden aan de eindbegunstigden, met als minimumvereiste het doorverwijzen naar sociale
diensten.
Wat betreft het laatstgenoemde type bijstand moet vermeld worden dat de BA geen gebruik maakt
van de 5% financiering voor begeleidende maatregelen die door de EU als optie aangeboden wordt.
Ze doet dit niet omwille van verschillende redenen. Ten eerste zou dit betekenen dat er minder budget
is voor voeding, wat de focus is van het FEAD-programma in België. Ten tweede is het toezicht op een
overdracht van financiële middelen van de BA naar organisaties moeilijker en verhoogt het risico op
potentiële fraude. Tot slot is het ook complex om te bepalen hoeveel middelen elke organisatie
hiervoor krijgt en is het onzeker hoe deze middelen aangewend zullen worden voor de begeleidende
maatregelen. Toch moedigt de BA organisaties aan om begeleidende maatregelen aan te bieden,
bijvoorbeeld door in de jaarverslagen telkens een aantal ‘best practices’ op te nemen van hoe
organisaties dit aanpakken. Zo proberen ze andere organisaties te inspireren en te stimuleren.
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6.4.3 Welke soorten begeleidende maatregelen (OP I) worden uitgevoerd door de
partnerorganisaties? Hoe nuttig/relevant zijn deze begeleidende
maatregelen?
Uit de documenten en het interview met de BA kan reeds vastgesteld worden dat begeleidende
maatregelen door de partnerorganisaties verplicht moeten aangeboden worden. Om dit te toetsen
aan de werkelijkheid, werden partnerorganisaties en eindbegunstigden in de discussiegroepen
gevraagd om uit te drukken of en welke begeleidende maatregelen ze aanbieden/aangeboden krijgen.
Hierin werd een onderscheid gemaakt tussen twee groepen van maatregelen of activiteiten: enerzijds
maatregelen of activiteiten die specifiek betrekking hebben op voeding, anderzijds maatregelen of
activiteiten die verder reiken en ook slaan op andere domeinen.
Uit de discussiegroepen blijkt duidelijk dat de meeste organisaties op een of andere manier
begeleidende maatregelen aanbieden. Vaak gaat dit, zoals de BA minimaal vereist, om doorverwijzing
naar sociale diensten of is er in de organisatie zelf een sociaal assistent aanwezig aan wie de
eindbegunstigden allerlei vragen kunnen stellen. Ook de mogelijkheid tot ontmoeting via een
ontmoetingsruimte, begeleiding bij schulden of budgetbeheer, tussenkomst in medicatie, of de
mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals een bezoek aan de dierentuin kwamen aan bod.
Ook materiële hulp wordt soms extra aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld over goedkope
tweedehandskledij of een gereedschapsatelier om zaken te laten repareren. Educatieve activiteiten
worden in sommige organisaties ook georganiseerd, bijvoorbeeld taalcursussen of
huiswerkbegeleiding. Tot slot wordt ook rekening gehouden met feestdagen en speciale
gebeurtenissen die ook sociaal en cultureel een belangrijke waarde hebben, zoals het meegeven van
speelgoed voor de kinderen met sinterklaas of het aanbieden van een speciaal eetmaal met de
kerstperiode. Enkele organisaties die geen ondersteunende maatregelen aanbieden, geven wel aan de
eindbegunstigden door te sturen naar andere partnerorganisaties of instanties waar ze voor dit soort
zaken terecht kunnen.
Slechts een minderheid van de organisaties maakte een opmerking m.b.t. activiteiten die specifiek
ontworpen zijn rond voeding. Partnerorganisaties vinden het moeilijk deze te organiseren omwille van
de strenge FAVV-regels inzake voedselveiligheid. Toch trachten sommige organisaties acties op te
zetten in het kader van onder andere de FEAD-voeding zoals kooklessen of -workshops, een etentje,
het meegeven van recepten of gewoon mondeling uitleg geven over hoe de voeding bereid moet
worden of welk gerecht ermee gemaakt kan worden. Sommige eindbegunstigden geven aan dat ze
reeds deelgenomen hebben aan een kookactiviteit of dat ze vrijwilligers om advies vragen over de
producten.
Uit de discussiegroepen met de eindbegunstigden kwam echter een opvallende bevinding naar boven.
Zo gaf een deelnemer aan verplicht te worden om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen.
Hoewel dit slechts een uitzondering was, wijst dit erop dat niet alle partnerorganisaties even goed op
de hoogte zijn van wat begeleidende maatregelen zijn of hun bedoeling is. Hoewel de BA organisaties
verplicht om begeleidende maatregelen te organiseren voor de eindbegunstigden, is het niet de
bedoeling dat eindbegunstigden verplicht worden om aan deze activiteiten deel te nemen. Dit moet
een vrijblijvende mogelijkheid zijn. Er lijkt nood aan een duidelijke omschrijving van het concept
begeleidende maatregelen alsook de manier waarop dit functioneert.
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Naast het bespreken van welke maatregelen aangeboden worden, is het eveneens van groot belang
een idee te hebben van hun relevantie. Wat betreft de activiteiten rond voeding, geven vooral de
eindbegunstigden in de Franstalige discussiegroep aan dat kooklessen belangrijk zijn gezien de
culturele waarde die ze hechten aan voeding en wat er met deze voeding allemaal gedaan kan worden.
Enkele partnerorganisaties vullen aan dat kookworkshops ook een manier zijn om bepaalde
eindbegunstigden uit hun isolement te halen en hen meer onder de mensen te laten komen. Vooral
oudere mensen lijken hierop af te komen omdat ze eenzaam zijn en menselijk contact zoeken. Voor
de andere begeleidende maatregelen gaven eindbegunstigden ook een grote appreciatie. Velen zagen
de begeleiding rond hun budget als een grote hulp, maar ook de mogelijkheid om goedkope kleding
aan te schaffen of aan activiteiten deel te nemen waar ze anders om financiële redenen geen toegang
tot hebben, werden sterk gewaardeerd. Tot slot vonden ze ook de maatregelen rond ontmoeting met
andere personen nuttig en stelden ze het op prijs dat er aandacht was voor feestdagen of verjaardagen
waardoor ze zich maatschappelijk minder uitgesloten voelden.
Resultaten uit de OPC bevestigen dat ook partnerorganisaties deze begeleidende maatregelen als
nuttig (en zelfs essentieel) beschouwen om bij te dragen aan het voorkomen van de ergste vormen
van armoede (Figuur 3). Vooral doorverwijzing naar de bevoegde diensten en advies over huishoudelijk
budgetbeheer worden als twee cruciale maatregelen gezien.

Figuur 3: Beoordeling van de mate waarin organisaties het eens zijn dat flankerende maatregelen essentieel zijn
om de ergste vormen van armoede te voorkomen. Analyse op basis van de Belgische antwoorden in de OPC.
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6.5 Toegevoegde waarde
6.5.1 Welke rol speelt het Belgisch FEAD-aankoopbeleid in het lokaal systeem van
armoedebestrijding?
De Europese Commissie kadert FEAD binnen de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei
(‘Europa 2020-strategie’) waarbij men het aantal mensen in armoede en sociale uitsluiting in Europa
tegen 2020 met 20 miljoen wil doen dalen. Meer specifiek kan FEAD een rol spelen in het aantal
personen in de EU die zich in (ernstige) materiële ontbering bevinden (in 2011 was dit 8,8%) via het
verlenen van bijstand om voedselgebrek en ernstige materiële ontbering te verminderen (OP I).
Daarnaast draagt het ook bij tot de sociale inclusie van de meest behoeftigen door niet-materiële hulp
(OP II). Op Europees niveau heeft FEAD dus als doel bij te dragen tot het terugdringen van armoede16.
Om na te gaan of deze doelstelling overeenkomt met wat de (lokale) actoren in praktijk ervaren wat
betreft de rol van FEAD in het systeem van armoedebestrijding, werd deze kwestie in de
discussiegroepen besproken. De partnerorganisaties kwamen tot een consensus dat FEAD op zichzelf
geen (structurele) armoedebestrijding is en voedselhulp in strikte zin er niet voor kan zorgen dat
mensen uit armoede geraken. Toch gaf de meerderheid van partnerorganisaties aan dat de verdeling
van FEAD-producten de deur kan openen om mensen in armoede en moeilijkheden te bereiken. Het
verschaft op die manier de mogelijkheid om hen naast louter voedselhulp via andere begeleidende
maatregelen bijkomend te ondersteunen. In ruime zin biedt FEAD volgens hen dus de mogelijkheid om
interesse te tonen in mensen die het moeilijk hebben, contacten en sociale banden te scheppen zodat
mensen minder geïsoleerd zijn en armoede en uitsluiting zichtbaar te maken. Het wordt dus niet als
instrument op zich ervaren dat armoede kan reduceren, maar eerder als een mechanisme om
kwetsbaren te bereiken en eerste stap te bieden om hun situatie aan te pakken en hen op andere
vlakken mee te ondersteunen.

