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Het Nederlands model bestaat en werkt; dat is te 

kopiëren. Ik begrijp niet waarom er daarover ook 

een werkgroep moet gaan. 

 

Wat ik hier weer mis, is daadkracht. Als er dan 

eens een bestuur wat daadkracht toont, dan wordt 

daarover meteen heel minachtend gedaan. Dat 

gevoel deel ik dus niet. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de 

minister van Middenstand, Zelfstandigen, 

KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 

Integratie, belast met Grote Steden, over 

"tekorten bij voedselbanken" (nr. 28414) 

06 Question de Mme Nahima Lanjri au ministre 

des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, 

chargé des Grandes villes, sur "la pénurie dans 

les banques alimentaires" (n° 28414) 

 

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

minster, helaas moet ik terugkomen op een vraag 

over de voedselbanken, omdat het probleem van 

tekorten zich daar opnieuw voordoet.  

 

Het is schrijnend dat er vandaag nog steeds meer 

dan 157 000 Belgen noodhulp moeten vragen en 

hun toevlucht moeten nemen tot voedselhulp. Als 

zij die voedselhulp niet zouden krijgen, dan 

zouden deze mensen honger lijden.  

 

Op 18 oktober 2018 stelde ik u een vraag tijdens 

de plenaire vergadering over de problemen die er 

waren bij de leveringen van voedsel in het kader 

van het Fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen (FEAD). Verschillende 

voedselbedelingsorganisaties trokken toen aan de 

alarmbel, want de bedeling door de POD van de 

FEAD-goederen had namelijk enorme vertraging 

opgelopen. Door die vertraging bij de 

aankoopcampagne van 2018 zouden de 

leveringen ten vroegste kunnen starten in 

februari 2019.  

 

Tijdens de plenaire vergadering van 18 oktober 

had u gezegd dat u aan uw administratie zou 

vragen om dat te onderzoeken en om de 

leveringen van de campagne van 2017 te 

verlengen. De POD Maatschappelijke Integratie 

heeft later nog gecommuniceerd over dringende 

maatregelen die er nog zouden worden genomen 

voor de campagne van 2018. 

 

Dat waren drie maatregelen: ten eerste, een 

herverdeling van de stocks tussen de 

voedselbanken die nog wel over levensmiddelen 

beschikken en diegene die er geen meer hebben, 

ten tweede, een toelage van 150 000 euro die zou 

worden verdeeld tussen de voedselbanken en 

opslagplaatsen voor de aankoop van 

voedingsmiddelen voor de eerste 

levensbehoeften, om de tekorten dringend aan te 

pakken en, ten derde, de verlenging van de 

aanbesteding van 2017 voor drie producten, 

namelijk olijfolie, chocolade en confituur.  

 

Hoewel de POD Maatschappelijke Integratie die 

maatregelen heeft aankondigd, waren zij blijkbaar 

niet voldoende. Op 15 januari 2019 stond er 

immers in verschillende kranten dat de 

voedselbanken en de liefdadigheidsorganisaties 

opnieuw tekorten hadden in hun stock. Volgens de 

heer Mottar, gedelegeerd bestuurder van de 

Belgische federatie van voedselbanken, hadden 

verschillende voedselbanken grote tekorten. Ook 

in de provincie Limburg zat de vereniging Sint-

Vincentius al maanden met gaten in zijn stock. 

Vooral voor de basisproducten was het 

problematisch. Melk, pasta, olijfolie, chocolade 

enzovoort kregen zij blijkbaar al maanden niet 

meer binnen.  

 

Door de vertragingen hebben verschillende 

organisaties eigen middelen moeten aanwenden 

om kwalitatieve voedselpakketten te kunnen 

blijven aanbieden, maar daardoor konden zij 

natuurlijk andere belangrijke initiatieven, zoals de 

aankoop van schoolmateriaal en dergelijke, niet 

meer financieren. Grote organisaties konden dat 

soms nog doen, maar kleinere organisaties 

hebben die middelen niet en hebben 

noodgedwongen tijdelijk de voedselbedeling 

moeten stoppen. Dat is natuurlijk dramatisch, 

want dan krijgen sommige mensen op den duur 

geen voedselpakketten meer en lijden zij honger. 

 

Ik heb hierover de volgende vragen. 

 

Wanneer werden de drie dringende maatregelen 

genomen? Werden deze maatregelen 

geëvalueerd en wat waren de resultaten?  

 

Wat zijn volgens u de redenen dat verschillende 

voedselbanken en organisaties ondanks alles nog 

steeds met grote tekorten zitten in hun stock?  

 

Wanneer zullen de eerste leveringen van de 

campagne 2018 plaatsvinden? In principe zou dat 

al gebeurd moeten zijn, maar is dat ook zo? 

 

Ten vierde, een van de problemen die de 

organisaties telkens opnieuw aankaarten, is de 



 13/03/2019 CRIV 54 COM 1054 

 

KAMER-6E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2018 2019 CHAMBRE-6E SESSION DE LA  54E LÉGISLATURE 

 

12 

slechts partiële levering van bestelde producten. 

