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Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in 

onderwijsinstellingen  

1 Situering 

1.1 De adviesvraag  

Op 24 april vroeg de Vlaamse Regering de Vlor om advies in verband met haar besluit 
betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen zoals goedgekeurd op 24 april 2009. De aanleiding voor dit besluit is de 
verordening van de Europese Unie van 18 december 2008.1 

De commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor, onder voorzitterschap van Mevr. Lea 
Maes, bereidde het advies voor. De Algemene Raad keurde dit advies goed op zijn 
vergadering van 28 mei 2009 met eenparigheid van stemmen. 

De Vlaamse Regering wint over dit besluit ook nog advies in bij de Strategische Adviesraad 
voor Landbouw en Visserij. 

1.2 De verordening van de Raad van de Europese Unie 

De Raad van de Europese Unie noteert een aantal overwegingen die aan de grondslag 
liggen van zijn verordening: 
 

- de schoolfruitregeling komt tegemoet aan de doelstelling van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. In het kader van 
een ingrijpende hervorming van de sector groenten en fruit werden specifieke 
voorschriften vastgesteld om het concurrentievermogen en de marktgerichtheid 
van de sector te verbeteren en de sector meer in overeenstemming te brengen 
met de rest van het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze  
regeling wil onder meer de dalende tendens in de consumptie van groenten en 
fruit ombuigen 

- met de schoolfruitregeling wil de EU een beleids- en financieringskader bieden 
voor nationale initiatieven om het aandeel groenten en fruit in het 
voedingspatroon van kinderen duurzaam te verhogen in een levensfase waarin 
hun eetgewoonten worden bepaald. De regeling kan op die manier bijdragen 
tot een verlaging van de uitgaven voor volksgezondheid en als een investering 
in de toekomst worden bekeken; 

- volgens de EU is er een positieve invloed van de schoolfruitregeling te 
verwachten op het obesitasprobleem en op de ongelijkheid op het gebied van 
gezondheid. Obesitas komt immers vooral voor in de sociaal achtergestelde 
lagen van de bevolking; 

                                                 
1 Verordening (EG) Nr. 13/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1290/2005 

betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van verordening (EG) nr. 1234/2007 
houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling. 
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- de schoolfruitregeling sluit aan bij het pleidooi in het ‘Witboek van de 
Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde Gezondheidskwesties’ om het belang te erkennen van het eten 
van groenten en fruit als onderdeel van een gezond voedingspatroon. Ditzelfde 
witboek pleit ook voor coherente maatregelen op Europees niveau en voor de 
rol van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het bepalen van het 
Europese voedingspatroon, met name in het licht van de strijd tegen obesitas 
en overgewicht. 

 
De Europese Commissie stelt voor om een schoolfruitregeling uit te werken die volgende 
elementen omvat: 

- de verstrekking van fruit (en/of groenten) in onderwijsinstellingen (scholen); 

- een reeks begeleidende maatregelen; 

- .toezicht en evaluatie. 

Om de regeling doeltreffender te maken, dient dus ook aandacht te gaan naar voorlichtings-, 
toezichts- en evaluatiemaatregelen. Begeleidende maatregelen zijn nodig om mensen meer 
bewust te maken van de gezondheidsvoordelen van groente- en fruitconsumptie. 

De financiering is gebaseerd op cofinanciering. Voor België voorziet de Europese Unie een 
budget van 1.782.500 euro. Na verdeling tussen de gewesten gaat daarvan 1.003.191 euro 
naar Vlaanderen. De Europese Unie verwacht een gelijke inbreng van de nationale of 
regionale overheden die aan het programma willen deelnemen.  

Lidstaten die van de regeling gebruik wensen te maken op nationaal of regionaal niveau, 
moeten vooraf een strategie opstellen.  

1.3 Het besluit van de Vlaamse Regering 

Om de schoolfruitregeling in Vlaanderen mogelijk te maken hechtte de Vlaamse Regering op 
24 april 2009 haar principiële goedkeuring aan een besluit betreffende de ondersteuning van 
de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen.  

De regeling die voor Vlaanderen wordt uitgewerkt onder de noemer ‘School Fruit Actie’ 
(SFA), wordt uitgevoerd door de beleidsdomeinen Landbouw & Visserij en Gezondheid. Het 
reeds bestaande Tutti-Frutti-project dat ontstaan is vanuit de Vlaamse Logo’s en gedragen 
wordt door VIGez, staat model voor de uitwerking van de School Fruit Actie (o.m. voor de 
educatieve onderbouwing).  

De Vlaamse Regering koos de leerlingen van het basisonderwijs als doelgroep. 

Concreet komt de maatregel hierop neer: scholen in het kleuter- en lager onderwijs kunnen 
een tussenkomst verkrijgen van 4 euro per schooljaar/leerling in de kosten voor de groenten 
en het fruit die ze één maal per week gedurende ten minste 30 weken aan hun leerlingen 
aanbieden.  

