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INLEIDING

. 

Wij kijken terug op een bewogen jaar 2021 met een hoge activiteitsgraad. Er werden opnieuw records neergezet. Elke

maand deden gemiddeld 177.000 mensen in nood beroep op de Voedselbanken via de 654 aangesloten verenigingen. Dit

is een nooit gezien aantal. De stijgende tendens deed zich vooral voor in het laatste kwartaal, wat samenvalt met de sterk

verhoogde energieprijzen.

In totaal werd 22.229 ton voedsel verdeeld, vergelijkbaar met 2020. Tegenover een toenemende nood aan voedselhulp

staat dat het aantal schenkingen van overschotten uit de voedingsindustrie een daling kende met 11% ten opzichte van

2020. Bovendien werden ook 20% minder goederen ontvangen via het Europees Fonds voor Hulp aan de Meest

Behoeftigen. De gedaalde aanvoer kon gecompenseerd worden door extra aankopen van voedsel, dank zij extra budgetten

afkomstig van de Federale en Waalse overheid evenals van particuliere schenkers.

Deze cijfers tonen aan dat de Voedselbanken en hun aangesloten verenigingen een steeds belangrijkere en

noodzakelijkere maatschappelijke rol vervullen. Dit alles is mogelijk dankzij de onbaatzuchtige inzet van de vele vrijwilligers,

de voedselschenkingen van onze loyale partners en de financiële steun van de vele particulieren, bedrijven en de

overheid. We zijn erg dankbaar en trots op deze ongelooflijke mobilisatie in België. Het is echter duidelijk dat de

inspanningen moeten worden gehandhaafd. De noden zullen in 2022 ongetwijfeld verder toenemen gezien de weinig

hoopvolle vooruitzichten als gevolg van de situatie in Oekraïne.

Een woord van dank ook voor onze ambassadeurs Sandra Bekkari en Julien Lapraille die zich in 2021 terug belangeloos

hebben ingezet voor ons goede doel.

Jef Mottar                                                                                                               Piet Vanthemsche

Gedelegeerd bestuurder                                                                                        Voorzitter



BEGUNSTIGDEN

Het aantal mensen dat in 2021 beroep deed op voedselhulp via de bij de Voedselbanken aangesloten

verenigingen bleef het eerste semester van het jaar nagenoeg constant op het niveau van eind 2020,

maar kende vanaf de tweede jaarhelft een gestage groei. In 2021 werden maandelijks gemiddeld

177.238 mensen geholpen, een stijging met 1% ten opzichte van 2020. Dit lijkt miniem, maar betekent

wel een toename met bijna 2.000 mensen.
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PROFIEL BEGUNSTIGDEN

Opvallend is de vaststelling dat de jongeren sterk vertegenwoordigd zijn in de populatie die

noodgedwongen aangewezen is op voedselhulp. Ongeveer 1 op 3 van de begunstigden zijn jonger

dan 24 jaar en iets meer dan 1 op 4 zelfs jonger dan 18 jaar. 1 op 10 zijn kinderen jonger dan 14 jaar.

Het valt ook op dat ruim 1 op 3 alleenstaande ouders zijn, waarvan bijna 75% vrouwen.



AANGESLOTEN CARITATIEVE VERENIGINGEN

. 
In 2021 waren er 654 liefdadigheidsverenigingen aangesloten bij de Voedselbanken. Dit is een

aanzienlijke toename met 23 ten opzichte van het vorige jaar. Nooit eerder is dit aantal zo hoog

geweest. De groei van het aantal aangesloten verenigingen situeert zich vooral in Brussel en in de

provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.



BEVOORRADING

In totaal werden op jaarbasis 45 miljoen maaltijden verdeeld.

In 2021 werd via het netwerk van de Belgische Voedselbanken 22.229 ton voedsel en hygiëneproducten

verdeeld, een verglijkbaar volume met het jaar voordien. De totale handelswaarde van de verdeelde producten

komt overeen met ongeveer 75 miljoen euro.