Bepaalde organisaties hebben gemiddeld slechts 

51 % van de bestelde producten ontvangen. 

Volgens de POD Maatschappelijke Integratie is 

dat een gevolg van de aanbestedingen. De 

liefdadigheidsorganisaties mogen zoveel 

producten bestellen als er leefloners zijn binnen 

hun gemeente. Pas nadien schrijft de POD voor 

die bestellingen aanbestedingen uit. Afhankelijk 

van de offertes die men ontvangt, en vooral van 

de geboden prijzen, bestelt de POD de producten, 

die dan bij de organisaties geleverd worden. 

 

Voor verschillende producten doet de POD wat 

voor de geboden prijzen mogelijk is, maar voor de 

liefdadigheidsorganisaties bestaat er daarover 

kennelijk nog heel veel onduidelijkheid. Zij 

verwachten namelijk dat zij hetgeen zij besteld 

hebben ook zullen krijgen, maar dat is dus niet zo. 

 

Bent u het met mij eens dat er minstens nood is 

aan een veel betere informatiedoorstroming van 

de POD naar de verenigingen? De organisaties 

worden duidelijk niet op de hoogte gebracht van 

de resultaten van de aanbestedingen en de 

ontvangen offertes. Dat moet in de toekomst 

verbeteren. Is het voor de POD mogelijk om de 

organisaties op voorhand te laten weten hoeveel 

producten en welke goederen zij zullen ontvangen 

op basis van de verleende gunningen? Op die 

manier kunnen de organisaties beter inschatten 

hoeveel producten zij zullen hebben, hoe ze hun 

voedselpakketten moeten vullen en wat zij 

eventueel op een andere manier bij moeten halen. 

Op welke manier wilt u daar samen met de POD 

werk van maken? 

 

06.02 Minister Denis Ducarme : Mevrouw Lanjri, 

zoals u weet heeft de federale regering van de 

voedselhulp een van haar prioriteiten gemaakt. 

Het Belgisch budget toegekend aan het FEAD of 

het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest 

Behoeftigen werd in de loop van deze legislatuur 

aanzienlijk verhoogd. Sinds 2013 heeft de 

regering 14 miljoen euro geïnvesteerd in de 

aankoop van voedselhulp, wat ruim boven de 

Belgische engagementen ligt die werden 

ingeschreven in de programmering 2013-2020 van 

het FEAD. Dankzij dit engagement werden 32 000 

ton producten verdeeld onder de meest 

behoeftigen op het hele Belgische grondgebied in 

2017. 

 

Om het hoofd te bieden aan de problemen in het 

kader van de overheidsopdrachten naar 

aanleiding van de non-conformiteit van de offertes 

ingediend door de inschrijvers en om te vermijden 

dat de verdeling van voedselhulp werd 

onderbroken, heb ik in de loop van november 

2018 bij hoogdringendheid 350 000 euro 

vrijgemaakt. Eerst werd 150 000 euro toegekend 

aan dertien koepelorganisaties, de voedselbanken 

en drie grote opslagplaatsen voor de aankoop van 

levensmiddelen. Dit geld werd betaald vanaf 

december 2018. Bovendien werden drie percelen 

van de opdracht 2017 verlengd voor een bedrag 

van 200 000 euro. De levering van de producten is 

al gebeurd. Ten slotte werden de overschotten 

van bepaalde organisaties herverdeeld begin 

januari 2019. 

 

Bijzondere aandacht werd besteed aan de 

organisaties die er het meeste nood aan hadden, 

met name door melkleveringen begin januari. 

 

Bovendien zijn de leveringen van producten van 

de opdracht 2018, midden februari 2019 van start 

gegaan. Zij zouden gespreid moeten gebeuren tot 

in maart 2020, aan het ritme van 2 tot 

3 producttypes per maand. 

 

Ik begrijp de bezorgdheid van de organisaties. Zij 

leveren opmerkelijk werk op het terrein. Ik wil er 

evenwel aan herinneren dat het FEAD slechts 

50 % van de levensmiddelen levert die worden 

verdeeld door de voedselbanken in België.  

 

Tot slot vestig ik uw aandacht op het feit dat de 

organisaties op Vlaams niveau proportioneel 

minder levensmiddelen ontvangen dan de 

organisaties in Wallonië en Brussel. Dit komt 

omdat de Vlaamse instanties ervoor hebben 

gekozen om minder bij te dragen aan het FEAD-

budget. 

 

Ik ben het trouwens met u eens wat betreft de 

mogelijkheden om het bestaande systeem te 

vereenvoudigen. Natuurlijk heb ik al aan de POD 

Maatschappelijke Integratie gevraagd om 

informatie te verstrekken aan de betrokken 

organisaties over de modaliteiten inzake de 

bestellingen en de leveringen. 

 

06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

minister, er is toch nog veel werk aan de winkel. Ik 

begrijp dat het een gedeelde verantwoordelijkheid 

is. Het gaat om Europese middelen, federale 

middelen en regionale middelen. U stelt dat in 

Vlaanderen minder middelen eraan besteed 

worden dan in de andere regio's. Ik zal dat zeker 

meegeven aan de Vlaamse collega's. Wij zullen 

erop hameren dat er vanuit Vlaanderen meer 

middelen moeten gaan naar die voedselbedeling. 

