
    

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Betreft: vragen ex. artikel 38 RvO omtrent menstruatie-armoede 

Groningen, 5 maart 2021 

 

Geacht college, 

 

Dat armoede een groot probleem is in deze gemeente, hoeven de fracties niet opnieuw te 

benadrukken. Armoede raakt alle aspecten van het leven, dus ook de persoonlijke hygiëne.  

Ongeveer één op de tien Nederlandse meisjes en vrouwen heeft wel eens gebruik moeten maken 

van huishoudelijke producten als wc-papier in plaats van menstruatieproducten, omdat hier 

geen geld voor was1. Zo blijkt uit een onderzoek van Plan International: “Bloedserieus” 2. 

Een vrouw of meisje in Nederland is maandelijks gemiddeld 8-25 euro kwijt aan 

menstruatieproducten. Voor iemand die van een minimuminkomen moet rondkomen is dit een 

fors bedrag. Menstruatie-armoede komt in het bijzonder voor bij cliënten van de voedselbank, 

dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Zo blijkt uit het onderzoek van De Bovengrondse 
3. 

In Trouw viel te lezen dat ‘Uit gesprekken vooral bleek dat moeders hun eigen 

menstruatieproducten niet kunnen betalen, omdat ze eten of luiers voor de kinderen prioriteit 

geven.’ 4. 

Er rust een taboe op praten over menstruatie en al helemaal op menstruatie-armoede. Dit heeft 

grote consequenties. Naast ongemak, zitten er ook gezondheidsrisico’s aan van irritatie tot aan 

infectie. Ook kan het ervoor zorgen dat meisjes en of vrouwen school- of werkdagen missen en 

daardoor niet mee kunnen doen in de samenleving, zo blijkt uit de rapporten van onder andere 

de Bovengrondse.  

 
1 https://nos.nl/artikel/2309153-menstruatie-armoede-geen-geld-voor-maandverband-dan-maar 

-wc-papier.html 

2 https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/11/Plan-International- 

Bloedserieus-onderzoek-over-menstruatie-armoede-en-schaamte.pdf?x86757 

3 https://hetdamesverband.nl/ 

4 https://www.trouw.nl/nieuws/menstruatie-armoede-in-nederland- 

vrouwen-gebruiken-kranten-stukken-luier-of-wc-papier~be74b50a/ 
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Vragen: 

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? 

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

noodzakelijke hygiëne te verwaarlozen? 

 

We zien in de landelijke- en internationale politiek langzaam meer bewustwording komen voor 

menstruatie-armoede. Zo heeft Schotland vrij recentelijk een wet aangenomen welke erin 

voorziet dat er op bepaalde openbare plekken menstruatieproducten gratis beschikbaar zijn.  

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?  

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? 

 

Naast structurele oplossingen en een landelijke aanpak, is het van belang dat er ook in de 

Gemeente Groningen op korte termijn praktische oplossingen komen.  

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 menstruatieproducten structureel beschikbaar te stellen? 

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

maandverband/tampons verstrekt worden? 

7. Ziet het college mogelijkheden om in openbare gelegenheden zoals scholen, bibliotheken 

en gemeentelijke instanties menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen? 

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? 



 

 

Met vriendelijke groet,  

Yaneth Palacio Menger  

Els van der Weele 