Het volume overschotten van de voedingsindustrie nam evenwel af met 11%, maar dit kon worden opgevangen

door aankopen en een verhoogd volume overschotten ontvangen van de distributie sector.

12.359 ton of 55,6% van de totaal verdeelde hoeveelheid goederen waren gerecupereerde onverkochte

voedingswaren die aldus gevaloriseerd werden en bijgedragen hebben tot het verminderen van voedselverliezen.



BEVOORRADINGSBRONNEN 

Het Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen bleef ook in 2021 de belangrijkste bevoorradingsbron

met 31% van de totaliteit, maar het volume kende weliswaar een belangrijke daling met 1.721 ton in vergelijking

met 2020. Het aandeel van de distributie kende een significante groei met 1.337 ton. De schenkingen van

overschotten door de voedingsindustrie verminderden met 648 ton. In 2021 werden, net zoals in 2020 en

gedwongen door de toegenomen vraag, voedsel en hygiëne producten aangekocht. In totaal werd 2.039 ton

aangekocht, een toename met 1.167 ton in vergelijking met 2020. Dit was mogelijk dank zij de solidaire

financiële steun van particulieren, overheid, bedrijven en organisaties.

Meer dan de helft (53,5 %) van de totaliteit van de ingezamelde producten zijn gerecupereerde kwaliteitsvolle

voedseloverschotten, waardoor 12.359 ton voedselverlies kon worden vermeden.



EUROPEES FONDS VOOR HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN

. 

Dank zij het Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen kan de Belgische federale overheid

(POD Maatschappelijke Integratie) voedsel aankopen voor gratis voedselhulp. In 2021 werd aldus via de

Voedselbanken 7.014 ton verdeeld. Dit is weliswaar minder dan in 2020, maar ligt rond het gemiddelde

van de jaren voordien. Het volume Europese producten is en blijft de belangrijkste bron van bevoorrading.

Voor 2022 en 2023 zijn de vooruitzichten eerder gunstig, gezien hier beroep zal kunnen gedaan worden

op het EU REACT Fonds, waardoor het budget voor voedselhulp ongeveer 50% hoger zal zijn in

vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

De vooruitzichten vanaf 2024 zijn echter bijzonder weinig hoopgevend. In het kader van de nieuwe

Europese begroting ESF+ voorziet de Belgische overheid nagenoeg een halvering van het budget in

vergelijking met 2022 en 2023.



AARD VAN DE PRODUCTEN

Het aandeel groeten en fruit in het totaal productassortiment vertegenwoordigt het hoogste volume (28%), gevolgd

door zuivelproducten (23%) en graan- en andere zetmeel houdende producten (o.a. brood, aardappelproducten,

ontbijtgranen , ..) (15%). Het volume vlees en vis is significant toegenomen tot 10%, terwijl het volume niet-

voedingsproducten (8%) lager was in vergelijking met 2020. Het totaal assortiment is nutritioneel vrij evenwichtig.

Dit is een gevolg van de aankoop van een belangrijk bijkomend volume, waardoor een bijsturing van de

nutritionele balans mogelijk was. Opvallend is ook de belangrijke toename van het volume verse (4-7°C) en

diepvriesproducten, producten met eveneens een gemiddeld gezonder nutritioneel profiel.



NATIONALE ACTIES

. 

De opbrengst van de jaarlijkse collectes bij Colruyt en Delhaize kende na een duidelijke terugval in 2020

door de totale afwezigheid van vrijwilligers omwille van coronamaatregelen, een licht maar weliswaar

geen volledig herstel in 2021. De Colruyt actie 2021 vond ook nog plaats in een periode waar geen

vrijwilligers toegelaten waren in de winkelpunten wegens sanitaire overheidsmaatregelen. Bij de Delhaize

actie waren er wel vrijwilligers toegelaten, maar minder dan normaal wegens de nog hoge

besmettingsrisico’s in de periode van de actie. Het succes van een inzamelactie hangt in belangrijke

mate af van de aanwezigheid van vrijwilligers in de winkels voor het uitdelen van de waardebonnen aan

de klanten.