6.5.2 Welke effecten zou het stopzetten van FEAD-steun hebben?
Hoewel er met zekerheid gesteld kan worden dat na de huidige FEAD-programmaperiode de Europese
ondersteuning inzake voedselhulp niet zal verdwijnen en er een nieuwe periode 2021-2027 aankomt
(zij het met een aantal wijzigingen), werd in de discussiegroepen de vraag gesteld wat de gevolgen
zouden zijn indien de FEAD-steun voor voedselhulp zou stoppen. Op deze manier kan een en ander
duidelijk worden over de bredere toegevoegde waarde van het FEAD-programma.
Zowel uit de OPC als de FEAD-enquête kan afgeleid worden dat partnerorganisaties en
eindbegunstigden bezorgd zijn over de omvang van de gevolgen die het stopzetten van FEAD-steun
kan teweegbrengen. Figuur 4 geeft resultaten uit de OPC weer van hoe ernstig partnerorganisaties de
gevolgen inschatten indien de FEAD-steun t.a.v. verschillende elementen zou stoppen. Hierbij staat ‘0’
voor geen negatieve effecten en ‘10’ voor kritieke, onomkeerbare gevolgen. De figuur geeft duidelijk
weer dat partnerorganisaties op alle genoemde vlakken grote gevolgen verwachten.

16

EU Verordening 223/2014.
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Figuur 4: Beoordeling van de mate waarin partnerorganisaties de gevolgen. Analyse op basis van de Belgische
antwoorden in de OPC.

Ook de discussiegroepen leverden een gelijkaardig beeld. Er was unanimiteit dat indien er geen FEADproducten meer uitgedeeld zouden worden dit ernstige gevolgen zou hebben op meerdere vlakken.
Ten eerste zouden vooral de eindbegunstigden, de uiteindelijke doelgroep van FEAD, hier de grootste
gevolgen van dragen. In alle discussiegroepen was men het hierover eens: de situatie van mensen die
in armoede leven zou nog erger worden. Zelf geven de meeste eindbegunstigden aan in de problemen
te zullen komen mochten ze deze voeding niet meer ontvangen, omwille van twee belangrijke redenen.
Enerzijds omdat velen aangeven dat deze voeding belangrijk is in hun totale voedingsinname en dit
voor hun voedingspatroon dus grote gevolgen zou hebben. Er zijn echter grote verschillen tussen
eindbegunstigden, afhankelijk van de organisatie waar ze naartoe gaan. Voor sommigen zijn FEADproducten maar een klein deel van de totale voedselhulp die ze ontvangen, voor anderen is dit bijna
de helft of kan dit zelfs de enige voedselhulp zijn. Anderzijds heeft dit gevolgen voor het beheren van
hun beperkt huishoudbudget, omdat eindbegunstigden aangeven door middel van voedselhulp te
kunnen besparen op andere noodzakelijke uitgaven als bijvoorbeeld elektriciteit.
Ten tweede zou dit ook gevolgen hebben voor de organisaties die voedselhulp uitdelen. In de
discussiegroepen kwam naar voor dat dit voor sommige organisaties de stopzetting van hun
voedselhulpactiviteiten kan betekenen. Dit is niet verassend, aangezien één derde van alle organisaties
die FEAD-voeding ontvangen enkel FEAD-producten verdeelt. Met betrekking tot het voedingsaanbod,
stelden sommigen dat een stopzetting van FEAD-steun het aanbod droge basisproducten zou
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verminderen: organisaties zouden meer moeten vertrouwen op onverkochte producten, producten
afkomstig van veilingen, de industrie, enzovoort.
Door sommige partnerorganisaties werden ook mogelijke gevolgen vermeld voor andere actoren,
namelijk de vrijwilligers. Zo zou de beëindiging van FEAD volgens een deelnemer vrijwilligers kunnen
ontmoedigen. Een andere deelnemer zei dat de tijd en energie van vrijwilligers anders gebruikt kan
worden dan voor voedselhulp, maar dat het belangrijk is om deze groep mensen niet te vergeten.
Tot slot vermelden enkele organisaties ook mogelijke maatschappelijke gevolgen. Een deelnemer was
van mening dat de verslechtering van de situatie van arme mensen kan leiden tot honger en meer
voedseldeprivatie.

7. DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Bij deze evaluatie werden vijf belangrijke criteria gehanteerd: kwaliteit/effectiviteit, efficiëntie,
coherentie, relevantie en toegevoegde waarde, die in dit hoofdstuk afzonderlijk worden besproken
voor de acties aankoop en verdeling van levensmiddelen. Er zijn verschillende methodologische
instrumenten gebruikt om een basis voor bewijsvoering te verschaffen. De verkregen resultaten
werden getrianguleerd om een consistente analyse te garanderen. Dit vormt de basis voor de
antwoorden op de evaluatievragen en voor de onderstaande conclusies, eerst voor het
voedingsaankoopbeleid, en vervolgens voor de verdeling en levering ervan.

