
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw Y. Palacio 

Menger van 100% Groningen en mevrouw E. van der Weele van de PvdA 

gestelde vragen ex art. 38 RvO over menstruatie-armoede. De brief van de 

vragenstellers treft u als bijlage aan.  

 

Menstruatie-armoede krijgt nationaal en internationaal steeds meer aandacht. 

Het college vindt dit een goede zaak. Voor meisjes die opgroeien in een 

situatie van armoede is het belangrijk dat zij op school, bij hun vrienden en 

thuis in het gezin geen extra last ervaren van hun menstruatie. Ook volwassen 

vrouwen in armoede moeten kunnen gaan en staan waar ze willen zonder zich 

hier druk over te hoeven maken. Moeders moeten niet geplaatst worden voor 

de keuze tussen eten of luiers voor hun kinderen enerzijds en menstruatie-

producten (inclusief pijnstillers) voor zichzelf of hun dochter anderzijds. Wel 

vindt het college dat het Rijk hier allereerst aan zet is. Menstruatie-armoede is 

tenslotte geen specifiek Gronings probleem. De aanzienlijke kosten die in 

bijvoorbeeld Schotland en Engeland worden gemaakt om dit probleem op te 

vangen, laten zien dat dit niet iets is wat gemeenten op eigen kracht kunnen 

realiseren, zeker niet daar waar het gaat om brede verstrekking van producten 

op scholen en in openbare gelegenheden. Uw vragen adresseren een 

recentelijk onderkend probleem. Het college wil gaan onderzoeken hoe en op 

welke manier de gemeente kan bijdragen aan de aanpak van menstruatie-

armoede. 

 

Hieronder gaan wij in op uw vragen.  
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Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

1. Is het college bekend met het gegeven dat 1 op de 10 vrouwen in 

Nederland te maken heeft met menstruatie-armoede en dus onvoldoende  

financiële middelen heeft voor het kopen van tampons of maandverband? 

 

Ja. Het college is bekend met het onderzoek Schaamte bij menstruatie dat 

Plan International in 2019 heeft uitgevoerd. Ook is het college bekend 

met het onderzoek Verkenning van menstruatie-armoede in Nederland 

van De Bovengrondse uit 2019 waaruit blijkt dat vrouwen tussen de 

€ 0,85 en € 25 per maand uitgeven aan menstruatieproducten, en dat de 

gemiddelde kosten € 8 per maand per persoon bedragen.  

 

2. Is het college het met de fracties eens dat armoede geen reden mag zijn 

om deze noodzakelijke hygiëne te verwaarlozen? 

 

Ja, zie inleiding.  

 

3. Is het college bereid om richting de landelijke overheid te lobbyen voor 

een soortgelijke wet in Nederland? 

a. Zo ja, hoe gaat het college dit vorm geven? 

b. Zo nee, waarom niet?  

 

Ja, zie inleiding. Het college gaat via de VNG en de G40 de aandacht 

vragen voor dit onderwerp en lobbyen voor wetgeving en financiering. 

Het onderwerp heeft ook de aandacht van verschillende andere 

gemeenten.  

 

4. Ziet het college een rol voor haarzelf weggelegd om bij te dragen aan het 

wegnemen van het taboe om te praten over menstruatie en menstruatie-

armoede? Bijvoorbeeld middels voorlichting en een campagne in 

samenwerking met de GGD? 

a. Zo ja, hoe gaat het college dit vorm geven? 

b. Zo nee, waarom niet? 

 

Ja, het college ziet hier zeker een rol. Wij gaan samen met de GGD en 

eventuele andere partijen kijken waar de kansen liggen, bijvoorbeeld op 

scholen.  

 

5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de voedselbank(en) en 

andere organisaties/ stichtingen die zich inzetten voor minima, zoals de 

kledingbanken, om te kijken naar mogelijkheden om menstruatie-

producten structureel beschikbaar te stellen? 

 

Zie vraag 7.  

 

6. Kan het college ervoor zorgen dat er op de nachtopvang en 

vrouwenopvang gratis maandverband/tampons verstrekt worden? 

 

Zie vraag 7.  

https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/11/Plan-International-Bloedserieus-onderzoek-over-menstruatie-armoede-en-schaamte.pdf?x86757
https://drive.google.com/file/d/1bFguT_UcYWWDpMdEWiPA6DynugJ-4tFv/view


 
Bladzijde 3 
  

 
 
 

 

 

 

7. Ziet het college mogelijkheden om in openbare gelegenheden zoals 

scholen, bibliotheken en gemeentelijke instanties menstruatieproducten 

gratis beschikbaar te stellen? 

 

Er zijn verschillende partijen in de gemeente die te maken hebben met 

vrouwen of meisjes in menstruatie-armoede. Bijvoorbeeld scholen, 

opvanginstellingen, de Voedselbank, de kledingbanken en de 

verschillende vormen van maatschappelijke opvang. Het college wil graag 

met deze partijen in gesprek gaan om te bezien wat nodig en mogelijk is 

binnen wat de gemeente redelijkerwijs kan doen.  

 

8. Ziet het college mogelijkheden om de menstruatiecup (eenmalig) gratis te 

verstrekken als structurele oplossing, voor de meisjes en vrouwen die hier 

gebruik van willen maken? Bijvoorbeeld door met drogisterijen, 

zorgverzekeraars en/of andere partners in gesprek te gaan om (hoge) 

kortingen aan te bieden voor Stadjerspashouders? 

 

Het college wil nog bezien of de menstruatiecup daadwerkelijk een goede 

oplossing kan bieden. Een goed en veilig gebruik van de cup vereist 

randvoorwaarden zoals privacy, rust en tijd, ervaring, zelfvertrouwen en 

aandacht voor hygiëne. Vrouwen en (jonge) meisjes moeten zich niet door 

financiële druk gedreven voelen om ervoor te kiezen. Dit willen we dus 

goed bekijken. Los van de menstruatie-cup willen we ook bezien of we 

partijen in de samenleving kunnen bewegen om samen met de gemeente 

iets op touw te zetten. Omarm Groningen kan hier een rol in spelen, maar 

ook de Stadjerspas.  

 

Kort samengevat gaat het college met bovenstaande zaken aan de slag. Wij 

danken u voor de vragen en komen vóór de zomer bij u terug met een 

definitief antwoord.  

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