Daarnaast konden we terug rekenen op een bijdrage via de Lidl actie “Good Taste Zero Waste”. Hierbij

wordt de opbrengst van de verkoop van producten op vervaldatum geschonken aan de Belgische

Voedselbanken. Voor 2021 bedroeg de opbrengst 145 000 euro, vergelijkbaar met 2020.

De Voedselbanken ontvangen de ingezamelde bedragen niet als dusdanig, maar het equivalent aan

nutritioneel hoogwaardige en kwaliteitsvolle levensmiddelen, overeenkomend met de waarde van het

ingezamelde bedrag.



FINANCIËLE & OPERATIONELE  ASPECTEN

. 

De inkomsten in 2021 bedroegen 7.245.477 € tegenover 6.179.036 € het jaar voordien. Onze schenkers bleven

zeer gul na het uitzonderlijke coronajaar 2020, maar de stijging van de inkomsten komt toch helemaal voor

rekening van de overheid die ons met dotaties voor voedselaankopen ten belope van 2.410.000€ (2020 834.517€)

ondersteunde.

De uitgaven stegen tot 6.391.841 € tegenover 5.101.617 € in 2020. De voedselaankopen bedroegen 2.506.937€

en tekenen helemaal voor deze stijging. De andere kosten bleven nagenoeg gelijk of daalden zoals in het geval

van de logistieke kosten. Dat is dan weer te wijten aan de verminderde aanvoer vanuit het Europees Sociaal

Fonds. Verder besteden we 145.321 € aan het subsidiëren van diepvriezers in de bij ons aangesloten verenigingen

om aldus de verdeling van grotere volumes diepvriesvoedsel verder te stimuleren.

In 2021 boekten we dus een netto winst van 853.635 €. Van deze winst wordt 500.000 € toegevoegd aan het

fonds voor de continuïteit van de vereniging om deze reserve in lijn te brengen met de gestegen exploitatiekosten.

Het saldo wordt toegevoegd aan het overgedragen resultaat.

De totale investeringen in 2021 bedroegen 688.000€ die betrekking hebben op het in aanbouw zijnde nieuwe

gebouw van de Voedselbank Namen-Luxemburg.

De fondsen van de vereniging namen toe met 720.908 €. Deze zullen aangewend worden om de lokalen van de

verschillende Voedselbanken aan te passen aan de verhoogde capaciteitsbehoefte en aan verbeterde

werkomstandigheden voor onze vrijwilligers. In 2022 werken we de nieuwe Voedselbank Namen Luxemburg

verder af, richten we de nieuwe lokalen van de Voedselbanken van Limburg en Charleroi in en zoeken we een

nieuwe locatie voor de Voedselbank Antwerpen Mechelen Turnhout. Daarnaast zal ook 500.000 € van de eigen

middelen aangewend worden om voedsel aan te kopen in 2022.



BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

. 

08-14/02/2021: Radiospot op Radio 2, StuBru en MNM: "Steun de strijd tegen honger en

voedselverspilling"in het kader van onze fondsenwervingscampagne campagne.

17/02/2021: BFVB persbericht – In 2020 maakten tot 195.000 mensen maandelijks gebruik van
Voedselbanken. De impact van de gezondheidscrisis op het aantal begunstigden is duidelijk en verklaart deze
drastische stijging. In totaal werd 20.967 ton voedsel uitgedeeld, 24% meer dan in 2019. Voor het eerst moest
de Belgische Federatie van Voedselbanken grote hoeveelheden voedsel inkopen om aan de toegenomen vraag
te kunnen voldoen.

23/02/2021: Minister Karine Lalieux bezoekt de Voedselbank van Brussel – Brabant en kondigt het besluit
van de federale regering aan in verband met de FEAD-budgetten 2021 en 2022 – Persbericht: "54 miljoen euro
bestemd voor voedsel- en hygiënehulp".