7.1 Aankoopbeleid
a) Kwaliteit en tevredenheid
Om de vraag over de kwaliteit van de huidige FEAD-producten in België te beantwoorden, werden (1)
objectieve kwaliteitsvereisten geïdentificeerd uit verschillende bronnen: relevante EU-wetgeving en
Belgische wetgeving (bijvoorbeeld FOD volksgezondheidsrichtlijnen), algemene criteria voor
kwaliteits- en controlemanagement, eigen richtlijnen van de BA) en (2) de mate van (subjectieve)
tevredenheid over de producten van eindbegunstigden en partnerorganisaties uit verschillende
bronnen vastgesteld (discussiegroepen in het kader van deze evaluatie, de OPC van de Europese
Commissie en de gestructureerde FEAD-enquête).
(1) Uit analyse van de objectieve kwaliteitsvereisten voor FEAD-producten in België blijkt dat de BA in
het algemeen hogere is eisen stelt dan door de andere instituties/richtlijnen verlangd wordt. Dit komt
omdat de BA naast de Europese wetgeving nog bijkomende Belgische wetgeving hanteert waar
leveranciers zich bij de productie van de FEAD-producten aan moeten houden. Uit de
documentanalyse blijkt dat de BA rekening probeert te houden met deze kwaliteitsvereisten door
bijvoorbeeld aandacht te hebben voor verschillende producttypes om een evenwichtig
voedingspatroon te garanderen. Daarnaast blijkt dat de BA op meerdere vlakken een positieve evolutie
heeft teweeggebracht. Zo is het aantal producten in de lijst over de jaren gestegen, wat ten goede
komt aan de variatie voor eindbegunstigden, hoewel de wijzingen in de lijst over de jaren heen toch
nog relatief beperkt bleven. Ook hebben ze de laatste jaren meer aandacht voor nutritionele kwaliteit
en klimatologische en ecologische aspecten.
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Ook de selectieprocedure voor het opstellen van de productenlijst heeft aandacht voor
voedingsevenwicht, voedingswaarde, milieuaspecten en duurzaamheid. Verder kan in het algemeen
over deze procedure gezegd worden dat ze zeer gedetailleerd is en alle belanghebbenden probeert te
betrekken, waaronder partnerorganisaties, voedingsdeskundigen en ervaringsdeskundigen.
Wat betreft de procedure van openbare aanbesteding kan gesteld worden dat het lastenboek op
duidelijke wijze beschrijft aan welke technische specificaties de producten moeten voldoen, onder
andere in termen van nutritionele en duurzaamheidvereisten, aan welke bijkomende voorwaarden
leveranciers moeten voldoen en wat de uiteindelijke selectie- en toekenningscriteria zijn om
geselecteerd te worden om de productie van één of meerdere FEAD-producten te verzorgen.
Tot slot bestaat er een kwaliteitsmanagementsysteem en -controlesysteem voor de aankoop van
producten. Uit het kwaliteitsmanagementsysteem blijkt o.a. dat de strategische doelstellingen worden
vertaald in operationele doelstellingen, er een performant intern controlesysteem is, processen
worden gemonitord en de doelstellingen getoetst aan operationele effectiviteit en efficiëntie, de
financiële rapportering betrouwbaar is, uitvoeringen conform zijn met wetten, regelgeving en beleid
en risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt. Daarnaast toont het controlesysteem
dat de productiecontroles volledig zijn, elk perceel wordt gecontroleerd, en dat dit op consistente en
grondige wijze gebeurt.
Wat betreft de objectieve kwaliteitscriteria, de selectieprocedures voor de productlijst en de openbare
aanbesteding, en de aanwezigheid van een performant kwaliteitscontrole- en managementsysteem,
kan op basis van de bovenstaande analyse geconcludeerd worden dat het aankoopbeleid van de FEADproducten over het algemeen effectief is en op een doordachte manier tot stand komt. Op deze manier
tracht de BA te verzekeren dat de FEAD-producten zo goed mogelijk de opgelegde kwaliteitscriteria
respecteren.
Toch kunnen een aantal zaken opgemerkt worden. Ten eerste blijkt uit de selectieprocedure voor het
opstellen van de productenlijst (zie 5.1.5.) dat men voor de selectie van de lijst van het volgende
campagnejaar vertrekt van de lijst van het huidige jaar. Hoewel dit de eenvoudigste manier is, kan dit
het ongewenste effect hebben dat er over de jaren heen minder wijzigingen zijn in de producten dan
anders het geval zou zijn. Ten tweede toont deze selectieprocedure dat de meningen van
eindbegunstigden enkel via ervaringsdeskundigen en via de indirecte feedback van partnerorganisaties
worden meegenomen. Uit de discussiegroepen met eindbegunstigden blijkt echter dat velen van hen
niet het gevoel hebben dat hun stem voldoende gehoord wordt en geven ze aan graag meer inspraak
te hebben. Ten derde kan opgemerkt worden dat er enkel een marktonderzoek voor nieuwe producten
georganiseerd wordt om deze te proeven. Dit is vanuit financieel oogpunt en met betrekking tot
tijdsintensiviteit te verantwoorden, maar toch kan hierbij de vraag gesteld worden of dit voor
bestaande producten niet jaarlijks opnieuw gedaan moet worden om de specificaties in lijn te brengen
met de veranderingen in de markt.
Een andere opmerking betreft de berekening van de maximale hoeveelheden (zie 5.1.5.). Als de
productlijst voor de volgende campagne vastligt, wordt voor elk product het gemiddeld maximaal
aantal eenheden per eindontvanger per jaar gefixeerd. Volgens de BA zijn deze aantallen overgenomen
van de BIRB en in de praktijk eerder betekenisloos omdat de vraag van partnerorganisaties bijna altijd
hoger is dan wat de BA kan aanbieden. Maar sommige partnerorganisaties kijken wel degelijk naar
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deze aantallen wanneer ze bestellen, waardoor het beter lijkt om deze aantallen bij te stellen en aan
de realiteit aan te passen om ten aanzien van de organisaties geen foute verwachtingen te scheppen.
(2) Uit de discussiegroepen met zowel de partnerorganisaties als eindbegunstigden bleek dat zij de
nutritionele kwaliteit belangrijk vinden en dat de meerderheid van hen met betrekking tot de
voedingswaarde van de FEAD-producten in het algemeen tevreden is. Ook qua smaak geven de
eindbegunstigden aan in het algemeen tevreden te zijn. Er is echter geen eensgezindheid over de
tevredenheid in termen van variatie. Vooral de eindbegunstigden, maar ook een aantal organisaties,
vinden dat er te vaak dezelfde producten worden aangeboden en dat de lijst producten jaar na jaar
grotendeels ongewijzigd blijft. Andere organisaties vinden dan weer dat ook de variatie van producten
in de goede richting gaat. Verder lopen de meningen uiteen wat de inhoud van de lijst producten
betreft: bepaalde organisaties willen minder basisproducten die goedkoop zijn en veel wegen, en meer
kwalitatieve producten die relatief gezien duurder zijn. Andere organisaties benadrukken dan weer net
dat de basisproducten belangrijk zijn en hechten meer belang aan diversiteit in het aanbod. Tot slot
bleek er in termen van hoeveelheid een consensus te zijn bij eindbegunstigden en organisaties dat
deze in het algemeen onvoldoende is om aan de vraag tegemoet te komen. Ook met betrekking tot de
verpakking blijken er verbeterpunten mogelijk met betrekking tot de zichtbaarheid van de
houdbaarheidsdatum, de grootte van de verpakkingen, of het materiaal en de stevigheid van de
verpakkingen.
Een meerderheid van de partnerorganisaties en eindbegunstigden vindt naast kwaliteit ook
ecologische aspecten zoals duurzaamheid belangrijk en vindt het daarom goed dat de BA hier belang
aan hecht. Sommige halen aan dat de BA een voorbeeldfunctie heeft en vinden het daarom goed dat
ze hierop inzetten. Wanneer echter een afweging gemaakt zou moeten worden tussen duurzaamheid
en hoeveelheid, is het duidelijk dat de eindbegunstigden en ook de meeste partnerorganisaties
oordelen dat duurzaamheid ondergeschikt is en de hoeveelheid producten inclusief de nutritionele
waarde ervan de bovenhand heeft, gezien het primaire doel van FEAD.
Een laatste aspect met betrekking tot de subjectieve tevredenheid, gaat over de mate waarin
organisaties tevreden zijn met de communicatie, de mate van informatie die ze krijgen en de
mogelijkheid tot feedback geven aan de BA. Hierover bleken de meningen van partnerorganisaties
verdeeld te zijn, waardoor geen eenduidige conclusie gevormd kan worden. Toch komen een aantal
zaken duidelijk naar voren. Ondanks de communicatie-inspanningen van de BA, lijkt er voor de
meerderheid een gebrek aan duidelijkheid te zijn over een aantal zaken zoals leveringen en de
verdeelsleutel. Sommige organisaties vinden ook de ruimte voor feedback onvoldoende of hebben niet
het gevoel dat er iets met hun feedback gedaan wordt, terwijl andere organisaties dan weer aangeven
hier tevreden over te zijn.
Net zoals voor de objectieve kwaliteitsbeoordeling kan dus ook met betrekking tot de subjectieve
tevredenheid besloten worden dat partnerorganisaties en eindbegunstigden over het algemeen
tevreden zijn over de FEAD-producten, maar dat er op sommige vlakken wel nog ruimte is voor
verbetering, bijvoorbeeld de hoeveelheid en in mindere mate ook de variatie in producten. Verder is
het duidelijk dat kwantiteit en kwaliteit verkozen wordt boven duurzaamheid indien dit een te hoge
kost met zich meebrengt. Tot slot is er met betrekking tot communicatie – ondanks de al behoorlijke
mate van tevredenheid – nood aan nog heldere, transparantere en effectievere informatie.
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b) Efficiëntie
Uit de documenten van de BA volgt in het algemeen dat de vereiste elementen van het managementen controlesysteem in het Belgisch FEAD-programma gepast zijn om administratieve lasten te
minimaliseren met betrekking tot de aankoop van voeding. Zo zijn er bijvoorbeeld adequate ITsystemen om te zorgen voor een efficiënte en transparante aankoop en dat deze steeds verder worden
ontwikkeld. Hoewel er volgens de BA een grote administratieve last is met betrekking tot de
aanbesteding en aankoop van levensmiddelen, zijn er ook volgens de Mid Term Evaluation van de
Europese Commissie in vergelijking met de andere lidstaten in België geen tekenen van ‘gold-plating’.
c) Coherentie
Volgens de geraadpleegde bronnen is het Belgische FEAD-aankoopbeleid in het algemeen coherent
met ander aankoopbeleid van partnerorganisaties die vergelijkbare of aanvullende doelstellingen
hebben. Qua soort producten is FEAD bijvoorbeeld verschillend van ander aankoopbeleid: FEAD gaat
over niet-bederfelijke voeding terwijl de andere voeding in organisaties vaak verse voeding betreft.
Daarnaast beschouwen organisaties FEAD als ‘basislaag’ dewelke ze gaan aanvullen met andere
producten, en wordt FEAD gezien als de enige zekerheid die ze hebben in termen van te ontvangen
soort en hoeveelheid producten. In die zin is FEAD complementair aan ander aankoopbeleid en andere
producten die partnerorganisaties ontvangen.
d) Relevantie
Op basis van de discussiegroepen (partnerorganisaties en eindbegunstigden) blijkt dat de meeste
producten die met FEAD-middelen worden aangekocht in het algemeen relevant zijn voor de
eindbegunstigden en vrij goed inspelen op hun noden. Toch blijkt ook uit de discussies met
begunstigden dat er een aantal producten is waar ze nood aan hebben en die niet (steeds) door FEAD
worden aangeboden. Voorbeelden zijn energierepen, suiker en persoonlijke hygiëneproducten.
Vermeldenswaard is dat zowel in de discussies met eindbegunstigden, maar vooral met
partnerorganisaties, bekritiseerd wordt dat er te veel (basis-)producten zijn die goedkoop zijn en
bovendien veel wegen. Dit betekent dat voor sommige deelnemers de inspanning om deze producten
op te halen en naar huis te vervoeren niet in verhouding staan tot de relatief lagere relevantie (met
betrekking tot bespaarde uitgaven) van de producten. Met name vertegenwoordigers van de
partnerorganisaties pleiten voor de grote relevantie van de duurdere producten zoals koffie, olijfolie
en noten (vroeger in het assortiment). Maar er zijn echter ook andere stemmen die de relatief zware
goedkopere basisproducten relevant vinden.
Een eenduidig oordeel over de relevantie van de producten kan dus niet worden gegeven vanwege de
inconsistente resultaten.
e) Toegevoegde waarde
De significantie van het Belgisch FEAD-aankoopbeleid met betrekking tot het totale plaatje van
voedselhulp verschilt sterk van organisatie tot organisatie. Uit de discussiegroepen kwamen grote
verschillen naar voren: voor bepaalde verenigingen is FEAD slechts een klein stukje van hun
voedingsaanbod, terwijl dit bij andere soms de helft of meer bedraagt. Ondanks deze schommelingen
waren organisaties het er wel unaniem over eens dat de FEAD-producten een toegevoegde waarde
leveren in het verhogen van het totaal volume van verdeelde voeding, alsook dat FEAD de enige
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voedingsbron is waarover organisaties zekerheid hebben dat ze die producten zullen krijgen. FEAD is
zo te zeggen de stabiele basislaag voor vele organisaties. Ook eindbegunstigden sluiten zich aan bij
deze mening en geven aan dat de FEAD-hulp een belangrijke bijdrage levert voor hun gezin en bijgevolg
een meerwaarde biedt.

