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

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De stabiliteit van basisschool De Telescoop in Laken 

________________________________________________________________________________ 

 

Geachte, 

 

Het parket van Brussel onderzoekt sinds enkele maanden de bouw en stabiliteit van basisschool De 

Telescoop in Laken. Een voormalig werfleider diende daarvoor klacht in tegen de GO! Scholengroep 

Brussel. De werfleider was in 2018 betrokken bij de bouw van de basisschool. Hij stelde zich toen 

openlijk vragen bij de berekeningen van de dakconstructie, maar voelde zich naar eigen zeggen 

ongehoord en geïntimideerd. De man werkte in onderaanneming op de werf en werd uiteindelijk 

ontslagen in het najaar van 2018. Ondanks meerdere aanpassingen aan de eerste plannen maakt hij 

zich nog altijd zorgen over de stabiliteit van het dak en van de sportzaal op de bovenste verdieping. 

Hij vraagt een onafhankelijk onderzoek. 

 

De Scholengroep Brussel reageert dat er net een externe studie is afgerond naar de stabiliteit van het 

gebouw. “Uit de resultaten blijkt dat er geen problemen zijn”, meldt woordvoerster Karin Struys. 

Maar tegelijkertijd lezen we dat de scholengroep de studie, uitgevoerd door studiebureau Seco, nu 

nog niet wil delen. De resultaten van de studie zullen eerst besproken worden met de betrokken 

partijen. 

 

Gezien het feit dat de voorbije 6 maanden er 6 dodelijke ongevallen plaatsvonden op bouwwerven in 

Brussel en gezien de ramp in Antwerpen, waarbij een school instortte en 5 bouwvakkers het leven 

lieten, heb ik volgende vragen: 

 

 Was u op de hoogte van het feit dat de voormalig werfleider zich vragen stelde over de 

stabiliteit van het gebouw? 

 Waarom zou men de resultaten van de externe audit niet publiek maken wanneer deze 

geruststellend zijn? 

 Wie zijn de betrokken partijen in dit dossier? 

 Welke onderaannemers waren betrokken partij bij de bouw van basisschool De Telescoop? 

 

Dank u voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 

 

 

 


