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Vraag van mevrouw Els Rochette aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en 

Scholenbouw 

 

Onderwerp: De strijd tegen voedselarmoede op school 

 
In oktober 2020 hielden we hier een lange en boeiende discussie over de stijgende 

voedselarmoede in onze stad en de rol die scholen kunnen spelen in de strijd daartegen. 

Met deze vraag peil ik graag naar een stand van zaken. 

Want het is duidelijk dat de urgentie enkel toeneemt. Recente cijfers tonen aan dat de 

Voedselbanken in België in 2020 17 procent meer maaltijden hebben verdeeld dan in 2019. 

De hoogste stijging deed zich voor in Brussel met een toename van 16,5 procent op 

jaarbasis. Onlangs werd aangekondigd dat de voedselbanken extra middelen krijgen omdat 

ze de vraag niet kunnen bijhouden. De drama’s achter deze cijfers zijn onaanvaardbaar in 

een rijke stad als Brussel. 

In oktober zei u dat er een nieuwe enquête gelanceerd werd over armoedeproblematiek op 

scholen. U wou ook niet te lang  ‘studeren’ en snel met structurele oplossingen komen. Ik 

ben het daar volledig mee eens, ook al is deze problematiek complex en kostelijk. U hoopte 

na nieuwjaar verbeteringen op het terrein te kunnen aanbrengen en begin dit jaar een 

praktisch stappenplan en bijhorend budget te hebben.  

Ik besef dat deze problematiek de VGC ver overstijgt en dat u voor structurele oplossingen 

afhangt van samenwerking met andere niveaus. Toch herhaal ik ons pleidooi om in het 

Brussels Nederlandstalig onderwijs in te zetten op gezonde warme maaltijden voor de 

leerlingen, die alvast gratis zijn voor wie het thuis moeilijk heeft.  

 

Vandaar mijn vragen: 

 Heeft u al resultaten van de nieuwe enquête? Ervaren de Brusselse scholen ook de 

effecten van de toegenomen voedselarmoede? 

 Heeft u nog nieuwe informatie over welke scholen gratis maaltijden aanbieden? 

 Welke stappen zet de VGC nu om werk te maken van de toegang tot gezonde 

voeding, warme maaltijden op school? Heeft u ondertussen een antwoord op de 

logistieke uitdagingen die dit met zich meebrengt? Maakt u werk van een flexibel 

systeem waarbij niet per se alle scholen op dezelfde manier participeren? Welke 

‘prijzenpolitiek’ wil u hanteren? 

 Welk budget maakt u vrij voor de strijd tegen voedselarmoede op school?    
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