7.2 Verdeling van de levensmiddelen
a) Kwaliteit en effectiviteit
Om de kwaliteit met betrekking tot de verdeling van levensmiddelen te evalueren, werd gekeken naar
hoe partnerorganisaties geselecteerd worden, hoe de identificatie van eindbegunstigden gebeurt,
welke data organisaties bijhouden over begunstigden en of FEAD wel effectief de meest kwetsbaren
bereikt. Er ging echter ook aandacht naar het controlesysteem voor levering en verdeling en naar de
tevredenheid van eindbegunstigden met betrekking tot de verdeling.
Ten eerste kan vastgesteld worden dat er een systeem bestaat om de kwaliteit van de levering en
verdeling van de producten, vooral de kwaliteit van/in de verdeelpunten, te meten. Verder tonen de
controles van leveren en bestelling, net zoals bij de aankoop, dat dit grondig gebeurt en de steekproef
bepaald wordt op basis van een risicoanalyse. Dit zorgt ervoor dat alle grote opslagplaatsen minstens
één keer per jaar gecontroleerd worden en alle facturen dienen bijgehouden te worden voor controle.
Wat betreft de controles bij verdeling wordt, gezien het grote aantal organisaties, een steekproef van
ongeveer 20% genomen waarbij rekening wordt gehouden met enkele specifieke criteria.
De BA stelt één categorie op om als eindbegunstigde (of meest behoeftige) FEAD-hulp te mogen krijgen,
namelijk alle personen die onder de Europese armoedegrens leven (60% van het nationaal mediaan
beschikbaar huishoudinkomen). Dit is in lijn met de Europese wetgeving, maar kan echter
problematisch zijn in het geval een aanvrager voor voedselhulp niet de door de organisatie gevraagde
documenten kan voorleggen en zo niet kan ‘bewijzen’ dat hij/zij aan dit criterium voldoet. Hierdoor
benadrukken sommige partnerorganisaties dat FEAD niet de meest behoeftigen bereikt, omdat de
‘regels’ dit niet steeds toelaten. Toch zijn er ook een groot aantal partnerorganisaties die wel van
mening zijn dat de meest kwetsbaren door FEAD bereikt worden, wat ook blijkt uit de resultaten van
de OPC. De procedure om als partnerorganisatie erkend te worden is gedetailleerd en de nodige
voorwaarden worden opgelegd om als caritatieve organisatie erkend te worden. OCMW’s
daarentegen blijken echter steeds van rechtswege erkend gezien hun functie en statuut. Verder eist
de BA dat partnerorganisaties een overeenkomst sluiten met het OCMW, waarbij ze kunnen kiezen
tussen drie types.
Afhankelijk van welk type overeenkomst een organisatie heeft, zijn er gevolgen met betrekking tot de
identificatie van de meest behoeftigen. Voor het eerste en tweede type overeenkomst komt dit er op
neer dat de organisaties zelf geen of weinig invloed hebben op de personen aan wie ze voedselhulp
verlenen omdat het OCMW in deze gevallen de ‘screening’ van de meest behoeftigen doet. Indien
organisaties echter een type 3-overeenkomst hebben, kunnen ze zelf een mechanisme opzetten om
te bepalen of iemand onder dit criterium valt. Uit de discussiegroepen werd duidelijk dat organisaties
met dit type overeenkomst hiervoor heel uiteenlopende mechanismes hebben, waarbij sommige geen
documenten vragen aan eindbegunstigden en andere heel streng zijn qua aantal en soort documenten.
Er is dus vooral een groot gebrek aan harmonisatie, wat gevolgen heeft voor de eindbegunstigden
omdat sommige organisaties aan hen strengere eisen stellen dan andere. Afhankelijk van bij welke
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organisatie de persoon in armoede aanklopt voor hulp, wordt deze dus al dan niet geholpen en kunnen
ze als het ware ‘geluk’ of ‘pech’ hebben.
Met betrekking tot de bescherming van data van de begunstigden valt op dat niet alle
partnerorganisaties documenten of data vragen. Wel is het zo dat wanneer dit doen, ze er discreet
mee omgaan. Zo zijn er maar een beperkt aantal mensen die inzage hebben in deze documenten en
wordt er gecommuniceerd aan de eindbegunstigden dat de organisatie informatie over hen bijhoudt.
Tot slot kan besloten worden dat de eindbegunstigden die aan de discussiegroepen deelnamen in het
algemeen tevreden zijn met de wijze waarop de producten verdeeld worden. De meesten hebben
tegenwoordig de keuze welke producten ze al dan niet willen meenemen en geven aan dat ze dit
aangenaam vonden. Toch ondervindt het merendeel van de eindbegunstigden problemen bij de
verdeling. Een eerste soort problemen zijn persoonlijke problemen, waaronder schaamte omwille van
het aantal en soort persoonlijke documenten die ze moesten voorleggen aan de organisatie, met
verantwoording waarom bepaalde uitgaven zo hoog waren, of personen die verplicht worden aan
begeleidende maatregelen deel te nemen. Ook in een recente participatieve studie meldden de
deelnemende begunstigden vernederende situaties in de voedseldistributie.17 Ze zijn vaak afhankelijk
en machteloos in situaties die ze oneerlijk of respectloos vinden.
Een ander categorie problemen is van praktische aard en heeft betrekking op hoeveel en hoe vaak
eindbegunstigden voedsel krijgen. Velen gaven aan moeilijkheden te hebben om alle producten te
transporteren tot bij hun huis door het zware gewicht. Ook het opslaan van de voeding en het bereiden
werd soms als moeilijkheid gezien indien ze niet de geschikte of niet voldoende opslagruimte hebben
of niet de juiste uitrusting om het te bereiden.
Met betrekking tot de verdeling kan besloten worden dat het OP in het algemeen effectief is, onder
andere op het vlak van de selectie van partnerorganisaties en de controles op levering en verdeling.
Toch blijken er een aantal pistes voor verbetering te zijn, zoals het identificeren van de meest
behoeftigen of de manier waarop FEAD-producten verdeeld worden in de organisatie. Ook is er
blijvende aandacht nodig zodat het FEAD-programma de meest kwetsbaren kan bereiken.
b) Efficiëntie
In het algemeen hebben de veranderingen van de leveringsmodaliteiten voor een meer efficiënt
leveringssysteem gezorgd en lijken organisaties voorstander te zijn van het nieuwe systeem van
leveren. Het nieuwe systeem komt namelijk tegemoet aan het stockageprobleem waar sommige
organisaties mee kampen alsook de transportkosten die opmerkelijk hoog waren. Er kan dus besloten
worden dat het opzetten van centrale stockagepunten de efficiëntie verhoogd heeft.
Wat betreft de verdeelsleutel, weten partnerorganisaties waarover de verdeelsleutel gaat en zijn ze
zich ervan bewust dat er een document over bestaat, maar niemand schijnt echt goed te weten hoe
die verdeelsleutel ineen zit en hoe bepaalde uitkomsten te verklaren zijn. Ze vinden deze procedure te
weinig transparant en te complex.

