
Schenking van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke 

niet-voedingsmiddelen en behoud van recht op btw-aftrek 

Wie kan schenken, welke goederen en wie kan ontvangen? 

Schenkers

‐ Producenten
‐ Distributiebedrijven
‐ Andere btw-

belastingplichtigen

Voedingsmiddelen

‐ 6% (brood) of 21% (kreeften)
‐ Vast of vloeibaar
‐ Vers, droog, diepgevroren, enz.
‐ geestrijke dranken
‐ In de staat waarin ze 

oorspronkelijk werden verhandeld 
of na verwerking of bereiding

Levensnoodzakelijke niet-
voedingsmiddelen

‐ Levensnoodzakelijk: goederen die de 
levenskwaliteit van mensen die in armoede 
leven daadwerkelijk kunnen verbeteren

‐ Goederen waarvan de wederverkoopwaarde 
aanzienlijk afneemt vanaf hun eerste gebruik.
• Basishygiëneproducten en basis 

schoonheids- producten (zeep, shampoo, 
scheermesje, …)

• Cosmeticaproducten (make-up, parfum, 
nagellak,…)

• Kleding en schoenen
• Lederwaren, bagage, sportartikelen
• Spelletjes en speelgoed met een beperkte 

levensduur

Goederen die niet meer tegen de normale 
commercialisatievoorwaarden kunnen worden verkocht

‐ De houdbaarheidsdatum van het goed verstrijkt ten laatste vijf dagen na de datum van de 
schenking (voedingsmiddelen) of naargelang het geval, nadert of is verlopen op het tijdstip van de 
schenking (niet-voedingsmiddelen zoals condooms, ontsmettingsmiddelen); 

‐ De verpakking van het goed is beschadigd of niet in overeenstemming met de 
commercialisatiestandaard van de fabrikant of handelaar (de fabrikant wijzigt om commerciële 
redenen de verpakking van een product of de verpakking bevat drukfouten of (ver)taalfouten, …);

‐ Het goed beantwoordt niet aan de productiestandaard vastgelegd door de fabrikant (fruit dat te 
rijp oogt, productiefout, …);

‐ De gebruikelijke commercialisatieperiode voor het goed is verlopen (zoals Paaseitjes, Ugly
Christmas Sweater, maar niet de verkoop van kleding van de zomersolden of speelgoed na de 
kerst bijvoorbeeld).

Begunstigden

‐ Voedselbank (voedingsmiddelen)
‐ Administratie of overheid (bv: OCMW)
‐ Erkende caritatieve organisatie of een 

organisatie die een verklaring kan voorleggen 
waarin wordt bevestigd dat de organisatie zich 
bezighoudt met de strijd tegen armoede, zonder 
winstoogmerk..

‐ Erkend verdeelplatform

Behoeftige 
personen

De erkende 
verdeelplatformen zijn 
onderworpen aan een 
specifieke regeling (zie  
artikelen 10 t.e.m 13 van 
KB nr. 59 en punt 4 van 
de circulaire nr. 
2020/C/116).
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niet-voedingsmiddelen en behoud van recht op btw-aftrek 

Voorwaarden inzake verstrekking om niet en vormvereisten

Gratis karakter van de schenking

De schenker mag onder geen beding een vergoeding 
vragen, ook niet voor bepaalde administratieve, 
logistieke of verwerkingskosten. 

De begunstigden mogen in beginsel geen 
tegenprestatie vragen van de behoeftige personen.

Bij wijze van uitzondering kan de begunstigde een 
bescheiden financiële bijdrage vragen. Die bijdrage 
mag niet hoger zijn dan de uitgaven die rechtstreeks 
met de verdeling van die voedingsmiddelen verband 
houden. Het bedrag van de uitgaven kan dus bestaan 
uit: 

‐ De samenstelling van voedselpaketten; 

‐ Koeling, verwerking of bereiding van 
levensmiddelen;

‐ Opslag en transport van de goederen.

Voor sociale kruideniers wordt aanvaard dat zij 
enerzijds voedingsmiddelen tegen geringe bijdrage 
verdelen aan de behoeftige personen en op 
bijkomstige wijze verkopen aan andere natuurlijke 
personen voor zover de uit laatstgenoemde verkopen 
verkregen inkomsten uitsluitend worden gebruikt 
voor de financiering van de caritatieve activiteiten van 
de sociale kruidenier.

Vormvereisten

Om te bewijzen dat de belastingplichtige de betrokken 
voedingsmiddelen gratis heeft weggeschonken, moet voor elke 
schenking een document (in twee exemplaren) worden 
opgesteld, met de volgende vermeldingen :

‐ de datum waarop de begunstigde bezit genomen heeft 
van de goederen;

‐ de naam of maatschappelijke benaming, het adres en 
het btw-identificatienummer van de belastingplichtige;

‐ de naam of maatschappelijke benaming, het adres en 
het ondernemingsnummer van de begunstigde;

‐ de aard en de hoeveelheid van de geleverde goederen;
‐ de reden waarom de goederen niet meer kunnen 

verkocht worden tegen de normale 
commercialisatievoorwaarden ;

‐ het kosteloze karakter van die levering;
‐ een verklaring van de begunstigde, op grond waarvan 

die zich ertoe verbindt:
‐ De ontvangen goederen niet voor commerciële 

doeleinden te gebruiken;
‐ de ontvangen goederen te bestemmen voor een 

sociale actie ten voordele van behoeftige 
personen;

‐ geen tegenprestatie te eisen bij de verdeling van 
die goederen, met uitzondering van een geringe 

bijdrage (niet hoger dan de uitgaven die rechtstreeks 
verband houden met die verdeling).

Dit document wordt opgesteld uiterlijk de 15de van de maand na 
die waarin de levering van goederen werd verricht. Het 
document moet worden gedagtekend en medeondertekend 
door de begunstigde van de geleverde goederen.

Als afwijking, is het toegestaan dat de belastingplichtige maar 
één enkel verzameldocument opstelt per maand, waarin de 
leveringen verricht in de loop van een maand worden 
gegroepeerd. Het verzameldocument bevat dezelfde boven 
opgesomde vermeldingen (met uitzondering van de data die 
vervangen wordt door een verwijzing naar de maand). Het 
verzameldocument moet worden opgesteld uiterlijk de 15de dag 
van de maand na die waarin die leveringen van goederen 
werden verricht.

Wettelijke en administratieve grondslag

‐ Artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, b) et c) Btw-Wetboek;
‐ Koninklijk Besluit nr. 59;
‐ Circulaire nr. 2020/C/116 van 9 september 2020.

Aandachtspunten

Naast het belang van de vormvereisten en de voorwaarden 
inzake de verstrekkingen om niet, dient er ook rekening te 
worden gehouden met het toepassingsgebied van deze 
maatregelen die nauwgezet moeten worden nageleefd.

Hoewel het toepassingsgebied van de maatregel voor schenking 
van voedingsmiddelen uitgebreid is en niet al te veel 
toepassingsproblemen lijkt op te leveren, kan het 
toepassingsgebied van de maatregel voor niet-
voedingsmiddelen ruimte laten voor interpretatie en bijgevolg  
voor discussie.
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