
Datum van indiening: 23 januari 2020 

 

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: met betrekking tot asbest in de Brusselse Nederlandstalige scholen  

 

Geacht Collegelid, 

 

Reeds vele jaren is de aanwezigheid van asbest in de gemeentelijke basisschool Poelbos een 

aanslepend probleem. Zes jaar lang heeft de ouderraad van Poelbos dit probleem aangekaart en het 

gemeentebestuur gevraagd om het asbest te verwijderen. Pas in 2019 is een deel van het asbest in de 

tabletten tussen de keuken en de refter, onder het luik weggehaald. Samen met de muren aan de 

speelplaats. 

 

Nochtans werd de aanwezigheid van asbest al aangegeven door het oudercomité. In 2015 werd er ook 

officieel asbest vastgesteld in de school. Dat valt te lezen in het verslag van de opvolgingsdoorlichting 

van de onderwijsinspectie dat verwijst naar “een geactualiseerde asbestinventaris (dd. 28/01/2015 

door de firma Ibeve)”. 

 

In de herfst van 2019 blijkt er nog steeds asbest aanwezig te zijn in de school. Dat beaamt de mevrouw 

De Swaef, Jetse Schepen van Stadsmobiliteit, luchtkwaliteit en Vlaamse gemeenschap in een mail op 

15 oktober. “Het resterende asbest bevindt zich ter hoogte van de muur onder de luifel waar de 

kinderen schuilen wanneer het regent.”  

 

In mijn schrijven op 10 oktober 2019 uitte ik de bezorgdheid dat de platen bereikbaar zijn voor de 

kinderen onder de luifel, een plek waar de kinderen dagelijks vertoeven.  “Dat blijft verontrustend. 

Want zoals u zelf aangeeft, als de kinderen eraan beginnen prutsen komt er asbest vrij met alle 

gevolgen van dien.” 

 

Mijn verbazing was echter groot toen ik het volgende nogal tegenstrijdig antwoord kreeg: “De platen 

vormen geen direct gevaar. Er zal hierover gecommuniceerd worden. Maar uit voorzorg gaan we de 

platen wel bedekken. Wanneer het regent zitten de kinderen hier immers dicht op elkaar en je weet 

nooit of er niet een kind in de muur begint te krassen.“  

De desbetreffende muur in kwestie is bekrast en beschreven wat evident is wanneer kinderen tussen 

4 en 12 jaar er dagelijks vertoeven. In een volgende mail vroeg ik wanneer deze platen zullen gezet 

worden en wanneer het asbest zal verwijderd worden. Op die vraag is er sindsdien geen antwoord 

meer gekomen vanuit het gemeentebestuur.  

-Wetende dat de Gemeenteschool Poelbos waarschijnlijk niet de enige school met asbest in de 

infrastructuur is, 

-Wetende dat het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 

2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen er een mogelijkheid 

is om een het asbestprobleem in gebouwen van de overheid aan te pakken, Wens ik volgende vragen 

te stellen: 

 

 

● Heeft u een inventaris van alle aanwezige asbest in de Brusselse Nederlandstalige scholen? 

● Heeft u een plan en een timing waartegen u dit asbest wil verwijderen? 

● op welke manier kunnen overheidsinstellingen en diensten afhankelijk van de Vlaamse 

Gemeenschap beroep doen op middelen om asbest te verwijderen? 



● Heeft u een zicht op de verwijdering van asbest in de gemeentelijke basisschool Poelbos? 

 

Met dank voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 

 

 