17

ATD Quart Monde, Fédération des Services Sociaux, Université Catholique de Louvain (2019), L’expérience de
l’aide alimentaire: Quelle(s) alternative(s)? Rapport d’une recherche en Croisement des Savoirs. (https://atdquartmonde.be/aides-alimentaires-quelles-alternatives-rapport-dune-recherche-en-croisement-des-savoirs/).
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c) Coherentie
Volgens de partnerorganisaties is het systeem van bestellen en leveren niet voldoende coherent. Er is
veel ongenoegen en ze stellen zich veel vragen bij de levering van producten omdat deze niet goed
verloopt. Enerzijds komt de ontvangen hoeveelheid vaak niet overeen met de hoeveelheden die
organisaties besteld hebben. Daarnaast blijken de leveringen ervaren te worden als te onregelmatig,
onvoorspelbaar en komen deze soms te laat. Hierdoor is er geen sprake van betrouwbare
leveringstermijnen, waardoor er op dit vlak nog ruimte voor verbetering is.
In het algemeen wordt het horizontale principe van voedselverspillingsreductie door de BA en
partnerorganisaties gerespecteerd. Er worden hiertoe verschillende acties ondernomen en het wordt
door de BA bij de controles ter plekke gecontroleerd. Sommige partnerorganisaties losten het
probleem van bijna vervallen voeding op door deze aan andere organisaties in de buurt te geven of
door aan de BA toestemming te vragen om deze voeding ook na de houdbaarheidsdatum nog te mogen
uitdelen. Andere technieken om voedselverspilling te reduceren, zijn de voeding die bijna gaat
vervallen snel uit te delen en dit ook mee te delen aan de eindbegunstigden zodat ze deze snel
consumeren.
d) Relevantie
Partnerorganisaties zijn het erover eens dat voedselhulp en FEAD an sich niet bijdragen tot de
integratie van de meest kwetsbaren. Ook lijkt het niet evident dat de meest kwetsbaren door FEAD
worden bereikt. Maar gelet op het feit dat kwetsbare mensen die in armoede leven toch bereikt
kunnen worden via lokale organisaties die voeding uitdelen, kan dit voor deze mensen een eerste stap
in de goede richting zijn. Het feit dat ze in contact komen met de vrijwilligers en andere kwetsbaren is
positief in de zin dat ze vanaf dat moment geholpen kunnen worden, niet alleen met voedselhulp,
maar ook met andere vragen. Dit is in lijn met de EU-doelstellingen van FEAD: Volgens de Europese
Commissie kan FEAD het mogelijk maken dat groepen die anders geen steun zouden ontvangen,
worden bijgestaan. Voedseldistributie en materiële ondersteuning door FEAD vormen een waardevol
eerste aanspreekpunt voor ‘moeilijk te bereiken groepen’.18
Om dit punt van 'indirecte' hulp door middel van de verdeling van FEAD-producten aan te pakken en
verder uit te werken, werd ook de kwestie van relevantie met betrekking tot begeleidende
maatregelen opgenomen. In België worden deze maatregelen echter niet met EU-middelen
gefinancierd, maar desondanks moedigen ze organisaties aan begeleidende maatregelen aan te
bieden en wordt het doorverwijzen naar sociale diensten zelfs verplicht.
In lijn met deze verwachting van de BA worden dan ook in bijna alle organisaties begeleidende
maatregelen aangeboden. De meest voorkomende maatregelen daarbij zijn de doorverwijzing naar
sociale diensten of de aanwezigheid van een sociaal werker. Andere instrumenten zijn de mogelijkheid
tot ontmoeting via een ruimte waar mensen kunnen wachten of koffie krijgen, een
(tweedehands)kledingwinkel, het organiseren van uitstappen, etentjes, of andere activiteiten rond
feestdagen zoals kerst of sinterklaas. Volgens de begunstigden wordt in sommige organisaties
daarnaast ook ingezet op voeding-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld kookworkshops, om te laten
zien hoe ze de voeding in kwestie kunnen bereiden. Voor bepaalde eindbegunstigden zijn deze
18

