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Actualiteitsvraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Fenomeen van lege brooddozen op school 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

In een artikel van HLN las ik met grote belangstelling dat de Universiteit Gent een onderzoek 

gaat lanceren naar de inhoud van brooddozen van kinderen, aangezien deze maar al te vaak leeg 

zijn. 

 

Dit is een trieste realiteit die we ook in Brussel tegenkomen: elke dag gaan kinderen met een 

lege brooddoos naar school. De redenen hiervoor zijn divers, gaande van stijgende 

schoolfacturen, familiedrama's en de toenemende armoede in Brussel, waardoor steeds meer 

ouders niet in staat zijn hun kinderen een gezonde, evenwichtige maaltijd mee naar school te 

geven. U weet ongetwijfeld dat een kind met een lege maag of slechte voeding bijzonder slecht 

is voor de leer- en concentratieprestaties van dat kind. Laat staan dat ze ten volle zich kunnen 

ontplooien en amuseren.  

 

Wij pleiten al langer voor gezonde schoolmaaltijden voor alle kinderen, gratis voor  gezinnen 

die het niet kunnen betalen. Met de steun van de overheid kunnen scholen echt een bijdrage 

leveren in het aanpakken van een van de meest schrijnende symptomen van kinderarmoede. 

Onze fractie is zeer tevreden dat u samen met uw collega’s in het College actie heeft 

ondernomen door een subsidielijn van ruim 750.000 euro ook open te stellen voor scholen om 

tussen te komen in kosten voor onder andere schoolmaaltijden.  

 

U gaf vorig jaar evenwel aan dat nog niet veel scholen van deze mogelijkheid gebruik hebben 

gemaakt. Daarbij komt dat op het terrein eerder een omgekeerde beweging bezig is. Op een 

vraag van ons antwoordde u dat sommige scholen de door Corona afgevoerde maaltijden nog 

steeds niet terug hadden ingevoerd. Op een vraag van Hannelore Goeman antwoordde Vlaams 

minister Ben Weyts enkele dagen geleden zeer ontwijkend: er wordt volgens hem nu al genoeg 

gedaan. Met zo’n houding worden de brooddozen al helemaal niet beter gevuld. 

 

We zijn er ons goed van bewust dat het onderwijs de armoedeproblematiek niet kan oplossen 

en er al heel veel van hen verwacht wordt. Maar als de overheid helpt met budget en 

ondersteuning, kunnen we hier wel zeer concreet de kansen van heel veel Brusselse jongeren 

verbeteren.  

 

Vandaar mijn vragen:  

 De vaststelling van de Ugent is terecht. De cijfers zijn te versnipperd. Heeft de VGC 

contact met de Ugent om te waken dat ook Brusselse scholen aan bod komen en te bekijken of 

dezelfde oefening ook op het niveau van het gewest kan gebeuren? 

 Hoeveel scholen hebben ondertussen een subsidie aangevraagd bij de VGC voor 

tussenkomst voor schoolmaaltijden? Plant u hierover meer communicatie zodat scholen weten 

dat de optie er is? Er wordt veel verwacht van onze scholen, ze kunnen dit niet alleen. Welke 

ondersteuning kan de VGC geven?  



 Ik hoop ook dat u uw collega’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt aansporen 

om samen actie te ondernemen. Heeft u contact hierover gehad met Brussels minister Alain 

Maron die bevoegd is voor armoedebestrijding én het Good Food-programma van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest? Wordt er gewerkt aan pistes om het aanbod aan maaltijden voor 

scholen te vergroten en verbreden, bv in samenwerking met de sociale economie?  

 

 

Fouad Ahidar 


