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Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp : Het vinden van een oplossing voor het ontbreken van gewestelijke steun voor de 
asbestproblematiek in de scholen 
 
 
In de pers van 13 februari 2020 vernemen we bijzonderheden over de asbestproblematiek in de 
scholen. Uit de asbestinventaris van de Scholengroep Brussel, de vertegenwoordiger van het 
gemeenschapsonderwijs blijkt dat het aantal schoolgebouwen met asbest groot is. De inventaris 
wordt jaarlijks met foto’s geactualiseerd. Het GO! probeert zo het probleem goed bij te houden 
en in te grijpen als dat nodig is. Zo doen de contactpersonen preventie en de preventieadviseurs 
van de scholengroep jaarlijks een visuele controle op basis van de asbestinventaris. 

Wanneer er wordt vastgesteld dat het asbest bedreigend is voor de gezondheid van de leerkracht 
en leerlingen, wordt er een gespecialiseerde firma ingeschakeld om het asbest te verwijderen. 

Maar de afbouw van asbest in de gebouwen verloopt traag. “Een planning voor het aantal 
asbestverwijderingswerken ligt niet vast. Bij risico wordt uiteraard meteen een verwijdering 
uitgevoerd en in geval van kleine en grote renovatiewerken wordt, bij aanwezigheid ervan, 
asbest verwijderd”, vertelde de woordvoerster van de Scholengroep Brussel in de pers. Dat is 
een correcte houding.  

Dezelfde problematiek doet zich natuurlijk voor bij de vrije scholen maar daarover hebben we 
geen gegevens.  

Een van de problemen is natuurlijk de hoge kostprijs. In het Vlaams Gewest biedt de OVAM 
een tussenkomst van 50 % van de asbestverwijderingskosten of de risicobeheersmaatregelen in 
afwachting van verwijdering.  
 
Helaas kunnen onze scholen niet van de extra financiële steun van OVAM genieten.  
Het is spijtig dat daarvoor vanuit een Brusselse gewestelijke instantie niet een gelijkaardig 
initiatief bestaat.  
 
Mijn vragen aan het College zijn de volgende: 

• Heeft het College al initiatieven genomen om dit met de bevoegde gewestelijke 
instanties aan te kaarten en voor een gelijkaardige regeling te pleiten? 

• Welke mogelijkheden ziet het College om dit probleem voor de scholen in Brussel te 
verhelpen en wat gaat het College daar verder voor ondernemen?  