European Commission (2018). Fund for European Aid to the Most Deprived. Towards lasting impact: Exploring
sustainability in FEAD interventions. Thematic Dossier 3. Brussels: Publications Office of the European Union.
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kooklessen echter belangrijk gezien de culturele en sociale waarde die ze hechten aan voeding en
voedingsbereiding.19
Zowel eindbegunstigden die al aan één of meerdere activiteiten deelgenomen hebben of begeleidende
maatregelen aangeboden krijgen, als partnerorganisaties die dit aanbieden, blijken positief te zijn over
deze activiteiten en het nut ervan. Sommige eindbegunstigden kunnen niet terecht bij het OCMW of
vinden uit zichzelf de weg ernaartoe niet, dus vinden ze het goed als een organisatie dit aanbiedt.
Omgekeerd benadrukken organisaties dat deze begeleidende maatregelen voor bepaalde mensen in
armoede echt belangrijk zijn om hen in de goede richting te helpen met het oog op verdere
maatschappelijke integratie. Dat is iets wat voedselhulp alleen volgens hen niet kan realiseren.
e) Toegevoegde waarde
In 2018 bedroeg het aandeel van FEAD-producten in België gemiddeld 41% van het aanbod van
voedselbanken (website BFVB, 2018). Er is consensus bij de begunstigden en organisaties dat de
verdeling van FEAD-producten zeker een meerwaarde heeft, maar dat de significantie ervan afhangt
van de organisatie waar voeding ontvangen of uitgedeeld wordt. Toch geven ook de resultaten uit de
FEAD-enquête aan dat drie vierde van de respondenten aangaf dat de door het fonds verstrekte hulp
een verschil gemaakt heeft voor hun gezin.
Wanneer het gaat over de rol van FEAD in het (lokaal) systeem van armoedebestrijding, gingen
partnerorganisaties er echter ermee akkoord dat FEAD geen echte armoedebestrijding is, maar eerder
noodhulp. Ze betonen dat ze dit onder protest doen en dat het niet nodig zou mogen zijn. Sommigen
stonden open voor veranderingen en voor de gedachte dat het niet zoals vandaag hoeft georganiseerd
te worden. Ook vonden sommigen dat voedselhulp en armoedebeleid wat tegen elkaar ingaan, maar
anderen waren meer van mening dat voedselhulp moet blijven en dat het onmisbaar is. Studies stellen
ook dat voedselhulp moet worden beschouwd als een ‘noodsysteem in laatste instantie’ en niet als
een uitbreiding van een structureel sociaal vangnet.20 Dat deze behoefte er vandaag nog zeker is, blijkt
uit de antwoorden op de vraag wat de gevolgen zouden zijn indien FEAD-hulp zou beëindigd worden.
Allen zijn ervan overtuigd dat dit grote gevolgen zou hebben op verschillende vlakken. In het bijzonder
voor de eindbegunstigden zelf die minder voeding ontvangen en financieel een groot probleem zouden
hebben, maar ook voor de organisaties die minder voeding kunnen uitdelen of zelfs kunnen ophouden
te bestaan. Tot slot werden ook de mogelijke bredere maatschappelijke gevolgen genoemd, namelijk
dat het zou leiden tot nog meer honger en voedselonzekerheid in de samenleving. Uit de
discussiegroepen komt daarom unaniem naar voor dat FEAD op dit moment onmisbaar is.

19

Een recente studie gaat in op het verband tussen voedselhulp en de culturele/sociale functie van voedsel
(Carrillo-Álvarez, E., Penne T., Boeckx, H. & Goedemé, T. (2018). Food Reference Budgets as a Potential Policy
Tool to Address Food Insecurity: Lessons Learned from a Pilot Study in 26 European Countries. International
Journal of Environmental Research and Public Health. 16, 12.). De studie benadrukt dat voeding een cruciale rol
speelt bij sociale activiteiten en bijeenkomsten met familie, vrienden en collega's in alle culturele contexten.
Verder kan eten een middel zijn om zorg en respect te tonen, om gastvrijheid en een gevoel van verbondenheid
te creëren en om een bepaalde culturele, religieuze of persoonlijke identiteit tot uitdrukking te brengen.
20

Bijvoorbeeld Riches, G. (2002). Food Banks and Food Security: Welfare Reform, Human Rights and Social Policy.
Lessons From Canada? Social Policy & Administration 36 (6): 648–663; De Schutter, O. (2013). Freedom from
Hunger: Realising the Right to Food in the UK: a lecture by the United Nations Special Rapporteur on the Right to
Food. London: Just Fair; Caraher, M. & Cavicchi, A. (2014). “Old Crises on New Plates or Old Plates for a New
Crises? Food Banks and Food Insecurity.” British Food Journal 116 (9).

51

Evaluatie van het Belgisch Operationeel Programma 2014-2020 in het kader van FEAD

8. AANBEVELINGEN
Op basis van bovenstaande conclusies ontwikkelden de evaluatoren onderstaande aanbevelingen.
Deze kunnen dienen om sommige van de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen of om de
toegevoegde waarde van het OP I in België te vergroten.
Met betrekking tot het aankoopbeleid:
1. Systematiseer de bevraging van de doelgroepen
In het algemeen is het moeilijk om een lijst van producten op te stellen die voldoet aan de individuele
behoeften van alle eindbegunstigden, aangezien deze behoeften verschillen naargelang de
persoonlijke voorkeur, financiële situatie, woon- en gezinssituatie, voedingsvoorkeuren,
voedingsallergieën, enzovoort van de eindbegunstigde in kwestie.






Voor wie zich bijvoorbeeld de relatief goedkope basisproducten zoals rijst en pasta zelf kan
veroorloven, zijn de relatief duurdere producten van hogere kwaliteit zoals koffie en olijfolie
interessanter. Voor wie zich deze producten niet kon aanschaffen, vormen deze basisproducten
een 'stabiele laag'.
Voor daklozen en mensen die zo diep in armoede leven dat ze zich nauwelijks energie kunnen
veroorloven om te koken, zijn kant-en-klare producten met een hoge voedingswaarde
interessanter. Ook is hun verpakking toegankelijk en kunnen ze geconsumeerd worden zonder
deze te hoeven opwarmen.
Voor kleine gezinnen zijn de verpakkingen soms te groot zijn, wat kan leiden tot voedselverspilling.
Omgekeerd is het voor grote gezinnen dan weer handiger om grotere verpakkingen te krijgen.

Om een lijst van producten te kunnen opstellen die zo goed mogelijk is afgestemd op de afzonderlijke
doelgroepen, dienen de behoeften van de afzonderlijke doelgroepen systematisch te worden
vastgesteld zodat het assortiment vervolgens aan deze behoeften kan worden aangepast. De
behoeften kunnen worden vastgesteld door middel van enquêtes (voor partnerorganisaties en
mensen die in armoede leven), uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, en andere kwalitatieve
technieken zoals discussiegroepen. Op deze manier kan ook tegemoet worden gekomen aan de wens
van de begunstigden om hen meer te betrekken bij het proces (van het opstellen van de productlijst).
2. Maak systematisch gebruik van sociale netwerken
Wat de opstelling van de productlijst betreft, is de aanbeveling om rekening te blijven houden met de
standpunten van organisaties op het gebied van voedselhulp en met de behoeften van de uiteindelijke
begunstigden. Op basis van de analyse vinden reeds uitwisselingen plaats en wordt bij het opstellen
van de lijst rekening gehouden met de aanbevelingen van de betrokken organisaties. De aanbeveling
is om deze uitwisseling verder te zetten en vooral te intensiveren met bestaande netwerken van
verschillende caritatieve organisaties (‘sociale netwerken’) die een participatieve aanpak hanteren en
toegang hebben tot de ruime ervaring van vrijwilligers in de sector en die de mening van de
eindbegunstigden proberen te weerspiegelen. 21 Een geïntensiveerde uitwisseling met deze sociale

21

Als voorbeeld geldt het sociaal netwerk “La Concertation Aide Alimentaire” (CAA) noemen dat meer dan
honderd verenigingen en OCMW's vertegenwoordigt die actief zijn op het gebied van voedselhulp in het
Brussels en Waals Gewest en die de standpunten van deskundigen, begunstigden en voormalige begunstigden
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netwerken en het systematische opnemen van hun ervaring en aanbevelingen kan een toegevoegde
waarde hebben voor de totstandkoming van een hoogwaardige productenlijst.
3. Relativeer het belang van duurzaamheid in de context van FEAD
In de discussiegroepen werd duidelijk dat de meeste deelnemers ecologische aspecten en
duurzaamheid onderschrijven, maar dat ze vinden dat dit niet ten koste mag gaan van hoeveelheid en
kwaliteit. Voor mensen die in armoede leven, heeft het hongerstillen immers altijd prioriteit.
4. Lobby voor duidelijkere vervaldatums
Het is belangrijk om leveranciers er op te wijzen dat de vervaldatum duidelijker op de verpakking moet
worden vermeld. Dit om het horizontale principe van voedselverspilling nog meer in acht te nemen.

