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Fonds voor Europese hulp aan de
meest behoeftigen
Provinciale ontmoetingsdagen
Lente 2014

FEAD: waarom & voor wie
Het Fonds heeft tot doel de meest behoeftigen te helpen in alle
Lidstaten.
• Jammer genoeg kunnen 40 miljoen mensen in Europa zich
een dag op twee geen elementaire maaltijd veroorloven.
• De Unie telt 25,4 miljoen kinderen die bedreigd worden door
armoede of sociale uitsluiting (over het algemeen lopen
kinderen een groter risico op armoede of sociale uitsluiting).
• Vier miljoen Europeanen zijn dakloos.
=> Het Fonds tracht de onmiddellijke effecten van extreme
armoede te verminderen en zal het insluitingsproces steunen
van personen in de marge van de maatschappij

FEAD: voorgeschiedenis
1987:
• De Europese Commissie voert het Europees programma voor voedselhulp
aan de minstbedeelden (PEAD) in Het BIRB is verantwoordelijk voor het
beheer ervan.
• Doelstelling: zorgen voor de verdeling van levensmiddelen aan personen
in nood in de Europese Unie, via liefdadigheidsinstellingen of lokale
sociale diensten. "gratis voedsel voor de armste Europeanen".
2014:
• Dit programma wordt vervangen door het FEAD (Fonds voor Europese
hulp aan de meest behoeftigen)
• De POD MI werd gepolst om het Fonds te beheren
Uitdaging en absolute prioriteit in 2014: de continuïteit waarborgen van de
voedselverdeling in België
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Context en voorgeschiedenis
Op 31/12/2013 liep het vroegere systeem van voedselhulp (PEAD), zoals
dat georganiseerd werd via het Europees programma voor voedselhulp
door het Belgisch Interventie‐ en Restitutiebureau (BIRB) af.
Ontstaan van het FEAD
Dit nieuwe fonds valt niet meer onder de bevoegdheid van het
landbouwbeleid, maar wel onder dat van het cohesiebeleid en van de
structuurfondsen en het valt dus niet meer onder de bevoegdheid van
het BIRB.
Het BIRB zal geregionaliseerd worden vanaf oktober 2014 en is niet meer
bevoegd vanaf 31/12/2013.
Invoeren van overgangsmaatregelen voor een optimale invoering van het
FEAD en een zo soepel mogelijke overdracht die gewaarborgd wordt door
een nauwe samenwerking met de diensten van het BIRB

Europese nieuwigheden en budget
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Er worden nog 2 extra gebieden gedekt:
– De materiële basishulp
– De financiering van maatregelen tot sociale insluiting voor de
minstbedeelden
De begeleidingsmaatregelen: (aanbod aan sociale begeleiding), dat,
minstens, de vorm zal aannemen van informatie die beschikbaar gesteld
wordt aan de gerechtigden
3,5 miljard Euro in totaal. Voor België zal er een bedrag zijn van 65,5
miljoen Euro (+ indexering) voor de periode 2014‐2020 waarbij nog 15 %
verplichte cofinanciering moet worden bijgevoegd.
Concreet gaat het dus om een totaalbedrag van 77,06 miljoen Euro (65,5
miljoen FEAD + 11,56 miljoen Euro cofinanciering) voor de periode 2014‐
2020, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 11 miljoen Euro per
jaar

Wie mag de producten verdelen?
In België gebeurt de gratis verdeling momenteel:
– door 358 OCMW's
– door 419 liefdadigheidsinstellingen die optreden
• ofwel als instellingen die aangesloten zijn bij de
voedselbanken of bij het Rode Kruis,
• ofwel als onafhankelijke instellingen.

– OCMW's en liefdadigheidsinstellingen moeten vooraf
erkend worden.
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Wie mag de producten ontvangen ?
SYSTEEM BIRB:
Het OCMW vormt de hoeksteen bij het vaststellen wie meest behoeftig is: er
zijn van ambtswege 6 categorieën van begunstigden:
 personen en hun gezinsleden die genieten van een leefloon;
 personen zonder vaste woonplaats (daklozen);
 mensen zonder papieren;
 mensen die hier illegaal verblijven;
 vluchtelingen;
 personen die onder de armoedegrens leven
De OCMW’s mogen ook categorieën begunstigden toevoegen specifiek voor
de lokale situatie.

TOEKOMSTIGE PISTES:
Meer flexibiliteit: de notie van categorieën verdwijnt. De
Europese Commissie wil dat we het mechanisme beschrijven om
de hulp te verlenen in plaats van het ontwikkelen van vaste en
rigide categorieën.
Het zijn de OCMW’s en NGO’s die beslissen aan wie zij hulp
verlenen.
Vooraleer dit geïmplementeerd zal worden, zullen de partners
hieromtrent geraadpleegd worden.

Partnerschappen
Het partnerschap: er verandert niets!
‐

Verplichting
voor
de
liefdadigheidsorganisaties
om
een
partnerschapsovereenkomst af te sluiten met het OCMW van elke
gemeente waarin zij actief zijn (3 types van partnerschap mogelijk 
terug te vinden in bijlage van ons reglement op de website). Deze
overeenkomsten zullen geverifieerd worden tijdens een controle ter
plaatse.

‐

Indien een partnerschap bestaat (en er is geen einddatum vermeld): er
verandert niets, u hoeft niets te doen => het partnerschap wordt
stilzwijgend verlengd

‐

Indien een partnerschap bestaat maar er wordt een einddatum vermeld:
de overeenkomst moet vernieuwd worden (het is niet verplicht een datum
te vermelden)
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Hoe werkt het ?
Lancering projectoproepen:
• Om consumptieartikelen te ontvangen
samenwerking met de voedselbanken)

(lijst

opgesteld

in

Verdeling van de producten tussen OCMW's en deelnemende
organisaties
Levering van voedingsmiddelen
•
•
•
•

door de leveranciers/fabrikanten,
volgens een vastgelegde kalender,
aan liefdadigheidsinstellingen en lokale sociale diensten,
om gratis te worden verdeeld aan de meest behoeftigen

Controles

Welke resultaten?
• In 2012 werd 11.601 ton voedingsmiddelen verdeeld door de BIRB
waarmee 230.802 personen konden worden geholpen (11.710.463 €)
• In 2013 hebben 237.000 personen voedselhulp ontvangen voor een totaal
gebruikt budget van 11.955,154 €

Stand van zaken en perspectieven
• Over de reglementen in verband met de fondsen werd op 14/03/2014
gestemd.
• Het Operationeel Programma wordt momenteel uitgewerkt
• Er werd een aanbesteding gelanceerd door de producten
• De verdeling van de producten zal starten in juni 2014
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Tot besluit …
• Wij stellen alles in het werk om de continuïteit van de voedselhulp en
eveneens een geoptimaliseerd beheer van het fonds te waarborgen
tijdens en na het overgangsjaar
• De wil is aanwezig om het FEAD op te bouwen in dialoog met de
organisaties op het terrein
• en om samen te zoeken naar mogelijke verbeteringen (beheer, producten,
enz.)
• De wens om nieuwe pistes te ontdekken: nieuwe doelgroepen,
kinderarmoedebestrijding, enz.

Dank voor jullie aandacht.
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