Steunpunt Korte Keten is samen met Innovatiesteunpunt en Bioforum partner in het project Brussel LUST. Dit
project is er op gericht land- en tuinbouwers in de rand rond Brussel te ondersteunen bij de uitbouw van hun
Korte Keten activiteit en de levering van hun producten aan de hoofdstad.
Eén van de initiatieven in het project gaat rond het beleveren van fruit, groenten of zuivel aan Brusselse
scholen.

Neem deel aan het programma "Fruit, groenten en
melk op de Brusselse scholen"
Het Brusselse programma "Fruit, groenten en melkproducten op school" wil kinderen
gezonde seizoenproducten aanbieden en vraagt scholen om hun leerlingen te
sensibiliseren rond evenwichtige voeding. Het programma wordt uitgevoerd met de
financiële steun van de Europese Unie (Europees programma "School Scheme") en past
in de bredere "Good Food Strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

I. Welke producten komen in aanmerking?
Scholen kiezen zelf of ze naast fruit en groenten ook melkproducten uitdelen of het bij één van
beide soorten producten houdt. De producten moeten aan de volgende criteria voldoen:

Productvereisten
Fruit en groenten
▪
▪
▪

Seizoenproducten: enkel het fruit en de groenten die op de kalender "seizoenfruit en groenten" voor de lopende periode voorkomen, mogen uitgedeeld worden
Verse, niet-bewerkte producten en soepen zonder additieven
Hoeveelheden van max. 1 portie fruit of groenten/leerling/week, gedurende maximum
20 weken

Melkproducten
▪
▪
▪

Natuurmelk in de eerste plaats, natuuryoghurt, natuurlijke plattekaas zijn ook toegelaten
In grote verpakkingen
Hoeveelheden van max. 25 cl/leerling/week

Aanbevelingen
▪
▪
▪
▪

Lokale producten
Korte keten
Biologische producten
Afwisseling in producten

Worden niet aanvaard toegelaten
Fruit en groenten
▪

Producten met suikers, zoetstoffen, zout, vetten of toegevoegde smaakversterkers

Voor melkproducten
▪
▪

Producten met suikers, zoetstoffen, vruchten, noten, cacao, zout, vetten en toegevoegde
kunstmatige smaakversterkers
Individuele verpakkingen (brikjes, eenpersoonspotjes)

II. Hoeveel bedraagt de subsidie?
•

Fruit en groenten: maximaal € 8,5 excl. btw en € 9 incl. btw / leerling

•

Melkproducten: maximaal € 5 excl. btw en € 5,30 incl. btw /leerling

Dit bedrag geldt per leerling en per schooljaar. De school of de leverancier mag het enkel
aanwenden voor het betalen van de producten en, indien het op dezelfde factuur vermeld staat,
de leveringskosten. De leerlingen krijgen de producten één keer per week gedurende
maximaal 20 weken (al dan niet opeenvolgend).

III. Hoe kunt u een subsidie verkrijgen?
1. De school selecteert een leverancier.
2. Vóór 30 september: De scholen en leveranciers schrijven zich in voor het programma.
3. De leverancier levert de producten aan de school. De school deelt ze aan de leerlingen
uit.
4. De school zorgt voor de pedagogische begeleiding.
5. De school of de leverancier vraagt de uitbetaling van de subsidie aan.

Schrijf je vóór 30 september in om - dankzij een subsidie - fruit,
groenten en/of melkproducten aan de leerlingen uit te delen.
Inschrijvingsformulieren schooljaar 2018-2019
▪

voor leveranciers:

AE-01 – Inschrijvingsaanvraag – Leveranciers

Vragen? Neem contact per mail op steunpuntkorteketen@ons.be. Na 18 augustus
kan je ook telefonisch terecht bij Clara Moeremans 0486/970949