Met betrekking tot het distributiebeleid:
5. Bevorder de standaardisatie van de identificatie van de meest behoeftigen tezamen met de
belanghebbenden
Er kan nagedacht worden over manieren om de identificatie van de meest behoeftigen meer te
harmoniseren alsook organisaties bewust te maken van de manier waarop ze de meest behoeftigen
identificeren en selecteren in hun betreffende organisatie. Vele organisaties hebben echter een type
3-overeenkomst met een OCMW waarbij ze de toestemming krijgen zelf de screening te doen.
Daardoor ontstaat een ongelijke behandeling van mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Met
het oog op de harmonisering hiervan enerzijds en het verminderen van de zware verantwoordelijke
taak voor vrijwilligers anderzijds, is het goed om een procedure hieromtrent op te stellen die
organisaties desgewenst kunnen gebruiken om de meest behoeftigen te identificeren. Belangrijk bij
de opstelling van deze procedure is dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met alle belanghebbenden.
Enkel zo zullen niet alleen OCMW’s of partnerorganisaties, maar ook de eindbegunstigden zelf hun
ideeën of ‘best practices’ kunnen delen. Ook zullen de partnerorganisaties meer ‘ownership’ van het
identificatieproces ontwikkelen.
6. Stem bestelling en levering beter op elkaar af
Momenteel is er een te groot verschil tussen de door de partnerorganisaties bestelde hoeveelheden
en wat uiteindelijk geleverd wordt. Uit de discussiegroepen bleek dat de meeste organisaties in het
algemeen te weinig krijgen en ook de eindbegunstigden delen deze mening. Uiteraard zijn de middelen
beperkt en is het niet mogelijk om organisaties zo veel aan te bieden als ze maar willen, maar met
betrekking tot de budgetten kan worden geprobeerd om dit per product te bekijken en hierin te
schuiven: organisaties halen aan dat ze bijvoorbeeld van de goedkopere producten bijna alles krijgen
wat ze vragen, terwijl dit lang niet het geval is bij de duurdere producten.

van voedselpakketten en diensten voor voedselhulp en medische verzorgingstehuizen in haar overwegingen
betrekt.
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7. Zorg voor betrouwbaarheid van de leveringen door regelmaat en communicatie
Er is veel ongenoegen over de levering van de producten die als onregelmatig en onbetrouwbaar
ervaren wordt. Uit de discussiegroep kwam naar voren dat partnerorganisaties niet altijd op de hoogte
gebracht worden over laattijdige leveringen, of dat ze soms last minute te horen krijgen dat een grote
bestelling zal komen, waardoor dit voor sommige onder hen opslagproblemen oplevert. Daarom zou
het goed zijn te evolueren naar een systeem dat systematisch aangeeft wanneer leveringen gepland
zijn en dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt met partnerorganisaties, alsook dat er een zekere
regelmaat in zit zodat organisaties met beperkte logistieke ruimte niet opeens te veel producten
ontvangen die ze niet kunnen stockeren.
8. Zorg voor meer transparantie en eenvoud bij het informeren over de verdeelsleutel
Hoewel partnerorganisaties weten wat de verdeelsleutel is en dat hierover een document met alle
uitleg bestaat, schijnt niemand echt goed te weten hoe de verdeelsleutel ineen zit en hoe bepaalde
uitkomsten te verklaren zijn. Er is nood aan meer transparantie en eenvoud met betrekking tot de
communicatie over de verdeelsleutel omdat de procedure als te complex ervaren wordt. Een eerste
stap kan er daarbij in bestaan om tijdens de bijeenkomsten met de partnerorganisaties in gesprek te
gaan om meer precies de oorzaak van deze onduidelijkheid te achterhalen.
9. Voer ondersteuning voor begeleidende maatregelen in
Tot slot is er ruimte om de relevantie en toegevoegde waarde van het FEAD OP in België te verhogen
door het bevorderen van begeleidende maatregelen. Hoewel partnerorganisaties het er over eens zijn
dat FEAD op zich geen echte armoedebestrijding is, vinden ze wel dat ze in een belangrijke positie zijn
om mensen in armoede te bereiken en hen naast het aanbieden van voeding ook bij te staan en op
weg te helpen in de goede richting. Volgens de BA betekent het inplannen van financiële middelen
voor begeleidende maatregelen in het kader van FEAD dat er minder geld beschikbaar is voor voedsel.
In die zin zou de BA het aanbieden van begeleidende maatregelen door de organisaties kunnen
ondersteunen, zonder evenwel financiële middelen in het kader van het FEAD-programma te
gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het bevorderen van een regelmatige uitwisseling
tijdens (bestaande) vergadermomenten met partnerorganisaties over goede praktijken inzake
begeleidende maatregelen. Een andere mogelijkheid om deze ondersteuning te versterken is het
creëren van synergiën met het ESF, dat gelijkaardige doelgroepen tracht te bereiken als het FEAD,
waardoor een intensievere interactie en samenwerking de impact van de acties van het FEAD en het
ESF kan verhogen.
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BIJLAGE 1: EVALUATIEVRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bestaan er objectieve kwaliteitsvereisten voor FEAD-producten? (1)
Voldoen de producten aan de objectieve kwaliteitsvereisten? (2)
Zijn eindbegunstigden tevreden met de producten? (3)
In hoeverre hechten partnerorganisaties en eindbegunstigden belang aan de kwaliteit en
duurzaamheid van de aangekochte FEAD-producten? (4)
Op basis van welke criteria wordt de lijst van producten opgesteld? (5)
Hoe is het gemiddelde maximale aantal eenheden per uiteindelijke ontvanger voor elk product
opgesteld? (5)
Wat is de kwaliteit van de productselectie procedure? (5)
Op basis van welke criteria worden leveranciers geselecteerd bij de procedure van openbare
aanbesteding ? (6)
Wat is de kwaliteit van de procedure voor het selecteren van leveranciers bij openbare
aanbesteding? (6)
Bestaat er een kwaliteitscontrolesysteem met betrekking tot de aankoop van levensmiddelen? (7)
Bestaat er een kwaliteitsmanagementsysteem? (8)
Worden partnerorganisaties voldoende geïnformeerd over relevante zaken door de
beheersautoriteit? (9)
Hebben partnerorganisaties voldoende ruimte om feedback te geven aan de beheersautoriteit? (9)

