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Vraag om uitleg van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Subsidies om het fenomeen van lege brooddozen op school tegen te gaan 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Beste collegelid, 

 

Vanuit onze fractie one.brussels-vooruit pleiten we al heel lang voor gezonde schoolmaaltijden 

voor alle kinderen, gratis voor  gezinnen die het niet kunnen betalen. Wij geloven dat scholen 

met de steun van de overheid echt een bijdrage kunnen leveren in het aanpakken van één van 

de meest schrijnende symptomen van kinderarmoede.  

 

Geen kind mag met honger in de schoolbanken zitten. Zo kun je niet leren. Zo kun je van hen 

niet verwachten dat zij hun kansen pakken in het onderwijs. De inflatie- en energiecrisis die we 

nu doormaken maakt dit probleem acuter dan ooit tevoren.  

 

Wat we weten is dat 80.000 Brusselse schoolkinderen opgroeien in armoede. Wat we ook weten 

is dat de coronacrisis de situatie alleen maar erger heeft gemaakt. In België deden in 2021 elke 

maand gemiddeld 177.000 mensen in België een beroep op de voedselbanken. Velen van hen 

wonen in Brussel. Meer dan een verdubbeling op twintig jaar tijd. In coronajaar 2020 was er in 

Brussel een toename van maar liefst 16%. De huidige stijging van de prijs voor eten zal de nood 

enkel doen toenemen. 

 

In de vorige begroting van de VGC werd een subsidielijn van ruim 750.000 euro opengesteld 

voor scholen om tussen te komen in kosten voor onder andere schoolmaaltijden. De 

subsidieaanvraag voor tussenkomsten in de schoolkosten van leerlingen uit het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel stond open vanaf augustus tot en met 30 september.1   

 

Uit de vragen die ik hier in de VGC-raad eerder over stelde bleek dat vorig jaar niet veel scholen 

van deze mogelijkheid gebruik hadden gemaakt. Daarbij kwam dat op het terrein eerder een 

omgekeerde beweging bezig was. Verder blijkt dat in sommige scholen de door Corona 

afgevoerde maaltijden nog steeds niet opnieuw werden ingevoerd. Ik hoop daarom van harte 

dat er mede door deze subsidie een inhaalslag wordt gemaakt. 

 

We zijn er ons goed van bewust dat het onderwijs de armoedeproblematiek niet alleen 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.  

 

Onze fractie zeer positief over het feit 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. 

                                                           
1 https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-

tussenkomsten-de-schoolkosten-van-leerlingen  

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-tussenkomsten-de-schoolkosten-van-leerlingen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-tussenkomsten-de-schoolkosten-van-leerlingen


Vandaar mijn vragen:  

- Beschikt u tot dusver over cijfers betreffende het aantal scholen dat subsidies heeft 

aangevraagd specifiek voor warme maaltijden en/of tussendoortjes? Zo ja, hoeveel 

scholen hebben hiervoor een subsidie aangevraagd?  

- Werken de scholen en de OCMW's van de verschillende gemeenten samen om de kosten 

van warme maaltijden voor leerlingen die in precaire omstandigheden leven 

systematisch op zich te nemen? 

- Hoeveel subsidies vanuit het gewest werden uitgereikt aan onze Nederlandstalige 

scholen voor het aanbieden van gratis fruit, groenten en/of melkproducten op school 

binnen de ‘Good Food Strategie’?  

- Beschikt u over de resultaten van de evaluatie van het projectoproep ‘schoolonkosten 

kwetsbare gezinnen’. Indien ja, zou u ons de resultaten kunnen meedelen?  

- Zal deze projectoproep worden herhaald ? Indien ja, met welke middelen en welke focus 

zal dit gelanceerd worden?  

 

Fouad Ahidar, 05/10/2022 


