
Minder dan 8 maanden na de toekenning van een milieuvergunning Klasse 1 aan een vervoer-en grond-
werkenbedrijf gelegen in de Marcelisstraat te wezembeek-Oppem werden in de buurt asbestvezels on-
tdekt. 

Op  initiatief  van een buurtbewoner van  de Gergelstraat  werd 
dit onderzoek door een erkend onafhankelijk laboratium gevoerd. 

Deze ontdekking is des te meer verontrustend omdat dit bedrijf 
naast twee kleuterscholen gelegen is waar dagelijks 180 kinderen 
van 3 tot 6 jaar verblijven.

Deze  toekenning van Klasse 1 (het hoogte niveau in Vlaande-
ren) geeft dit bedrijf o.a. de 
toestemming :

om asbest op te slaan;

werfafval in open lucht te verbrijzelen. 

Volgens de deskundigen vormt vooral dit laatste punt (het verbrijze-
len) het hoogste risico voor de buurtbewoners.

Buurtbewoners, de twee kleuterscholen en ouders hadden tijdens het 
openbaar onderzoek 108 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente 
… maar tevergeefs. Nadien zijn ze in hoger beroep gegaan bij de 
Vlaamse minister van leefmilieu… tevergeefs. Sindsdien hebben 
buurtbewoners en ouders  een rechtsvordering bij de Raad van State 
ingediend. Die op dit ogenblik lopende is.

De gemeente is tegen deze vergunning niet in beroep gegaan. 
Noch bij de minister noch bij de Raad van State. Nochtans is het advies van de deskundigen i.v.m. de 
gezondheidsrisico’s duidelijk en meerdere waarschuwingen werden reeds eerder geformuleerd :

Advies van de milieuambtenaar van de Gemeente :

Advies van het departement Leefmilieu Natuur en Energie van de Vlaamse Regio : 

Asbest

Het inademen van asbestvezels 
kan ernstige ziekten veroorza-
ken zoals longvliesverdikking, 
longfibrose en het dodelijke 
mesothelioom (longvlieskan-
ker). 

De diagnose is moeilijk daar de 
ziekten pas 20 tot 60 jaar na de 
blootstelling opduiken. 

Asbestvezels zijn onzichtbaar 
daar opgebouwd uit miscros-
copisch kleine vezels.

 • ASBEST • AMIANTE • ASBEST • 

«Gelet op de aanwezigheid van twee kleuterscholen in de onmiddellijke nabi-
jheid van de voorgenomen uitbating; 
Gelet op de historiek betreffende overtredingen inzake asbestbehandeling; 
[...] Adviseert de milieuambtenaar de vergunning betreffende asbestbehandeling 
te weigeren.»

« De exploitant wenst ook gebonden asbest op te slaan. Gezien de onmiddel-
lijke nabijheid van woongebied en een school, brengt de opslag van gebonden 
asbest risico’s met zich mee indien asbestvezels vrijkomen bij accidenteel bre-
ken of beschadigen van asbestvezelplaten.  
De opslag van gebonden asbest wordt dan ook ongunstig geadviseerd.»
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Advies van een Professor (KULeuven) specialist in long-
toxicologie :

Mening van de voorzitter van de Vergeniging van  
Asbestslachtoffers in België (ABEVA) :

Vandaag is er geen sprake meer van risico maar wel van contaminatie.

Het College van Burgemeester en schepenen (bestaande uit de heren Petit en Crevecoeur en de dames 
Geerseau, Matthys, Jaubert en Mineur) werd verkozen om 
te zorgen voor het goede beheer van de ruimtelijke orde-
ning en voor het welzijn van de burgers van Wezembeek-
Oppem.

Waarom blijft onze gemeentelijke overheid het persoonlijke 
belang van een bedrijf hardnekkig verdedigen ten nadele 
van de inwoners en kinderen van kleuterscholen van de 
gemeente?

Voor de gezondheid van onze kinderen en van de 
buurtbewoners vragen we dat er definitieve spoedmaatre-
gelen worden getroffen tegen deze onaanvaardbare situa-
tie.

Voor het Comité Gergel-Marcelis,

contacteer ons op info@oppem.be

De gemeente heeft het openbaar 
onderzoek van 15 juli tot 18 augus-
tus 2014 georganiseerd. 

Tijdens dit onderzoek werd geen 
enkele informatieve vergadering 
georganiseerd. 

De gemeente heeft geen beroep in-
gediend ,  noch  tegen de beslissing 
van de vlaamse minister van leefmi-
lieu noch bij de Raad van State.

De enige beslissing van het College 
i.v.m. dit dossier is in tegendeel… 
het volume van het te verbrijzelen 
werfafval van  1000 M³  (plafond vas-
tgelegd door de Provincie) naar 2400 
M³ te verhogen !  

Maar in maart 2015 verklaarde Frédé-
ric Petit (de huidige burgemeester van 
Wezembeek-Oppem) :

« In dit dossier verdedig ik eerst en vooral 
de gezondheid van de inwoners »

Is dat echt zo?

«Gezien het type werkzaamheden dat door de 
firma wordt uitgevoerd, is het volgens mij een 
illusie te denken dat er, zelfs met goede wil, geen 
risico is op een occasionele of zelfs herhaalde-
lijke beduidende contaminatie van de buurt door 
asbestvezels.»
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«Waarom werd in Wezembeek,  zoals vaak in België , in dossiers i.v.m. asbest, het financieel be-
lang van enkelen te vaak voor de gezondheid van de bevolking geplaatst? 

Ons land is één van de laatste Europese landen die deze dodelijke vezel heeft verbannen. Jammer 
genoeg is asbest geen probleem van het verleden maar doodt het nog jaarlijks ongeveer  210.000 
mensen in de wereld. 

Het  elementair  voorzorgsprincipe  moet de beslissingen van onze politici  bepalen  en dit zeker in 
Wezembeek-Oppem waar het om twee kleuterscholen gaat .»

Wie kent een milieuvergunning  toe? 

In Vlaanderen wordt de beslissing 
genomen door de Provincie die in het 
algemeen het advies van de gemeente 
volgt. 

In dit specifiek geval,  indien  het Col-
lege deze toekenning eenvoudig had  
geweigerd, had  de Provincie meer dan 
waarschijnlijk dit advies gevolgd en zou 
dit dossier zonder vervolg gebleven 
zijn…

D. Baldovin C. Berman M. Favoreel P. Schonkeren
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