14. Zijn de vereiste elementen van het management en controlesysteem in het Belgisch FEAD OP gepast
om administratieve lasten te minimaliseren met betrekking tot de aankoop van voeding door de
beheersautoriteit? (10)
15. In hoeverre is het Belgische FEAD-aankoopbeleid coherent met ander aankoopbeleid van
partnerorganisaties die vergelijkbare of aanvullende doelstellingen hebben? (11)
16. Hoe relevant zijn de voedingsmiddelen voor de doelgroepen? (12)
17. Welke bijdrage heeft FEAD geleverd voor het welzijn van de eindbegunstigden? (13)
18. Wat is volgens partnerorganisaties de toegevoegde waarde die voortkomt uit het Belgisch FEAD
aankoopbeleid en hoe significant is het? (13)
19. Hoe worden partnerorganisaties geselecteerd? (14)
20. Hoe worden de meest behoeftigen geïdentificeerd? ? (15)
21. Zijn partnerorganisaties zich bewust van hoe ze gevoelige data over eindbegunstigden moeten
beschermen? (16)
22. In welke mate heeft de hulp de meest kwetsbare groepen (daklozen, kinderen met risico op armoede,
etc.) bereikt? (17)
23. Bestaat er een kwaliteitscontrolesysteem met betrekking tot de levering en verdeling van de
producten? / Is er een systeem om de kwaliteit van verdeelpunten te meten? (18)
24. Zijn eindbegunstigden tevreden met de verdeling van producten? (19)
25. Hebben de veranderingen van de leveringsmodaliteiten gezorgd voor een efficiënter
leveringssysteem? (20)
26. Hoe is de verdeelsleutel opgesteld om de beschikbare voedingsmiddelen te verdelen over de
verschillende regio’s en partnerorganisaties? (21)
27. Hoe effectief/ efficiënt is de verdeelsleutel? (21)
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28. Is het systeem van bestellen en leveren coherent? (22)
29. Wordt het horizontale principe van het reduceren van voedselverspilling gerespecteerd door de
beheersautoriteit en partnerorganisaties? (23)
30. Bestaat er een controlesysteem om ervoor te zorgen dat organisaties de FEAD-producten op tijd
verdelen? (23)
31. In welke mate helpt de verdeling van voedselhulp door FEAD de meest kwetsbare groepen richting
verdere integratie? (24)
32. Wat zijn de soorten bijstand die worden verleend door de Belgische beheersautoriteit met FEAD
middelen? (25)
33. Welke soorten begeleidende maatregelen (OP I) worden uitgevoerd? (26)
34. Hoe nuttig/relevant zijn begeleidende maatregelen? (26)
35. Zijn begeleidende maatregelen/ activiteiten rond opslag, bereiding en verspilling van voeding
essentieel zodat voedselhulp meer effectief is? (26)
36. Welke rol speelt het Belgisch FEAD aankoopbeleid in het lokaal systeem van armoedebestrijding?
(27)
37. Welke effecten zouden het stopzetten van FEAD hulp hebben? (28)
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BIJLAGE 2: OVERZICHT DOCUMENTEN VERKREGEN VIA DE POD MI










Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014
betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
Open Public Consultation enquête over FEAD (antwoorden voor België)
Rapport gestructureerde FEAD enquête 2017
Commision staff working document: Mid-term evaluation of the FEAD
Belgisch Operationeel Programma (2014-2020) voor FEAD: voedselhulp, materiële hulp en
begeleidende maatregelen (initiële versie en gewijzigde versie 2017)
Reglement gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW’s en
erkende partnerorganisaties in het kader van FEAD (2014 t.e.m. 2019)
Jaarrapporten Belgisch Operationeel programma voor FEAD (2014 t.e.m. 2018)
Verdeelsleutel: Berekening van de geplafonneerde hoeveelheden en distributie
Gids voor beheer en controle
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o







57

Bijlage 1 : Samenwerkingsprotocol BA – CA (mei 2018)
Bijlage 2 : Risico analyses (2017)
Bijlage 3: Belgisch OP 2014-2020 in kader van FEAD - Frans
Bijlage 4: Lastenboeken 2014 t.e.m. 2017
Bijlage 5: Instructies productiecontroles
Bijlage 6: Template stalen nemen & rapportering over de productie
Bijlage 7 : Autorisatietracering – productiecontroles 2017
Bijlage 8 : Instructies controle leveringen (2016)
Bijlage 9 : Template verslag controle levering
Bijlage 10 : Instructies controles facturen
Bijlage 11 : Facturen : controle levertermijn en opvolging
Bijlage 12 : Instructies controles organisaties
Bijlage 13 : Template verslag controle organisatie
Bijlage 14 : Opvolging controles organisaties
Bijlage 15 : Procedure in geval van verlies, vernietiging of diefstal in kader van FEAD
Bijlage 16 : Procedure in geval van schorsing van een erkende partnerorganisatie/ OCMW
Bijlage 17 : Procedure voor de goedkeuring van het proces verbaal van de controles bij erkende
partnerorganisaties/ OCMW’s in kader van FEAD
Bijlage 18 : Procedure technische bijstand in kader van FEAD
Bijlage 19 : Opvolging audits
Bijlage 20 : Beschrijving elektronische schijf O
Bijlage 21 : Instructies terugvorderingen in kader van FEAD
Bijlage 22 : Procedure OLAF in kader van FEAD
Bijlage 23 : Beschrijving applicatie FEAD
Bijlage 24 : Selectieprocedure voor de producten bestemd voor openbare aanbesteding
Bijlage 25 : Samenvatting terugbetaalde boetes
Bijlage 26: Beschrijving van de functie van en procedures voor de Certificeringsautoriteit

Definitief rapport Systeem audit: Audit gericht op de BA en meer specifiek op belangrijkste
eisen 1, 2, 3, 4 en 5 van Bijlage II bij de gedelegeerde Verordening nr. 532/2014
Definitief rapport operationele audit : Controle van de FEAD openbare aanbesteding 2016 (alle
loten) en van de FEAD openbare aanbesteding 2017 (perceel 4, 10, 11, 12, 14)
Bestuursovereenkomst (+ aanhangsel) 2016-2018 POD Maatschappelijke Integratie
Evolutie erkenningen partnerorganisaties
Overzicht leveranciers van FEAD voor de verschillende campagnes
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BIJLAGE 3: Overzicht kenmerken deelnemers discussiegroepen
a) Eindbegunstigden
Er waren in totaal 25 participanten die deelnamen aan de twee discussiegroepen met
eindbegunstigden. Deze deelnemers werden in de mate van het mogelijke over verschillende regio’s
en provincies gerekruteerd. Wat betreft de demografische kenmerken, werd geprobeerd om rekening
te houden met verschillen in geslacht, leeftijd, afkomst en gezinssituatie. Uiteindelijk participeerden
15 vrouwen en 11 mannen, waaronder 4 personen met een andere nationaliteit dan de Belgische. De
deelnemers bevonden zich in verschillende leeftijdscategorieën: 2 personen zijn jonger dan 30 jaar, 8
personen tussen 30 en 45 jaar, 8 personen tussen 45 en 60 jaar en ten slotte zijn 8 personen ouder
dan 60 jaar. De meesten van hen zijn alleenstaande, slechts enkelen geven aan met een partner en/ of
één of meerdere kinderen samen te wonen. Daarnaast werd ook gepeild naar de werkstatus van
personen bij de rekrutering, waaruit naar voren kwam dat de meeste deelnemers niet aan het werk
zijn. Sommigen onder hen ontvangen een pensioen, anderen een leefloon, werkloosheids- of
invaliditeitsuitkering en één persoon was student. Tot slot werden enkele vragen gesteld over hoe ze
in aanraking komen met voedselhulp. Zo gaven 5 personen aan vroeger voedselhulp (waaronder FEADproducten) te ontvangen. De andere 20 deelnemers ontvangen momenteel nog FEAD-producten, met
een variatie in de duur hoe lang ze voedselhulp ontvangen gaande van één maand tot meerdere jaren.
De meesten kregen of krijgen dit in een caritatieve organisatie zoals een voedselbank of sociale
kruidenier, slechts enkelen ontvangen voedselhulp via een OCMW.
b) Partnerorganisaties
Bij de rekrutering van de partnerorganisaties werd gekeken naar de karakteristieken van de organisatie
waarin ze actief zijn. In totaal namen 19 personen deel aan de twee discussiegroepen voor
partnerorganisaties. Inzake de locatie waar de organisatie gevestigd is, komt naar voren dat twee
organisaties zich op nationaal niveau bevinden en twee organisaties Wallonië in zijn geheel
vertegenwoordigen. Daarnaast waren uit de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Luik
telkens twee organisaties aanwezig. Uit de provincies Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en
Luxemburg was er telkens één organisatie present en tot slot waren drie organisaties in WaalsBrabant/ Brussel gebaseerd. Wat betreft de soort organisaties, kan gezegd worden dat er vier
overkoepelende organisaties aanwezig waren, vijf centrale opslagplaatsen en 10 lokale organisaties.
Bij de lokale organisaties is tot slot ook rekening gehouden met het betrekken van zowel grotere als
kleinere verdeelpunten van FEAD-producten alsook verschillende types organisaties, zoals
voedselverdeelpunten die voedselpakketten uitdelen, de sociale kruideniers en sociale restaurants.
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