Ik vind het echt belangrijk dat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid opneemt.  
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Ik wil u ook vragen om de communicatie met de 

organisaties te verbeteren, zodat zij op zijn minst 

weten dat het niet zo is dat wat zij bestellen, zij 

ook daadwerkelijk zullen krijgen. Zij denken dat, 

maar het werkt dus compleet anders.  

 

Wat uw administratie wel kan doen, ook in 

lopende zaken, is ervoor zorgen dat de 

organisaties veel beter geïnformeerd worden, 

zodat zij beter voorbereid zijn en weten welke 

producten zij op een andere manier moeten zien 

te verwerven. Dat is zeer belangrijk. 

 

Ik ben blij dat u hebt toegezegd om het probleem 

inzake communicatie en informatie verder door te 

nemen, samen met uw administratie.  

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

07 Question de M. Michel de Lamotte au 

ministre des Classes moyennes, des 

Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de 

l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, 

sur "la viande avariée polonaise" (n° 28611) 

07 Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de 

minister van Middenstand, Zelfstandigen, 

KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 

Integratie, belast met Grote Steden, over 

"bedorven vlees uit Polen" (nr. 28611) 

 

07.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le 

ministre, le mercredi 30 janvier dernier, le parquet 

polonais d'Ostroleka a annoncé avoir ouvert une 

enquête sur l'abattage et la commercialisation de 

bovins malades par un abattoir local, suite à un 

reportage télévisé d'un journaliste qui s'était fait 

embaucher sur ce site. Au total, ce sont 

2,7 tonnes de cette viande qui ont été vendues à 

dix pays européens. 

 

Selon l’AFSCA, aucune cargaison de viande issue 

de vaches malades et abattues illégalement en 

Pologne ne serait parvenue en Belgique. Je me 

réjouis bien entendu de cette bonne nouvelle. 

Néanmoins, alors que le scandale Veviba est 

encore frais dans la tête de chacun, cette actualité 

ne manque pas de raviver de mauvais souvenirs. 

 

Pour davantage de sérénité je souhaiterais obtenir 

quelques éclaircissements. Des mesures 

supplémentaires sont-elles mises en place afin de 

nous assurer que cette viande ne passe pas nos 

frontières? Cette nouvelle affaire ne met-elle pas 

en exergue certaines défaillances quant aux 

contrôles sur la viande circulant au sein du 

marché intérieur? Envisagez-vous de porter 

certaines mesures de renforcement des contrôles 

au niveau européen? Si oui lesquelles? 

 

07.02  Denis Ducarme , ministre: Monsieur de 

Lamotte, je vous remercie pour votre question qui 

aborde un sujet important. 

 

Vous savez évidemment que les règles de l'Union 

européenne reposent sur le principe de la libre 

circulation des biens et des services. C'est 

pourquoi, il faut le dire, notre capacité à prendre 

des mesures de contrôle supplémentaires est 

assez limitée, en particulier si elles devaient viser 

un autre État membre, dans la mesure où les 

autorités européennes pourraient juger cette 

initiative comme étant discriminatoire. Dès lors, 

c'est à l'échelle européenne qu'il faut prendre des 

mesures de protection. 

 

Dans le cas d'espèce, les autorités polonaises ont 

pris des initiatives permettant de tracer les 

produits dans le marché intracommunautaire. Je 

relève que, dans cette affaire, le système a prouvé 

son efficacité. La fraude existe bel et bien, mais le 

dispositif de protection a démontré qu'il 

fonctionnait, tout comme l'échange d'informations 

entre les États membres. La notification via le 

système RASFF (Rapid Alert for Food and Feed) 

a été transmise par la Pologne aux autres pays 

ainsi qu'à la Commission et aux chefs des 

services vétérinaires. La majorité des viandes en 

cause ont pu être localisées et détruites. À cet 

égard, l'AFSCA nous indique que, sur la base des 

informations en sa possession, la Belgique n'a 

pas été concernée par ces viandes polonaises 

non conformes. Les enquêtes se poursuivent, bien 

entendu, mais nous ne sommes donc pas 

concernés. 

 

Mon homologue français, avec qui nous 

collaborons correctement, avait évoqué, lors du 

Conseil de l'Agriculture de l'Union européenne du 

28 janvier dernier, la possibilité de constituer une 

équipe d'experts européens de la sécurité 

alimentaire. 

 

Cette task force aurait été chargée d'effectuer des 

contrôles dans les différents États membres afin 

de s'assurer que de nouveaux scandales 

alimentaires n'auront plus lieu. Je suis intervenu 

dans le cadre de ce Conseil pour indiquer que la 

Belgique soutiendrait une initiative allant dans ce 

sens, mais que nous attendions tout de même 

une proposition plus formelle et concrète. Nous 

nous engageons donc très régulièrement sur le 

plan européen dans un sens qui vise à optimiser 

davantage les contrôles en matière de sécurité 

alimentaire.  

 