Er wordt van scholen verwacht dat ze zelf een bijdrage genereren van minstens 2 euro per 
leerling per jaar. De scholen beslissen zelf hoe ze deze bijdrage genereren. Scholen 
beslissen ook zelf of ze al dan niet deelnemen en met welke klassen en met welke leerlingen 
ze deelnemen. 
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De begeleidende maatregelen worden verzameld op de website van Tutti frutti (www.fruit-op-
school.be). Het gaat concreet om het aanbieden van (reeds bestaande) methodieken van 
preventief gezondheidsbeleid die moeten vermijden dat het project zich beperkt tot enkel het 
uitdelen van groenten en fruit. 

De door Europa gevraagde evaluatie van de Vlaamse strategie zal door VIGez uitgevoerd 
worden. 

Wat het budgettaire luik betreft, moet Vlaanderen voorzien in een cofinanciering  van ca 
1.000.000 euro (per schooljaar). Deze middelen worden gegenereerd door de Vlaamse 
overheid (beleidsdomeinen Landbouw en Volksgezondheid: elk 300.000 euro) en door de 
groente- en  fruitsector (260.000 euro). Het besluit voorziet dat het resterende deel van de 
cofinanciering door de scholen wordt gedragen. Deelnemende scholen moeten een bijdrage 
leveren van 2 euro per kind. De scholen beslissen autonoom hoe ze die middelen genereren. 

Scholen die de subsidies willen ontvangen, moeten jaarlijks vóór 30 september een 
erkenningsaanvraag indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het zijn de 
Vlaamse ministers bevoegd voor Landbouw & Visserij en voor Gezondheid die bepalen hoe 
de erkenningsaanvraag moet worden ingediend. Het besluit bepaalt een aantal 
erkenningsvoorwaarden (zie Art. 4 § 1). 

De steunaanvragen kunnen maandelijks of trimestrieel ingediend worden. Ook voor het 
ontvangen van de financiële steun moeten de scholen aan een aantal voorwaarden voldoen 
(zie Art. 5). 

2 Advies 

2.1 Aansluiting bij activiteiten van de Vlor – commissie Gezondheidsbevordering. 

Op 27 januari 2006 ondertekenden de ministers bevoegd voor Onderwijs, Landbouw, 
Volksgezondheid en Jeugd en Sport de intentieverklaring over gezondheidsbevordering bij 
schoolgaande kinderen en jongeren. Naar aanleiding van deze intentieverklaring en als 
gevolg van het protocolakkoord dat de Vlor en de minister van Onderwijs op 15 oktober 2005 
afsloten, stelde de commissie Gezondheidsbevordering (Vlor) het strategisch plan ‘ Op uw 
gezondheid’ op. Dit plan wil scholen stimuleren en ondersteunen om een gezondheidsbeleid 
op maat te voeren. De geplande School Fruit Actie sluit aan bij de doelstellingen van dit 
strategisch plan.  

In zijn advies van 27 september 2007 over mogelijke beleidsmaatregelen ten aanzien van 
het aanbod van frisdranken op school, ging de raad o.a. uit van pedagogisch-
onderwijskundige uitgangspunten. De eindtermen binnen het leergebied wereldoriëntatie, 
domein natuur, leggen scholen duidelijke richtlijnen op. Scholen worden verondersteld om 
via georganiseerde leermogelijkheden kleuters en leerlingen kennis, inzichten, vaardigheden 
en attitudes bij te brengen met betrekking tot gezondheid. Ook het wekelijks aanbod op 
school van groenten en fruit als tussendoortje, zoals voorzien in de geplande School Fruit 
Actie, sluit aan bij de realisatie van deze eindtermen. 

De raad pleitte in het advies van 27 september 2007 om een stimuleringsbeleid naar scholen 
verder te zetten, zoals voorzien in het strategisch plan ‘Op uw gezondheid’. Ook voor het 
tussendoortjesbeleid geldt dat dit pas effect heeft wanneer het gekaderd is in een totale 
benadering van de gezondheidsbevordering op school. De raad adviseerde daarom om 
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scholen te stimuleren de verstrekking van groenten en fruit als tussendoortje op lagere 
scholen te kaderen in hun totale gezondheidsbeleid. De zorg om de fruit- en 
groentenbedeling te kaderen binnen een breed gezondheidsbeleid op school, is ook in de 
voorliggende schoolfruitregeling aanwezig. 

In het advies van 27 september 2007, vroeg de raad om een gerichte informatiecampagne. 
Deze  werd intussen gelanceerd onder de naam ‘Kieskeurig’ en bestaat uit een online 
analyse-instrument dat scholen advies op maat geeft om hun dranken- en 
tussendoortjesbeleid te verbeteren, (o.a. via www.gezondopschool.be). Er is ook een 
brochure verspreid die informatie bevat over dranken en tussendoortjes op school. Vers fruit 
en groenten behoren volgens de aanbevelingen tot het (dagelijks) voorkeursaanbod van 
tussendoortjes in de basisschool. Verder bestaat de campagne uit posters en uit een 
ontwerp van flyer waarin scholen hun beleid kenbaar kunnen maken aan de ouders. 
Sommige posters bevatten boodschappen die fruit eten stimuleren. De geplande School 
Fruit Actie sluit dan ook goed aan bij deze campagne. 

