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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Mogelijkheden omtrent ‘sociale kruideniers’ in het kader van 

voedselarmoede 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

Mijnheer het collegelid, 

 

Eind januari opende op campus Ceria in Anderlecht een sociale kruidenier de deuren. Daar 

kunnen studenten voor 4 euro een pakket voor de hele week oppikken, met onder meer verse 

groenten, pasta, rijst en brood. Het initiatief werd ondersteund en gelanceerd door de Cocof, in 

samenwerking met de vzw ASEB, een vereniging voor solidariteit onder studenten. Die vzw 

opende eerder overigens al vijf soortgelijke sociale kruidenierszaken. 

 

Volgens experten is het probleem van armoede tijdens de coronacrisis uiteraard alleen maar 

gestegen.  Zo raakte begin februari nog bekend dat vorig jaar een recordaantal mensen een 

beroep deden op de voedselbanken (177.238 personen, goed voor 22.229 ton aan voedsel). 

Specifiek voor wat betreft de studentenarmoede kan daarbij tevens verwezen worden naar het 

‘noodfonds voor studenten’, dat in 2020 door de VUB werd opgericht en waaromtrent de 

universiteit reeds liet weten dat één op de vijf van hun studenten noodgedwongen op 

bijkomende financiële steun rekent. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

1. Op welke manier onderzoekt het College de mogelijkheden om soortgelijke initiatieven 

van ‘sociale kruideniers’ te kunnen ondersteunen? Hebt u in reeds de opdracht gegeven 

om de mogelijkheden omtrent de oprichting van een sociale kruidenier, gericht op de 

Nederlandstalige Brusselaar of bepaalde doelgroepen, te onderzoeken? Zo ja, welke 

verdere stappen zullen daaromtrent genomen worden? 

2. Heeft het College in het kader hiervan reeds contact gehad met de bestaande sociale 

kruideniers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, welke ervaringen of 

evaluaties werden hierbij overgemaakt? 

3. Welk overleg pleegt u hieromtrent met zowel de armoedeorganisaties in het algemeen 

als met de Nederlandstalige onderwijsinstellingen en de studentenverenigingen in het 

bijzonder? Welke opmerkingen en bezorgdheden werden hierbij reeds op tafel gelegd 

door de betrokken actoren? Welk gevolg geeft het College hieraan in diens beleid? 

4. Op welke manier onderzoekt het College de mogelijkheden om deze ondersteuning 

inzake voedselarmoede (zowel algemeen als specifiek gericht op studenten) ook 

instellingsoverschrijdend te organiseren, in samenwerking met de Vlaamse 

Gemeenschap en onderwijsinstellingen? Welk overleg heeft hieromtrent desgevallend 

reeds plaatsgevonden? 

5. Beschikt u over indicatoren die in het bijzonder kunnen duiden hoe groot de 

problematiek van studentenarmoede in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is? Zo 

ja, kan u dit nader toelichten? Hoe evolueert deze omvang in vergelijking met de 

afgelopen jaren? 