23-25/03/2021: Op BelRTL – Tijdens de uitzendingen "A votre service" en "Café Gourmand" (a) een radiospot

“Steun de strijd tegen honger en voedselverspilling" & (b) Live interviews met de Belgische Federatie van

Voedselbanken, Waalse Voedselbanken en een aangesloten vereniging om hun werking uit te leggen.

02/06/2021: Bezoek van Sammy Mahdi, staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, aan de Voedselbank
van Brussel-Brabant naar aanleiding van een gift van de Nationale Loterij van 500.000 euro voor de aankoop
van voedsel.



BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 

. 

16-29/06 2021: Jaarlijkse nationale voedselinzameling COLRUYT. Vanwege de covid-19 maatregelen waren er

geen vrijwilligers aanwezig bij de ingang van de winkels om de waardebonnen uit te delen aan binnenkomende

klanten.

29/09/2021: Persbericht - Voedselbanken roepen op tot meer fiscale incentives voor de strijd tegen

voedselverspilling ter gelegenheid van de Internationale Dag van bewustwording van voedselverlies en -

verspilling van de Verenigde Naties.

27/10/2021: Bezoek van Sandra Bekkari, sinds 2018 ambassadrice van de Belgische Voedselbanken, aan de

Voedselbank van West-Vlaanderen en aan een aangesloten vzw "De Vaart" in Kortrijk in het kader van de

Internationale Dag van de Vrijwilliger. Ze nam letterlijk de rol van vrijwilliger op zich voor een reportage in

het tijdschrift BV Story/Dag Allemaal waarin de belangrijke rol van vrijwilligers werd uitgelegd.

30/11/2021: Bezoek van Julien Lapraille, ambassadeur van de Federatie van Voedselbanken sinds 2018, aan de

Voedselbank van Luik ter gelegenheid van een ronde tafel gewijd aan de rol en het belang van vrijwilligers.

28/02/12 2021: Jaarlijkse nationale voedselinzameling DELHAIZE met aanwezigheid van vrijwilligers in de week

02-08/12 voor de uitreiking van waardebonnen.

13-31/12 2021: Actie "De langste kersttafel" met een oproep aan de Belgische bevolking om 20 euro te

schenken en zo een virtueel bord toe te voegen aan deze feestmaaltijd voor meer dan 175.000 arme mensen.



VOORUIZICHTEN EN UITDAGINGEN

. 

Hoe groot wordt de toestroom van nieuwe begunstigden? Zal het lukken om voldoende voedsel in te zamelen

en te verdelen? Voor 2022 zijn de uitdagingen groter dan ooit.

De exuberante stijging van de energieprijzen die sinds half 2021 voor iedereen voelbaar is, zal zich

ongetwijfeld sterk laten voelen bij de meest kwetsbaren. Bovendien wordt er ook een significante

prijsstijging van levensmiddelen verwacht. Daarnaast gaan we er ook van uit dat de instroom van

Oekraïense vluchtelingen het aantal begunstigden zal toenemen. Hierdoor zal meer dan waarschijnlijk een

groter aantal mensen noodgedwongen een beroep moeten doen op voedselhulp in 2022.

Bovendien stelt de Belgische Federatie van Voedselbanken vast dat in 2021 merkelijk minder overschotten

werden ontvangen van de voedingsindustrie, een tendens die zich begin 2022 duidelijk verder zet. Dit kon in

2021 worden opgevangen door de aankoop van voedsel via extra budgetten, maar voor 2022 zijn aanzienlijk

minder aankoopbudgetten beschikbaar. Hierdoor is de kans zeer reëel dat niet zal kunnen worden voldaan

aan de verwachte toenemende vraag.

Wij roepen de federale en regionale autoriteiten en beleidsmakers dan ook op om hun verantwoordelijkheid te

nemen en de Voedselbanken verder financieel te ondersteunen in de strijd tegen de honger in ons land. Ook

de steun van particulieren en bedrijven zal meer dan ooit noodzakelijk zijn. Een vereniging van alle krachten

zullen absoluut nodig zijn willen we er ook dit jaar samen in slagen de steeds groeiende noden te lenigen.
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