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Betreft: Schriftelijke vraag conform artikel 60 van het reglement van inwendige orde 
 
Geachte voorzitter 
 
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels schadelijk is voor de 
gezondheid en dat het ondermeer longkanker kan veroorzaken. Typisch bij 
asbestblootstelling is de lange incubatieperiode: er zijn met andere woorden geen 
onmiddellijke effecten en het duurt meestal lang (soms tientallen jaren) alvorens men ziek 
kan worden. Door de gezondheidseffecten zijn asbesthoudende toepassingen 
ondertussen verboden. ( K.B. van23/10/2001 ) Maar in het verleden is asbesthoudend 
materiaal in Vlaanderen veel toegepast ( tot 1998 in bv. asbestcement). Het asbestverbod 
betekent niet dat alle toepassingen moeten verwijderd worden. Toepassingen in goede 
staat mogen in gebruik blijven, maar er moet voorzichtig mee omgegaan worden en ze 
mogen niet beschadigd worden. Het omgaan met asbesthoudende materialen werd in het 
kader van arbeidsbescherming gereguleerd binnen het ARAB (Algemeen Reglement voor 
de arbeidsbescherming) en de Codex Welzijn op het werk. 
  
Ook het personeel van de provincie Oost-Vlaanderen komt gewild of ongewild in 
aanraking met asbesthoudende materialen. 
  
Daarom stel ik mij enkele vragen: 
  
Inzake asbestinventarisatie: 
- Wie of welke organisatie heeft dit gedaan? 
- Bestaat er een dergelijk plan voor alle gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen ? 
- Wanneer werd dit voor het eerst gedaan ? 
- Is deze geactualiseerd met andere woorden is er jaarlijks een controle? 
- Is deze gemakkelijk bereikbaar voor het personeel indien er (onderhouds-)werken 
dienen te gebeuren ? 
- Is het inventarisatieplan beschikbaar voor de hulpdiensten (bijv. bij een brand ) zodat er 
beschermende maatregelen genomen kunnen worden ? 
   
Inzake beschermkledij: 
- Hoeveel van dergelijk materiaal ( pak, handschoenen en mondmasker) werden er reeds 
aangekocht ? 
- Hoe wordt de verspreiding van dit materiaal gedaan? 
- Is er voldoende voorraad bij de diensten? 
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Inzake vorming en preventie 
- Hoeveel keer werd de cursus “ Asbest “ reeds gegeven? 
- Hoeveel mensen namen daar al aan deel? 
- Bestaat er een procedure "Wat te doen bij het vaststellen van asbest “? 
- Hoe wordt asbestafval behandeld binnen de diensten van de provincie? 
  
Inzake staalname en labotesten bij twijfel: 
- Hoeveel keer werden er de laatste jaren staalnames en labotesten aangevraagd door de 
diensten? 
- Bij staalname: gebeurt dit door eigen personeel of door gespecialiseerd personeel? 
- Hoeveel keer werden er de laatste jaren luchtmetingen aangevraagd? 
- Wat is de kostprijs van dergelijk onderzoek en is daar een specifiek budget voorzien? 
  
Werden er reeds gespecialiseerde firma’s ingeschakeld bij het verwijderen van asbest? Zo 
ja , hoeveel keer en bij welke werkzaamheden? 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Tanguy Veys 
 