De Vlor is van oordeel dat financiële ondersteuning van de groenten- en fruitverstrekking, 
kan bijdragen aan de doelstellingen van het strategisch plan. De voorgestelde School Fruit 
Actie sluit aan bij de argumenten en voorwaarden geformuleerd in het advies van 27 
september 2007. De raad staat dus positief tegenover deze beleidsmaatregel. Toch vraagt 
de raad aandacht voor een aantal randvoorwaarden die kunnen bijdragen tot een maximaal 
effect van deze actie. 

2.2 Aandacht voor ouderparticipatie  

Gezien de grote invloed van het thuismilieu op de aard van het tussendoortjesverbruik van 
kinderen en jongeren, beschouwt de raad ouderparticipatie - een facet van het 
gezondheidsbevorderend schoolbeleid – als een belangrijke succesfactor in het welslagen 
van deze fruitregeling. In die zin gaat de raad akkoord met de bepaling in art. 4 § 1, 1°, b) 
van het besluit die stelt dat deelnemende scholen ouders op de hoogte moeten brengen van 
de verstrekking van gesubsidieerde groenten en fruit. Voor de raad is het niet alleen 
belangrijk de ouders te informeren. Uit de lopende Tutti Frutti-projecten blijkt dat dergelijke 
schoolfruitregeling veel kansen inhoudt om ouders ook heel actief te betrekken. Tutti-Frutti 
blijkt in sommige scholen een goede motivator: scholen krijgen kansen om in het kader van 
de verstrekking van fruit met ouders samen te werken en omgekeerd biedt het ouders een 
gelegenheid om samen te werken met de school.    

Op het vlak van ouderparticipatie wijst de raad op de nood aan specifieke aandacht voor het 
bereiken van kwetsbare kansengroepen. Ook deze groep moet bij het implementeren van 
lokale schoolprojecten rond groenten- en fruitverstrekking participatief betrokken worden. Dit 
mag evenwel niet leiden tot stigmatisering.  

 

2.3 Bezwaren tegen cofinanciering door scholen  

Het besluit voorziet dat de deelnemende scholen een steun krijgen van maximaal 4 euro per 
deelnemende leerling per jaar. Eén van de voorwaarden om deze steun te krijgen, is echter 
dat de scholen zelf een bijdrage leveren van minstens 2 euro per leerling per jaar, waarbij ze 
zelf beslissen hoe ze deze bijdrage financieren..  

De raad heeft een aantal bedenkingen en bezwaren: 
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- de schoolbijdrage staat mogelijks op gespannen voet met de zorg om bij de 
verstrekking van groenten en fruit via de school, ook die groepen te bereiken die 
minder gemakkelijk de wenselijk geachte hoeveelheid groenten en fruit 
consumeren. Indien scholen er voor opteren om de bijdrage van 2 euro aan de 
ouders te vragen en enkel die leerlingen laten deelnemen van wie de ouders 
betaald hebben, lopen net die leerlingen van wie de ouders het eten van fruit of 
groenten niet belangrijk vinden of voor wie het bedrag van 2 euro een drempel is, 
het risico om het fruit- en groentenaanbod te missen; 

- meer in het algemeen betreurt de raad dat de Vlaamse Regering een gedeelte 
van de door de Europese Unie opgelegde cofinanciering, naar de scholen 
doorschuift. De raad benadrukt dat het aanbieden van een gezond tussendoortje, 
gekaderd in een gezondheidsbeleid en ondersteund door begeleidende 
maatregelen, wel degelijk een pedagogisch-didactische betekenis heeft. De raad 
is van oordeel dat dergelijke schoolfruitregeling voor alle kinderen beschikbaar én 
gratis zou moeten zijn,   

2.4 De administratieve lasten beperken  

De raad vraagt verder om de procedure voor terugbetaling zo transparant en eenvoudig 
mogelijk te houden, zodat dit voor scholen geen argument is om niet in te stappen in deze 
ondersteuningsregeling. 

De raad vraagt dat scholen tijdig, degelijk en volledig worden ingelicht over de manier 
waarop ze kunnen intekenen op de geplande School Fruit Actie en de manier waarop ze de 
gemaakte kosten kunnen terugvorderen. 

2.5 Meer aandacht voor evaluatie 

In het besluit wordt geen melding gemaakt van een evaluatie van deze schoolfruitregeling. 
De Europese verordening stelt wel duidelijk dat de lidstaten die communautaire steun 
ontvangen hun schoolfruitregelingen zullen moeten evalueren. 

De raad pleit er voor om deze evaluatie zodanig op te zetten, dat in elk geval zichtbaar wordt 
wat het effect is van de nieuwe regeling op de deelname aan de schoolfruitactie, zowel voor 
het aantal deelnemende scholen als voor het aantal deelnemende leerlingen. De raad vraagt 
de overheid ook om via evaluatie na te gaan of en in welke mate de schoolbijdrage (al dan 
niet doorgerekend naar de ouders) effect heeft op de participatie van kwetsbare 
doelgroepen.  

 

 

 

 

Mia Douterlungne       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal      voorzitter 
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