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Mondelinge vraag van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : De mogelijkheid om borstvoeding te kunnen geven in Brusselse horecazaken  

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Tijdens de vorige legislatuur, meer bepaald in augustus 2018, had het College het genoegen een 

initiatief te mogen lanceren waarbij horecazaken zelf konden aangeven dat moeders er 

borstvoeding mochten geven. Uit eerder onderzoek was immers gebleken dat slechts 1 op de 2 

moeders borstvoeding durft geven op openbare plaatsen. De 60 horecazaken in kwestie kregen 

een sticker met het opschrift ‘#breastfriends’, waarmee men ook aangeeft dat er een 

borstvoedingskussen en verversingstafel beschikbaar zijn. 

Op de website breastfriends.brussels blijkt echter dat de lijst aan borstvoedingsvriendelijke 

plekken nog steeds 60 horecazaken telt, waaronder ook de Brusselse gemeenschapscentra. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Kan u bevestigen of het huidige College dit initiatief nog steeds ondersteunt? Hoe werd 

dit project geëvalueerd door de VGC? 

 

 Hoeveel nieuwe aanvragen vanuit horecazaken om het label te ontvangen heeft men 

reeds binnengekregen sinds het begin van de huidige legislatuur? 

 

 Kan u meegeven of en op welke manier de Administratie de horecazaken met 

‘#breastfriends’-label opvolgde? Hebt u informatie omtrent het feit of deze horecazaken 

zelf de campagne ook positief evalueerden? 

 

 Kan u meedelen of het aantal deelnemende horecazaken uitgebreid werd sinds het begin 

van de huidige legislatuur? Zo ja, tot hoeveel? Zijn er horecazaken die reeds afhaakten? 

Zo ja, omwille van welke redenen? 

 

 Hebt u beslist een nieuwe campagne te lanceren, zowel naar gebruikers als naar 

horecazaken toe? Zo ja, wanneer zal deze gelanceerd worden? Welk budget voorziet u 

voor deze promotiecampagne? 

 

 Op welke manier onderzoekt het College hoe dit project verder uitgebreid kan worden 

naar nog meer openbare plekken? Hoe wordt dit gestimuleerd vanuit de VGC? Welk 

budget maakt u hiervoor vrij vanuit uw bevoegdheid? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 


